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ÖZET 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

YENĠÇAĞA GÖLÜ’NDE YAġAYAN TATLI SU KEFALĠ  

Squalius cephalus (L. 1758)’un BESLENME BĠYOLOJĠSĠ 

 

Çağrı TEKATLI 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ 

 

Bu çalıĢmanın amacı Squalius cephalus (L., 1758)’un (tatlı su kefali) beslenme 

özelliklerini saptamaktır. Bunun için Eylül 2010 - Ağustos 2011 tarihleri arasında 

yapılan çalıĢmada Yeniçağa Gölü’nden yakalanan toplam 302 Squalius cephalus ‘a ait 

sindirim kanalı içeriği incelenmiĢtir. Sindirim kanalı içeriğinde zooplanktonik 

(Cladocera, Copepoda), fitoplanktonik (Bacilloriophyta, Chlorophyta) organizmalar ile 

hayvansal ve bitkisel detritus bulunmuĢtur.  Yapılan araĢtırma neticesinde tespit edilen 

organizmaların bulunuĢ frekansları sırası ile  % 67.55 Cladocera,  % 36.53 

Bacilloriophyta, % 30.24 Copepoda ve % 6.62 Insecta grupları ile  % 44.37 bitkisel ve 

% 33.44 hayvansal detritus gözlenmiĢtir. Hayvansal organizmaların tatlı su kefali için 

baskın olarak tüketilen besin kaynağı olduğu anlaĢılmıĢtır. Sonuç olarak yapılan bu 

çalıĢmada, Squalius cephalus’un sindirim sisteminde, Chlorophyta, Bacilloriophyta, 

Cladocera ve Copepoda’ya ait toplam 18 takson saptanmıĢtır.  

 

Aralık 2011, 41 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yeniçağa Gölü, tatlı su kefali, Squalius cephalus, beslenme 

biyolojisi 
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ABSTRACT 

 

 

Master Thesis 

 

FEEDING BIOLOGY OF THE CHUB Squalius cephalus (L. 1758) INHABITING 

YENĠÇAĞA LAKE 

 

Çağrı TEKATLI 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Biology 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ 

 

The aim of this study is to determine the feeding characteristics of Squalius cephalus 

(L., 1758) (chub). Thus the digestive tract contents of totally 302 S. cephalus  caught in 

Yeniçağa Lake between September 2010 and August 2011 have been examined. It was 

found that the content of digestive tract consists of zooplanktonic (Cladocera, 

Copepoda), phytoplanktonic (Bacilloriophyta, Chlorophyta) organisms and detritus of 

animal and plant. As the result of the study the frequency of occurrence (%) of food 

organisms were Cladocera, 67.55; Bacilloriophyta, 36.53; Copepoda, 30.24; Insect 

groups, 6.62; detritus of plant, 44.37; and detritus of animal, 33.44. It is understood that 

the animal organisms are the predominant food source consumed by chub fish. As a 

result in this study intestinal tract content of S. cephalus, total of 18 taxa were identified 

named Chlorophyta, Bacilloriophyta, Cladocera and Copepoda. 

 

 

December 2011, 41 pages 

 

Key Words: Yeniçağa Lake, chub, Squalius cephalus, feeding biology 
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1 

 

1. GĠRĠġ 

 

 

Yeniçağa Gölü, Bolu merkezine 37 km uzaklıkta olup Ankara-Ġstanbul karayolu 

üzerindedir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde 40˚ 47΄N enlemi, 32˚ 02΄E boylamı arasında 

bulunan göl, çanak Ģeklinde ve etrafı dağlarla çevrili olup bir ovanın ortasında yer 

almaktadır (ġekil 1.1). Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 980 m dir. Yüzey alanı 

mevsime göre değiĢiklik göstermekle birlikte ortalama 260 hektarlık bir alanı 

kaplamaktadır  (http://www.bolu.gov.tr/documents/genel_bilgiler.pdf, 2011). Gölün 

ortalama derinliği ise 1.4-5.2 m olup orta bölgesi daha derindir. KıĢın gölün bir yandan 

iklim Ģartları, diğer yandan da göl ile bağlantısı olan derelerin getirdiği sular, gölün 

taĢmasına neden olur. Su seviyesindeki bu artıĢ, gölün etrafında bulunan sazlıkların ve 

çayırların sular altında kalmasına neden olur. Ayrıca gölün etrafındaki bitkilerin su 

altında oksijensiz kalarak çok yavaĢ bir Ģekilde çürümesi sonucu turbalıklar oluĢur. 

Gölün kuzey ve batı bölgesi, su içi bitkilerinin oluĢturduğu yarı çürümüĢ turba materyali 

ile kaplıdır. 

 

Göl kapalı bir havza konumunda olup gölün dıĢarıya akıntısı yoktur. Ancak mevsimsel 

taĢkınlar sebebiyle 1965’li yıllardan itibaren DSĠ tarafından kurutma ve ıslah çalıĢmaları 

yapılarak gölün suları kuzeyde açılan bir kanal ile AĢağıdere’ye boĢaltılmıĢtır (Biçer 

1966). Fakat gölün su seviyesinin aĢırı düĢmesi nedeniyle 1990 yılından sonra bu kanal 

atıl bırakılmıĢtır (Saygı ve Yiğit 2011). 

 

Hamzabey, Kuzuviran, Kaymaz, Ömerli, Kirenli, Fındıklı, Aksu ve KayıĢlar dereleri 

Yeniçağa Gölü’ne boĢalmaktadır. Bu derelerden Kaymaz, Ömerli, Kirenli ve Fındıklı 

dereleri TEM otoyolunun, Kuzuviran deresi D–100 karayolunun atıklarını; Hamzabey 

ve Aksu dereleri de tarımsal atıkları göle taĢımaktadır (Doğan ve Kızılkaya 2010). 

Ayrıca Yeniçağa ilçesinin kanalizasyonu direkt olarak göle verilmektedir. Ġleri düzeyde 

ötrofik durumda olan göl, ağır bir kirlilik baskısı altında bulunmaktadır (Saygı ve Yiğit 

2011). 

