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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Su Bitkileri 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye deniz ve iç su bitkilerinin genel 

özellikleri ve endüstride kullanımı ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak su bitkilerinin genel 

özelliklerini sıralayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak iç sularda bulunan su 

bitkilerini sınıflandırabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak denizlerde bulunan su 

bitkilerini sınıflandırabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak su bitkilerinin endüstride 

kullanım alanlarını sınıflandırabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Akvaryum bitkileri üretim hanesi, Akarsu, Göl ve 

Denizel ortam 

Donanım: Akvaryumlar, hijyen malzemeleri, filtreler, 

ısıtıcılar ve üretimde kullanılan aletler, VCD, DVD, 

bilgisayar, internet ortamı, kütüphane 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Türkiye‟nin üç tarafı denizlerle çevrilidir, çok sayıda akarsu ve göl bulunmaktadır, 

ayrıca Türkiye çeĢitli iklimsel özellikleri, jeolojik ve topografik farklılıkları ve değiĢik bitki 

coğrafyası bölgelerinin kesiĢme noktasında olması nedeniyle dünyanın bitki çeĢitliliği 

yönünden en zengin ülkeleri arasında yer almaktadır. 

 

Su bitkisi nedir sorusunu yanıtlamak ve bu bitkileri tanımlamak oldukça güçtür. Zira 

tamamen karada yaĢayan bitkiler ile tamamen suda yaĢayan bitkiler arasında su bitkilerinin 

bütün geçiĢ formları bulunmaktadır. Ayrıca su bitkileri botanik biliminde homojen bir 

sistematik grup oluĢturamazlar. 

 

Farklı yararları, kullanım alanları ve zararları nedeniyle su bitkilerini yakından 

tanımanın önemi büyüktür. Bu modül kapsamında iç sularda ve denizlerde bulunan su 

bitkilerini tanıyacaksınız ve bu bitkileri genel olarak sınıflandırabileceksiniz. Ayrıca su 

bitkilerinin endüstride kullanım alanlarını da sıralayabileceksiniz.  

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak su 

bitkilerinin genel özelliklerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yakınınızdaki Akvaryum bitkileri üretim hanesine giderek iç sularda ve 

denizlerde bulunan su bitkileri hakkında edindiğiniz bilgileri not alarak sınıf 

ortamında arkadaĢlarınıza anlatınız. 

 Çevrenizdeki en yakın akarsu, göl ve deniz kıyılarına giderek su bitkileri 

örnekleri toplayınız,  

 AraĢtırmanız sırasında çevre temizliği konularına yönelik çalıĢmalar yaparak o 

birimin temizliğine katkıda bulununuz. 

 Bu örnekler hakkında araĢtırma yaparak hazırladığınız çalıĢmayı sınıf ortamında 

arkadaĢlarınıza anlatınız. 

 

1. SU BĠTKĠLERĠNĠN BĠYOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ 
 

Sucul bitkiler karada yaĢayanlarla karĢılaĢtırıldığında çeĢitli sitolojik, morfolojik ve 

anatomik farklıklar göstermektedir. Ayrıca bu bitkilerin üreme Ģekilleri ve tiplerinin de 

değiĢtiği görülmektedir. 

 

1.1. Su Bitkilerinin Genel Biyolojik Özellikleri (Sitoloji, Morfoloji, 

Anatomi) 
 

ÇeĢitli su bitkileri türleri ile yaĢadıkları sucul ortam arasında doğrudan iliĢki vardır. 

Örneğin Myriophyaceae familyası üyeleri suya tamamen gömülmüĢ halde yaĢadıkları halde 

su mercimekleri (Lemna türleri) suyun üzerinde kalırlar. Nilüferler (Nymphea türleri) ise bir 

yandan yumru gövde ve kökleri ile çamura tutunurlar, geniĢ yaprakları ise su yüzeyinde 

yüzer. 

Su bitkileri yaĢadıkları ortama uyabilmek için bazı morfolojik değiĢiklikler 

geçirmiĢlerdir: Kök, gövde veya yapraklar bazen ince lam veya iplik Ģekline dönüĢebilir. 

Çiçekler ise çok küçük olup, yalnızca bir tek üreme organını içerirler. Ġletim kanalları 

karadaki çiçekli bitkilere oranla azalmıĢ ve daha az farklılaĢma göstermiĢtir. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 
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Eğreltilerde yaprak ve kökler oldukça kısa bir gövdeye bağlanmıĢlardır. 

Çiçeklenmezler doğrudan yaprak veya gövde üzerinde geliĢen sporlara sahiptirler. Sporlar 

geliĢerek üzerinde mikroskobik üreme organı bulunan çok küçük boylu bitkiyi oluĢturur. 

Döllenme olayından sonra tekrar yeni genç eğreltiler meydana gelir. 

 

Çiçekli bitkiler tipik olarak kök, gövde, yaprak ve çiçeklerden meydana gelmiĢtir. 

Çiçekler bitkinin eĢeysel üreme merkezleridir. Erkek üreme organları (etamin) polenleri 

oluĢturur. DiĢi üreme organları ise yumurtalık içeren pistilden oluĢmuĢlardı. Bazı bitkiler 

biseksüel (diĢi ve erkek üreme organlarını taĢıyan) çiçeklere sahiptirler. Bazıları ise yalnızca 

erkek veya diĢi çiçekler taĢırlar. Döllenen her ovul tohumu, pistil ise meyveyi oluĢturur. 

Tohumlar daha sonra yeni genç bitkiyi meydana getirir. 

 

Yapraklar su içine gömülü, yüzücü veya su üstünde bulunabilirler. Aynı tür 2 veya 3 

farklı Ģekilli yaprak tipini dalları üstünde taĢıyabilir. Yaprakları su içinde veya dıĢında 

oluĢlarına göre Ģekilleri, yapıları, dokuları farklılaĢmalar gösterir 

 

Deniz alglerinde boyutları mikroskobik olan türler olduğu gibi boyları 70-80 metreye 

varan ve morfolojik olarak yüksek bitkilere benzeyen geliĢmiĢ örneklere de rastlandığından 

bu bitkiler evolüsyon yönünden 3 farklı grup altında toplanabilir; 

 

 Tek hücreli veya koloni oluĢturan deniz algleri (Arketallus): En basit Ģekilli 

türlerde vejetatif hücreler birbirine benzerlik gösterir. Her hücre bireysel olarak 

ikiye bölünme suretiyle çoğalabilirler veya sporosist ve gametosiste dönüĢerek 

spor ve gamet verirler. Alglerdeki bu yapı Arketallus veya ilkel gövde ve 

yaprak olarak adlandırılır. 

 Ġpliksi tipli deniz algleri (Nematotallus): Alglerin morfolojik yönden 

evriminde ikinci aĢama ipliksi tipteki yapıdır. Bu tipte tallus genellikle daldır ve 

hücreler birbirine benzer. Her biri bölünme yeteneğine sahiptir. O nedenle 

hücreler arası bölünme görülür veya sadece tepe hücreleri bölünme yeteneği 

korur. Bu gövde ve yaprak tipi Nematotallus olarak adlandırılır. 

 GeliĢmiĢ yapılı deniz algleri (Kladomlu Gövde ve yaprak): Alglerin bu 

morfolojik tipinde farklı büyüme Ģekli gösteren ipliksi yapı görülür. Ġpliksi 

yapıdaki gövde ve yaprakları yüksek bitkilerdeki gövde de olduğu gibi 

büyümesi sınırsız kısımları „aks‟, yan dallar gibi büyümesi sınırlı kesimleri ise 

„plöridi‟ olarak adlandırılır. Bu gövde ve yaprak tipi kladom olarak tanımlanır.   

 

1.2. Su Bitkilerinde Üreme 
 

Sucul bitkiler çiçeklenme ve döllenme yönünden önemli farklılaĢmalar 

göstermiĢlerdir. Döllenme suda olur ve polenler bu ortamdaki yayılmaya uyum 

göstermiĢlerdir. Polen su içinde serbest hale geçer, diĢi çiçeğin yumurtalık açıklığını bulana 

kadar su içinde gezinir. 

 

Döllenmeden sonra meyve oluĢumu su içinde olur. Çiçekleri havada olan su 

bitkilerinde dahi genellikle meyve su içinde geliĢir. Meyveyi taĢıyan dalcıklar eğilerek genç 

meyveyi su içine yöneltir. 
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Sucul meyveler etlidir, tohumları jelleĢme oluĢumu ile açılır. Tohumları su içinde 

veya su üstünde yüzerler. 

 

EĢeysiz (vejetatif) üreme su bitkilerinde önemli rol oynar. Bazı türlerin eĢeysiz olarak 

üremesi ile aĢırı çoğalması genellikle insan aktivitesi sonucu ortamda değiĢimlerin olduğunu 

gösterir. 

 

Su bitkilerinde üç çeĢit üreme tipine rastlanır: tomurcuklanma veya çeliklenme 

(vejetatif), eĢeysiz (sporla) ve eĢeyli üreme. 

 

1.2.1. Tomurcuklanma veya Çeliklenme (Vejetatif) ile Üreme 
 

Bu üreme tipine özel üreme hücreleri yoktur. Basit hücre bölümleri veya ana hücreden 

ayrılan bağımsız bireyler halinde geliĢebilen vejetatif yapılarla meydana gelen üreme tipidir. 

Vejetatif üreme tipleri: 

 

 Ġkiye bölünme yoluyla üreme: Tek hücreli organizmaların basit olarak ikiye 

bölünerek iki birey vermesi Ģeklinde olur. Örneğin; silisli tek hücreli algler 

(Diatome türleri) gibi… 

 Çok hücreye bölünme Ģeklindeki vejetatif üreme: Birbirini izleyen çekirdek 

ve sitoplazma bölünmeleri sonucu tek ana hücreden birçok yeni hücre meydana 

gelir. Bu hücrelerin her biri bağımsız bireyler haline gelir. Bu üreme 

Thallophyta’nın çeĢitli gruplarında rastlanır. 

