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ÖZET

Bu çalışma, Ceyhan Havzası içerisinde yer alana Azaplı Gölünde bulunan

Acanthobrama thisbeae populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları Ağustos 2014, Eylül

2014 ve Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup toplam 576 birey incelenmiştir.

İncelenen bireylerin yaşlarının I-V’inci yaş grupları arasında değişiklik gösterdiği

belirlenmiştir. Örneklenen bireyler içerisinde I. yaş grubunun en baskın (%62,85)

olduğu bunu sırasıyla III. ve II. yaş gruplarının izlediği görülmüştür. İncelenen

bireylerin boy değerlerinin 8,6-21,5 cm ve ağırlık değerlerinin ise 5,61-107,72 g

arasında değişim gösterdiği belirlenmiş ve ortalama boy ve ağırlık değerleri sırasıyla

12,55±2,98 cm ve 23,43±19,39 g olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi ise

W=0,0053L3,2364 olarak belirlenmiştir. Populasyon parametreleri akarsular için L∞: 26,74

cm, k: 0,241, to: -1,13, Φꞌ: 2,24 ve K: 0,91 olarak hesaplanmıştır. Ölüm oranları ve

stoktan yararlanma düzeyi ise Z: 0,76, M: 0,55, F: 0,21 ve E: 0,27 olarak tahmin

edilmiştir. Tahmin edilen bu değerler ışığında popülasyon üzerinde aşırı avcılık

baskısının bulunmadığı söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Ceyhan Havzası, Aksu Nehri, Gölbaşı gölleri, yaş ve büyüme,
ölüm oranları, sömürülme oranı
Tez Danışman: Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK
Sayfa Adedi: 35



v

DETERMINATION OF SOME POPULATION DYNAMICAL PARAMETERS
OF Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014 FOR AZAPLI LAKE

(GOLBASI, ADIYAMAN)

(M. Sc. Thesis)

Nuriye Ahsen KILIÇ

NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

June 2016

ABSTRACT

The aim of this study was to determine population parameters of Acanthobrama

thisbeae in Azaplı Lake, Ceyhan River Basin. A total of 576 specimens were analyzed

that were collected in August 2014, September 2014 and May 2015 from the lake. Age

of the specimens ranged from I to V. age groups and dominant age group was found I

(62.85%) followed by III. and II. age groups. Total length varied from 8.6-21.5 cm with

the mean of 12.55±2.98 cm and total weight ranged from 5.61 to 107.72 with the mean

of 23,43±19,39 g. Length-weight relationship were estimated W=0.0053L3.2364.

Estimated population parameters were calculated as L∞: 26.74 cm, k: 0.241, to: -1.13,

Φꞌ: 2.24 and K: 0.91 for the population. Mortality and exploitation rates estimated as Z:

0.76, M: 0.55, F: 0.21 and E: 0.27, respectively. According to these values it has been

expected that there were no over fishing pressure on the population.

Keywords: Ceyhan River Basin, Aksu River, Gölbaşı lakes, age and growth, mortality
rates, exploitatin rate
Thesis Supervisor: Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK
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BÖLÜM 1

GİRİŞ

İç sular karasal kütle içinde önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan ekosistemlerdir.

Zengin biyolojik çeşitlilikleri nedeniyle doğa müzeleri olarak kabul edilen sulak alanlar,

doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle çok önemli ekosistemlerdir. Balıkçılık, tarım

ve hayvancılık, saz üretimi, turizm olanaklarıyla bölge ve ülke ekonomisine önemli

katkı sağlarlar. Sulak alanlar başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik

değeri, gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok türün

yaşamasına olanak sağlarlar.

İç su ekosistemlerinin çeşitliliği bakımından ülkemiz Dünyada zengin sulak alanlara

sahip ülkeler arasındayken iç sularımızın kalitesinde ve miktarında gün geçtikçe

azalmalar meydana gelmektedir. Son 50 yıllık sürede gerek küresel iklim değişime bağlı

iklimsel nedenler ve gerekse tarımsal, evsel ve endüstriyel ihtiyaçları için su

kullanımındaki artış, sulak alanların kasıtlı olarak kurutulması vb. gibi nedenlere bağlı

olarak ülkemizde yaklaşık Marmara Denizi yüzölçümüne eşit miktarda sulak alan

kaybedilmiş durumdadır. Halen bu kötü gidiş etkileri artarak devam etmektedir.

Örneğin, Aksaray il sınırları içerisinde yer alan ve Tuz Gölü kıyısında bulunan

Eşmekaya Sazlıkları ve Akgöl artık günümüzde tamamen kurumuş durumdadır.

Ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi olan Sultansazlığı (Kayseri), gerek yerel

ve gerekse kuluçkalanma ve mevsimsel göç sırasında beslenme/dinlenme alanı olarak

350’den fazla kuş türünü barındırmaktayken, günümüzde sazlığın büyük bir kısmı

tamamen kurumuştur. Hali hazırda Milli Park Statüsü ile koruma altına alınmış olan

sazlık oldukça küçük bir alanla sınırlı hale gelmiştir [1].

Ülkemizdeki iç sular son yıllarda hızla artan insan nüfusu ve buna bağlı olarak ortaya

çıkan endüstrileşme ve tarımsal üretim artışına paralel olarak giderek kirlenmektedir. İç

sularda meydana gelen olumsuz şartlar, içinde barındırdığı biyolojik çeşitliliği de

etkilemektedir. Özellikle bazı akarsu kaynaklarımız içerisinde neredeyse hiçbir canlının

yaşamadığı kirliliğe sahip ekosistemler haline gelmiştir.
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Birçok sulak alanın tahrip edildiği, kapladıkları alanın daraltıldığı, kirletildiği ve hatta

yok edildiği günümüzde, sahip olduğumuz sulak alanların korunması ve iyileştirilerek

gelecek nesillere ulaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla 4 Nisan 2014

tarih ve 28962 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sulak Alanların Korunması

Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe sokulmuş durumdadır [2].

Balıklarda popülasyon parametreleri türe özgü olduğu gibi aynı türün farklı

bölgelerindeki stokları için de farklılık göstermektedir. Daha da ötesi bu parametreler,

belli bir bölgede dağılım gösteren popülasyonlarda yıldan yıla da farklılık

gösterebilmektedir. Bu farklılıklar ilgili alanda baskın olan abiyotik ve biyotik çevresel

değişkenler ile sıkı sıkıya bağlantılıdır [3].