 

http://www.bolu.gov.tr/documents/genel_bilgiler.pdf
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ġekil 1.1 Yeniçağa Gölü haritası (Evrendilek vd. 2011) 
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Türkiye’nin 122 önemli bitki alanından biri olan Yeniçağa Gölü, ÖBA (Önemli Bitki 

Alanları) kriterlerine göre, zengin tür çeĢitliliği içeren genel habitatlar ve tehlike 

altındaki doğal habitatlar sınıfına girmektedir. Bern SözleĢmesine göre, Tehlike 

Altındaki Habitatlar: Zengin Kalkerli Turbalıklar statüsündedir. Yeniçağa Gölü sulak 

alanındaki bitkiler içinde 12 endemik bitki türü tespit edilmiĢ olup bu türler IUCN (The 

International Union for Conservation of Nature) kategorilerine göre sınıflandırılmıĢtır. 

Buna göre alanda bulunan endemik bitki türlerinden biri de Tripleurospermum 

rosellum’dur. Ayrıca Chenopodium album VU (Vulnerable-Zarar Görebilir) 

kategorisinde olup habitat bozulmasına bağlı olarak zarar görebilir durumdadır. Diğer 

11 tür, LR (Lower Risk - Az Tehdit Altında) kategorisinde olup az tehdit altındaki 

türlerdir (Aydoğdu 2010).  

 

Ġstanbul-Çanakkale üzerinden gelen kuĢların göç yolu üzerinde bulunan göl, göç 

döneminde arı Ģahini, balık kartalı ve angıt gibi kuĢ türleri için önemli bir konuma 

sahiptir. Göl; yavrulama, dinlenme ve kıĢı geçirmek için kullanılmaktadır. Ayrıca göl 

çevresi turna, Ģah kartal, balıkçıl, balaban, saz delicesi, uzun bacak gibi türlerin doğal 

yaĢam alanıdır (http://www.bolu.gov.tr/xcontent.aspx?id=yenicaga_golu&c=02&f = 09, 

2011). 

 

En az 183 kuĢ türü (Kılıç ve Kasperek 1987, Ertan vd. 1989), 345 bitki topluluğu 

(Sümer 2002) ve altı balık türüne (Kılıç 2003, Saygı 2005, Külköyüoğlu vd. 2007) ev 

sahipliği yapan Yeniçağa Gölü, Ramsar Sulak Alanları SözleĢmesi’ne de aday 

konumundadır (Saygı ve Yiğit 2011). 

 

http://www.bolu.gov.tr/xcontent.aspx?id=yenicaga_golu&c=02&f%20=%2009
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Yeniçağa Gölü’nde avlanılan ekonomik değere sahip su ürünleri çizelge 1.1’de 

verilmiĢtir. Bunlar: Tatlı su  kefali (Squalius cephalus L., 1758), sazan (Cyprinus carpio 

L., 1758), kadife balığı (Tinca tinca), havuz balığı (Carassius carassius), siraz (Capoeta 

tinca) ve kerevit (Astacus leptodactylus)’tir (Saygı 1999). Ayrıca inci balığı (Alburnus 

alburnus L., 1758), bıyıklı balığı (Barbus sp). ve kaya balığı (Gobio gobio) türlerinin de 

bulunduğu tespit edilmiĢtir (Beklioğlu vd. yayınlanmamıĢ). 

 

Çizelge 1.1 Yeniçağa Gölü’ndeki balık türleri (Anonymous 2010) 

 

Tür Saygı 1999 Kılıç 2003 Sarı 2004 Beklioglu vd. 2007 

YayınlanmamıĢ 

Leuciscus cephalus + + + + 

Tinca tinca + +  + 

Cyprinus carpio 
 

+ +  + 

Carassius carasius 
 

+ +   

Capoeta tinca 
 

+ +   

Alburnus alburnus 
 

   + 

Barbus sp. 
 

   + 

Gobio gobio   + + 

 

Yeniçağa Gölü’ndeki balıkçılık faaliyetlerini Yeniçağa Su Ürünleri Kooperatifi 

gerçekleĢtirmektedir. Gölü kiralayan kooperatifin düzenli kayıt tutmaması sebebiyle 

yakalanan balık türleri ve miktarları hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

 

Batı Karadeniz iklimi hakim olan Yeniçağa ilçesinde bol yağıĢ görülmesine rağmen 

Yeniçağa Ġç Anadolu ve Marmara iklimi etkileri altında kalmaktadır. Bolu Meteoroloji 

Müdürlüğü tarafından tutulan 62 yıllık kayıtlara göre, bölgede ortalama sıcaklık 10.2 

˚C’dir. Ocak ayından ağustos ayına kadar düzenli artan ortalama sıcaklık, eylül ayından 

itibaren düzenli olarak azalmaktadır. En sıcak aylar temmuz ve ağustos olup, en soğuk 

aylar aralık, ocak, Ģubat aylarıdır (Anonim 2007). 
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2. TATLI SU KEFALĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ VE EKOLOJĠSĠ  

 

2.1 Tatlı Su Kefalinin Sistematikteki Yeri 

 

Filum: Vertebrata 

Subfilum: Pisces 

Klasis: Osteichthyes 

Ordo: Cypriniformes (Ostariophysi) 

Subordo: Cyprinoidei (Eventognathi) 

Familya: Cyprinidae (Sazangiller) 

Cins: Squalius 

Tür: Squalius cephalus Linnaeus, 1758 (Tatlı su kefali. ġekil 2.1) 

 

 

ġekil 2.1 Squalius cephalus Linnaeus, 1758 (Anonim 2011) 
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2.2 Tatlı Su Kefalinin Biyolojisi 

 

Tatlı su kefali Squalius cephalus, uzun vücutlu olup hafifçe yanlardan yassılaĢmıĢtır. 

Kuyruk yüzgeci girintili olup loblarının ucu yuvarlaktır. Balığın sırt kısmı kavis 

Ģeklindedir. Ġlkbahar ve yaz aylarında yumurtlayan tatlı su kefali, ortalama 150.000-

1.000.000 yumurta dökmektedir. Yan çizgide 43–47 tane pul bulunur. Farinks diĢleri iki 

sıralı olup, 2.5-5.2 Ģeklindedir. Yutak bölgesinde bulunan bu diĢler besinin 

öğütülmesine yarar. Yüzme keseleri 2 odacıklıdır. Pilorik uzantıları yoktur. Üreme 

zamanında erkeğin baĢ kısmında kabarcıklar oluĢur.  Boyları en fazla 80 cm ağırlıkları 3 

kg’a kadar olabilmektedir (Kuru 2004). Erk’akan (1981)’a göre, vücut sırt ve karın 

taraflarında yuvarlaktır. Ağız terminal konumunda olup solungaç dikenleri birinci 

solungaç yayında 8-10 tanedir. Anal yüzgeç yuvarlak dorsal yüzgecin üst kenarı düz ya 

da hafif yuvarlaktır. Dorsal ve anal yüzgeçteki dallanıĢ ıĢın sayısı genellikle 7-8 olup 

kuyruk yüzgeci hafif iç bükeydir.  

