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Hidroloji
Su seviyesi, 
akış, sıklık

Fiziko-Kimyasal Çevre

Toprak-su kimyasal değişimler 

Biyota

Bitki, hayvan, bakteri

iklimJeo-morfoloji

Sulak alanların 3 Temel Özelliği

Direk etki

Biyolojik geri besleme
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Hidroloji

Hidrik Toprak
Hidrofit
(Sulak alan Bitkisi)
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Sulak alanlarda yaşayan canlılardan bildiklerinizi sayınız.
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Memeliler
Çoğu kara memelisi sulak alanları ve etraflarındaki kıyı zonunu avlanmak için ve su 
kaynağı olarak kullanır.

?
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Memeliler
Çoğu kara memelisi sulak alanları ve etraflarındaki kıyı zonunu
avlanmak için ve su kaynağı olarak kullanır.
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Sulak Alan Memelileri

Kunduz Su samuru

9

Memeli 
Kemirgen

 Kunduz (Ekosistem Mühendisi !!!!)

 Ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan kemiricilerin 
ortak adıdır. 

 Yaşayan iki türü vardır: Eski Dünya kunduzu (Castor fiber) ile Yeni 
Dünya kunduzu (Castor canadensis).

 Ağaçlarla yada dallarla baraj yapıp suların gidişini engeller ve 
yuvalarını bu barajın içine yaparlar.

 Ağaçları kemirerek keserler. Ön dişleriyle keserler. Çünkü onlarda bu 
işlevi yapabilen en iyi diş budur ve eğer bu işlevlerini yapmazlarsa 
dişleri tırnaklar gibi aşırı derecede uzar. 

10Su altı girişleri

Yuvalama alanı

Yemek alanı

Sulak Alan Memelileri

Su samuru (Lutra lutra), sansargiller familyasından, 
nehir ve göl kıyılarında sulak ve ormanlık alanlarda 
yaşayan etçil bir memeli. 

Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada 
olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve 

yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır.
Ülkemizde Güneybatı Anadolu ve Kızılırmak dolaylarında 
yaşar.
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Sulak alan Amfibileri 
ve sürüngenleri

 Su yılanı

 Kertenkele

 Su 
Kurbağası

 Su 
Kaplumbağa
sı

 Timsah 

 Semender
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Sansargiller
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Sulak alan Balıkları: Sazan, 
turna,yayın,levrek,kızılkanat,kızılgöz,kadife,alabalık,sudak

13

Alburnus alburnus (Gümüş)Cyprinus carpio (Sazan)

Esox lucius (Turna)
Tinca tinca (Kadife)

Sulak alan Balıkları:
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• Su Kalitesinde bozulma (bulanıklığı 
arttırma ve sedimentteki besin tuzlarının 
suya karışması ile)

• Su kalitesindeki bozulmaya bağlı sucul 
bitkilerde azalma

• Doğal balık populasyonunazarar (uzun 
yaşam döngüleri, düşük oksijenli 
koşullarda yaşamaları ve iri vücutları 
nedeniyle)

• Ekosisteme zarar (ötrofikasyon)
• Zooplankton ve diğer omurgasız 

canlılarda azalma
• Fitoplankton aşırı artışı (zooplankton

azalma, ötrofikasyona bağlı artma)

Cyprinus carpio (Sazan)?
15

Sulak alanların lokasyonu kuşların ne zaman ve nasıl sulak alandan faydalanacağını belirler.
Kuşlar sulak alanları  genellikle üreme, beslenme ve avcılardan korunma amaçlı kullanır.

• Turnalar
• Dalıcı Kuşlar (Gerdanlı dalgıç, Dalgıç kuşu
• Balıkçıl kuşlar  
• Akbalıkçıllar
• Yalıçapkını
• Bahri
• Ötücü kuşlar
• Sahil kuşları

Sulak Alan Kuşları
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Sulak Alan Kuşları

Sakarmeke Dikkuyruk
Pasbaş
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Karabaş Martı Bahri

Sığırcık

Sulak Alan Kuşları

Turna kuşu
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Buz Dalgıcı

Yalı Çapkını
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www.cawthron.org.nz/periphyton_image.htmwww.duluthstreams.org/understanding/algae.html

http://www.usask.ca/biology/skabugs/
http://www.usask.ca/biology/skabugs/

http://www.usask.ca/biology/skabugs/

http://www.usask.ca/biology/skabugs/http://www.usask.ca/biology/skabugs/

Bentik Makro ve Mikro  Omurgasız Canlılar: 
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• Bentos’un (özellikle balıklar açısından) besin zincirindeki yeri çok önemlidir. 
• Birçok omurgasız, besin zincirinin en altında yer alan alg ve bakteri gibi canlılar ile 

beslenirler. 
• Bazı gruplar sudaki bitki ve odun parçalarını, döküntüleri parçalayarak beslenirler. 
• Biyolojik İzleme çalışmalarında kirlilik indikatörü olarak sıklıkla kullanılırlar.