Balık populasyonlarına ait boy, ağırlık, yaş, büyüme, ölüm vb. gibi popülasyon

dinamiği parametrelerinin belirlenmesi, söz konusu popülasyon hakkında değerlendirme

yapılarak stoktan optimum şekilde yararlanılmasını, sürdürülebilir avcılık yönetiminin

sağlanması ve stokla üzerinde gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamak

bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Balıklarda büyüme, zamanın bağlı olarak meydana gelen vücut kütlesinde artışı ifade

etmektedir. Büyüme anabolizmanın katabolizmadan fazla olması nedeniyle diğer bazı

omurgalılarda olduğu gibi belli bir süre sonra durmayıp tüm yaşamları boyunca sürer.

Büyüme farklı türlerin genotipik yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebildiği gibi aynı

türün farklı ekosistemlerindeki stoklarda da bulunduğu ortamın iklimsel ve suyun

fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir [4].

Avlanabilir balık stoklarında ölümler doğal nedenlerle meydana gelen nedenler dışında

balıkçılık faaliyetlerinden de ortaya çıktığından balıkçılık nedeniyle meydana gelen

ölüm oranların belirlenmesi zorunludur. Belirlenmiş olan ölüm oranlarına bağlı olarak

hesaplanan stoktan yararlanma düzeyi ise stokun ne düzeyde sömürüldüğünü ortaya

koymaktadır. Balık stokları üzerinde sürdürülebilir avcılık uygulanabilmesi için, aşırı

avcılık baskısı olmadan stoktan optimum düzeyde yararlanılmasının sağlanması

gerekmektedir [5].

Biyoçeşitlilik herhangi bir alandaki tür çeşitliliği ve bu türlere ait genetik çeşitliliği

ifade etmektedir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki konumu ve
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sahip olduğu değişik iklimsel özellikler ile coğrafik yapısının çeşitliliğinden

kaynaklanan zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Sahip olduğu bu özellikleri

nedeniyle kıta özelliği sergileyen Türkiye’nin bu eşsiz biyoçeşitliliğinin ortaya

konularak, koruma için gerekli önlemlerin alınarak, gelecek nesillere ulaştırılması

büyük önem taşımaktadır [6]. Bunun yanı sıra biyoçeşitliliği oluşturan canlı türlerinin

biyo-ekolojik özelliklerin belirlenmesi de oldukça önemlidir.

Türkiye balık faunası ile ilgili çalışmalar yabancı bilim adamlarınca yapılmaya

başlanmış olup şu ana kadar belirlenmiş olan en eski çalışma, Erzurum ve civarındaki

balıklarla ilgili olarak Abbolt tarafından 1835 yılında gerçekleştirilmiştir [7]. Takip

eden yıllarda yine yabancı araştırıcılarca Anadolu’nun farklı bölgelerinde yeni tür

kayıtlarına ilişkin çalışmalara rastlanmıştır. 2004 yılına gelindiğinde Türkiye iç

sularında toplam 260 tür bulunduğu rapor edilmiştir [8]. Ancak gerek araştırıcı sayısının

artması ve gerekse teknolojik gelişmelere bağlı olarak moleküler tekniklerin kullanıldığı

yeni çalışmaların ışığında her geçen yıl yeni tür kayıtları yapılmış ve 2015 yılı itibariyle

tür sayısı %40’lık bir artış ile 368 türe ulaşmıştır [7]. Bu durumda, Türkiye

biyoçeşitliliğinin henüz tam anlamıyla belirlenmemiş olduğunu ve halen gerek yeni tür

kayıtları ve gerekse tespit edilmiş olan türlerin zoocoğrafik dağılımları ile ilgili yeni

bulguların ortaya konacağını söylemek mümkündür. Son yıllarda yeni tanımlanmış olan

balık türlerinden birisi de Ceyhan ve Asi nehirlerinden tanımlanmış olan Acanthobrama

thisbeae Freyhof & Özulug, 2014 türüdür [9].

Cyprinidae familyası üyesi olan A. thisbeae Ceyhan ve Asi havzalarından kayıt edilmiş

olup, türün biyoekolojik özelliklerine yönelik olarak henüz hiçbir çalışma

gerçekleştirilmemiştir. Bugüne kadar Acanthobrama cinsine ait tanımlanmış olan 11

geçerli tür (A. centisquama, A. hadiyahensis, A. lissneri, A. marmid, A. microlepis, A.

orontis, A. persidis, A. telavivensis, A. thisbae, A. tricolor ve A. urmianus)

bulunmaktadır. Bu türlerden Türkiye’de bulunan 4 türden, A. marmid Fırat Havzasında,

A. microlepis Aras Havzasında, A. orontis Asi Havzasında ve yeni tanımlanmış olan A.

thisbae türü ise Ceyhan ve Asi havzalarında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir [9, 10].

Yapılan örnekleme çalışmaları sırasında A. thisbae türüne Ceyhan Havzasının

doğusunda yer alan Azaplı Gölü (Gölbaşı, Adıyaman) ve Kartalkaya Barajında da

(Pazarcık, Kahramanmaraş) rastlanmıştır. Bu tez çalışması ile Azaplı Gölünde yaşayan
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A. thisbae türüne ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi

amaçlanmıştır. Daha öncesinde bu türle ilgili olarak gerçekleştirilmiş herhangi bir

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez çalışması, söz konusu tür üzerinde yapılmış ilk

çalışma niteliğini taşımaktadır.
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BÖLÜM 2

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Dünyada bugüne kadar Acanthobrama cinsine ait tanımlanmış olan 11 geçerli tür (A.

centisquama, A. hadiyahensis, A. lissneri, A. marmid, A. microlepis, A. orontis, A.

persidis, A. telavivensis, A. thisbae, A. tricolor ve A. urmianus) bulunmaktadır. Bu

türlerden 5 tanesi (A. marmid, A. microlepis, A. orontis, A. centisquama ve A. thisbae)

Türkiye sularında dağılım göstermektedir [10].

Türkiye Tatlı Su Balıkları Tayin Anahtarı isimli kitapta A. marmid türünün Türkiye’nin

güneyinde Seyhan, Ceyhan, Asi ve Fırat havzalarını da içerisinde alan çok geniş bir

alanda dağılış gösterdiği bildirilmiştir [11].

Küçük ve çalışma arkadaşları [10] tarafından yapılmış olan revizyon çalışmasında

Türkiye’de Acanthobrama cinsine mensup türlerden A. centisquama Asi Havzasında, A.

marmid Fırat Havzasında, A. microlepis Aras Havzasında ve A. orontis türünün ise

Seyhan Havzasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.

Freyhof ve Özuluğ [9] ise Ceyhan ve Asi havzalarından örneklemiş oldukları

Acanthobrama cinsine ait bireylerin daha önce kaydı verilmiş olan türlerden farklı yeni

bir tür olduğunu ileri sürerek bu türü Acanthobrama thisbeae olarak isimlendirmişlerdir.