 

Türkiye’de iç sularımızda Squalius cinsine ait olmak üzere 12 tür teĢhis edilmiĢtir 

(http://www.fishbase.org/search.php, 2011). Bunlar: 

 

Squalius lepidus (Hacel, 1843) 

Squalius anatolicus (Bogutskaya 1997) 

Squalius aristotelis (Özulug Freyhof 2011) 

Squalius cappadoricus (Özulug ve Freyhof 2011) 

Squalius carinus (Özulug ve Freyhof 2011) 

Squalius cephalus (Linnaeus 1758) 

Squalius cii (Richordson 1857) 

Squalius kottelati (Yılmaz ve Kaya 2009)  

Squalius orientalis (Heckel 1847) 

Squalius orpheus (Kottelat ve Economidis 2006) 

Squalius spurius (Heckel 1843) 

Squalius turcicus (De Filippi 1865) 

http://www.fishbase.org/search.php
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Tatlı su kefali, Ġrlanda hariç Avrupa ve Kuzey Ġskandinavya’nın hemen her yerinde 

mevcuttur. Alabalıklarla kefal arasında besin rekabeti olduğundan, alabalık populasyonu 

için istenmeyen bir türdür. Buna ek olarak alabalıkların yumurtalarıyla beslenirler. Genç 

bireyler toplu halde bulunurken, yaĢlı bireyler tek baĢlarına yaĢarlar. Çevrelerine çok iyi 

adapte oldukları için, ekolojik açıdan habitatları kirlendiğinde ya da tehlike 

oluĢturduğunda ortamını değiĢtiren bireyleri çok azdır (Pecl 1990). 

 

Tatlı su kefaline “Akbalık“ da denir. Önceki ismi Leuciscus cephalus orientalis 

(Nordmann 1840) olan türün adı son güncelleĢtirmeyle Squalius cephalus (Linnaeus, 

1758) adını almıĢtır (http://www.fishbase.org/nomenclature/synonymlist, 2007). Dünyadaki 

balık familyaları içerisinde en fazla türe sahip olan sazangiller (Cyprinidae) familyasıdır 

(Çelikkale 1991). Bu familyanın bir türü olan kefal geniĢ ekolojik yayılım gösteren 

uygun olmayan ve zorlu doğa koĢullarına dayanıp hayatta kalabilen bir türdür. Hem 

akarsularda hem de durgun sularda yaĢayabilen tür olarak bilinen kefal, derelerde ve 

derin olmayan havuzlarda yüksek yaz sıcaklığına dayanıklıdır. Sıcaklık ve tuzluluk 

değiĢimlerine çok toleranslı olan bu balıkların minimum yaĢama sıcaklığı 3.5 ˚C, 

maksimum yaĢama sıcaklığı 35 ˚C ve ideal yumurtlama sıcaklığı 22 ˚C olarak 

bilinmektedir. Ġdeal yumurtlama su tuzluluğu % 0.32 olarak kaydedilmektedir (Ünsal 

1992). Kefal ayrıca deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte soğuk göllerde ve 

akarsularda da yaĢayabilir (Gjorgjioska  vd 1997). 

 

 

 

 

 

http://www.fishbase.org/nomenclature/synonymlist
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3. LĠTERATÜR BĠLGĠSĠ 

 

3.1 Türkiye Sularında Tatlı Su Kefali Üzerinde Yapılan AraĢtırmalar 

 

Squalius cephalus’un biyolojisi ile ilgili olarak Geldiay ve Balık (1972), PınarbaĢı 

kaynak sularında bu balığın sadece büyüme özellikleri ile populasyondaki yaĢ 

dağılımı hakkında bilgiler vermiĢlerdir. Erk'akan ve Akgül (1985), Kızılırmak 

havzasında Squalius cephalus’un yaĢ - boy, yaĢ - ağırlık, boy - ağırlık gibi büyüme 

oranlan ile kondisyon faktörü değerlerini saptamıĢlardır. Erk'akan (1985), Sakarya 

havzasında Squalius cephalus’un yaĢ gruplarına göre kondisyon değerlerini tespit 

etmiĢtir. Akbay (1987), Cip Baraj Gölü’nün limnolojik özellikleri üzerine yaptığı 

çalıĢmada bu türün yaĢ ve eĢey dağılımını, boy ve ağırlıkça büyüme ile kondisyon 

faktörü değerlerini belirlemiĢtir. Erdem (1987), Sürgü Baraj Gölü’nde Squalius 

cephalus’un yaĢlara göre total boy, ağırlık ve kondisyon değerlerini tespit etmiĢtir. 

ÖztaĢ ve Solak (1988), Müceldi Suyu’nda (Doğu Anadolu) yaĢayan Squalius 

cephalus’un büyüme özellikleri ve eĢey oranları ile ilgili bilgiler vermiĢlerdir. ÖztaĢ 

(1988), Müceldi Suyu’nda tatlı su kefali (Squalius cephalus) populasyonunda 

mevsimsel kondisyon faktörü değiĢimlerini araĢtırmıĢtır. Yine ÖztaĢ (1989), Müceldi 

Suyu’nda Squalius cephalus’un üreme biyolojisi hakkında bilgi vermiĢtir. Ekmekçi 

(1989), Sarıyar Baraj Gölü'ndeki Squalius cephalus’un yaĢ ve eĢey dağılımı, yaĢ-

boy, yaĢ-ağırlık, boy-ağırlık, kondisyon faktörü ve üremesi ile ilgili araĢtırmalar 

yapmıĢtır. Ünlü ve Balcı  (1993), Savur Çayı'ndaki Leuciscus cephalus orientalis 

(Nordman, 1840)’in üreme özelliklerini tespit etmiĢlerdir. Gül (1994) tarafından, 

Kapulukaya Baraj Gölü’nde Squalius cephalus’un yaĢ ve eĢey dağılımı, yaĢ-boy, 

yaĢ-ağırlık, boy -ağırlık, kondisyon faktörü ve üremesi ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. 