 Tomurcuklanma yoluyla üreme: Özünde bir çeĢit bölünmedir. Ana hücrede 

bir veya birden fazla çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntılar boğumlanarak ayrılır 

ve yeni bireyler olarak geliĢir. 

 Üretken (Gemma) kısımlarının oluĢumu yoluyla üreme: Bu üreme Ģekli 

ciğer otları denilen bazı kara yosunlarında görülen özel bir üreme Ģeklidir. Ana 

bitki üzerinde çok hücreli beli kısımlar farklılaĢarak ayrılır. Bu kısımlar yeniden 

çimlenerek bitkileri oluĢturur. 

 Soğancık (Bulbül) denilen kısımları ile üreme: Tohumlu bitkilerde görülür. 

 Yumru oluĢumu ile üreme: Yumru bir gövde değiĢimidir. Bu yolla bitki 

çoğalır. ÇeĢitli çiçekli bitki gruplarında rastlanır. 

 Soğan ile üreme: Soğan bir gövde ve yaprak metamorfozudur. Bitkinin 

çoğalmasını sağlar. Daha çok tek çenekliler olmak üzere soğanlı bitki 

gruplarında görülür. 

 

1.2.2. EĢeysiz Üreme ( Sporla Üreme) 
 

Bu üremede bitkiden geliĢerek yeni bitkileri verme yeteneğinde olan eĢeysiz hücreler 

görevlidir. Bunlara spor denir. Sporlar oluĢum Ģekline göre ikiye ayrılır. 

 

 Ekzosporlar ile Üreme: Ana bitkide bazı hücrelerin dıĢa doğru meydana 

getirdikleri ve özel bir kese içerisinde oluĢmayan sporlardır( Alg ve mantarlarda 

yaygındır). 
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 Endosporlar ile Üreme: Ana bitkide ya bir vücut hücresinin protoplastının 

parçalara ayrılıp ana çeperden kaçmasıyla ya da özelleĢmiĢ ve sporongium adını 

alan hücrelerin içinde oluĢan sporlardır. 

 

1.2.3. EĢeyli Üreme 
 

Aynı veya farklı iki bireyden oluĢan, eĢey bakımından farklı iki üreme hücresi veya 

çekirdeğinin birleĢip geliĢmesiyle olan üremedir. EĢeyli üremede birleĢen üreme hücrelerine 

gamet, birleĢmeye döllenme, oluĢan hücre ya da çekirdeğe zigot denir. Gametleri meydana 

getiren fertlere ise gametofit denir. Gametler ise gametangium denen organlar içinde 

oluĢurlar. Bu yapılar alglerde ve mantarlarda tek ana hücrenin değiĢimi sonucu oluĢmuĢtur. 

Eğrelti, karayosunları ve yüksek yapılı bitkilerde ise üreme organları çok hücreli yapıya 

dönüĢmüĢtür. EĢeyli üreme farklı bitki gruplarında çeĢitlilik göstermektedir. 

 

 Autogami: Bir ana hücrenin protoplastında oluĢan gametler hücre içinde 

geliĢirler. Bu üreme diyatomelerde görülür. 

 Ġzogami: BirleĢen gametler Ģekil ve büyüklük bakımından benzer fakat 

fizyolojik olarak birbirlerinden ayrılırlar. Bunlar (+) ve (-) olarak 

isimlendirilirler. (+) olan erkek, (-) olan diĢi iĢlevlidir. 

 

1.3. Alglerinin Sitolojik Özellikleri 
 

1.3.1. Hücre çeperi  
 

Alglerde çeperde yüksek bitkilerde olduğu gibi kitin ve lignin bulunmaz. Farklı 

oranlarda selüloz vardır ve iyotlu solüsyonlar ile maviye boyanır. Hücreler arası dolgu 

maddesi yeĢil alglerde genellikle ksilan ve mannan, esmer alglerde aljinik asit, kırmızı 

alglerde ise agar-agar, karragen ve galaktanın sülfürik esterlerine yakın maddelerdir. 

Belirtilen maddeler nedeniyle esmer ve kırmızı alglerin ekonomik değeri yüksektir. 

 

1.3.2. Sitoplazma 
 

Homojen görüntüde olmayıp endoplazmik retikulumdan oluĢmuĢtur. Sitoplazma 

plazmalemma adı verilen bir zar ile çevrilidir. Sitoplazma hücrenin diğer organellerine 

yataklık eder. Sitoplazma viskoz (akıcı) yapıda olup bileĢiminde lipid ve protein bulunur. 

 

1.3.3. Çekirdek 
 

Cyanophyceae dıĢında bütün ökaryot alg gruplarında hücre çekirdeği bulunur. 

Çekirdek daima sitoplazma ile çevrelenmiĢ haldedir. Hücredeki çekirdek sayıları 

değiĢkendir. Genellikle tek olduğu halde iki veya daha çok sayıda olabilir. Örneğin; kırmızı 

alglerden Griffithsia türlerinde onlarca sayıda olabilir. 

 

Çekirdek özellikle kalıtımda rol oynayan kromozomları taĢıdığı için önemlidir. 

Çekirdeğin kısımları çekirdek zarı, çekirdek sıvısı ve çekirdekçiktir. Alglerde kromozom 

sayısı çok farklılık gösterir. Örneğin; Porphyra n=4, Fucus n=32  
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1.3.4. Plastidler 
 

Fotosentez olayında rol oynayan en önemli yapılardır. Sadece ökaryotik bitki 

hücrelerinde olan, klorofil ve diğer pigment maddelerini bulunduran sitoplazmik 

organellerdir. Önceleri Plastidlerin bakteriler, mavi-yeĢil algler, mantarlar ve hayvan 

hücrelerinde bulunmadığı belirtilmekteydi. Ancak son yıllarda elektron mikroskobu ile 

yapılan incelemelerde fotosentetik bakteriler ve mavi- yeĢil alglerde plastidlere eĢdeğer 

sitoplazmik lameller yapıların bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

1.4. Alglerin Biyokimyasal Özellikler 
 

1.4.1. Pigment Maddeleri 
 

Diğer bütün bitkiler gibi alglerde klorofil a ve aksesuar olarak adlandırılan alg 

gruplarına göre değiĢen pigment maddeleri içerirler. Bu maddeler üç grupta 

sınıflandırılabilir.  

 

 Klorofil: Klorofil a bütün gruplarda bulunur. Klorofil b yeĢil alglerde, klorofil c 

esmer alglerde, klorofil d kırmızı alglerde vardır. 

 Sarı-kahve renkli karotenoid maddeler:  Karoten çeĢitli alg gruplarında 

karoten türevleri ksantofil Chromophycophyta‟da bulunur. 

 Mavi, kırmızı renkli ve suda eriyebilen fikobilinler: Mavi renkli fikosiyanin 

ve kırmızı fikoeritrin. Her ikisi Cyanophyceae ve Rhodophyceae‟de bulunur. 

 

Algler yukarıdaki belirtilen bu pigment maddelerinin konsantrasyonlarına göre renk 

değiĢtirebilir. Örneğin; kırmızı alglerden Laurencia yeĢilden kırmızı, mor veya siyaha kadar 

fikoeritrin ve fikosiyanin oranına bağlı olarak çeĢitli renkler gösterir. 

 

1.4.2. Depo maddeleri 
 

Fotosentetik faaliyetlerine göre alg gruplarında çeĢitli depo maddeleri biriktirilir: 

 

 Amidon olarak adlandırılan niĢasta tipik depo maddesidir. Pirenoid etrafında 

rastlanır. Lügol ile boyandığında mavi-kahverengini alır. Plastidlerin içinde yer 

alır. 

 Rhodamilon, Rhodophyceae grubunda tipik olarak rastlanır. Plastidlerin dıĢında 

yer alır. Lügol ile boyandığında kahverengi kırmızı rengi alır. 

 Glikojen Cyanophyceae grubunda bulunur. Granül halinde rastlanır ve lügol ile 

boyandığında kahverengi kırmızı rengini alır. 

 Laminarin kahverengi algler tarafından vakuolde oluĢturulur. 

 Yağlar (lipid) bütün alg grupları tarafından ama özellikle Chromophyta 

grubundakilerce üretilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Yakınınızda bulunan akarsu, göl, deniz ve akvaryum üretimhanesinden çeĢitli su 

bitkileri toplayarak bunların biyolojik, morfolojik, sitolojik ve biyokimyasal özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Topladığınız örneklerin morfolojik 

yapılarını (kök, gövde, yaprak, üreme 

organları gibi) ayırt ederek 

sınıflandırınız. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini alınız. 

 Hijyen kurallarına uyunuz. 

 Topladığınız örneklerden elde 

edeceğiniz preparatları mikroskopla 

inceleyiniz.  

 Mikroskop incelemesi sonucu elde 

ettiğiniz verileri kayıt altına alınız. 

 Topladığınız örneklerin üreme 

bölgeleri/yapılarını ayırt ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) ÇeĢitli su bitkileri türleri ile yaĢadıkları sucul ortam arasında doğrudan iliĢki 

yoktur. 

 

2. (   ) Su bitkileri yaĢadıkları ortama uyabilmek için bazı morfolojik değiĢiklikler 

geçirmiĢlerdir: 

 

3. (   ) Eğreltilerde yaprak ve kökler oldukça uzun bir gövdeye bağlanmıĢlardır. 

 

4. (   ) Yapraklar su içine gömülü, yüzücü veya su üstünde bulunabilirler. 

 

5. (   ) Döllenme suda olur ve polenler bu ortamdaki yayılmaya uyum göstermiĢlerdir. 

Polen su içinde serbest hale geçer, diĢi çiçeğin yumurtalık açıklığını bulana kadar su 

içinde gezinir. 

 

6. (   ) Fotosentez olayında rol oynayan en önemli yapı endoplazmik retikulumdur. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak iç 

sularda bulunan su bitkilerini sınıflandırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakınınızdaki Akvaryum bitkileri üretimhanesine giderek iç sularda bulunan su 

bitkileri hakkında bilgileri not alarak sınıf ortamında arkadaĢlarınıza anlatınız. 