Böylece daha önce yapılmış olan çalışmalarda A. marmid olarak rapor edilmiş olan

türün A. thisbeae olduğu anlaşılmıştır [9]. Daha önce bu şekilde verilmiş çalışmalar

aşağıda sıralanmıştır.

Alp ve çalışma arkadaşları [12] ile Alp ve Büyükçapar [13] Kahramanmaraş ilinin su

ürünleri potansiyeline yönelik olarak yapmış oldukları çalışmalarında A. marmid türünü

rapor etmişlerdir.

Ceyhan Havzasının üst ve orta kesimleri ihtiyofaunanının ortaya konması amacıyla

Kara ve çalışma arkadaşları [14] tarafından yapılmış olan çalışmada 10 familyaya

mensup toplam 20 türe rastladıklarını rapor etmişlerdir. Bu çalışmada Sır Baraj



6

Gölünden örneklenen türlerden birisinin tayini yapılamamış Achantobrama sp. olarak

verilmiştir. Bu çalışmada, daha önceki çalışmalarda A. marmid olarak rapor edilmiş

olan türün farklı bir tür olduğu ileri sürülmüştür.

Revizyon niteliğindeki Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ihtiyofaunasının belirlenmesine

yönelik olarak yapılmış olan çalışmada Erk’akan ve Özdemir [15] Ceyhan Havzasında

25 balık türü bulunduğu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada Seyhan Havzasında A. marmid

rapor edilmişken Ceyhan Havzasında listelenmemiştir.

Dağlı [16] Ceyhan Nehrinin Osmaniye il sınırları içerisindeki bölümünde A. marmid

türüne rastladığını rapor etmiştir.

Erdoğrul ve Bülbül [17] tarafından Kahramanmaraş Balık Halinde satılan

Acanthobrama marmid türünün mikrobiyolojik yönden incelemesi yapılmıştır.

Erdoğrul ve Ateş [18] Sır ve Menzelet barajlarından yakalanan, aralarında A. marmid

türünü de bulunduğu balıklardaki kadmiyum ve bakır düzeylerini incelemişlerdir.

Balıkların dokularındaki Cd ve Cu miktarlarının insan gıdası olarak tüketilmelerine

mani olmayacak seviyede olduğu belirlenmiştir.

Toroğlu ve çalışma arkadaşları [19] tarafından Azaplı Gölü’nde evsel, zirai kaynaklı

kirlenmenin bakteriyolojik boyutları ve bentik omurgasızlar araştırılmıştır. Bu

çalışmada göle uzun süre kanalizasyon sularının boşaltılmış olduğu, yapılan analizler

sonucunda ise gölde evsel ve tarımsal alanlardan kaynaklanan bir kirliliğin söz konusu

olduğunu ve yeterli bir şekilde arıtıma tabi tutulmaksızın göle boşaltılan kanalizasyon

sularının dirençli E. coli’nin ortaya çıkmasını teşvik ettiği ortaya çıkartılmıştır.

Omurgasız canlı gruplarından ise Chironomus sp., Tubifex sp. vb. gibi ötrifikasyon

göstergesi olarak düşünülebilecek biyoindikatör türlere rastlandığı bildirilmiştir.

Türkiye’nin Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği bir

geçiş bölgesinde bulunan Gölbaşı Gölleri, önemli bir sulak alan niteliği taşımakta olup

ayrıca kuşların göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Her yıl artan aşırı sulama, kullanıma

bağlı su azalması, tarım için yapılan kurutma işlemleri, sistemi besleyen kaynak

sularının azalması, sazlık alanların kesimi ve yakılması, artan kirlilik göller üzerinde

baskı oluşturmaktadır [20].
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Gürlek ve çalışma arkadaşları [21] tarafından Unio terminalis (Bourguignat, 1852)’nin

Azaplı Gölünde yaşadığı ilk defa rapor edilmiş ve türün morfometrik özellikleri

incelenmiştir.

Yönlü ve çalışma arkadaşları [22] Gölbaşı göllerinin bulunduğu havzanın Doğu

Anadolu Fay Hattı ile bağlantısını ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada fay hattının

Azaplı Gölünün de içinde bulunduğu Gölbaşı göllerinin bulunduğu bölgeden geçmekte

olduğu görülmektedir.

Gölbaşı gölleri bölgenin su rejiminin düzenlenmesi, taşkınları önlemek, suyun

temizlenmesi, balıkçılık, kara avcılığı, hayvan otlatma, tarımsal faaliyetler, saz ve kamış

üretimi ve rekreasyon amaçlı kullanım gibi önemli fonksiyonları ile bölge ve ülke

ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır [20]. Göllerin bilinçsiz sulama, sulama

amaçlı su tüketiminin her yıl giderek artış göstermesi, tarımsal ve yerleşim amaçlı

kullanıma için kurutma faaliyetleri, sistemi besleyen su kaynaklarının azalması ve

kirlilik gibi faktörlerin tehdidi altında olduğu belirtilmektedir. Korkmaz ve çalışma

arkadaşları [20] Gölbaşı göllerine depresyonun kuzeyinde yer alan Aksu Nehrinin

suların bir kısmının doğal cazibesi ile aktarılmasının tehditlerin ortadan kaldırılması için

hem en ekonomik ve hem de en ekolojik çözümü oluşturmaktadır.

Cyprinidae familyası üyesi olan A. thisbeae Ceyhan ve Asi havzalarından dağılım

gösteren yeni bir tür olduğu belirlenmiş olup biyoekolojik özelliklerinin belirlenmesine

yönelik olarak henüz hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
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BÖLÜM 3

MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Çalışma Sahası

Bu tez çalışması Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinin batısında bulunan Azaplı Gölünde (37°

45′ 0″ K-37° 32′ 59″ D) gerçekleştirilmiştir. Azaplı Gölü Ceyhan Havzasının en doğu

ucunda yer almakta olup yüzölçümü 2,72 km2’dir (Şekil 3.1). Kış mevsiminde yağışlara

bağlı olarak göldeki su seviyesinin artması nedeniyle bazen Gölbaşı Gölü ile birleşik bir

görünüm arz eder [23].

Şekil 3.1. Ceyhan Havzası ve çalışma alanını gösterir harita
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Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alan Gölbaşı Depresyonu, önemli

depresyonlardan birisi olup yerkabuğunun önemli tektonik arızalarından birisinin (Doğu

Afrika’da Mozambik kanalından başlayan ve kuzey-kuzeydoğu yönünde 6.000 km

uzunluğundaki Kızıldeniz-Akabe Körfezi-Lut Gölü-Gor Çukurluğu Asi Çöküntü Oluğu

doğrultusunda Rift hattı) Anadolu’daki uzantısı üzerinde yer almaktadır (Şekil 3.2).