 

Ünver (1997), Tödürge Gölü’ndeki tatlı su kefali (Squalius cephalus) nin üremesiyle 

ilgili çalıĢmalar yapmıĢtır. Ural (1997), tatlı su kefalinin dıĢ morfolojik özellikleri ve 

ovaryumlarının histolojik yapısını araĢtırmıĢtır. Kara ve Solak (2004), Ceyhan Nehri 

üzerinde bulunan Sır Baraj Gölü’nde yaĢayan tatlı su kefalinin büyüme özelliklerini 

incelemiĢ, Balık vd. (2004), Squalius cephalus’un büyüme karakterleri (yaĢ, boy ve 

ağırlık dağılımı, yaĢ-boy, yaĢ-ağırlık ve boy-ağırlık iliĢkileri, eĢey dağılımı, kondisyon 
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faktörü) ile populasyonun büyüme özelliklerini araĢtırmıĢlardır. Altındağ (1995), 

AkĢehir (Konya) Gölü’ndeki tatlı su kefali (Leuciscus cephalus L. 1758) nin biyolojisi 

çalıĢmıĢtır. Gürbüz (2005), Çıldır Gölü’nde avlanan tatlı su kefali (Leuciscus cephalus 

Linnaeus, 1758) ve bıyıklı balıklarda Barbus plebejus lacerta bazı ağır metallerin 

deriĢim düzeylerini incelemiĢtir. Cengiz (2006), Atikhisar Baraj Gölü’nde tatlı su kefali 

(Leuciscus cephalus) avcılığında kullanılan monofilament uzatma ağlarının seçiciliği 

üzerine bir çalıĢma yapmıĢtır. Saygın (2007), Karasu Çayı (Murat Nehri-MuĢ) tatlı su 

kefalinin (Leuciscus cephalus) bazı büyüme ve üreme özellikleri üzerine bir araĢtırma 

yapmıĢtır. Karaton (2008), tatlı su kefali (Squalius cephalus) nin et verimi ve kimyasal 

bileĢimini çalıĢmıĢtır. Dağlı (2009) Karakaya Baraj Gölü’nde yaĢayan Acanthobrama 

marmid, Leuciscus cephalus ve Chondrostoma regium’un total glikojen, total lipid ve 

total yağ asidi bileĢiminin mevsimsel incelemiĢtir. Kurupınar (2009), Örenler Baraj 

Gölü’ndeki (Afyonkarahisar) tatlı su kefali (Leuciscus cephalus) nin parazit faunası 

üzerine araĢtırma yapmıĢtır. Kekilli (2010),  Hafik Gölü (Hafik/Sivas) tatlı su kefali, 

Squalius cephalus’un populasyonunda gonad geliĢiminin morfolojik ve histolojik 

analizler yapmıĢtır.  

 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (2011) tarafından elde edilen bilgilere göre iç sularımızda 

avlanılan toplam balık miktarı 40.259 ton olup kefal balığının payı 1.512 tondur. 

(Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1 Ġç sularımızda avlanılan toplam balık miktarı (Anonim 2011) 

 

 Pay Pay    Değişim

İçsu ürünleri 2009 (%) 2010 (%)       (%)

Toplam  39 187 100.00  40 259 100.00 2.74

Sazan  10 964 27.98  12 058 29.95 9.98

İnci kefali  10 685 27.27  11 382 28.27 6.52

Gümüş  6 184 15.78  4 438 11.02 -28.23

Salyangoz  2 227 5.68  1 991 4.95 -10.60

Kefal   970 2.48  1 512 3.76 55.88

Levrek(Sudak)  1 234 3.15  1 476 3.67 19.61

Yayın  1 193 3.04  1 178 2.93 -1.26

Kadife  1 482 3.78  1 162 2.89 -21.59

Kerevit   734 1.87  1 030 2.56 40.33

Siraz   891 2.27   962 2.39 7.97

Kurbağa   622 1.59   780 1.94 25.40

Alabalık   557 1.42   738 1.83 32.50

Kara balık   310 0.79   341 0.85 10.00

Kızılkanat   239 0.61   251 0.62 5.02

Turna   197 0.50   228 0.57 15.74

Diğer   236 0.60   223 0.55 -5.51

Yılan   158 0.40   182 0.45 15.19

Çapak   148 0.38   151 0.38 2.03

Akbalık   63 0.16   92 0.23 46.03

Kaya balığı   51 0.13   47 0.12 -7.84

Gökçe   42 0.11   37 0.09 -11.90

 

 

3.2 Yeniçağa Gölü’nde Yapılan AraĢtırmalar 

 

Saygı (2000), Yeniçağa Gölü’nün (Bolu) bazı limnolojik özellikleri; primer ve sekonder 

prodüktivitesini çalıĢmıĢtır. Demirkalp vd. (2001), Yeniçağa Gölü’nde yaĢayan 

ekonomik öneme sahip balık türlerinin büyüme ile beslenme özelliklerini çalıĢmıĢlardır. 

Sümer (2002), Yeniçağa Gölü florasını çalıĢmıĢtır. Kılıç (2003), Yeniçağa Gölü’ndeki 

sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonu ve avcılığı ile ilgili incelemelerde 

bulunmuĢtur. Saygı (2004), Yeniçağa Gölü’nün fiziksel ve kimyasal çevreyle iliĢkisini 

incelemiĢtir. Saygı (2005), Yeniçağa Gölü’ndeki zooplankton faunası hakkında 

mevsimsel çalıĢmıĢtır. Saygı ve Yiğit (2005), Yeniçağa Gölü’ndeki rotifer 

komünitesinin yapısını araĢtırmıĢlardır. Külköylüoğlu vd. (2007), Crustacea’ya ait 

Ostracoda üzerinde çalıĢmıĢtır. Bulut (2009), Yeniçağa (Bolu) ilçesinde yerleĢime 
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açılacak alüvyon alanların zemin parametrelerinin belirlemiĢtir. Saygı ve Yiğit (2010), 

besin zincirindeki ağır metal birikimini tespit etmiĢlerdir. Yine bu araĢtırmacılar (2011), 

toprak, su, sediment ve planktondaki ağır metal birikimini incelemiĢlerdir. 

