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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.

SF–012

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. 
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Bulgular: Toplamda 174 bireyin mide analizi yapılmıştır. Analiz edilen midelerden 114 (%83) adedi 
dolu, 30 (%17) adedi ise boş olarak belirlenmiştir. Mide içeriklerinde toplam 629 adet besin (prey) 
tespit edilmiş, bunlar 4 grup altında toplanmıştır; Mollusca, Crustacea, Echinodermata, Annelida. 
Barbunya balıklarının yaz, kış ve sonbahar mevsimlerinde en fazla Bivalvia grubuyla beslendiği, 
ilkbaharda ise daha çok Crustacea türlerini tercih ettiği belirlenmiştir. Barbunya balıklarının boy 
gruplarına göre besin gruplarının görünüş sıklık yüzdeleri incelendiğinde Bivalvia ve Annelida’nın 
tüm boy gruplarında tüketildiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Barbun’un mide içeriği analizi sonucunda hesaplanan %IRI değerlerine gore en önemli 
besin grubunu Bivalvia’nın (%IRI=34,7) oluşturduğu belirlenmiştir. Bunu sırasıyla Annelida (% 
IRI = 40,63), Crustacea (%IRI = 22,15), Echinodermata (% IRI = 0,88) ve Gastropoda (% IRI = 

0,01) takip etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mullus barbatus, beslenme, Saroz Körfezi

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 106Y035).
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Amaç: Gökova Körfezi (Güney Ege)’nde dağılım gösteren Palaska Balığının, Lepidomus caudatus 
(Euphrasen, 1788) boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımı, boy-yaş, boy-ağırlık ilişkisi ve üreme periyodunu 
içeren bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızın materyalini Gökova Körfezi (Güney Ege)’nden Eylül 
2009-Ağustos 2010 periyodunda aylık örneklemeler ile elde edilen toplam 115 adet birey 
oluşturmaktadır. 

Total boy (TB) ölçümleri 1 mm hassasiyetli balık ölçme cetveli kullanılarak cm cinsinden 
ölçülmüştür. Bireylerin vücut ve gonad ağırlıkları ise 0.01 g hassasiyetli SCALTEC SBA 51 model 
elektronik terazi ile belirlenmiştir. Örneklerin gonadları daha sonra incelenmek üzere %4’lük 
tamponlanmış (boraks ile) formaldehit içinde fikse edilerek korumaya alınmıştır. Balıkların yaş 
tayini için otolitlerden yararlanılmış ve okumalar üç okuyucu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Büyümenin matematiksel olarak incelenmesinde von Bertalanffy büyüme eşitlikleri kullanılmıştır: 
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Balıklardaki boy-ağırlık ilişkisi (W = a * Lb) hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin 
derecesini belirleyebilmek amacıyla determinasyon katsayısı, r2, hesaplanmıştır. a ve b 
parametreleri, log(W)=log (a)+ b log (L) denklemi ile Log

10
 tabanına dönüştürülerek doğrusal 

regresyon ile hesaplanmıştır. Regresyonun önemi ANOVA ile değerlendirilmiş ve her eşeyin 
b-değerinin izometrik büyümeden (b= 3) farklı olup olmadığı t-test’i kullanılarak test edilmiştir. 


