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MAKROFİTLER 

Standartlar & Avrupa Birliği Proje Çıktıları 

TS EN 14184 (2014).  Water quality – Guidance standard 
for the surveying of aquatic macrophytes in running 
waters   
TS EN 15460: (2008).  Water quality – Guidance standard 
for the surveying of aquatic macrophytes  in lakes  
 



MAKROFİTLER 



Makrofitler 



MAKROFİTLER 
• Makrofitler sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında su içinde veya su 

çevresinde, su altında veya üstünde büyüyen sucul bitkilerdir. Makrofitler 

yetiştikleri ortama göre su altı (submersed) makrofitleri, su üstü (emerged) 

makrofitleri, bağımsız yüzen (unattached floating) makrofitler ve bağımlı 

yüzen (attached floating) makrofitler olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır  

 

Su altı (submersed) Yüzen yapraklı su altı 

Tamamen yüzen 

Su üstünde 
yükselen 
(emerged) 



Makrofitler 

Tek hücreli algler İpliksi algler Ağaçlar 
) 

Yaprakları yüzen su bitkileri 
(with floating leaves) 

Bataklık bitkileri (emergent) Tamamen suya batmış 
su bitkileri 

(submergent) 
Bataklık bitkileri (serbets yüzen) 



MAKROFİT 

• Makrofit, makroskobik algler, sucul karayosunları, 
sucul eğreltiler, tohumlu bitkileri de içine alacak 
şekilde sınıflandırılır. 



MAKROFİTLER 
 Sucul ortamın asıl birincil üreticileridir. Fotosentez yoluyla oksijen sağlarlar. 

 Makrofitler aynı zamanda patojen bakterilerin ortamdan uzaklaştırılmasında rol oynarlar.  

 Sucul flora ise ortamın kimyasal yapısınıda etkilemektedir. Örneğin su bitkilerinin suyun sertliğinin azalmasına neden olması 
gibi Elodea vb bazı su bitkileri sudaki kireci alarak suyu yumuşatırlar. 

 Makrofitler kirliliğin biyolojik yöntemlerle tespitinin saptanmasında önemli belirleyici(indikatör) organizmalardır. 

 Özellikle kıyı zonu dağılımında ise canlıların üreme ve barınak alanlarını oluşturmaktadır. 

 

 

 



Makrofitler 
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MAKROFİT 

Makrofit 

Makrofit Nehir Göl Kıyı Suyu Geçiş Suyu 

Bolluk  X X X X 

Kompozisyon X X _ X 

Hassas tür varlığı X X X _ 

Derinlik Dağılımı/Örtüş 
oranı 

_ _ X _ 

Çeşitlilik _ _ X _ 



https://amongthestatelytrees.wordpress.com/2012/05/


MAKROFİT 

• Örnekleme Noktalarının Belirlenmesi 

Nehirler 
 

 

insan etkisi 

yer yapısındaki değişiklik, eğim veya akış 
düzeni ya da arazi kullanımındaki 

değişiklik 

sert ve hareketli yer yapısı vb. 
içeren jeomorfolojik kriter  

su depoları, setler, gemi gezinti 
kanalları, drenaj kanalları 



Makrofit Örnekleme Sıklıkları 
Kalite Unsuru Nehirler Göller Geçiş 

Suları 
Kıyı Suları 

Biyolojik Makrofit 3 Yıl 3 Yıl 
 

3 Yıl 
 

3 Yıl 

 
 
 
 
 

Fizikokimya sal 

Termal Koşullar 3 Ay 3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

Oksijenlenme 3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

Tuzluluk 3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

_ 
 

Nütrient 
Durumu 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

Asitlenme 
Durumu 

3 Ay 3 Ay _ _ 

Diğer Kirleticiler 3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

3 Ay 
 

Öncelikli 
Maddeler 

1 Ay 1 Ay 
 

1 Ay 
 

1 Ay 
 



MAKROFİTLER 
• Örnekleme metodolojisi ve Kullanılan Ekipmanlar 
Tüm Gözlemlerde kullanılan ortak donanım 

• Dalış Alanları için ek donanım 

• Tekne araştırmaları için ek donanım 

• Diğer ek donanım 

 

 

 



  
Nehirlerde örnekleme metodolojisi 

 
• 1-2 m derinliğe 

sahip nehir su 
kütlesinde 100 m 
boyunda 
transekt çizilerek  
akışın tersi 
yönde Z (zigzag) 
şeklinde 
örnekleme 
yapılır. 



Nehirlerde örnekleme metodolojisi 

• Su derinliğinin 1,2 m’den fazla olduğu akarsularda tırmık ya da grapnel yardımı ile 
örnekleme yapılır. Ayrıca suyun akış yönüne ters yönde örnekleme yapılır. 

• Toplanan örnekler teşhis edilmek üzere prese ve % 70’lik alkole alınır. Toplanan 
örneklerin bolluk değerleri kaydedilir. 

• Görece bolluklar batiskopla yada su berraksa su dışından gözlemlenir. 

 



Makrofitler 
• 1,2 m den derin nehir sularında 100 metre boyunca grapnel 

atılarak örnekleme yapılır. 

• Görece bolluk tayini de her takson için skalaya göre belirlenir. 

 Ki(Bollu

k Değeri) 

Görsel inceleme ile kaydedilen 

örnekler için örtüş %’si 

Grapnel kullanılarak toplanan bitkiler 

1 ˂0,1 Sadece kök-gövde parçaları 

2 0,1-1 Az miktarda belirli takson 

3 1-10 Orta miktarda belirli takson 

4 10-50 Bol miktarda belirli takson 

5 ≥50 Kitlesel olarak görülen belirli takson 



Makrofitler 
Lokalite no: 

Lokasyon: 

Transekt no: Transekt uzunluğu: 

Koordinatlar : Rakım: 

Fotoğraf no: Tarih: 

Çalışmayı gerçekleştiren: 

Özelli
ği 

Göl □                                                      Baraj gölü □ 

Kıyı: Doğal □                                                  Modifiye □ 

Dip: Balçık □                             Kum □                                 
Çakıl □ 

Bitki adı Bitki no Örtüş (%) 



Makrofitler 
Göllerde örnekleme metodolojisi 

• Gölü temsil edecek türlerin komposizyon-bolluğunu en iyi 
yansıtacak ve gölü eşit olarak bölen 4 farklı nokta seçilmelidir. 

• Bu noktaların her birinden gölün merkezine doğru gidilerek 
100 m boyunda ve 25 m genişliğinde 4 farklı koridor (Transekt) 
oluşturulmalıdır. 100 m transektte 5’er m aralıklarla örnek 
toplayıp (Tırmık ve grapnel)  bunların bollukları 
kaydedilmelidir. 

• Çekilen örnekler teşhis edilmek üzere prese ve % 70’lik alkolde 
bekletilmelidir. 

• Bitkilerin her bir transekteki örtüşleri, toplam örtüşleri ve tüm 
transektlerin ortalamaları alınarak örtüşleri yüzde (%) olarak 
kaydedilmiştir. 

 



Örneklerin Teşhisi 



Makrofitler 
Avrupa Komisyonu 
İnterkalibrasyon çalışmaları 



Göller 





TEŞEKKÜRLER 