 

Yapılan bu tez çalıĢması; Türkiye’nin tatlı su balıkçılığı üzerinde etkili bir rol oynayan 

Squalius cephalus’un beslenme özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıĢtır.  
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4. MATERYAL VE METOT 

 

4.1 Örneklerin Toplanması 

 

ÇalıĢma süresi boyunca her ay Yeniçağa Göl’üne gidilerek Squalius cephalus örnekleri 

alınmıĢtır. ÇalıĢılan örneğin populasyondaki bütün boy gruplarını doğru temsil 

edebilmesi için, göz aralığı 20 mm’den 50 mm’ye kadar değiĢen 100 m uzunluğunda 2 

farklı fanyalı ağ kullanılmıĢtır. Ağlar göle akĢamüstü bırakılıp ertesi gün sabah 

erkenden gölden toplanılmıĢtır. Bazı durumlarda sabah erkenden atılıp 2 - 3 saat 

sonrasına ağlar gölden çekilmiĢtir. Yakalanan örnekler içi buz dolu muhafazalı köpük 

taĢıma çantasında Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji 

Laboratuvarlarına getirilmiĢtir. 

 

4.2 Örneklerin Ġncelenmesi ve Yapılan ĠĢlemler 

 

Araziden getirilen balık herhangi bir kurumaya veya sertleĢmeye maruz kalmadan 1 

mm’lik ölçüm tahtasında taze ve ıslakken ölçümü yapılmıĢtır. Balığın ağzı kapatılarak 

burun ucu zedelenmeden ölçü tahtasının sıfır noktasına getirilerek daha önceden 

hazırlanmıĢ olan balık ölçüm kayıt formuna iĢlenmiĢtir. Yakalanan bütün örneklerin 

çatal, total ve standart boyları kaydedilmiĢtir (ġekil 4.1). 

 

              ġekil 4.1 Bir balık vücudunun çeĢitli kısımlar 
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Araziden getirilen örnekler herhangi bir ağırlık kaybı yaĢamamak için ağırlık ölçümleri 

zaman kaybedilmeden not edilmiĢtir. Ağırlık ölçümleri 0.1 gram hassasiyete sahip 

Precisa BJ100M marka terazi ile yapılmıĢtır. 

 

Balıkların büyüme oranları, yumurtlama periyotları, yaĢam süreleri, yakalanan balıktaki 

mevcut yaĢı ve yaĢ kompozisyonu, üretim olanakları, stok hesaplamaları, deniz ya da 

akarsuya göç zamanları, kültür balıklarının nehir veya göllere bırakılma zamanında 

oluĢan beslenme değiĢiklikleri ve ölüm oranları gibi bilgiler balıklardan yüksek verim 

alınması için mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir. Bu bilgilerin sağlıklı bir Ģekilde 

yorumlanabilmesi, ancak güvenilir metotlarla yapılmıĢ doğru yaĢ tayinleriyle mümkün 

olabilmektedir (Polat 1986). 

 

Ġdeal yaĢ tayini türden türe, populasyondan populasyona ve hatta yaĢa bağlı olarak aynı 

populasyonda değiĢebilmektedir (Chilton ve Beamish 1982). Balıklarda yaĢ tayini 

otolit, pullar ve kemikli yapılar (operkulum, yüzgeç ıĢınları vb.) dan yapılabilir. Tatlı su 

kefali için en uygun yaĢ tayini metotlarından biri puldur (Yılmaz vd. 2007). Yıl boyunca 

alınan tüm örneklerde puldaki varyasyonu en aza indirebilmek için pul örnekleri her 

balıkta aynı yer ve diziden alınmıĢtır.  YaĢ tayini için vücudun sağ tarafından ve dorsal 

yüzgecin alt tarafından alınan pul örnekleri, balığın derisinden, pullar zarar görmeyecek 

Ģekilde keskin bıçakla kazınarak örnekleme yapılmıĢtır. Pullar özel bir muameleye tabi 

tutulmadan yaĢ tayini gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġncelenen pullar iz bırakmayan ve 

yapıĢmayan kağıt zarflar içerisine konularak muhafaza edilmiĢtir. 

 

Araziden getirilen örnekler gerekli ölçümler yapıldıktan sonra herhangi bir kimyasal 

iĢleme tutulmadan makas yardımıyla yemek borusundan anüse kadar kesilip çıkarılarak 

içerik petri kabına boĢaltılmıĢtır. Muhteviyatın hacmini ölçmek için mezür içine 

boĢaltılarak su ile yer değiĢtirme yöntemiyle 24 saat beklenerek hesaplanmıĢtır.  Elde 

edilen verilerin kayıtları yapılmıĢtır (Lagler 1956). 
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Hacmi ölçülen içerik tekrar petri kabına aktarılmıĢtır. TeĢhisler Leica DMSL marka 

mikroskop ile yapılmıĢtır. Ġçerikte bulunan teĢhis edilemeyen makroskobik 

organizmalar sivri uçlu bir pens yardımıyla ortamdan uzaklaĢtırılmıĢtır. Geriye kalan 

kısım ise organizmaların homojen olarak dağılması için cam kavanoza alınarak 

çalkalanmıĢtır. Çalkalanan içerikten 1 cm
3
 alınarak lama koyulmuĢ ve ıĢık 

mikroskobunda incelenerek organizmanın teĢhisi yapılmıĢtır (Sen 1987, GümüĢ 2002). 

 

Sindirim kanalındaki besin gruplarının teĢhisinde olabildiğince alt seviyedeki taksonlara 

inilmeye çalıĢıldıysa da, genelde cins seviyesinde nadiren tür seviyesine kadar 

inilebilmiĢtir.  

 

TeĢhis edilen canlılar, parçalanmıĢ organizmalar ile bitki parçaları ve çamur içerikteki 

nisbi bolluklarına göre (+ : az, + + : orta, + + + çok, + + + + en çok) kayıt edilmiĢtir. 

 

TeĢhis edilen organizmaların aylık, mevsimsel ve yıllık bulunuĢ frekansları 

hesaplanmıĢtır (Windell vd. 1968). 
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5. ARAġTIRMA BULGULARI 

 

Eylül 2010 - Ağustos 2011 tarihleri arasında Yeniçağa Gölü’nden yakalanan 302 balığın 

27’sinin sindirim kanalı içeriği boĢ bulunmuĢtur. Ocak ve Ģubat aylarında göl donduğu 

için örnek alınamamıĢtır. Tüm aylar kıyaslandığında 184 diĢi 114 erkek balık 

yakalanmıĢ olup, dört balığın cinsiyeti tespit edilememiĢtir. Yapılan araĢtırma süresince 

her ay alınan örneklerde diĢi bireylerin baskın durumunda olduğu anlaĢılmıĢtır. Aylara 

göre cinsiyet dağılımı Ģekil 5.1’de verilmiĢtir.  