 Çevrenizdeki en yakın akarsu ve göl kıyılarına giderek su bitkileri örnekleri 

toplayınız,  bu örnekler hakkında araĢtırma yaparak hazırladığınız çalıĢmayı 

sınıf ortamında arkadaĢlarınıza anlatınız. 

 

2. ĠÇ SULARDA YAġAYAN SU BĠTKĠLERĠ 
 

2.1. Ġç Sulardaki Su Bitkilerinin Sınıflandırılması 
 

Sucul ortamın asıl üreticileri olan su bitkileri bir hücreliden çok hücrelilere kadar 

çeĢitli Ģekilleri olan ve klorofil içeren canlılardır. Bunlar genel olarak Ģu Ģekilde 

sınıflandırılır. 

 

2.1.1. Charophyta (Su ġamdanları) 
 

Su Ģamdanları tatlı ve acı sularda dağılım gösterirler. Genellikle 25 cm boyunda olan 

bu bitkilerin boyları 50 cm‟yi bulan türleri olduğu gibi nadiren 1 m civarında olanlarına da 

rastlanır. Gövde üzerinde düğümlü yapı bulunur. Düğümler arası oldukça uzundur. 

 

DiĢi ve erkek üreme organları düğümler üzerinde oluĢur. Erkek üreme hücreleri 

(Antheridium) üçgen Ģekilli ve kenarları diĢli 8 parçanın oluĢturduğu Globül olarak 

adlandırılan bir küre içinde geliĢirler. Bu küre portakal renginde veya kırmızıdır. Chara 

türleri kalkerli alkalin sularda yaygındır. Bu türlerin hücre çeperlerinde kalker birikimine 

rastlanır. Nitella türleri ise asidik sularda görülür. Bu türlerde kortekse ve çeperde kaller 

birikimine rastlanmaz. 

 

Resim 2.1:  Chara vulgaris 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Bryophyta (Ciğerotları ve Karayosunları) 
 

Bryophyta sözcüğü köpük veya çim Ģeklinde geliĢen bitki anlamına gelmektedir. Bu 

bitkilerin boyları genellikle milimetrik olup, nadiren 50-60 cm‟ye çıkanlarına rastlanır. 

Genellikle nemli kaya yarıkları, topraklar, ağaç kabukları ve yaprakları üzerine geliĢirler. 

Bazı türlerine ise sucul ortamda rastlanır. 

 

 Riccia fluitans (kristal ciğerotu): GeniĢ dağılım alanı gösteren bir türdür. 

Thallusu Ģerit Ģeklinde olup 2-5 arası dallanma gösterir. 15 mm uzunluğunda ve 

1 mm üzeri geniĢliğe sahiptir. Sakin sularda, az derin sularda, ötrofik ortamlarda 

ve havuzlarda suyun yüzeyinin hemen altında yüzen bir türdür. Ġnce, uzun 

köksü yapıda olup, tamamen yeĢil renklidir. Bu türün çamurlu zeminlerde 

yaĢayanları daha iri ve genellikle menekĢe rengindedir. 

 

Resim 2.2: Riccia fluitans 

 Sphagnum: Gövdeleri 50-60 cm‟ye kadar ulaĢabilir. Bitki uç kısmından büyür. 

Çatalsı geliĢen kökçük Ģeklindeki yapılar ile zemine tutunur. Gerçek kökleri 

yoktur. Yaprak ve dallar gövdeyi tamamen kaplarlar. Pulsu yapraklar gövde 

üzerinde sık olarak sıralanmıĢtır. Bitki soluk yeĢil, pembe, mor veya sarı 

kahverengidir. Islak ve nemli ortamlarda, asitli sularda, göl ve akarsu 

kenarlarında rastlanır. 

 

Resim 2.3: Sphagnum sp. 
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 Fontinalis antipyretica: Sucul ortamda rastlanan en tanınmıĢ cinstir. Suyun 

altında yaĢayan 70-80 cm uzunluğunda bir bitkidir. 3 sıralı yapraklarında 

damarlanma görülmez. Saç Ģeklinde koyu yeĢil renkte kümeler halinde kayalar 

üzerinde tutunurlar. Durgun sularda bulunduğu gibi akarsularda da 

yaĢayabilirler. Üremesi sakin ve ılık suda olur. Bazen asitli sularda da görülür. 

 

Resim 2.4: Fontinalis antipyretica 

2.1.3. Pteridophyta (Kibrit otları, Atkuyrukları ve Eğrelti otları) 
 

Pteridophyta kibrit otları, atkuyrukları ve eğrelti otlarından oluĢmakla birlikte Eğrelti  

otları en tanınan ve yaygın dağılımı olan bitkilerdir. Bu bitkiler bünyelerinde iletim 

demetlerinin (trake) bulunuĢu ve geliĢmiĢ kök yapıları ile kara yosunlarından (Bryophyta) 

ayırt edilebilirler. 

 

 Isotes lacustris: Avrupa ve Güney Amerika orijinli olan bu bitki, koyu yeĢil 

renkte, sert yapılı içi boĢ silindir Ģeklindedir. Bitki, 8-28 cm arası uzunluktadır. 

Yapraklarının çapı, 8-30 mm arası değiĢir. Temiz, kum zemini olan suları tercih 

eder. YaĢam alanı genellikle göller ve ender olarak havuzlardır. Derin sularda 

suya batmıĢ olarak yığın kümeler oluĢturur. Soğuk suları tercih eden bu bitki, 

yavaĢ bir büyüme gösterir. Küçük ve uyumlu balıkların bulunduğu akvaryumlar 

için uygundur. Çünkü yaprakları kolaylıkla kırılabilir. 

 

Resim 2.5:  Isotes lacustris 

  



 

13 

 Equisetum fluvietile : 0.5-1 m boyundaki bitki genel görünümü ile minyatür bir 

selvi ağacını andırır. Gövdelerinde 10-20 dikey kanal bulunur. Gövde otsu ve 

boğumludur. Bu boğumlardan üste doğru küçük pulsu, alta doğru ise büyük 

boyutlu olan ve daire Ģeklinde (vertisillat) dizilmiĢ yaprak ve dalcıklar çıkar.  

Bitkinin çeperlerinde silis vardır. Sporlar, mayıs ve ağustos aylarında görülür. 

Sporangiumlar gövdenin ucunda baĢak Ģeklindedir. Equisetum bitkisi mineral 

maddelerce zengin küçük sulak alanlarda (özellikle yazın kuruyan) koloni 

halinde bulunur. Durgun ve sakin su kıyılarında bu bitkiye rastlanır. Denizde 

yaĢayan örnekleri yoktur. 

 

Resim 2.6:  Equisetum fluvietile 

 Marsilea quadrifolia: Dere, gölet, ırmak, lagün ve derin olmayan 

mezooligotrof karakterdeki iç sularda yaĢayan 4 yapraklı bir eğreltidir. Yatay 

uzanan yumruları vardır. Çamur içine gömülü bu yatay gövdeden çıkan kökler 

bitkiyi zemine bağlar. Gövdeden çıkan uzun yaprak sapı ucunda 4 tane yonca 

Ģeklinde yaprak bulunur. Bunlar ovoid yassı 2 ile 5 mm uzunluğundadır. 

 

Resim 2.7:  Marsilea quadrifolia 
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 Ceratopteris thalictroides: Tropikal sularda rastlanır. Bu bitki 50-80 cm 

uzunlukta yapraklara sahiptir. Yaprak Ģekli meĢe ağacı yaprağını andırır. 

Genellikle soluk yeĢil renktedir. Nadiren sarı-yeĢil veya parlak yeĢil olabilir. 

Fazla miktarda güneĢ aldığı durumlarda soluk kahverengi, kırmızımsı bir renk 

de alabilir. 

 

Resim 2.8: Ceratopteris thalictroides 

2.1.4. Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) 
 

Bitkiler aleminin çiçekli bitkiler (Fanerogam) grubunu oluĢturan tohumlu 

bitkiler çok sayıda tür bünyesinde toplamıĢtır. Açık tohumlular (Gymnospermae) ve 

kapalı tohumlular (Angiospermae) olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Su bitkileri 

kapsamında çok sayıda örneklerine rastladığımız kapalı tohumlular grubu üzerinde 

durulacaktır. 
 

2.1.4.1. Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae)  
 

Çiçekler eĢeyli üreme organlarını taĢırlar ve döllenme bu organlarda olur. DöllenmiĢ 

ovül tohumu oluĢturur ve bu tohum meyve içinde bulunur. Tohum içindeki embriyo 

çimlendikten sonra tekrar yeni bitkiyi oluĢturur. Kapalı tohumlu bitkiler tek çenekliler 

(Monocotyledonae) ve çift çenekli bitkiler (Dicotyledonae) olmak üzere iki alt grupta 

incelenebilir. 

 

2.1.4.1.1. Tek Çenekliler (Monocotyledonae) 

 

Tek çenekli olan bitkiler filizlenirken tek yaprak meydana getiren, olgun yaprakları 

genellikle bariz düz kenarlı, Ģeritsi oval kın Ģeklinde geniĢ tabanı ile gövdeyi saran ve damar 

sistemi paralel olan su bitkileridir. Tatlı sularda ve denizlerde yaĢayan birçok türü mevcuttur. 

 

 Elodea densa: Diğer adı, Egeria densa olan bu bitki, Orta ve Kuzey 

Amerika‟dan Florida‟ya kadar yayılım gösteren kozmopolit bir bitkidir. 40-100 

cm arası değiĢen uzunlukta ve 3-5 cm geniĢliğindedir. Sap üzerine yuvarlak 

dizilmiĢ, 3-4 veya ender olarak 5 adet yaprağı vardır.  
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Akvaryum ortamında hızlı büyüme gösterir ve su kimyasını dengeleyici özelliği 

vardır. Bir çeĢit antibiyotik salgılayarak suda mavi-yeĢil alglerin çoğalmasını önler. 10-26 ºC 

arası sıcaklıktaki pH‟ı 5-10 arası değiĢen suları ve ıĢıklı ortamları tercih eder. 