Bentik Omurgasızların Ekolojik Önemi
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Zooplankton
Cladocera
Copepoda
Rotifera

Fitoplankton ile 
beslenirler. 
Balıkların ve 
bazı diğer 
omurgasızların 
besin 
kaynağıdırlar. 
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Su piresi  (Daphnia), suda yaşayan, pire gibi zıplayan su 
omurgasızlarını içeren cins. 
Eklem bacaklılar şubesine ait bu hayvanların boyutları 0.2 
ile 5 mm arasında değişir. 
Uygun sıcaklıktaki (15-22 derece) su birikintilerinde, nehir 
kenarlarında, tatlı su ve göllerde, bataklıklarda yaşar. 
Akvaryumcular tarafından canlı yem olarak kullanılırlar. 
Tatlı su balıklarının dışında çeşitli böcekler tarafından 
tüketilirler. 
Suyu filtre etmeleri ve fitoplankton ile beslenmeleri nedeni 
ile sucul ekosistemler için önem taşırlar. Genetik 
çalışmalarda sıklıkla kullanılırlar.
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Fitoplankton: birincil üreticilerdir. 
Zooplankton ve bazı protistlerin besin 
kaynağıdırlar.
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SIĞ  GÖL SULAK  ALANLAR

Su bitkilerin 

baskın olduğu berrak su

Fitoplankton/AKM baskın olduğu 

bulanık su

Kaynak: Scheffer, 1998

Sığ göller su seviyesi değişimine karşı oldukça hassastırlar.
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• Fitoplankton özellikle siyanobakterlerin aşırı artışı alg 
patlamalarına yol açar. 

• Suda bulunan çeşitli alglerin, kirlilik sonucu oluşan 
besinlere saldırması ve hızlı şekilde üremesi sonucu 
meydana gelen olay alg patlaması olarak adlandırılır. 
Özellikle aşırı fosfor ve azot artışı durumunda 
meydana gelir.

• Kanalizasyon sızması, aşırı tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri, gübreleme insan kaynaklı sebebleridir.

• Ötrofikasyon durumunda sıklıkla gözlemlenir.
• Toksiktir. Toplu balık ölümleri gözlemlenir.
• Bu suların içme suyu amaçlı kullanılmaması gerekir.
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http://www.biol.lu.se/limnologi/Limnology/GertrudC/GCbild/Kart2z14.JPG
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Sulak Alan Mikroorganizmaları

31

Sulak Alan Mikroorganizmaları

• Sedimentte 10 10 hücre/ml , Suda 10 7 hücre/ml 

Yararları:
• Birincil Üretim: üreticiler, aerobik ve anaerobik fotosentez, kemoototrof, döngülerde besin çevriminde rol alırlar
• Trofik (Besinsel) rolü: Ayrıştırma,besinzincirinin temeli
• Suyu saflaştırma, arındırma: denitrifikasyon, detoksifikasyon (metal ve hidrokarbon)
Zararları:
• 500000 bakteri türünden sadece 100 tanesi insanlara patojen

32

Suyu arındırma

Mikroorganizmalar ve sucul bitkiler arasındaki ilişki 
ekosistem fonksiyonları açısından hayati önem taşır

Besinsel rolü

Birincil Üretim

Ayrıştırma 

Habitat 
sağlama
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Mikrobiyal Döngü
Siliyat , heterotrophic nanoflagellates (HNF) ve bakteriler
mikrobiyal döngüyü oluştururlar ve karbon ve azot 
döngüsünün %50’si bu döngü ile üst gruplara geçer. 
Zooplanktongrupları için önemli besin kaynağıdırlar.
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http://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/downloads/curriculum-
project/FRESHWATER_CHANNEL_food_web.jpg 35

Sulak alan hayvanlarını etkileyen bazı tehditler
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Sulak alan vejetasyonuna zarar verilmesi

Kontrolsüz saz kesimi

Kontrolsüz ve denetimsiz avcılık

Balık avcılığında kullanılan ağlar
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Sulak alan hayvanlarını etkileyen bazı tehditler
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Tarım ilaçları ve gübreleme

HES, baraj ve kanal yapımı ile 
suların akışının değiştirilmesi, 
kurutulması

Su kirliliği

Habitat tahribi

http://www.dsi.gov.tr
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/60111/6.6.Baldry.pdf?sequence=1

http://cmbc.ucsd.edu/content/1/docs/mighty-microbes-r.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_piresi

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Bentik_Mak
roomurgas%C4%B1z_%C4%B0zleme_Y%C3%B6ntemleri.sf
lb.ashx

http://www.naturalresources.sa.gov
.au/files/7abe3c81-1947-475e-84d9-
a27a00dc505e/amlr-me-schools-
wetland-birds-teacher-pack-
gen.pdf
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Ders bitti çok şükür !!!!!
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http://cmbc.ucsd.edu/content/1/docs/mighty-microbes-r.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_piresi