 

 

 

ġekil 5.1 Yeniçağa Gölü’nden yakalanan tatlı su kefalinin aylara göre cinsiyet 

dağılımları 

 

Ġncelenen balık örneklerinde diĢi bireylerin 0 – V yaĢları arasında dağılım gösterdiği 

tespit edilmiĢtir. II. yaĢ grubu örnekleri daha baskın olup (% 32.88) bunu I. yaĢ 

örnekleri izlemektedir (% 19.79). Bunun yanı sıra en az yoğunluğa sahip örnekler V. 

yaĢ grubudur (% 5.03). Ayrıca yaĢ gruplarının cinsiyete göre aylık dağılımı Ģekil 5.2’de 

verilmiĢtir.  



 

16 

 

 

 

 

ġekil 5.2 Tatlı su kefalinin yaĢ ve cinsiyete göre aylık dağılımları 

 

Yapılan analiz sonucunda Yeniçağa Gölü’nden yakalanan 302 Squalius cephalus’un 

sindirim kanalı içeriğinin besin tipleri ve bulunma sıklıkları yüzdeleri Ģekil 5.3’te 

verilmiĢtir.  
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ġekil 5.3 Tatlı su kefaline ait sindirim kanalı içeriğindeki besinlerin rastlanma yüzdesi  

 

AraĢtırma süresince incelenen 302 Squalius cephalus örneklerinin sindirim kanalı 

içeriklerinde 12’si bitkisel 6’sı hayvansal olmak üzere toplam 18 farklı besin çeĢidi 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 5.1). ġekil 5.4’te sindirim kanalı içeriğindeki besinsel 

organizmaların dahil oldukları gruplara göre bulunma frekansı yüzdeleri verilmiĢtir. 
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Çizelge 5.1 Tatlı su kefalinin sindirim kanalı içeriğindeki besinler 

 

Fitoplankton 

 

Zooplankton 

 

Insecta 

Bacilloriaphyta Chlorophyta Cladocera Copepoda 

 

Diptera 

Navicula sp 

Cymbella sp 

Melosira sp 

Gyrosigma sp 

Fragilaria sp  

Synedra sp 

Epithemia sp 

Surirella sp 

Closterium sp 

Pandorina sp 

Oedogonium sp 

Spirogyra sp 

Daphnia sp 

Ceriodaphnia sp 

Diaphanosoma sp 

 

 

Cyclops sp 

Acanthodiaptomus sp 

Nauplius larvası 

Diptera 

larvası  

 

Crustacea’da yer alan Cladocera grubunda sindirim kanalı içeriğinde besinlerin 

bulunma sıklığına bakıldığında (ġekil 5.3), en çok Daphnia cinsi (% 46.35) tüketilirken, 

bunu % 14.9 oranı ile Ceriodaphnia, %  6.29 Diaphanosoma izlemiĢtir. Cladocera 

grubunun bulunuĢ frekansı % 67.55’tir (ġekil 5.4). 

 

Copepoda grubunda en çok Cyclops (% 15.86) cinsi tüketilirken, bunu % 8.76 oranı ile 

Nauplius larvası, ardından Acanthodiaptomus cinsi  (% 5.62) takip etmektedir. 

ÇalıĢmalar neticesinde Copepoda grubunun bulunma frekansı % 30.24 bulunmuĢtur 

(ġekil 5.4). 

 

Bacilloriophyta grubuna dahil olan Synedra cinsi ise en az tüketilen organizma olup 

bulunma sıklığı % 2.64’tür. 

 

BulunuĢ frekansı yüzdesine bakıldığında incelenen 302 bireyin sindirim içeriğinde % 

6.62 Insecta grubuna rastlanılmıĢtır. Büyük çoğunluğunda ise % 44.37’sinde bitkisel 

detritusa, % 33.44’ünde ise hayvansal detritus bulunmuĢtur (ġekil 5.4). 
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Cladocera grubuna ait olan Daphnia pulex, Daphnia magna ve Daphnia longispina 

türlerini teĢhis edilebilmesini sağlayan vücut kısımları; postabdomen ve Ephifiyum gibi 

kısımlar bulunmuĢtur.  

 

 

 

ġekil 5.4 Besinsel organizmaların gruplara göre dağılımları 

 

Yeniçağa Gölü’ndeki tatlı su kefalinin mevsimlere göre beslenme aktivitesi 

karĢılaĢtırıldığında, sonbahar ve kıĢın dipte yaĢayan organizmalar ve Bacilloriophyta 

divizyosuna ait canlılarla beslenmeyi tercih etmektedir. Ġlkbahar ve yaz mevsiminde ise 

zooplanktonik ve fitoplanktonik organizmalar besin tercihini oluĢturmaktadır. Ayrıca 

bitkisel ve hayvansal detritusta besin içeriğinde önemli yer tutmaktadır (Çizelge 5.2). 

 

Sonbahar ayında elde edilen örneklerin sindirim kanalı içeriğindeki besinlerden biri olan 

Bacilloriophyta  divizyosunun bulunma frekansı % 17.9’dur. Cladocera grubu en fazla 

tüketilen 2. besin olup, bulunma sıklığı oranı % 16.58’dir. Buna karĢılık bulunuĢ 

frekansı % 0.33 olan Insecta grubu, en az tüketilen besindir. Bitkisel detritus ise tüm 

mevsimlere kıyasla en yüksek orana (% 16.22) sahip besindir. 

 

KıĢ mevsiminde Insecta grubu en çok tüketilen besin olup bulunma sıklığı % 4.62’dir. 

Zooplanktonik organizmalara hiç rastlanılmazken, bitkisel detritusun bulunma sıklığı % 

7.94’tür.  Fitoplanktonik organizmaların bulunma frekansı ise % 3.3’tür. 
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Ġlkbahar mevsiminde Cladocera grubu yenilen en fazla besindir. Bunu Bacilloriaphyta 

(% 5.62) takip etmektedir. Chlorophyta ise en az yüzdelik dilime sahip (% 1.65) olan 

gruptur. Hayvansal detritusun bulunma sıklığı ise % 14.9 olup bu oran tüm mevsimler 

arasında ulaĢtığı en yüksek orandır. 

 

Yaz mevsiminde Cladocera hem en çok tüketilen besin olup hem de tüm periyotlar 

arasında en yüksek orana sahip olan (% 29.57) gruptur. Bunu 2. olarak fitoplankton 

sınıfına dahil olan Bacilloriaphyta (%12.23) izlemektedir.  Insecta grubu ise en az 

tüketilen besindir (% 0.33). 