Gölbaşı Depresyonunun tabanındaki çukur alanda Gölbaşı, Azaplı ve İnekli gölleri

bulunmaktadır [22]. Bunlardan Gölbaşı Gölü yüzey alanı itibariyle en büyük, güneybatı

ucunda bulunan İnekli Gölü ise en küçük olanıdır. Bu iki göl arasında Azaplı Gölü yer

almakta olup bunlar içerisindeki en derin göldür. Yağışların bol olduğu mevsimlerde

Gölbaşı Gölünün fazla gelen suları Azaplı Gölüne, bu gölün fazla suları İnekli Gölüne,

İnekli Gölünün ve bu üç gölün fazla suları ise son olarak Aksu Çayına boşalmaktadır

[24].

Şekil 3.2. Doğu Anadolu Fay Hattı ve Gölbaşı göllerini gösterir harita [22]

Azaplı Gölü, Gölbaşı Gölünün kaynaklanan fazla suların yanı sıra büyük oranda

mevsimsel akışlı akarsular tarafından beslenmektedir. Nitekim göle dökülen akarsuların

rejimi ile gölün su seviyesi arasında bir ilişki söz konusudur. Gölü güney ve

kuzeydoğudan karışmakta olan akarsular gölü besleyen en önemli akarsulardır. Söz

konusu akarsular yağışların bol olduğu dönemlerde göle doğrudan ulaşabilmekteyken,

irili ufaklı pek çok akarsuyun yüzeysel akışlı suları, akarsu yatağındaki alüvyal dolgu

içinden sızarak yeraltı suyuna karışmak suretiyle yeraltından gölü beslemektedirler [24].
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Bataklık ve sazlık bir yapı göl kıyısında ince bir şerit halinde yer almakta olup gölü

çepeçevre kuşatmaktadırlar. Su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde bu kesimler

gölün genişlemiş yerleri olarak görülür. Kurak yaz mevsiminde ise göl seviyesindeki

alçalmaya bağlı olarak sazlık-bataklık alanlar görece genişlemekte ve gölün derinliği

düşmektedir. Kıyısal kesimin gerisinde ise killi topraklar görülmektedir [24].

Gölbaşı tektonik oluğunun kuzeydoğusunda karasal limnik çökeltiler tarafından

örtülmüş denizel Eosen formasyonlar bulunmaktadır. Limnik çökeltiler bol miktarda

gastropoda fosili ihtiva eden silt, kil, marn ve kalker seviyelerinden ibarettir. 1/500.000

ölçekli Türkiye Jeolojisi haritası Hatay paftasında Eosen olarak gösterilen bu

formasyonlar Neojen göl sedimanlarıdır. Pliosen göl sedimanları, Gölbaşı Gölünün

kuzeydoğusunda göle doğru eğimlidirler. Bunların Gölbaşı Gölünün tabanından Azaplı

Gölüne doğru devam ettikleri anlaşılmaktadır [24].

Oluşumu bakımından karstik tektonik göller grubunda yer alan Azaplı Gölünün suyu

tatlı, fakat içmeye elverişli değildir. Göl doğu-batı yönlü olup, güneyinde bir ova ve

sonrasında ise plato yer almaktadır. 2873 sayılı Mili Parklar Kanununun 3. maddesine

göre, 28.06.2008 tarihinde “Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiş sulak alan

ekosistemi vasfında olup Gölbaşı, İnekli ve Azaplı göllerinin de içerisinde bulunduğu

alan 1687 hektarlık büyüklüğe sahiptir. Zengin bir biyolojik çeşitliliği sahip olan

Gölbaşı gölleri, Afrika ile Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki göçmen kuşların

kullandığı göç yolları üzerinde yer almaktadır. Bu göller yerli ve göçmen çok sayıda kuş

türü için göç yolları üzerinde dinlenme ve beslenme alanı olduğu gibi bazı türler için ise

kuluçkalanma alanı olarak kullanılmaktadır [20].

Gölbaşı göllerinin çevresindeki bazı alanların özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda

kurutulması, içme ve kullanma suyu olarak göl sularından yararlanılmaya başlanması bu

alanın sahip oldukları ekosistem özelliklerini olumsuz yönde etkilenmesine sebep

olmuştur. Bunun yanı sıra göller gerek evsel atıklar ve gerekse tarımsal alanlardan

kaynaklanan kimyasal gübre ve ilaçlardan kaynaklı yoğun bir kirlilik tehdidi altında

olup kirlilik yükü günden güne artış göstermektedir [19].
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3.2. Materyal

Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014 (Şekil 3.3)

Ordo : Cypriniformes

Familya : Cyprinidae

Alt Familya : Leuciscinae

İlk bulunuş yeri : Ceyhan Nehri

Türkçe isim : Akçapak, çipura

Sinonimleri : Türün sinonimi bulunmamaktadır. Bu tür daha önceki

çalışmalarda Acanthobrama marmid olarak teşhis edilip bildirilmiştir. Ancak Freyhof ve

Özuluğ [9] tarafından farklı bir tür olduğu anlaşılmıştır.

Şekil 3.3. Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014 türünün genel vücut

görünümü (Orijinal)

Coğrafi Yayılışı : Ceyhan Havzası ve Asi Havzasının Türkiye kesimleri [9]

Diagnostik Özellikler : D: III 8, P: 15-16, V: 9, A: 13-16, L. lateral: 76-89 [9].
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Acanthobrama thisbeae orta boyutta, yanlardan basık ince uzun bir vücut yapısına sahip

olup vücudu parlak pullarla örtülüdür. Gerek pulların rengi ve dizilişi ve vücut şekli

yönünden Alburnus cinsine mensup türlerle büyük bir benzerlik gösterse de yanlardan

fazla yassılaşmış olması ile onlardan kolayca ayırt edilir. Vücut derinliği ventral

yüzgecin başlangıcında en yüksek olup kuyruğa doğru azalış gösterir. Dorsal yüzgecin

sonuncu basit ışını genellikle sert bir diken şeklinde iyice kemikleşmiş olup uzunluğu

baş boyuna eşittir. Ağız genellikle terminal konumlu olup küçük yapılıdır. Üst çene alt

çeneden hafifçe daha uzundur. Göz çapı baş boyunun 1/4’ü kadar olup nispeten iri

yapıdadır. Çatallı kuyruk yüzgeci girintisi derin ve loplarının ucu sivridir.

