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ÇEV 219 – Biyoçeşitlilik

Ötrofikasyon

Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN

http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

Ötrofikasyon

• Eutrophication (Bataklıklaşma) kelimesi eski 
Yunancadaki “eutrophos” kelimesinden 
gelmektedir.

• Eutrophos: iyi beslenmiş
• Sucul ekosistemlerde besin maddelerinin 

ortamdaki konsantrasyonlarının artmasıyla 
ortaya çıkan birincil üretimin aşırı artması, 
oksijen seviyesinin azalması ve bunlara bağlı 
olarak da ekosistemdeki bozulmalardır.
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Lake 226 (Kanada) Ağustos 1973

• Göl perde ile ikiye 
bölünmüştür.

• Bir tarafa sadece C
ve N ilave edilirken 
diğer tarafa (açık yeşil 
bölge) C, N ve P
ilavesi yapılmıştır.

• Açık yeşil görünen 
tarafta mavi-yeşil 
alglerin aşırı çoğaldığı 
gözlemlenmiştir.

Göllerin Yaşlanması

• Doğal ötrofikasyon: Göller yıllar içinde 
kendilerini besleyen sular ile taşınan 
alüvyonlar veya rüzgarla taşınan topraklar 
ile dolarak zamanla sazlık ve bataklık 
haline gelebilir.

• Daha sonra da kuru toprak haline dönüşür.

• Doğal proses (binlerce yıl sürer!)
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Antropojenik (Kültürel) Ötrofikasyon

• İnsan etkileri bataklıklaşmayı hızlandırır.
– Sucul ortamlara atıksu deşarjları
– Tarım alanlarından sızan sular

• Diğer besin kaynakları
– Atmosferik emisyonlar

Doğal – Kültürel Ötrofikasyon

http://rmbel.info/lake-eutrophication/
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http://zolushka4earth.wordpress.com/tag/classification-of-lakes/

Ötrofikasyon Aşamaları

• Besin maddelerindeki artış
• Bitki ve alglerin aşırı büyümesi
• Yüksek O2 tüketimi
• Alt ve orta tabakaların anaerobik olması
• Omurgasızların ve balıkların ölümü
• Biyolojik aktivitenin sadece üst tabakaya 

sıkışması
• Daha fazla O2 tüketimi
• Üst tabakanın anaerobik olması ve alg patlaması 

(algal bloom)
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Ötrofikasyon: 
Trofik seviyenin değişmesi
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Göllerdeki Trofik Seviyeler

• Oligotrofik: besin maddeleri az, flora ve 
fauna açısından fazla üretken değil.

• Mezotrofik: orta seviyelerde besin miktarı, 
üretken olmaya başlayan göller.

• Ötrofik: besin maddeleri çok, oldukça 
üretken ve su kalitesi problemleri mevcut.

• Hiperötrofik: aşırı miktarda besin maddesi, 
bitki ve alg gelişmesi fiziksel faktörlerle 
sınırlı. Balık ölümleri. Su kullanılamaz.

Göllerdeki Trofik Seviyeler

http://michiganlakeinfo.com/?p=407

http://rmbel.info/water-quality-parameter-relationships/
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Trofik Seviyenin Belirlenmesi

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes-en.htm

TABLO 2: Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj 
Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü Sınır Değerleri

İstenen özellikler

Kullanım alanı

Doğal koruma
alanı ve 

rekreasyon

Çeşitli kullanımlar için 
(doğal olarak tuzlu, acı 
ve sodalı göller dahil)

pH 6.5 - 8.5 6 - 10.5

KOİ (mg/L) 3 8

ÇO (mg/L) 7.5 5

AKM (mg/L) 5 15

Toplam koliform sayısı 
(EMS)/100 mL

1000 1000

Toplam azot (mg/L) 0.1 1

Toplam fosfor (mg/L) 0.005 0.1

Klorofil-a (mg/L) 0.008 0.025

SKKY, 2004
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Ötrofikasyonun Göllerdeki Karışıma 
Etkileri

http://www.waterontheweb.org/under/lakeecology/08_dissolvedoxygen.html

Örtofikasyonun Etkileri

• Ekolojik etkiler: gölün bataklıklaşması, 
biyoçeşitlilik kayıpları

• Estetik sorunlar: koku problemi
• Sağlık etkileri: suyun içilmesi halinde 

hastalıklar hatta ölüm
• Rekreasyonel etkiler: yüzme, olta 

balıkçılığı, bot vb. etkinlikler yapılamaz.
• Ekonomik kayıplar: arıtma giderleri.
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Ötrofikasyonla Kontrolü - 1

• Sınırlayıcı element kontrolü
• Toplam-N / Toplam-P > 15 → P sınırlayıcı
• Toplam-N / Toplam-P < 7 → N sınırlayıcı
• 7< Toplam-N / Toplam-P <15 → P, N veya 

her ikisi de sınırlayıcı

• Atıksu deşarjılarının kontrolü
• İleri biyolojik arıtma
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Ötrofikasyonla Kontrolü - 2

• Göllerde yapılan değişiklikler:
• Biyomanipülasyon
• Dip çamurunun kazınması
• Gölün havalandırılması

Özel Ekosistemler
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Sulak Alanlar

• Derinlikleri 6m.’ye kadar olan göller,  bataklıklar, 
sazlıklar ve lagünler.

• Ekolojik faydaları:
• Aşırı yağışları tutarlar. Sel ve erozyonu önlerler.
• Yeraltı sularını beslerler.
• Birincil üretim çok yüksek olduğundan bölgeye 

çok sayıda hayvan türe beslenmek için gelir.
• Yüksek biyolojik aktivite, N ve P kirlenmesini 

önler.

Nehir Ağızları

• Tatlı su ve deniz suyu karışımından oluşan 
ortamlardır.

• Ekolojik koşullar değişkendir. 
– sıcaklık ve tuzluluk gradyanı

• Tür sayısı bakımından fakir, biyokütle 
yönünden zengin.
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Lagünler (Dalyan)

• Deniz kenarındaki 
deniz ile yarı 
bağlantılı gölcüklerdir.

• Lagün tipini etkileyen 
faktörler:
– Nehir ağzı ile ilişki 

durumu
– Taşınan sediman 

miktarı
– Dalga etkisine açıklık

Venedik Lagünü'nün ASTER uydusu tarafından çekilmiş görüntüsü. 

Mercan Resifleri

• Yıllık su sıcaklık ortalaması 20°C’nin 
üstünde olan tropikal bölgelerin kıta 
sahanlığında, kalkerli bitkisel ve hayvansal 
organizmaların gelişip yığılması 
sonucunda oluşan yapılar.

• Tür çeşitliliği bakımından zengindir.
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Mercan Resifleri