 

Çizelge 5.2 Mevsimlere göre tüketilen besinlerin bulunma frekansı yüzdeleri 

 

  Sonbahar KıĢ Ġlkbahar Yaz 

B
u
lu

n
m

a F
rek

an
sı Y

ü
zd

esi 

Chlorophyta % 8.76 % 1.32 % 1.65 % 6.62 

Bacilloriaphyta % 17.9 % 1.98 % 5.62 % 12.23 

Cladocera % 16.58 X % 10.92 % 29.57 

Copepoda % 9.93 X % 4.96 % 9.93 

Bitkisel Detritus % 16.22 % 7.94 % 9.92 % 10.62 

Hayvansal Detritus % 11.59 x % 14.9 % 6.29 

Insecta % 0.33 % 4.62 % 1.64 % 0.33 

 

Ġncelenen 302 Squalius cephalus’un sindirm kanalı içeriğinin hacimleri aylara göre 

incelendiğinde 275’inin (% 91.05) sindirim kanalının dolu, 27 örneğin (% 8.94) ise 

sindirim kanalı boĢ olduğu gözlenmiĢtir. Yakalanan örneklerin beslenme düzeyinin en 

fazla olduğu mevsim ilkbahar iken, en az kıĢın olduğu anlaĢılmıĢtır (ġekil 5.5). 
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ġekil 5.5 Aylara göre sindirim kanalı içeriğinin ortalama hacimleri 

 

YaĢ gruplarına göre beslenme aktivitesine bakıldığında 0-I yaĢında olan bireyler genel 

itibariyle yoğun olarak fitoplanktonik organizmalarla beslenirken (% 30.26), 2-3 

yaĢındaki bireylerde ise daha çok zooplanktonik organizmalarla beslendiği (% 49.55) 

anlaĢılmıĢtır. IV ve V yaĢındaki bireylerde zooplanktonik organizmalar baskın olup 

diğer yaĢlara oranla Insecta grubunun (% 4.22) beslenme aktivitesi daha fazladır 

(Çizelge 5.3). 

 

Çizelge 5.3 Tatlı su kefalinin yaĢ gruplarına göre beslenme aktivitesi 

 

Besin ÇeĢitleri 

YaĢ 

Grupları 

 

 

 

 

 

Zooplanktonik 

organizmalar 

 

 

 

 

 

Fitoplanktonik 

organizmalar 

 

Insecta 

0-I % 17.22 % 30.26 % 1 

II-III % 49.55 % 13.91 % 2 

IV-V % 13.36 % 10.13 % 4.22 
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6. TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Yapılan bu çalıĢmada elde edilen bulgularla bazı araĢtırıcıların farklı sulardaki tatlı su 

kefalinin beslenme biyolojisi üzerine yaptığı çalıĢmalara ait bulgular arasında önemli 

benzerliklerin yanı sıra, suların ekolojik değiĢikliklerinden kaynaklanan bazı 

farklılıklarda bulunduğu görülmüĢtür. 

 

Yeniçağa Gölü’ndeki Squalius cephalus’un sindirim kanalı içeriği tüm yıl boyunca 

incelendiğinde özellikle belirli bir periyoda ait tipik beslenme Ģeklinin olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. Omnivor olduğu anlaĢılan bu balık türü her çevrede yiyecek bir Ģey 

muhakkak bulmaktadır. Elde edilen bu sonuç birçok araĢtırmacı tarafından 

desteklenmektedir (Holcik 1976, Cowx 2001, Markovic vd. 2007). 

 

Altındağ (1995), Cowx (2001) ve Markovic (2007), tatlı su kefalinin besin değeri olan 

her Ģeyi yediğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacıların ileri sürdükleri bu sav çalıĢmamızın 

sonuçlarına paralel niteliktedir. 

 

Altındağ (1995), tatlı su kefali üzerindeki sindirim kanalı içeriği ile ilgili çalıĢmasında, 

ağırlıklı olarak bitkisel besin ve parçaları bulunduğu belirtilmiĢtir. Yaptığımız bu 

çalıĢmada ise diğer besinlere nazaran daha çok hayvansal besinlerle beslenme 

eğiliminde olduğu anlaĢılmıĢtır. Markovic (2007)’in tatlı su kefali üzerinde yaptığı 

çalıĢması ile karĢılaĢtırıldığında hayvansal türevli besinlerin sindirim kanalı içeriğinde 

baskın olduğunu belirtmiĢtir. Yapılan bu tespit çalıĢmamıza paraleldir. Gjorgjioska vd. 

(1997) tarafından elde edilen bulgulara göre ise, tatlı su kefalinin bitkisel içerikli 

besinler tercih ettiğini belirtmesine rağmen, hayvansal organizmaların bitkisel kaynaklı 

besinlere oranla daha çabuk sindirileceğini unutmamak gerektiğini bildirmiĢtir. 

Yeniçağa Gölü’nün, hem tatlı su kefali için zengin besin çeĢitliliğine sahip olması hem 

de göle atılan ağların suda çok bekletilmeden çekilmesi hayvansal organizmaları ön 

plana taĢımıĢtır. 

 

Markovic (2007)’in tatlı su kefalinin beslenme biyolojisi hakkında yaptığı araĢtırmada 

kıĢın sonu ve ilkbaharın baĢlangıcında toplanan balık örneklerinde kerevite ait besin 
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parçalarının bulunduğu tespit etmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmada ise tatlı su kefalinin 

sindirim içeriğinde kerevit ile alakalı besin parçasına rastlanılmamıĢtır.  

 

Besin çeĢitliliğinin yaz mevsiminde en fazla; kıĢ mevsiminde ise en az olduğu 

gözlenmiĢtir. Yapılan bu tespit diğer araĢtırmacıların sindirim kanalı içeriği üzerindeki 

bulgulara uygun niteliktedir (Altındağ 1995, Gjorgjioska vd 1997, Markovic 2007). 

 

Gjorgjioska vd. (1997) tatlı su kefalinin sindirim kanalı içeriği üzerindeki çalıĢmasında 

kıĢın Mollusca Gastropoda ve Lamellibranchiata ve yavru balıklarla beslendiğini ifade 

etmiĢtir. Ayrıca Horoszewics (1964) ‘in araĢtırmalarına dayanarak, bu türün predatör bir 

canlı olduğu ve kıĢın sadece balıklarla beslendiğini belirtmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmada 

kıĢ mevsimine ait olan 2 ayda örnekleme yapılamamıĢ olup aralık ayında ise bahsedilen 

besinler sindirim içeriğinde tespit edilmemiĢtir. 