Vücut rengi parlak gümüşi ve krem beyaz görünümündedir. Vücutta sırt kısmı esmer-

gri, bazen de yeşilimsi-gri görünümlü; vücudun yan tarafları ve karın bölgesi ise

beyazımsı bir renktedir. Genellikle yanal çizginin üst kısmında baştan kuyruğa kadar

uzanan birer bant bulunabilir. Başta dorsal ve kaudal yüzgeçler olmak üzere yüzgeçlerin

serbest uçları genellikle siyah renklidir.

Küçük boylu ve çok kılçıklı olduklarından ekonomik önemi düşük olmasında karşın

bölgesel olarak, uzatma ağları ve sportif amaçlı olarak olta ile avlanıp besin olarak

tüketilmektedir [13, 17]. Beslenme özellikleri bakımından, süzücü olarak planktonik

organizmalarla ve diğer omurgasızlarla beslenmeleri nedeniyle, besin piramidinin alt

halkalarında yer alan A. thisbae’nin, ekosistemde besin piramidinin alt basamaklarından

üst basamaklarına madde ve enerjinin aktarılması yönünden önemli bir görevi

bulunmaktadır.

3.3. Örneklerin Toplanması

Bu tez çalışması sırasında Ağustos-Eylül 2014 ve Mayıs 2015 dönemlerinde olmak

üzere üç defa yapılan saha çalışmaları sonucunda örnekler temin edilmiştir. Örneklerin

toplanmasında 2,5m uzunluğunda her bir parçası farklı ağ göz açıklığına sahip

(6,25x6,25; 8x8; 10x10; 12,5x12,5; 15,5x15,5; 19,5x19,5; 24x24; 29x29; 35x35; 43x43;

55x55mm) 11 panelden oluşmuş 6m derinliğe ve 27,5m uzunluğa sahip pelajik ağlar

kullanılmıştır [25]. Ağlar 10HP gücünde kıçtan takma motorlu şişme bot kullanılarak

gün batmadan önce atılmış en az 12 saat suda kaldıktan sonra ertesi gün sabah
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toplanmıştır (Şekil 3.4). Karaya çıkartılan ağlar aynı gün içerisinde temizlenerek elde

edilen örnekler plastik bidonlar içerisinde %4’lük formaldehit çözelti kullanılarak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Araştırma

Laboratuvarına taşınarak muhafaza edilmiştir.

Şekil 3.4. Örneklemeye ait fotoğraflar

3.4. Laboratuvar Çalışmaları

Örneklenmiş olan türlerin tayininde Geldiay ve Balık [11] tarafından verilen teşhis

anahtarları takip edilmiş ve nihai karar Freyhof ve Özuluğ [9] tarafından verilmiş olan

tanımlayıcı özellikler kullanılarak yapılmıştır. Acanthobrama thisbae’ye ait popülasyon

dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerek duyulan ölçüm değerlerinin elde
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edilmesi amacıyla formaldehit çözeltisi içerisinde muhafaza edilmekte olan örneklerin

formaldehitten arındırılması amacıyla 12 saatten az olmamak üzere çeşme suyu altında

bekletilmiştir. Total boy, çatal boy ve standart boy gibi metrik ölçümler 1mm

hassasiyetle cetvel kullanılmak suretiyle yapılmış olup ağırlık değerleri ise 0,01g

hassasiyetli elektronik terazi kullanılarak belirlenmiştir.

3.5. Büyüme Parametreleri ve Parametreler Arası İlişkilerin Belirlenmesi

Balıklarda bireysel yaş tayini, ölçüm değerleri alınmış olan bireylerin yanal çizginin üst

kısımlarında pektoral yüzgecin gerisindeki bölgeden alınan pul örneklerinin ışık

mikroskobu altında incelenmesi sonucunda belirlenmiştir. Işık mikroskobu altında açık

ve koyu halkalar şeklindeki yaz ve kış dönemi büyüme halkaları sayılmıştır. Yaş

okumaları iki farklı araştırıcı tarafından yapılarak farklılık görülen pullar üçüncü bir

araştırıcı tarafından okuma tekrarlanmıştır.

İncelenen bireylere ait boy ve ağırlık değerleri kullanılmak suretiyle ağırlık ve boy

dağılım grafikleri hazırlanmıştır. Ayrıca her bir yaş grubu için ortalama ağırlık ve boy

değerleri de hesaplanmıştır.

Boy-ağırlık ilişki sabitleri Regresyon Yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Boy-ağırlık

ilişkisi aşağıdaki formül ile ifade edilmiştir [5].

= (2.1)

Bu formülde;

a ve b : regresyon sabitlerini

W : total ağırlığı (g) ve

L : total boyu (cm) göstermektedir.

Boyca ve ağırlıkça büyümenin matematiksel olarak edilmesinde von Bertalanffy’nin

ağırlıkça ve boyca büyüme formülü kullanılmıştır [5].
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Lt=L1-e-k(t-to) ve Wt=W1-e-k(t-to) (2.2)

Bu formülde;

L∞ : sonuşmaz uzunluğu (cm),

k : Brody’nin büyüme katsayısını (yıl-1),

W∞ : sonuşmaz ağırlığını (g),

Lt : t’inci yaştaki balığın boyunu (cm) ve

to : balığın yumurtadan çıktığı andaki kuramsal yaşını (yıl) ifade etmektedir.

Fulton’un Kondisyon Faktörü (K) balıklarda üreme döneminin tahmininde kullanıldığı

gibi besililik düzeyinin yorumlanmasında da önemli bir göstergedir. Bu değerin

belirlenmesinde her birey için K değerleri hesaplanarak bunların aritmetik ortalaması

alınarak aşağıdaki eşitlik kullanılarak kondüsyon faktörü değeri belirlenmiştir [5].

= 100 (2.3)

Bu eşitlikte;

K : Fulton’un Kondüsyon Faktörünü,

L : total boyu (cm),

W : total ağırlığı (g) ve

b : regresyon sabitini göstermektedir.

Değişik bölgelerde dağılım gösteren balık popülasyonları arasında büyüme oranının

karşılaştırılması amacıyla büyüme performans indeksi (Φ') belirlenmiştir. Büyüme

performans indeksi aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanmıştır [26].

Φ'=logk+2logL∞ (2.4)

Bu formülde;
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L∞ : sonuşmaz uzunluğu (cm),

Φ : büyüme performans indeksini ve

k : Brody’nin büyüme katsayısını (yıl-1) göstermektedir.