 

Resim 2.9: Elodea densa 

 Vallisneria spiralis (spiral kurdele otu): Genellikle tropikal bölgelerde yaĢayan 

bir bitki olmakla birlikte subtropikal zonlarda da yayılım gösterir. Hatta 

Avrupa‟nın ılıman bölgelerinde de görülebilir. Yaprakları parlak yeĢil renkte, 

kurdele Ģeklinde, yaklaĢık 120 cm uzunluğundadır. Yaprak Ģekli, sadece genç 

bitkilerde düzdür. Bitki, kendi 10-15 cm geniĢliğe uzandıktan sonra etrafında 1-

3 arası sarmal oluĢturur. Her türlü akvaryum koĢulunda yaĢadığı için Avrupa‟da 

en yaygın olan akvaryum bitkisidir. 

 

Resim 2.10: Vallisneria spiralis 

 Potamogeton natas (deniz dili): Otsu bitki yaklaĢık 1- 2 m boyundadır. 

Çiçekler 3-6 cm uzunluğundadır. Haziran-ağustos aylarında çiçeklenir. Sakin, 

durgun suları sever. Gölcüklerde görülür. Oldukça kalın ve geniĢ yüzücü 

yaprakları vardır. 

 

Resim 2.11: Potamogeton natas 
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 Potamogeton crispus (kıvırcık yapraklı su sümbülü): Tamamen su içinde 

geliĢen bu bitkide yumru sürünücüdür. Gövde 1 m‟den uzundur. Yaprak 

kenarları kıvırcık olup, boyutları 35-70 (uzunluk) 5-12 (geniĢlik) cm‟dir ve 

sapları yoktur. Göl ve kanallarda rastlanır. 

 

Resim 2.12: Potamogeton crispus 

 Pistia stratiodes (su marulu): Rozet Ģeklinde olan ve su yüzeyinde bulunan bu 

bitki marula benzer. Kökler çok ince Ģekilde dallanmıĢlardır. Badem yeĢili olan 

yapraklar tüylü, sapsız oval Ģekilli, 10-15 cm uzunluğundadır. Çiçekler çok 

küçük olup, yapraklar ile gizlenmiĢtir. Bazen çok üreyerek su yüzeyini tamamen 

kaplar ve ortam için zararlı olabilir. 

 

Resim 2.13: Pistia stratiodes 

 Lemna minor (su mercimeği): Ördek otu olarak da bilinir. Türkiye‟deki yaygın 

ismi su mercimeğidir. Bitki otsu 2-4 mm çapındadır ve su üstünde yüzer. 

Çiçeklenme nadirdir ve zor görülür. Bitki vejetatif bölünme ile çoğalır. Yeni 

oluĢan bireyler baĢlangıçta anaç bireylerle bulunurlar. Yapraklar kalınca dairesel 

ve her yaprakta kök bulunur. Durgun sularda ve genellikle bataklık alanlarda 

rastlanır. Su üstünde yeĢil film tabakası oluĢturur. KuĢlar dahil birçok hayvanın 

gıdasını oluĢturur. Bütün dünyada yayılıĢ göstermektedir. 

 

Resim 2.14: Lemna minor 
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2.1.4.1.2. Ġki Çenekli Su Bitkileri (Dicotyledonae) 

 

Tohum içindeki tomurcuk Ģeklindeki embriyo 2 yaprak Ģeklinde depo organı 

(kotiledeon) ile çevrilidir. Bu organ çimlenip yeni bitkiyi oluĢturur. Bu gruptaki familyalar 

içinde sucul türlerin sayısı karasallara oranla azdır. 

 

 Ceratophyllum demersum: Tüm dünyada yayılım gösteren kozmopolit bir 

türdür. 15-50 cm yükseklikte, 5-25 cm geniĢlikte bir bitkidir. Segmentlere 

ayrılmıĢ tülsü yaprakları vardır. Akvaryumda büyümesi yavaĢtır. Çok yüksek 

ıĢık gereksinimi vardır. 10-30 ºC arası sıcaklıklarda yaĢayabilirler. 

 

Resim 2.15: Ceratophyllum demersum 

 Myriophyllum aquaticum: Güney Amerika kökenli olan bu bitki, 40 cm‟in 

üzerinde bir uzunlukta 5-8 cm geniĢliktedir. Yaprakları canlı yeĢil renkte ve saçak 

Ģeklinde segmentlere ayrılmıĢtır. Sert sularda iyi geliĢir. En iyi geliĢtiği sıcaklık, 

yazın 25-30 ºC, kıĢın 15-20 ºC‟dir. Vejetatif üreme görülür. Sakin, temiz ve daimi 

sularda ve sulak alanlarda bulunur. 

 

Resim 2.16: Myriophyllum aquaticum 

 Nymphaea alba (Beyaz nilüfer):  Sürünücü, yumrulu, çok yıllık otsu bitkidir. 

Yapraklar su üstünde yüzer. Etli yapıda ve köksüzdür. Yapraklar rozet 

Ģekillidir. Çiçekleri çekici güzellikte olup, süngerimsi uzun sapları vardır. Göl 

kenarlarında ve yavaĢ akan su kanallarında rastlanır. 

 
Resim 2.17: Nymphaea alba 
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 Polygonum amphibium (Su çobandeğneği): Otsu bitkilerdir. Gövdeleri kalın 

olup büyük (0,3-2 m) boyludur ve su içinde uzanırlar. Bitkinin uç kısımları su 

üstüne dik olarak çıkar. Büyük yapraklar (30 cm) sivridirler. Az derin sularda 

bulunmakla birlikte büyük birlikler oluĢturarak derin sulara doğru geliĢim 

gösterirler. Tıbbi bir bitkidir. 

 

Resim 2.18: Polygonum amphibium 

 Ludwigia repens: Kuzey Amerika‟nın güney kısmındaki akarsuların gölgelikli 

bölgelerinde yaĢar. Yaprakları karĢılıklı dizilmiĢ, geniĢ ve oval yapıdadır. 

Yüzeydeki yapraklar; koyu, parlak yeĢil renkte, kiremit rengi veya bordodur. 

Bitkinin yüksekliği; 20-40 cm, geniĢliği 5-8 cm arasında değiĢir. Su sertliği 

bakımından seçici değildir. Kırmızımsı rengi ile oldukça dekoratif ve 

kozmopolit bir akvaryum bitkisidir. 

 

Resim 2.19: Ludwigia repens 

 Ranunculus lingua (Ġridüğüm çiçeği):  Otsu ve tek yıllık 0,5-1 m boya ulaĢır. 5 

cm çapa ulaĢan sarı çiçekleri mevcuttur. Yapraklar genellikle lanceolat 

(dilsi)‟dır.  Bazı defalar suyun altındaki yaprakları kalp Ģeklindedir. Bitki 

özellikle göllerin ve gölcüklerin kıyı Ģeridinde görülür. 

 

Resim 2.20: Ranunculus lingua 
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 Menyanthes trifoliata (Bataklık yoncası): Gövdesi 1 cm kalınlığında olup boyu 

0,5-1 m arasında değiĢmektedir. Oval Ģekilli 3 yaprak su yüzeyine 

yükselmiĢlerdir. Çiçekleri beyaz pembemsidir.  Nisan ve haziran ayında 

çiçeklenir. Yüksek kesimlerdeki göl ve bataklıklarda rastlanır. 

 

Resim 2.21:Menyanthes trifoliata 

 Trapa natans (Su kestanesi): Normal olarak zemine tutunmadan yaĢar. Rozet 

Ģekilli bitki su üstünde yaĢar. Gövde üzerindeki çift yapraklar su içinde bulunur. 

Yaprağın saplı rozet Ģekilli kısmı su üstünde bulunur ve hava kesesi vardır. 

Yapraklarının üstü tüysüz altı tüylü, kenarları diĢlidir. Ġzole çiçekler 1,5-3 cm 

geniĢliğindedir. Meyve su altında olgunlaĢır. 2-4 iğne Ģeklinde çıkıntısı vardır. 

Daimi sakin sularda görülür. 

 

Resim 2.22: Trapa natans 

 Mentha aquatica (Su nanesi): Bu otsu bitkinin boyu 30-70 cm olabilir. Keskin 

kokuludur. Soluk pembe çiçekleri dalların ucunda gruplanmıĢtır. Göl, dere ve su 

kıyılarında görülür. 

 

 
Resim 2.23: Mentha aquatica 
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2.2. Su Bitkilerinin Sucul Ortamdaki Önemi 
 

Su ortamının asıl üreticileri olan su bitkileri bir hücreliden çok hücrelilere kadar çeĢitli 

Ģekilleri olan ve klorofil içeren canlılardır. Ortamın dengesinin korunmasında önemleri 

büyüktür. 

 

Birinci üreticiler olarak tanımlanan yeĢil bitkiler ve fitoplanktonik organizmalar 

klorofilleri sayesinde su ve suda eriyik halde bulunan karbondioksit ıĢık enerjisi kullanarak 

fotosentez olayı sonucu organik madde üretimini sağlarlar. Böylece bitkisel protein 

kaynaklarını oluĢtururlar. Bu nedenle su ortamdaki besin zincirinin ilk halkasıdır. Bitkisel 

protein kaynağı olan bu mikroskobik ve makroskobik yeĢil bitkiler daha sonra gıda 

zincirinde hayvansal proteine dönüĢtükleri için çok önemlidir. 

 

Klorofil taĢıyan bitkisel organizmalar ayrıca fotosentez aktivitesiyle oksijen oluĢturup 

suyun oksijenlenmesini sağlar. Bu yolla sucul ortamda atmosferin yanı sıra solunum için 

gerekli olan oksijenin kaynağını oluĢtururlar. Sulardaki alglerin karadaki bitkilere göre daha 

fazla oksijen sentezlemesi ise dikkat çekicidir. Sulardaki tek hücreli alg miktarı çok olduğu 

için her dalga boyundaki güneĢ ıĢığı algler tarafından değerlendirilerek daha fazla oksijen 

sentezlenebilmektedir. Sucul ekosistemde organik parçalanma biyolojik döngü açısından 

önem taĢır. 

