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SF–010

Elodea canadensis’ in Kovada Gölü’nden İlk Bildirimi

aErol KESİCİ, bİskender GÜLLE, cCevdan KESİCİ aİsmail İbrahim TURNA
aSüleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi - Eğirdir-Isparta,

erolkesici@sdu.edu.tr
bMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Burdur

cBiyolog-Altınkum Mah.Yosun Aprt. 17/7 Eğirdir 

Amaç: Doğal göllere istilacı türlerin katılımı, göllere yapılan müdahaleler doğal alanların gen 
kaynaklarını ve evrimsel süreçlerinin belirlenmesinde en önemli faktörü oluşturmaktadır. Kovada 
Gölü’nde araştırmalarımız sonucu belirlenen yüksek yapılı istilacı özeliklere sahip Elodea bitkisinin 
türsel tanı ve özeliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi; Kovada Gölü’nün farklı kesimlerinden toplanan Elodea 
su bitkisi örnekleri oluşturmaktadır. Toplanan Elodea örnekleri, laboratuvara getirilerek, çeşitli 
eserlerden ve herbaryum örneklerinden yararlanılarak teşhis edilmiştir. Laboratuvarlarda türsel 
teşhisleri yapılan bitkiler herbaryum tekniğine uygun olarak dosyalanmıştır.

Bulgular: Anavatanı Amerika kıtası olan ve girdiği ortamlarda çok çabuk gelişen ve istilacı özelliği 
olan Elodea canadensis, 2005 yılında Eğirdir Gölü’nde ilk defa gözlemlenmiş olup, 2010 yılında 
Eğirdir Gölü’ne 22km.lik bir kanalla bağlantılı olan Kovada Gölü’nde de belirlenmiştir. 

Sonuç: Kovada Gölü’nden 2006-2011 yılları arasında toplanılan Elodea örneklerinin taksonomik 
özellikleri incelenerek, türün belirlenmesi ve Kovada Gölü’nde yayılışlarına ilişkin gözlemsel 
tespitler yapılmış ve Elodea canadensis Michaux Kovada Gölü için ilk bildirim olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elodea canadensis, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, istilacı tür, trofik düzey,

Teşekkür: Elodea bitkisinin tür belirlenmesine katkı sağlayan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümünden sayın Prof. Dr. Özcan SEÇMEN hocamıza teşekkür ederiz.
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Yukarı Yeşilırmak Havzası Balık Topluluk 
Yapısının Alansal ve Mevsimsel Değişimi

Nehir Kaymak, Şenol Akın, Zekeriya Altuner, Fatih Polat, Tarık Dal
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği, Tokat, 

nehirbozkurt@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada fiziksel ve kimyasal su kalite parametrelerinin yukarı Yeşilırmak havzası 
balık topluluklarının alansal ve mevsimsel dağılımına etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışma, Tokat il sınırları içerisinde Yukarı Yeşilırmak Havzasında yer 
alan Almus Baraj Gölü ve nehir alanlarında olmak üzere toplam 10 istasyonda gerçekleştirilmiştir. 
Her istasyonun su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, tuzluluk konsantrasyonu ve iletkenliği Yellow 
Spring Instrument (YSI) 85 model çoklu parametre ölçüm cihazı, pH’sı, bulanıklığı ve nitrit, 
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nitrat, amonyum ve fosfat elementlerin konsantrasyonları WTW marka Photoflex Turb modeli ile 
belirlenmiştir. Balıkların örneklenmesi arazinin durumuna göre torbalı, gergili sürütme (ığrıp) ağı 
ve/veya elektroşoker ile yapılmıştır. Yakalanan balık örnekleri Polat ve Uğurlu (2007) ile Geldiay 
ve Balık (2009)’ın eserlerinden yararlanılarak teşhis edilmiştir. Balık topluluk yapısının alansal 
ve mevsimsel değişimine çevresel faktörlerin etkilerini belirlemek için Konikal Uyum Analizi 
(Canonical Correspondence Analizi (CCA)) kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma boyunca 18 farklı balık türünden 168 (kış), 367 (yaz) ve 427 (sonbahar) adet 
olmak üzere toplam 962 adet balık yakalanmıştır. Yakalanan balıklardan balık türleri Capoeta 
banarescui, Capoeta sieboldii, Chondrostoma colchicum, Squalius cephalus, Barbus plebejus, 
Barbus tauricus, Cyprinus carpio, Cyprinus carpio carpio, Alburnus chalcoides, Alburnoides 
bipunctatus, Carassius spp., Oncorhynchus mykiss, Seminemacheilus spp., Oxynoemacheilus 
angorae, Silurus glanis, Atherina boyeri, Knipowitschia caucasica’dır. Bunlar içerisinde havzada 
hemen hemen tüm örnekleme istasyonlarında en çok rastlanılan türler Capoeta banarescui, Squalius 
cephalus, Chondrostoma colchicum’dur. Diğer çalışmalardan elde edilen bulgular ile uyumlu 
olarak tür çeşitliliği en yüksek yazın, tür bolluğu bakımından en yüksek sonbahar başlangıcında ve 

tür çeşitliliği ve bolluğu bakımından en düşük kış mevsiminde rastlanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: CCA, çalışılan alanda balıkların dağılım ve çeşitliliğini belirleyen en önemli 
fiziksel faktörlerin çözünmüş oksijen ve sıcaklık olduğunu ortaya çıkarmıştır. CCA verileri 
balık topluluk yapısında meydana gelen değişimlerin mevsimsel olduğunu göstermiştir. Yapılan 
analizler sonucu türlerin topluluk yapılarında meydana gelen değişimlerin %18,5’ni açıklayan 
1. eksen sıcaklık ve iletkenlik ile yüksek oranda korelâsyona, topluluk yapısında meydana gelen 
değişimlerin %11’ni açıklayan 2. eksen sıcaklık, pH ve çözünmüş oksijen ile yüksek korelâsyona 
sahip oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Balık topluluk yapısı, alansal - mevsimsel değişim, çevresel faktörler, 
Canonical Correspondence Analizi (CCA), Yukarı Yeşilırmak Havzası.
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Saroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) Barbunya Balığı’nın 
(Mullus barbatus) Beslenmesi

Mukadder Arslan, Ali İşmen
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi 

Bölümü, Çanakkale, mukadderarslan@gmail.com

Amaç: Bu çalışma, Kuzey Ege Denizi’nde (Saroz Körfezi); Barbunya balıklarının beslenme 
özelliklerini, mevsimsel ve boya göre değişimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntem: Örnekler, Ocak 2008-Eylül 2008 tarihleri arasında 20-500 m derinliklerde, 
aylık trol çekimleri yapılarak toplanmıştır. Mide içerikleri besin gruplarına göre ayrılmış besin 
kompozisyonu ve besin indeksi değerleri; bolluk yüzdesi (%N), ağırlık yüzdesi (%W), görülüş 
sıklık yüzdesi (%F) hesaplanmıştır. En önemli besin grubunu belirlenmek için göreceli önem 
indeksi (IRI) IRI=(N+W)*F, ve göreceli önem indeks yüzdesi (%IRI) %IRI=(IRI/ΣIRI)*100 
değerleri hesaplanmıştır. 