3.6. Ölüm Oranları ve Stoktan Yararlanma Düzeyi

Doğal balık populasyonlarının idaresinde doğal nedenlerle ve balıkçılık nedeniyle

meydana gelen ölüm oranları belirlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu amaçla

toplam ölümlerin üssi katsayısının (Z) hesaplanmasında ortalama boy değeri

kullanıldığı, Beverton ve Holt tarafından önerilen aşağıdaki formül kullanılmıştır [27].

= ( )( ) (2.5)

Bu formülde;

L∞ : sonuşmaz uzunluğu (cm),

Z : toplam ölümlerin üssi katsayısını,

: incelenen bireylerin ortalama boyu (cm),

L ́ : incelenen bireylerden en küçük boylu balıkların bulunduğu sınıf aralığı (cm) ve

k : Brody’nin büyüme katsayısını (yıl-1) göstermektedir.

Balıklarda meydana gelen doğal nedenlerle meydana gelen ölüm oranlarının üssi

katsayısının (M) hesaplanmasında ise von Bertalanffy büyüme sabitlerinden

yararlanılmıştır. Balıkların yaşadıkları su ortamının yıllık ortalama su sıcaklığının

balıkların ölüm oranları üzerindeki etkisi olmasına dayalı olarak Pauly tarafından

geliştirilen Pauly’nin Deneysel Formülünden yararlanılmıştır [28].

log10M=-0,0152-0,279log10L∞+0,6543log10k+0,463log10T (2.6)
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Bu formülde;

L∞ : sonuşmaz uzunluğu (cm),

M : doğal nedenlerle olan ölüm oranlarının üssi katsayısını,

k : Brody’nin büyüme katsayısını (yıl-1) ve

T : incelenen popülasyonun yaşadığı yıllık ortalama su sıcaklığını (oC)

göstermektedir.

Yukarıdaki formüldeki yıllık ortalama su sıcaklığı değerine ilişkin olarak Azaplı Gölüne

ait herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Çalışma alanına yakın bir konumda bulunan

Atatürk Barajında Karakaya ve çalışma arkadaşları [29] tarafından, derinliğe bağlı su

sıcaklığı ölçümleri yapılmıştır. Söz konusu çalışmada elde edilmiş olan veriler dikkate

alınarak Pauly’nin Deneysel Formülünde kullanılmak üzere bu değer 16,0°C olarak

belirlenmiştir.

Balıkçılık nedeniyle meydana gelen ölümlerin üssi katsayısının (F) hesaplanmasında ise

toplam ölüm oranı ile doğal nedenlerle meydana gelen ölüm oranı arasındaki farktan

yararlanılmıştır [3].

F=Z-M (2.7)

Bu eşitlikte;

F : balıkçılık nedeniyle meydana gelen ölümlerin üssi katsayısını,

Z : toplam ölümlerin üssi katsayısını ve

M : doğal nedenlerle meydana gelen ölüm oranlarının üssi katsayısını ifade

etmektedir.

Stoktan yararlanma düzeyinin belirlenmesi için ise ölüm oranlarının üssi katsayılarından

yararlanılarak sömürülme oranı (E) aşağıdaki formül kullanılmıştır [5].

= (2.8)
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Bu formülde;

E : sömürülme oranını,

Z : toplam ölümlerin üssi katsayısını ve

M : doğal nedenlerle olan ölüm oranlarının üssi katsayısını ifade etmektedir.

3.7. İstatistiksel Analizler

Elde edilen verilerin düzenlenmesi, grafiklerin oluşturulması ve bazı analizlerin

yapılmasında IBM SPSS Statistics V21.0 ve Microsoft Excel programları kullanılmıştır.

Her bir birey için yaş tayini iki farklı araştırıcı tarafından pul okumaları ile

belirlenmiştir. İki araştırıcının okuduğu yaş değerleri arasındaki uyumun belirlenmesi

maksadıyla Varyasyon Katsayısı (%) belirlenmiştir.

= ̅ ∗ 100 (2.9)

Bu formülde;

: Standart sapmayı ve

̅ : Ortalamayı ifade etmektedir.

Bunun yanı sıra okuyucuların aynı birey için belirlemiş oldukları okuma değerleri grafik

üzerine yerleştirilerek Ayrıca okuyucular arasındaki fark Age Bias Plots yöntemi ile

araştırıcılar arasındaki okuma farklılıkları belirlenmiştir [30].

Örneklerden elde edilen ve kullanılan formüller yardımıyla hesaplanan ağırlık ve boy

değerleri arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farkın olup olmadığı Khi Kare (X2)

Testi ile sınanmıştır.
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BÖLÜM 4

BULGULAR VE TARTIŞMA

Tez çalışmasının yürütüldüğü Azaplı Gölünde yapılan örneklemeler sırasında A.

thisbeae ile birlikte, Atherina boyeri, Barbus rajanorum, Capoeta barroisi,

Chondostoma regium, Cyprinus carpio, Planiliza abu ve Squalius cf. lepidus olmak

üzere toplam 8 tür elde edilmiştir. Örnekleme çalışmaları sonucunda gölde en baskın

olan türün %58,6’lık bir oran ile A. thisbeae olduğu belirlenmiştir.

Yapılan örnekleme çalışmaları sırasında göl suyunun ötrofik özellikler sergilediği

gözlemlenmiştir. Nitekim Toroğlu ve çalışma arkadaşları [18] tarafından Azaplı

Gölü’nde omurgasız canlı gruplarından Chironomus sp., Tubifex sp. vb. gibi

ötrofikasyon göstergesi olarak düşünülebilecek biyoindikatör türlere rastlandığı

bildirilmiştir. Acanthobrama cinsine mensup türlerin besin içeriği ile ilgili yapılmış olan

bazı çalışmalara rastlanmıştır [31, 32]. Bu çalışmalara göre bu cinse mensup türlerin

genellikle fitoplanktonik organizmalarla beslendiği bunu zooplanktonik organizmalar ve

bazı omurgasız canlıların izlediği görülmektedir. A. thisbeae’nin de benzer bir diyete

sahip olduğu düşünülecek olursa ötrofik karakterdeki su ortamında bu türün baskın

olması doğal bir durumdur.

4.1. Yaş, Boy ve Ağırlık Dağılımı

Bu tez çalışması kapsamında incelenmiş olan 576 bireye ait yaş, her bir yaş grubu için

ortalama total ağırlık ve total boy değerleri, ağırlık ve boy değerlerine ait değişim

aralıkları ortaya konmuştur.

Populasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesine temel oluşturacak bireysel yaş

tayininin yapılması amacıyla 2 farklı araştırıcı tarafından pullardan yaş okuması

yapılmıştır. Her iki araştırıcının okuma değerlerinin kıyaslanması amacıyla okuyucular

arasındaki fark grafiği (Age Bias Plot) oluşturulmuştur (Şekil 4.1). Bu grafik dikkate

alındığında iki okuyucu arasında II. ve III. yaş grupları için büyük bir uyum söz
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konusuyken okuyucular arasındaki en büyük farklılığın IV. ve I. yaş gruplarında olduğu

ortaya çıkmıştır (Şekil 4.2). Bu değerlendirmeler sonucunda II. ve III. yaş grupları hariç

diğer yaş gruplarına ait bireylerin yaşlarının belirlenmesinde dikkatli davranılması

gerektiği söylenebilir. Her iki okuyucu arasında gerçekleştirilen kıyaslama sonucunda

ise okuyucuların %92’den daha fazla oranda aynı yaşı tespit ettikleri belirlenmiştir. Tüm

örnekler için iki araştırıcının okumaları arasındaki Varyasyon Katsayısı ise %13,2

olarak tahmin edilmiştir.

Şekil 4.1. Yaş okuması yapan iki okuyucu arasındaki fark grafiği (Age Bias Plot)
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Şekil 4.2. Yaş okuması yapan iki okuyucunun her yaş grubu için aralarındaki fark

Bu tez çalışmasında incelenen bireylerin yaşlarının I-V. yaş grupları arasında değişim

gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu örneklem içerisinde en baskın (%62,85) yaş

grubunun I. yaş grubu olduğu ve bunu sırasıyla %17,19’luk bir değer ile III. ve

%13,02’lik bir değer ile de II. yaş grubunun takip ettiği, en düşük oranın ise %0,35 ile

V. yaş grubuna ait olduğu görülmüştür. Buna göre bu tür için maksimum yaşta

belirlenmiştir.

İncelenen bireylerin ortalama total boyları 12,55±2,98 cm olarak hesaplanmış olup en

düşük 8,6 cm ve en yüksek olarak ise 21,5 cm arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir

(Tablo 4.1).

Total ağırlıklarının ise 5,61 ile 107,72 g arasında değişim gösterdiği belirlenmiş olup

ortalama total ağırlık 23,43±19,39 g olarak hesaplanmıştır (Tablo 4.2). Ağırlıkça ve

boyca büyüme oranlarının yıllık değişimi dikkate alındığında büyüme oranının en

yüksek II. yaş grubuna kadar olan dönemde meydana geldiği, takip eden yaş gruplarında
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ise gerek ağırlıkça ve gerekse boyca büyümenin oransal anlamda azalış gösterdiği

belirlenmiştir.

Tablo 4.1. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için yaş-boy frekans

dağılımı, yaş gruplarına ait ortalama boy değerleri ve yıllık büyüme oranı

Yaş N %n
Total Boy (cm)

Ortalama Boy Değişim Aralığı Büyüme Oranı (%)

I 362 62,85 10,47±0,84 8,6-12,9

II 75 13,02 14,36±0,90 12,3-15,9 37,15

III 99 17,19 16,39±1,02 13,8-18,6 14,14

IV 37 6,42 18,38±0,94 16,0-20,0 12,14

V 2 0,35 20,65±1,20 19,8-21,5 12,35

Σ 576 12,55±2,98 8,6-21,5

Tablo 4.2. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için yaş-ağırlık frekans

dağılımı, yaş gruplarına ait ortalama ağırlık değerleri ve yıllık büyüme oranı

Yaş N %n
Total Ağırlık (g)

Ortalama Ağırlık Değişim Aralığı Büyüme Oranı (%)

I 362 62,85 10,84±2,83 5,61-20,23
II 75 13,02 30,34±6,34 15,24-43,47 171,15
III 99 17,19 46,16±10,07 28,23-73,03 85,23
IV 37 6,42 67,49±12,37 40,78-87,65 44,45
V 2 0,35 96,07±16,48 84,41-107,72
Σ 576 23,43±19,39 5,61-107,72

Tez çalışmasında incelenen örneklere ait total ağırlık ve boy değerleri için frekans

dağılımları Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’de verilmektedir. Şekilden de görülebileceği üzere

popülasyonda en baskın boy grubunun 10 cm boy grubu olduğu, bunu sırasıyla 11 ve 12

cm boy grupları izlemektedir. Total ağırlık dağılımına ait grafiğe bakıldığında ise en

baskın olan grubu 0-10 g ağırlığa sahip olan bireylerin oluşturduğu ve bunu 11-20 g

ağırlık aralığına sahip bireylerin takip ettiği görülmüştür.
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Şekil 4.3. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için boy-frekans dağılımı

Şekil 4.4. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için ağırlık-frekans

dağılımı
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Yaş, boy ve ağırlıkça büyüme değerleri dikkate alındığında, A. thisbeae türünün küçük

boylu ve nispeten kısa ömürlü bir balık olduğu görülmektedir. Gerek örneklenen birey

sayısı gerekse dört farklı mevsimde örnekleme yapılmış olduğu düşünüldüğünde bu tür

için maksimum yaşın V. yaş grubu olduğu, maksimum boy değerinin 22 cm civarı

olduğu ve maksimum ağırlık ise 100 g’dan daha yüksek olduğu kolaylıkla söylenebilir.

Bu tür üzerinde daha önce yapılmış olan herhangi bir çalışma bulunmadığından

hesaplanmış olan parametrelerin kıyaslaması yapılmamıştır.

4.2. Boy-Boy ve Boy-Ağırlık İlişkisi

Popülasyon dinamiği çalışmalarında farklı araştırıcılarca total boyun yanı sıra sıklıkla

çatal boy değerleri de kullanılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir türe ait popülasyon

parametrelerinin kıyaslanmasında ve yorumlamasında kolaylık olması bakımından boy

değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada boy

ölçümleri yapılmış olan bireyler için total boy-standart boy, total boy-çatal boy ve

standart boy-çatal boy arasındaki ilişkiler SB=(0,8154*TL)-0,2365, ÇB=(0,9103*TL)-

0,1424, ve ÇB=(1,115*SB)-0,3876 olarak formüle edilmiştir (Şekil 4.5, 4.6 ve 4.7).