 

Su bitkileri aynı zamanda hastalık yapan (patojen) bakterilerin ortamdan 

uzaklaĢtırılmasında rol oynamaktadırlar. Patojenik bakteriler bilindiği gibi asidik ortamı 

tercih ederler. Bitkisel organizmalar ise ortamı bazikleĢtirdiği için patojen bakterilerin 

uzaklaĢmasını sağlamaktadır. 

 

Su bitkileri ortamın kimyasal yapısını da etkilemektedirler. Örneğin, su bitkilerinin 

suyun sertliğinin azalmasına neden olması gibi… Elodea ve benzeri bazı su bitkileri sudaki 

kireci alarak suyu yumuĢatırlar. Bu sayede sert sulara toleransı olmayan canlı türleri için 

uygun ortam oluĢur. Bu bitkiler suda eriyik halde bulunan karbonatın çökmesine neden 

olarak suyun sertliğini azaltmaktadır. 

 

Sucul ortamdaki bitkisel organizmalar güneĢ ıĢığının ulaĢabildiği kıyılarda ve 

derinliğin az olduğu kısımlarda daha yoğundur. Makrofitler özellikle kıyı zonunda dağılım 

gösterir. 

Sazan gibi çoğu balık, yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakmayı tercih eder. Su 

bitkileri balıkların üreme alanlarını oluĢturmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar için ise 

korunma ve beslenme alanlarıdır.  

 

Su bitkilerinin su ortamında tabana olan etkileri ise değiĢik Ģekilde olmaktadır. 

Büyüyen kök ve gövdelerin yardımıyla dalgaların su tabanına olan etkisini yok eder ve taban 

materyalinin sürüklenmesini önler. Ayrıca birçok canlının yapıĢma alanını oluĢturur. 

 

Su bitkilerinde aynı türde dahi büyük farklılaĢmalar görülür. Örneğin bikinin su içinde 

veya dıĢında olan kısımlarında farklı tipte yaprak ve çiçek taĢır. Su seviyesinin değiĢimleri 

bitkide öylesine morfolojik değiĢimlere neden olur ki bitkiyi tanımak zorlaĢır. 



 

21 

UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
 

Yakınınızda bulunan akarsu veya göle giderek su ortamında yaĢayan su bitkilerinden 

örnekler toplayarak bunları ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġç sularda bulunan su bitkilerini 

sınıflandırınız. 

 Hijyen kurallarına uyunuz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini alınız. 

 Sınıflandırmadaki grupların herhangi 

birine ait bir su bitkisi numunesi bulunuz. 

 Bulduğunuz örneğin biyolojisini, 

ekolojisini ve yetiĢtirme tekniklerini 

araĢtırınız. 

 Su bitkisi örneği ile yaptığınız araĢtırmayı 

sınıfa getirerek arkadaĢlarınıza anlatınınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Elodea danse’ nin su kimyasını dengeleyici özelliği vardır. 

 

2. (   ) Chara türlerinin hücre çeperlerinde kalker birikimine rastlanmaz. 

 

3. (   ) Riccia fluitans(kristal ciğerotu)‟nun Thallusu Ģerit Ģeklinde olup 2-5 arası dallanma 

gösterir. 

 

4. (   ) Fontinalis antipyretica suyun altında yaĢayan 70-80 cm uzunluğunda dioik bir 

bitkidir. 

 

5. (   ) Bitkisel organizmalar ortamı bazikleĢtirdiği için patojen bakterilerin uzaklaĢmasını 

sağlamaktadır. 

 

6. (   ) Ranunculus lingua (Ġridüğüm çiçeği) 5 cm çapa ulaĢan sarı çiçekleri mevcuttur. 

 

7. (   ) Myriophyllum aquaticum’un en iyi geliĢtiği sıcaklık, yazın 25-30 ºC, kıĢın 15-20 

ºC‟dir. 

 

8. (   ) Lemna minor (su mercimeği)  ördek otu olarak da bilinir. 

 

9. (   ) Marsilea quadrifolia dere, gölet, ırmak, lagün ve derin olmayan mezooligotrof 

karakterdeki iç sularda yaĢayan 3 yapraklı bir eğreltidir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde tekniğine uygun olarak denizlerde bulunan su bitkilerini 

sınıflandırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Akvaryum bitkileri üretim hanesine giderek denizlerde bulunan su bitkileri 

hakkında bilgi alınız.  

 Yakın çevrenizde deniz varsa kıyı bölgesine giderek su bitkisi numunesi 

bulunuz bulduğunuz numunenin hakkında araĢtırma yaparak sunum hazırlayınız 

ve hazırladığınız sunumu sınıf ortamında arkadaĢlarınıza anlatınız. 

 

3. DENĠZLERDE BULUNAN SU BĠTKĠLERĠ (ALGLER) 
 

3.1. Deniz Alglerinin Sınıflandırılması 
 

Deniz algleri mavi-yeĢil, yeĢil, esmer ve kırmızı olarak gruplara ayrılmakla birlikte 

algın içindeki esas ve aksesuar pigmentlerin kompozisyonuna ve algın yaĢadığı alanın 

ekolojik Ģartlarına göre renkleri değiĢebilmektedir. Özellikle suda yüzer halde bulunan 

alglerde bu renk değiĢimi daha da barizdir. Üreme periyotlarında da örneğin Ulva ve 

Enteromorpha’da gövde ve yapraklar karotenoid birikimi nedeniyle renk değiĢtirip portakal 

rengine dönüĢür.  

 

3.1.1. Cyanophyceae ( Mavi-yeĢil Algler) 
 

Hücrelerinde net bir kloroplast oluĢumu gözlenmez. Gövde ve yapraklar mavi-yeĢil 

bazen kırmızı renkli olabilir. Oysa diğer gruplarda kloroplastların Ģekli net ve belirgindir. Bu 

grup hücre çekirdeği içermeyen (prokaryot) algleri içerir. 

 

Cyanophyceae grubu algler çok çeĢitli yapılar gösterir. Basit tek hücreli olabildikleri 

gibi geliĢmiĢ gövde ve yaprak yapısında da olabilir. Türkiye kıyılarında rastlanan bazı 

Cyanophyceae türleri Ģunlardır: 

 

 Gloeocapsa crepidinum 

 Entophysalis granulosa 

 Microcoleus tenerrimus 

 Symplucea hydnoides 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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 Phormidium autumnale 

 Lyngbya confervoides 

 Calotharix aeruginea 

 Brachytrichia balani 

 

Resim 3.1: Microcoleus vaginatus 

3.1.2. Chlorophycophyta (YeĢil Algler) 
 

Gövde ve yapraklar yeĢil-sarı veya koyu yeĢildir, tek veya çok hücreli olup Ģekilleri 

çeĢitlidir: Ġpliksi, lamelsi, silindirik tüp veya küre Ģeklinde; organları az farklılaĢmıĢtır. Bu 

grupta yeĢil renk hâkimdir. Diğer grupların renklenmesinde ise yeĢil renk hakim değildir. 

Ege ve Akdeniz‟deki bazı yeĢil alg türleri Ģunlardır: 

 

 Ulva sp. 

 Enteromorpha sp. 

 Cladophora feredayi  

 Anadyomene stellata  

 Valonia macrophysa 

 Siphonocladus pusillis.  

 

Resim 3.2: Ulva lactuca 

3.1.3. Rhodophycophyta ( Kırmızı Algler)  
 

Gövde ve yapraklar pembe, kırmızı, mor veya bordo ve Ģekli çok çeĢitlilik gösterir. 

Üreme organları net olarak farklılaĢmıĢtır. Bu grubun büyük çoğunluğu makroskobik deniz 

alglerinden oluĢur. 
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Ege ve Akdeniz‟de rastlanan bazı kırmızı alg türleri Ģunlardır: 

 

 Goniotrichum cornu 

 Liagore farinosa 

 Porphyra leucosticta 

 Nemalion helminthoides 

 

Resim 3.3: Porphyra leucosticta 

3.1.4. Phaeophycophyta (Esmer Algler) 
 

Gövde ve yapraklar kahverengi veya siyahımsıdır ve daima çok hücrelidir. Gövde ve 

yapraklar morfolojik yönden çeĢitlilik gösterir. Üreme organlarının bazen çok bölümlü oluĢu 

ile karakteristiktir. 

 

Ege ve Akdeniz‟deki bazı esmer alg türleri: 

 

 Cuttleria multifida 

 Aglaozonia parvula 

 Dictyopteris membranacea 

 Diluphus spiralis 

 Asperococcus bullosus 

 Colpomenia sinvosa   

 Petalonia fascia 

 Scytosiphon lomentaria 

 

Resim 3.4: Dictyyopteris membranacea 
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3.2. Deniz Çiçekli Bitkilerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması 
 

Deniz çiçekli bitkiler (fanerogam) deniz yosunlarına oranla çok az türü içermekle 

birlikte Akdeniz ekosisteminde ön sıralarda yer alır. Bu nedenle deniz ekolojisinde bu grup 

üzerinde önemle durulur.  

 

Vejetatif üremelerinin yanı sıra uygun Ģartların olduğu ortamlarda eĢeyli olarak 

tohumla ürerler. Kök, gövde ve yapraklardan oluĢan deniz çiçekli bitkilerinin oluĢturdukları 

biyotop deniz canlıları için ideal yaĢam alanıdır.  

 

Deniz çiçekli bitkilerinin oluĢturduğu deniz çayırları deniz canlıları için en uygun 

yaĢama, sığınma, barınma ve üreme ortamıdır. Balıkçılıkta en verimli bölgeler bu bitkilerin 

oluĢturduğu toplulukların bulunduğu yörelerdir.  

 

Fotosentez olayı ile suyun oksijenlenmesini sağlayan çiçekli bitkiler uzun yaprakları, 

yatay uzanan gövde ve kökleriyle sudaki askı yükleri ile sedimentasyonu tutup zemin 

hareketlerini düzenler, kıyı çizgisini korurlar.  