Şekil 4.5. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için çatal boy-total boy

ilişkisi
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Şekil 4.6. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için standart boy-total boy

ilişkisi

Şekil 4.7. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için standart boy- çatal boy

ilişkisi

Örneklenen bireylere ait boy-ağırlık ilişkisi W=0,0053*L3,2364 şeklinde formüle

edilmiştir (Şekil 4.8). Söz konusu formüldeki b değerinin %95’lik güven aralığı ise

3,206-3,267 olarak belirlenmiştir. Balıklarda b değerinin 3 olması ilgili türün fuziform

bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu değerin 3’ün altında olması ince uzun,
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buna karşın 3’ün üzerinde olması ise daha küt bir vücut yapısına sahip olduğuna işaret

eder [3]. Bu çalışmada hesaplanan b değeri, istatistiksel test sonuçlarına göre, 3’den

büyük olması söz konusu popülasyonda pozitif allometrik bir büyüme özelliği

sergilendiğine işaret etmektedir (p<0,05). Nitekim A. thisbeae türünde vücudun yüksek

olması nispeten küt bir vücut yapısını beraberinde getirmektedir.

Boy-ağırlık ilişkindeki sabitlerden a değeri üzerinde çalışılan türün araştırmanın

yapıldığı dönem itibariyle kondisyonunu göstermektedir. Boy-ağırlık ilişkindeki a

değeri ne kadar yüksekse balığın o denli kondisyonlu olduğunu göstermektedir. Azaplı

Gölü A. thisbeae popülasyonuna ait a değerinin düşük olduğu dikkate alındığında düşük

bir kondisyondan bahsedilebilir.

Şekil 4.8. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için boy-ağırlık ilişkisi

grafiği
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4.3. von Bertalanffy Büyüme Sabitleri ve Büyüme Karakteristiği

Azaplı Gölü A. thisbeae popülasyonuna ait von Bertalanffy büyüme sabitleri L∞=26,74

cm, k=0,241 yıl-1 ve t0=-1,13 yıl olarak hesaplanmıştır.

Boyca ve ağırlıkça büyüme denklemlerinden yararlanılarak, her bir yaş grubu için boy

ve ağırlık değerleri tahmin edilmiştir. Üzerinde çalışılmış olan 576 bireyden ölçülmüş

ve eşitlik yardımıyla hesaplanmış boyca büyüme değerlerinin kullanılması ile ağırlıkça

ve boyca büyüme grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 4.9 ve Şekil 4.10). Yapılan

istatistiksel analiz sonucunda ölçülen ve hesaplanan ağırlık ve boy değerleri bakımından

herhangi bir farklılığın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).

Şekil 4.9. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için ölçülen ve hesaplanan

boy değerlerine ait büyüme grafiği
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Şekil 4.10. Azaplı Gölü Acanthobrama thisbeae popülasyonu için ve hesaplanan ağırlık

değerlerine ait büyüme grafiği

Daha önceki bölümde de söz edildiği üzere, balıkların kondisyonunun belirlenmesinde

boy-ağırlık ilişki sabitlerinden a değerinden yararlanıldığı ve bu değerin incelenen

periyot için kondisyon göstergesi olduğu bilinmektedir. Ancak değişik periyotlar

ve/veya populasyonlar için belirlenmiş a değerinin kıyaslanması için a değerinin sabit

(izometrik) tutulması zorunludur. Bu nedenle büyümenin allometrik özellik gösterdiği

durumlarda ise, balıklarda besililik düzeyinin yorumlanması amacıyla Fulton’un

Kondisyon Faktöründen (K) yararlanılmaktadır [3]. Bu değer ortalama 0,91±0,09 olarak

tahmin edilmiştir. Kondisyon Faktörü değeri türden türe değişiklik gösterebileceği gibi,

tür içerisinde de yaş, cinsiyet, mevsimsel koşullar (özellikle de sıcaklık), cinsi olgunluk

ve üreme, beslenme şartları ve diğer habitat koşullarında göre değişim gösterdiği

bilinmektedir [3].

Azaplı Gölü A. thisbeae popülasyonu için büyüme performans indeksi (Φꞌ) 2,24 olarak

tahmin edilmiştir.
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4.4. Ölüm Oranları ve Stoktan Yararlanma Düzeyi

Azaplı Gölü A. thisbeae popülasyonuna ait popülasyon dinamiği parametreleri

kullanılmak suretiyle toplam ölüm oranı (Z) 0,76 olarak tahmin edilmiştir. İlgili

popülasyonda balıkçılık nedeniyle meydana gelen ölüm oranının (F=0,21) doğal

nedenlerle meydana gelen ölüm oranından (M=0,55) düşük olduğu belirlenmiştir. Söz

konusu ölüm oranı değerleri kullanılarak hesaplanmış olan sömürülme oranı (E) ise

0,27 olarak tahmin edilmiştir. Sömürülme oranı değerinin 0,5 olması ilgili

popülasyondaki avcılık faaliyetinin optimum düzeyde olduğu düşünüldüğünde, söz

konusu tür üzerinde avcılık baskısının olmadığı ileri sürülebilir. Nitekim A. thisbeae

bölgesel olarak avlansa ve tüketilse de, ticari öneme sahip olmaması nedeniyle hedef tür

değildir. Türkiye’de, bazı tatlı su balıklarının avlanması için yapılan avcılık sırasında

yakalanma haricinde, özel olarak bu türün avcılığına yönelik bir avcılık faaliyeti söz

konusu değildir. Daha önceki çalışmalarda bu tür için ölüm parametrelerinin

hesaplandığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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BÖLÜM 5

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Çalışma sonucunda ortaya çıkan bazı önemli sonuçlar;

 Bu tez çalışması ile daha önce üzerinde hiçbir çalışma bulunmayan, Ceyhan

Havzasında dağılım gösteren ve henüz tanımlanmış olan A. thisbae türünün bazı

popülasyon parametreleri ilk kez belirlenmiştir.

 Azaplı Gölü balık faunası içerisindeki A. thisbae türünün durumu hakkında

veriler yer almaktadır.

 Gölbaşı göllerinin bir parçası olan Azaplı Gölü önemli bir sulak alan

ekosistemidir. Bu gölün balık faunası ile ilgili olarak A. thisbeae türü haricinde

hiçbir çalışmaya rastlanmadığı belirlenmiştir. Bu tez çalışması ile gölün

biyoçeşitliğini oluşturan A. thisbae türünün bazı biyoekolojik özellikleri ortaya

konmuştur.

 Azaplı Gölü A. thisbae popülasyonu için stoktan yararlanma düzeyinin 0,27

olarak hesaplanmış olması düşünüldüğünde bu tür üzerinde avcılık baskısının

bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle türün halen sömürülebilir bir ürün

miktarının bulunması nedeniyle, türün tüketilme ya da pazarlanmasının

sağlanması durumunda avcılığın yapılabileceği bir artık ürün söz konudur.

Ancak çalışma yapılan alanın Milli Park statüsünde olması nedeniyle avcılık

yapılmasının yasak olduğu unutulmamalıdır.
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