 

Deniz çayırları çok eski yıllardan beri hayvan yemi, gübre olarak kullanılmıĢ 

Venedikliler ve Cenevizliler ise bu bitkilerden izolasyon ve cam eĢyaların taĢınmasında 

ambalaj malzemesi olarak yararlanmıĢlardır. Deniz çiçekli bitkilerinin Akdeniz‟de 4 cinsi 

(Posidonia, Zostera, Cymodocea, Halophila) bulunur. 50 kadar türü olan deniz çiçekli 

bitkilerinin ataları karasal olup bu bitkiler deniz ortamına 200 milyon yıl önce girmiĢler, 

anatomik ve morfolojik olarak bu ortama uyumlu bazı değiĢimler göstermiĢlerdir. 

 

 Posidonia oceanica: Yumru gövde yatay geliĢir, 4-6 mm kalındığında olup 

hafifçe yassılaĢmıĢtır. 5-7 adet yaprak buket Ģeklide gruplaĢarak yumru 

gövdenin uç kısmında yer alır. ġeritsi yapraklar paralel damarlıdır.  0-40 m 

derinlikleri arasında dağılım gösterir. Yumru gövdeye sahip bitki yatay ve dikey 

geliĢerek zemini kavrar ve yoğun doku oluĢturarak denizel ortamda orijinal bir 

yapı meydana getirir. Bitkinin ölen kalıntıları sedimen ve canlı artıkları ile 

kompakt bir dokuya dönüĢerek resif bariyerlerini oluĢtururlar. Akdeniz‟e has 

Posidonia oceanica Marmara ve Karadeniz dıĢında tüm Akdeniz kıyılarında 

rastlanır. 

 

Resim 3.5: Posidonia oceanica 
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 Zostera marina: Yumru 2-5 mm geniĢliğinde olup üzerinde 3-8 yapraktan 

oluĢan demetler çıkar. Yapraklar 2-12 mm geniĢliğinde 30-90 cm 

uzunluğundadır. Yapraklar 5-11 damar taĢır. 0-23 m derinliklerde yaĢar. Lagüne 

ortamlarda akarsu deltalarında rastlanır. Tuzluluk değiĢimlerine dayanıklıdır 

 

Resim 3.6: Zostera marina 

 Halophila stipulacea: Bu familyanın diğer bütün üyelerinde olduğu gibi 

yapraklarda ligül (kulakçık) bulunmaz ve genellikle çift çıkarlar. Yapraklar 

oval, uzun ve doğrusaldır. Genellikle aya ve sap Ģeklinde farklılaĢmıĢlardır. 

Yumruları incedir. Her düğümden bir kök çıkar.  

 

Resim3.7: Halophila stipulacea 

3.3. Deniz Bitkilerinin Dağılımına Etki Eden Ekolojik Faktörler 
 

3.3.1. Fiziksel Faktörler 
 

 Yüzek (Substratum) : Deniz ekosisteminde organizmaların üzerinde 

yaĢadıkları ortam substratum olarak adlandırılır. Bu ortamın kimyasal yapısı 

özellikle deniz algleri için önemli değildir. Zira algler geliĢimleri için üzerinde 

yaĢadıkları ortamdan besleyici elementler almaz. Substratum bitkiler yalnızca 

tutunmak için gereklidir. O nedenle kimyasal yapısından çok, fiziksel yapının, 

bitkinin sporlarının tutunup geliĢmesinde önemi vardır. Substratum tiplerine 

göre farklı deniz bitki türlerinin geliĢtiği gözlemlenmiĢtir. Örneğin, kumlu 

kesimlerde Posidonia, Zostera‟ya rastlanır. 

 Sıcaklık: Sıcaklık suların biyolojik yapısı ve fizikokimyasal evolüsyonunda rol 

oynayan önemli bir fiziksel faktördür. Su sıcaklığı mevsimlere, coğrafik 

konuma, akıntı rejimine, derinliğe, sudaki madensel tuzlara ve emilen güneĢ 

ıĢınlarına göre değiĢir. 
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 IĢık: IĢık yaĢam için gerekli bir faktör olduğu gibi, yaĢamı sınırlayıcı bir çevre 

koĢulu olarak da rol oynar. IĢığın dalga boyu ve miktarı deniz canlılarının 

özellikle alglerin derinlere doğru dağılımında önemlidir. Deniz suyundaki 

cansız partikül maddeler ve canlı planktonik organizmalar deniz suyunun ıĢık 

geçirgenliğinin azalmasına neden olur. GüneĢ ıĢınları dalga boylarına göre de 

denizin derinliklerinde emilime (absorbsiyon) uğrarlar ve nitel yönden 

değiĢirler. Mavi ve mor ıĢık en fazla derine ulaĢabilen ıĢınlardır. IĢığın kalitesi 

(dalga boyu ve rengi), Ģiddeti ve süresi canlıların dağılımında ve geliĢiminde, 

ekosistemin veriminde ve biyolojik ritimler üzerinde önemli role sahiptir. 

Örneğin; fotosentez ve solunum olayları gibi.  

 Turbidite (Bulanıklık) : Sular içindeki askı yükler suyun berraklığının 

kaybolmasına neden olur. Buna suların turbiditesi denilir. Turbidite suyun optik 

özelliğini değiĢtirir. IĢık Ģiddetini ve ıĢığın yayılıĢını sınırlayıp azaltır. Bu 

olaylara bağlı olarak birincil üretim verimi düĢer. 

 

3.3.2. Kimyasal Faktörler 
 

 Tuzluluk: 1 kg deniz suyundaki erimiĢ tuz miktarıdır. Deniz suyundaki tuzlar 

içinde NaCl baskındır. Okyanus ve denizlerin genellikle % 35 olarak bilinen 

yüzey tuzluluğu, bu miktarı azaltan ve arttıran karĢıt iki faktörün etkisi 

altındadır.  

 pH: Suyun asitlik özelliğini tanımlamada yararlanılır. Deniz suyu genellikle 

bazik olup pH 8,1-8,3 arasında değiĢir. Suyun bu bazikliği genellikle bol 

miktarda bulunan karbonat ve bikarbonattan kaynaklanır. pH alglerin fotosentez 

faaliyeti ile iliĢkili olduğu için alglerin çoğalmasını yaĢam alanlarını doğrudan 

etkiler. 

 Oksijen: Deniz canlılarının solunumu için gerekli olan bir faktördür. Genellikle 

yüzey sularında doygunluk noktası civarında çözünmüĢ oksijen bulunur. Deniz 

canlılarının dağılımında besleyici sınırlayıcı etkiye sahiptir. Oksijensiz zonlarda 

denizel bitkiler bulunmaz. 

 Karbondioksit: Bitki ve hayvanların solunumu sırasında üretilen bir gazdır. 

Atmosferde çok düĢük miktarda bulunduğu halde, sudaki yüksek çözünürlüğü 

nedeniyle deniz suyundaki miktarı çok daha fazladır. ÇözünmüĢ 

karbondioksitin organizmalarının çoğunun dağılıĢını sınırladığı halde bitkiler 

fotosentez için kesinlikle karbondioksite ihtiyaç duyar.  

 Besleyici tuzlar, oligoelementler ve vitaminler: Bitkilerin üretimi için gerekli 

elementler, besleyici elementler olarak tanımlanırlar. Bu elementlerin baĢında 

gelen azot (N) ve fosfor (P) doğada toz halinde bulunduklarından‟ Besleyici 

Tuzlar‟ olarak da adlandırılırlar. Nitrat ve fosfatın yoğunluğu bölgelere ve 

mevsimlere göre farklılık gösterirler. Nitrat ve fosfatın eksikliği fitoplankton 

geliĢimini sınırlar, fazlalığı nitrofil alglerin aĢırı çoğalmasına neden olur. 

Örneğin Ulva, Enteromorpha gibi. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yakınınızda bulunan bir deniz kenarına veya akvaryum bitkileri üretimhanesine 

giderek denizlerde bulunan su bitkilerinden örnekler alarak bunları sınıflandırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Denizel su bitkilerini sınıflandırınız. 

 Denizde çalıĢırken denizde güvenlik 

kurallarına uyunuz.  

 Hijyen kurallarına uyunuz 

 Sınıflandırmadaki grupların herhangi 

birine ait bir su bitkisi numunesi 

bulunuz. 

 Bulduğunuz örneğin biyolojisini, 

ekolojisini ve yetiĢtirme tekniklerini 

araĢtırınız. 

 Su bitkisi örneği ile yaptığınız 

araĢtırmayı sınıfa getirerek 

arkadaĢlarınıza anlatınınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Cyanophyceae grubu ökaryot algleri içerir. 

 

2. (   ) Klorofil b yeĢil alglerde, klorofil c esmer alglerde, klorofil d kırmızı alglerde bulunur. 

 

3. (   ) Phaeophycophyta da gövde ve yapraklar pembe, kırmızı, mor veya bordo ve Ģekli 

çok çeĢitlilik gösterir. 

 

4.  (   ) Posidonia oceanica‟nın ölen kalıntıları sedimen ve canlı artıkları ile kompakt bir 

dokuya dönüĢerek resif bariyerlerini oluĢtururlar. 

 

5.  (   ) Posidonia oceanica Marmara ve Karadeniz dıĢında tüm Akdeniz kıyılarında 

rastlanır. 

 

6.  (   ) Zoster marina a‟da yapraklar 2-12 mm geniĢliğinde 30-90 cm uzunluğundadır. 

 

7.  (   ) Halophila stipulacea‟da bu familyanın diğer bütün üyelerinde olduğu gibi 

yapraklarda ligül (kulakçık) bulunur. 

 

8.  (   ) Phaeophycophyta üreme organlarının bazen çok bölümlü oluĢu ile karakteristiktir. 

 

9. (   ) Amidon olarak adlandırılan niĢasta tipik depo maddesidir. 

 

10. (   ) Deniz çiçekli bitkilerinin oluĢturduğu deniz çayırları denizel canlılar için en uygun 

yaĢama, sığınma, barınma ve üreme ortamıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak su 

bitkilerinin endüstride kullanım alanlarını sınıflandırabileceksiniz. 

 

 

 

 

Su bitkilerinin endüstride kullanıldığı alanlardan bir tanesi üzerinde araĢtırma yapınız. 

Yaptığınız araĢtırmayı sınıf ortamında arkadaĢlarınıza anlatınız.  

 

4. SU BĠTKĠLERĠNĠN ENDÜSTRĠDE KULLANIM 

ALANLARI 
 

Denizin önemli canlı kaynaklarından biri de yosunlardır ( algler). Deniz bitkisi olan 

yosunlardan gıda, tarım, kozmetik, tıp, eczacılık ve değiĢik endüstri dallarından 

faydalanılmaktadır.  Nüfusun hızla çoğaldığı, beslenme sorununun giderek büyüdüğü 

günümüzde, yosunlardan yararlanma çalıĢmaları da artmaktadır. 

 

Toprağın az, nüfusun fazla olduğu uzak doğu ülkelerinde bu bitkilerin on yedinci 

yüzyıldan bu yana yenildiği ve insanların önemli gıdalarını oluĢturduğu bilinmektedir. 

Bugüne değin zengin Batı Avrupa ülkeleri ile Amerika BirleĢik Devletlerinde zorunlu 

periyotlar (savaĢ, tabii afetler, vb.)  dıĢında, yosunlar doğrudan yenilmemiĢ, buna karĢın 

biyokimyasal ve teknolojik araĢtırmaların yarattığı yeni olanaklarla özütlenmeleri 

(ekstraksiyon) yapılarak pek çok alanda kullanılmıĢtır. Bunun sonucu ülkelerde yosuna 

dayalı bir endüstri geliĢmiĢtir. 

 

Yosun endüstrisinin kaynak sorunu ile karĢılaĢmaması için denizde doğal olarak 

üreyen yosunlardan faydalanmanın yanında bu bitkilerin kültürlerinden de yararlanma 

yoluna gidilmiĢtir. Bugün kültür teknolojisi geliĢtikçe yosunların en çok faydalanılan 

bölümlerinin geliĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. 

 

Deniz kıyılarının uzunluğu yönünden Türkiye Akdeniz ülkeleri arasında en üst sırada 

yer almaktadır. Buna karĢın deniz yosunları üzerinde yapılan çalıĢmalar Batı Akdeniz 

ülkelerine oranla azdır. ÇeĢitli türler yönünden oldukça zengin olan denizlerimizdeki 

yosunlar üzerinde bugüne değin yapılan araĢtırmalarda denizel floranın bine yakın türden 

oluĢtuğu saptanmıĢtır. AraĢtırmalar fazlalaĢtıkça bu sayı günden güne artmaktadır. 

 

Denizlerimizde dağılım gösteren, birleĢimleri yönünden ekonomik önem taĢıyan türler 

üzerinde yapılan biyokimyasal araĢtırmalarda bu bitkilerden aljinik asit, agar, karragen, 

vitamin B12, bazı organik asitler ve selüloz elde edilmiĢtir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Ayrıca hayvan yemi elde edilebilecek, gübre olarak kullanılabilecek, kozmetikte 

faydalanılabilecek türlerin kıyılarımızda varlığı saptanmıĢtır. Son yıllarda yosunlar güzellik 

enstitüleri tarafından thallassoterapi uygulamaları içinde Türkiye‟de de oldukça yaygın 

olarak kullanılmakta, yosun içeren kozmetik ürünlerinin çeĢidi artmaktadır. Ancak 

kıyılarımızdaki yosunlara dayalı sanayi dahi henüz geliĢmemiĢtir.  

 

Doğal stoklardan sadece ham ürün olarak yararlanılmakta birkaç türün (Gracilaria 

verrucosa, Phyllophora app.) ihracatı yapılmaktadır. Yosunların çeĢitli yetiĢtiricilik 

yöntemleriyle üretilmesi yönünde türlerin stok miktarlarını saptamak için, konu ile ilgili 

yöntem ve teknoloji ülkemizde giderek geliĢmeye baĢlamıĢtır (uzaktan algılama, sonar vd.). 

Su ürünleri sektörünün geliĢimine paralel olarak önümüzdeki yıllarda deniz bitkilerinin 

yetiĢtiriciliği ve bu bitkilere yönelik sanayi geliĢip yaygınlaĢacaktır. 

 

4.1 Deniz Yosunlarının Beslenmede Kullanılması 
 

Mikroskobik deniz yosunlarının büyük çoğunluğu yenilebilir türlerdir. Uzakdoğu 

ülkelerinde salata Ģeklinde tüketildiği gibi piĢirilerek çorbası, yemeği, sosu yapılır. Kırmızı 

deniz alglerinin besinsel analizleri yapıldığında içeriklerini; karbonhidratların, proteinlerin 

ve yağ asitlerinin oluĢturduğu saptanmıĢtır. Tam bir protein kaynağı olarak yosunlar, canlılar 

için gerekli birçok aminoasit çeĢidini de içermektedir. 

 

Japonya‟da hazır gıda maddesi olarak „Asaksanori, Suschi, Amanori, Tjintiow, 

Kanten, Kombu‟ gibi isimler altında satılmakta ayrıca çay olarak içilmektedir. Ülkemiz 

denizlerinde bu amaçlar için kullanılabilecek Ulva, Porphyra, Gelidium, Rhodymenia, 

Laurencia, Polysiphonia adlı yosunlar yayılım göstermektedir. 

 

Batı ülkelerinde yosunlar doğrudan insan gıdasının çok sınırlı bir bölümünü 

oluĢturmakla birlikte son yıllarda bu bitkilere ilgi giderek artmaya baĢlamıĢtır. Bu ülkelerin 

mutfaklarında daha çok yosunlardan özütleme ile elde edilen, jelatin olarak da isimlendirilen 

agar-agar, karragen, aljinat gibi maddeler daha çok kullanım alanı bulmuĢlardır. Bu 

maddeler jelleĢtirici, yoğunlaĢtırıcı, süspansiyon haline getirici özellikleri ile pasta, reçel, 

marmelat yapımında jöle oluĢturucu, dondurmacılıkta ise kristal oluĢumunu engelleyici 

olarak da kullanılırlar. Endüstrinin değiĢik dallarında kullanım alanlarına daha sonra 

değinilecek olan bu maddelerden sucuk, sosis kılıflarının hazırlanmasında, balıkçılığın 

geliĢtiği Avrupa ülkelerinde ise uskumru gibi yağlı balıkların saklanmasında faydalanılır. 

Sıralanan bu maddelerin elde edildiği Gelidium, Gigartina, Phyllophra, Gracilaria, 

Pterocladia, Hypnea, Cystoseria, Sargassum adlı yosunlara kıyılarımızın birçok kesiminde 

rastlanılmaktadır.  

 

Bugün dünyanın birçok ülkesinde deniz yosunları hayvan yemine karıĢtırılarak çok iyi 

sonuçlar alınmıĢtır. Örneğin Hollanda da süt üretimi ve sütteki A vitamini oranı yosun unu 

karıĢtırılmıĢ yemlerle sağlanmıĢ, kuzuların yün ve et miktarı da %20 oranında arttırılmıĢtır. 

Kanada da inek sütündeki yağ miktarı, Norveç‟te yumurta sarısı yine yosunlu yemlerle 

büyük ölçüde fazlalaĢtırılmıĢtır. Bunun nedeni deniz yosunlarının besin değerinin yüksek 

olması, mineral tuzları, oligoelementler ve vitaminler yönünden zengin olmasıdır. Sıralanan 
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bu maddelerin oranı her ne kadar tür, hatta aynı türün yaĢadığı ortamlara göre farklı ise de bu 

bitkiler genel olarak kuru ağırlıklarının %20‟si kadar proteine sahiptirler. 

 

A vitamini yönünden bir yeĢil yosun olan Ulva lactuca lahana kadar zengindir. 

Portakal gibi C vitamini yönünden zengin yosun türleri olduğu gibi, B, D, E, G, vitaminleri 

yönünden zengin olanlarına da rastlanmıĢtır.  

 

Bütün bu özellikleriyle deniz yosunları hem hayvanların iyi beslenmesini sağlamakta 

hem de guatr gibi, bazı hastalıklara karĢı dirençleri artırmaktadır. Bu nedenle yardımcı gıda 

olarak bu bitkilerin yem sanayiinde iyi bir geleceği vardır. Bugün birçok ülkede deniz 

yosunlarından yem üreten fabrikalar geliĢtirilmiĢtir. Cystoseira denizlerimizde bulunan ve 

yem sanayiinde kullanılabilecek yosunlar arasında baĢta gelir. 

 

4.2. Deniz Yosunlarının Tarımda Kullanılması 
 

Toprağı havalandırıcı ve nem tutucu olması, azot yönünden çiftlik gübresi kadar 

zenginlik göstermesi, ayrıca değiĢik oranlarda iz elementleri, potasyum, fosforik asidi 

bünyelerinde bulundurma özellikleri ile deniz yosunları gübre olarak birçok ülkede 

değerlendirilmektedir. Özellikle patates üretilen potasyum bakımından eksik topraklarda 

süperfosfat ile karıĢtırılan yosun gübresi gayet iyi neticeler vermektedir. Bu gübrelerin içinde 

yabani tohum ve larvada bulunmadığından zararlılar yönünden sakıncası yoktur. Ayrıca 

eriyik halinde bitkilerin yapraklarına verildiklerinde daha da iyi sonuçlar alınmıĢtır. 

Cystoseria, Enteromorpha, Ulva türleri ile kıyıya vuran yeĢil deniz çayırları bu amaçla 

kullanılabilir. 

 

4.3 Deniz Yosunlarının Endüstride ve Tıpta Kullanılması 
 

Bazı kırmızı ve esmer yosunlardan özütleme ile elde edilen Aljinat, Agar-agar, 

Karragen maddelerinden endüstrinin birçok alanlarında faydalanılır. 

 

 Agar-agar: Bazı kırmızı yosunlardan elde edilen agar-agar kaynatma ile akıcı 

hale geçer, soğutulunca jöle haline gelir. Çok sayıda kullanım alanı olan bu 

madde özellikle mobilyacılıkta yapıĢtırıcı, dericilikte parlaklık ve sağlamlık 

verici, film endüstrisinde jelatini inceltici ve sıcaklığa dayanıklılığını arttırıcı 

olarak kullanılır. Ayrıca diĢ macunlarının hazırlanmasında, matbaacılıkta 

baskıda, diĢçilikte kalıp almada agar-agardan çok yararlanılır. Denizlerimizdeki, 

Gelidium, Gracilaria, Hypnea, Pterocladia, Phylloplora adlı yosunlardan bu 

madde elde edilebilir. 

 Karragen: Kimyasal yapısı Agar‟a çok benzeyen bu madde, kırmızı 

yosunlardan elde edilir. Dondurma, pasta, diĢ macunu ve deterjanların 

hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca bira endüstrisinde renk açıcı olarak çok 

etkindir. Bu maddenin elde edinildiği Gigartina adlı yosuna denizlerimizde 

rastlanmıĢtır. 

 Aljinat: Esmer yosunlardan elde edilen ve endüstride çok önemli olan bu 

madde bileĢimindeki Na+, K+ ve Mg+ tuzları nedeniyle yapıĢıcı, suda erimeyen 

ağır metaller nedeniyle de plastik madde oluĢturucu karakterdedir. Islatıldığında 
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yumuĢak, kurutulduğunda sertleĢen Aljinat sıcakta koagülasyona uğramaz; 

soğukta ise jöle haline gelmez, tadı, kokusu yoktur. Bu özellikleriyle boya, 

tekstil, kâğıt, plastik, kauçuk, metalürji ve deri endüstrisinde apre edici, 

emülsiyon sağlayıcı olarak çok kullanılır. Ayrıca Aljinat, kaynak elektrotlarının 

yapımında da kullanılır. Denizlerimizdeki Cystoseria ve Sargassum adlı 

yosunlardan Alginat elde etmek olasıdır. 

 

Endüstride ayrıca fosilleĢmiĢ deniz bitkilerinden de yararlanılır. Örneğin esmer 

yosunlar grubuna giren fosil diatomelerin silisli kabukları öğütülerek toz haline getirilir. 

„Tripoli ve Kieselgor‟ adıyla anılan bu toz, dinamit yapımında, gürültüye karĢı yapılan 

materyallerin hazırlanmasında, metallerin parlatılmasında, termik izolatörlerde çok 

kullanılır. 

 

Deniz yosunlarının tıpta ve eczacılıkta ise sayılamayacak kadar kullanım alanı vardır. 

Antikoagülan, terapötik, laksatif ve bazı ağrıları kesici (böbrek, mide ağrıları gibi) olarak da 

birçok hastalığın tedavisinde bu bitkilerden yararlanılır. Ayrıca guatr, dizanteri gibi 

hastalıkların tedavisinde uzun yıllardan beri yosunlardan faydalanıldığı bilinir. Bu amaçlar 

için kullanılabilecek Gelidium, Hypnea, Dictyopteris, Stilophora, Sargassum adlı yosunların 

türlerine ülkemiz denizlerinde rastlanmıĢtır. 

 

Yıllardır yosunlarla hastalıkların iyileĢtirmesi yolunda çalıĢmalar yapılmıĢ ve 

yosunların tıpta tedavi edici özelliği saptanmıĢtır. Ülkemizde bu alanda çalıĢmalar deneysel 

boyutlarda olmasına karĢın yosunların tıpta özellikle ilaç sanayinde kullanılması uygun 

görülmüĢtür. Son zamanlarda tedaviye destek amacıyla yurt dıĢından getirilip mikro alg 

tabletlerinden Spirulina, Chlorella vücut direncini artırıcı olarak satıĢa sunulmuĢtur. 

 

Yapılan araĢtırmalar sonucu 30 yosun çeĢidini bağıĢıklık istemini düzenleyici etkisini 

geliĢtirdiğini saptamıĢtır. Bu araĢtırmanın en etkileyici unsuru: her türün birçok patojene 

karĢı olan anti-viral özelliğidir. AraĢtırıcıların görüĢüne göre; bu çeĢit yosunlar bakteri, 

mantar ve viral patojenlere karĢı direnç sağlamakta hatta iyileĢtirebilmektedir. 

 

Ayrıca yosunlar; vücut direncinin düĢük olduğu dönemlerde, yaralanmalarda, vücut 

için gerekli besinlerin sağlanmasında, ağır metal zehirlenmelerinde ve tedavisinde, bağıĢıklık 

sisteminin dengelenmesinde, yüksek ateĢ düĢürmede, kan dolaĢımının düzenlenmesinde, deri 

yenilenmesinde (Cilt tedavisi), damar tıkanıklıklarının giderilmesinde, kırmızı alglerden 

Ceramium‟un kullanımında, kilo vermede ve kolesterolü düĢürmede kullanılırlar. 

 

Daha önce beslenmede ve endüstride kullanım alanlarına değinilen Agar-agar, 

Karragen ve Aljinat‟tan diĢçilikte ve eczacılıkta yararlanılmaktadır. Örneğin Aljinat ve Agar 

diĢ macunlarının hazırlanmasında, diĢ kalıplarının alınmasında protezde dolgu maddesi 

olarak kullanılır. Bu maddelerden bazı hapların ve pastillerin kapsüllerinin yapımında da 

yararlanılır. Midede sindirime uğramadan bağırsakta etkili olması istenen haplar özellikle 

aljinle kapsüllenir.  

 

Oblat, plaster ve bazı suppozituarlar agardan,  bazı yün veya pamuk tamponlar ise 

Karragen‟den yararlanılarak hazırlanır. Aljin‟in viskoziteyi düzenleyici özelliğinden 

kozmetikte bazı krem, pomat, Ģampuan ve sabunların hazırlanmasında faydalanılır. Ayrıca 
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birçok güzellik enstitüsünde uygulanan hidroalgoterapinin (thalassoterapi) kan dolaĢımını 

artırıcı, kasları güçlendirici, organizmaya dinçlik getirici etkileri de olduğu bu enstitülerce 

belirtilmektedir. Ülkemizde bu uygulamalardan yapan enstitüler kurulmaya baĢlamıĢtır. 

 

4.4 Su Bitkilerinin Su Kirliliğinde Kullanımı  
 

Su bitkileri kirliliğin biyolojik yöntemlerle saptanmasında önemli belirleyici 

(indikatör) organizmalardır. Özellikle algler sudaki oksitlenme düzeyine karĢı çok hassastır. 

Oksijenin tamamen yok olduğu ortamlarda alglerin yerini mantarlar ve bakteriler alır. 

Örneğin; sanayi ve lağım suları. Su bitkileri suların arıtımında kullanılmaktadır. Örneğin; 

Ceratophyllum, Elodea, Myriophyllum, Najas, Vallisneria, Potamogeton türleri gibi. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Su bitkilerinin endüstride kullanıldığı alanlar üzerinde araĢtırma yapınız ve alglerden 

endüstriyel olarak elde edilmiĢ ürün örnekleri toplayıp sınıflandırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Su bitkilerinin endüstride kullanıldığı 

alanları araĢtırınız. 

 Denizde çalıĢırken güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Hijyenik koĢullar oluĢturunuz. 

 Endüstride kullanım alanlarından 

herhangi birisinde su bitkisinin de 

kullanıldığı bir numune bulunuz. 

 Bulduğunuz numunede hangi su 

bitkisinin hangi özelliğinden dolayı 

kullanıldığı araĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) A vitamini yönünden bir yeĢil yosun olan Ulva lactuca lahana kadar zengindir. 

 

2. (   ) Cystoseira denizlerimizde bulunan ve yem sanayiinde kullanılabilecek yosunlar 

arasında baĢta gelir. 

 

3. (   ) Guatr, dizanteri gibi hastalıkların tedavisinde uzun yıllardan beri deniz 

yosunlardan faydalanılır. 

 

4. (   ) Aljinat kırmızı yosunlardan elde edilen ve endüstride çok önemli olan bir 

maddedir. 

 

5. (   ) Karragen Dondurma, pasta, diĢ macunu ve deterjanların hazırlanmasında kullanılır 

 

6. (   ) Denizlerimizdeki Cystoseria ve Sargassum adlı yosunlardan Agar-agar maddesi 

bulunur. 

 

7. (   ) Midede sindirime uğramadan bağırsakta etkili olması istenen haplar özellikle 

aljinle kapsüllenir. 

 

8. (   ) Bazı Kırmızı yosunlardan özütleme ile elde edilen Agar-agar,  Karragen 

maddelerinden endüstrinin birçok alanlarında faydalanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Akvaryum bitkisi üretim yerine giderek su bitkilerinden önemli türlerin üretilmesi ve 

yetiĢtirilmesi çalıĢmalarına katılınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġç sularda bulunan su bitkilerini sınıflandırdınız mı?   

2. Sınıflandırmadaki grupların herhangi birine ait bir su bitkisi 

numunesi bulunuz mu? 
  

3. Bulduğunuz örneğin biyolojisini, ekolojisini ve yetiĢtirme 

tekniklerini araĢtırınız mı? 
  

4. Su bitkisi örneği ile yaptığınız araĢtırmayı sınıfa getirerek 

arkadaĢlarınıza anlattınız mı? 
  

5. Denizel su bitkilerini sınıflandırınız mı?   

6. Sınıflandırmadaki grupların herhangi birine ait bir su bitkisi 

numunesi bulunuz mu? 
  

7. Bulduğunuz örneğin biyolojisini, ekolojisini ve yetiĢtirme 

tekniklerini araĢtırınız mı? 
  

8. Su bitkisi örneği ile yaptığınız araĢtırmayı sınıfa getirerek 

arkadaĢlarınıza anlatınız mı? 
  

9. Su bitkilerinin endüstride kullanıldığı alanları araĢtırdınız mı?   

10. Endüstride kullanım alanlarından herhangi birisinde su bitkisinin de 

kullanıldığı bir numune bulunuz mu? 
  

11. Bulduğunuz numunede hangi su bitkisinin hangi özelliğinden dolayı 

kullanıldığı araĢtırdınız mı? 
  

12. AraĢtırmanızı sınıf ortamında arkadaĢlarınıza anlattınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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