 

Muus vd. (1981), tatlı su kefalinin genç bireyleri balık yumurtaları böcekler ve 

böceklerin larvaları bazen de bitki tohumları ile beslenirken, yaĢ ilerledikçe beslenme 

rejimi de değiĢtiğini ve yavru balıkları yiyen predatör haline geldiklerini belirtmiĢtir. 

Ġleri sürülen bu sav Nikolsky (1961) tarafından da desteklenmiĢtir.  

 

 Yeniçağa Gölü’ndeki Squalius cephalus’un belli baĢlı besinlerin büyük bir 

çoğunluğunu Crustacea sınıfına ait zooplanktonik organizmalar (Daphnia, 

Ceriodaphnia,  Acanthodiaptomus), Insecta grubu ve Algler oluĢturmuĢtur. Bunlara ek 

olarak hayvansal ve bitkisel detritusta besin içeriğinde önemli bir yer tutmaktadır.   

 

Aylara göre Squalius cephalus’un populasyonunun sindirim kanalındaki besin 

içeriklerinin toplam hacimleri (cm
3
) incelendiğinde, 275’inin (% 91.05) sindirim 

kanalının dolu, 27 örneğin (% 8.94) ise sindirim kanalının boĢ olduğu gözlenmiĢtir 

(Bkz. ġekil 5.5). Bu durum balıkların iyi beslendiklerinin göstergesidir. Yapılan bu 

tespit, Altındağ (1995)’ın tatlı su kefalinin sindirim kanalı içeriği üzerindeki 

çalıĢmasıyla paralel niteliktedir. Ayrıca gölde görülen; sıcaklık dalgalanmaları, oksijen 

seviyesindeki ve ıĢık geçirgenliğindeki değiĢiklikler gibi çevresel etmenler beslenme 

yoğunluğu üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun yanı sıra tatlı su kefalinin metabolizma 
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hızına bağlı olarak mevcut yaĢı ve diğer predatörlerin bulunma sıklığı beslenme 

aktivitesini etkileyebilir. (Lagler 1956, Holick 1967, Gediay ve Balık 1988, Demir 

1992). 

 

Vaskevicjute (1959), tatlı su kefalinin genç bireylerin (II-III yaĢ aralığı) baĢlıca 

besininin zooplanktonik organizmalar olduğunu belirtmiĢtir. Yapılan bu tespit 

çalıĢmamıza paralellik göstermektedir. Yakalan örneklerin yaĢ aralığına bakıldığında 

genç bireylerin (II-III yaĢ arası) dominant olduğu görülmüĢtür. Ayrıca zooplanktonik 

organizmalarla beslenmenin baskın olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Gjorgjioska vd. (1997), tatlı su kefalinin beslenme biyolojisi üzerine yaptığı çalıĢmada 

0-I yaĢındaki bireylerin diatom ve chironomid larvasıyla, II-IV yaĢ aralığındaki 

bireylerin ise ağırlıklı olarak fitoplanktonik organizmalarla ve V yaĢ ve üstü örneklerin 

ise balıklar ve bentik canlılarla beslendiğini belirtmiĢtir. Yaptığımız bu çalıĢmada 

chironomid larvasına ve balıklarla alakalı besin parçasına rastlanılmamıĢtır. 

AraĢtırmacının 0-I ve V yaĢındaki bireylerinde belirttiği beslenme aktivitesi, yaptığımız 

çalıĢmayla paralellik göstermektedir. Fakat II-III yaĢındaki bireylerde araĢtırmacıdan 

farklı olarak, fitoplanktonik organizmalar yerine, zooplanktonik organizmalarla 

beslendiği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca Ünver ve Erk’akan (2011), Squalius cephalus’un yaĢ 

beslenme kompozisyonu hakkındaki çalıĢmada I yaĢındaki bireylerin ağırlıklı olarak 

fitoplanktonik organizmalarla, IV yaĢ ve üstü bireylerin ise çoğunlukla bentik canlılar, 

böcek, balık ve makrofitlerle beslendiğini belirtmiĢtir. 

 

Lagler (1956)’ın tatlı su kefali üzerinde yaptığı çalıĢmada omnivor bir balık olan 

Squalius cephalus’un beslenme tarzında farklı nedenlerle değiĢmeler görülebileceğini 

bildirmiĢtir. Bunun sebebi ise aynı familyadan olabilecek 3 türün  (Cyprinus carpio, 

Carassius carasius ve Tinca tinca) incelenen balık populasyonu ile besin rekabetine 

girmesi ya bentik faunanın büyük ölçüde tüketildiği durumlarda aç kaldıkları zaman 

zorunlu bir Ģekilde değiĢebileceği Ģeklinde açıklamıĢtır. Yeniçağa Gölü’nde dominant 

olan kefalin hem kendi türü hem de diğer türlerle girdiği besin rekabeti sonucu, kefalde 

beslenme alıĢkanlığında değiĢimlerin yaĢandığının kanısındayız. Bu değiĢim genellikle 

bitkisel besinlerle beslenen tatlı su kefalinin zooplanktonik organizmaları daha fazla 
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tercih etmesiyle sonuçlanmıĢtır. Ayrıca yapılan araĢtırma neticesinde, Yeniçağa 

Gölü’nde yakalanan tatlı su kefalinin populasyonunda yetersiz bir beslenme sorunu 

görülmemiĢtir. 

 

Yöre halkının ticari öneme sahip olan sazan, kadife gibi balıkların çok miktarda tercih 

etmesi ve özellikle bu ekonomik balık türlerinin daha fazla avlanılması, kefalin göldeki 

populasyonunu giderek arttırmaktadır. Populasyondaki bu artıĢ diğer canlılara zarar 

vermekte ve besin için rekabete neden olmaktadır. Ayrıca gölde bulunan tatlı su kefali 

az avlanıldığından (ekonomik yönde getirisi az olduğundan) yapılan masraf ve sarf 

edilen iĢ gücünün maliyetin altında bir değerle karĢılaĢmaktadır. Hayvancılık 

sektöründe hedef verimlilik olduğu için balığın kalitesinin düĢmesi, bu balık türüne olan 

talebi azaltmaktadır. Bu yüzden Yeniçağa Su Ürünleri Kooperatifinin tatlı su kefalini 

pazarlayabilme konusunda akılcı bir planlama ve strateji uygulaması gerekmektedir.  

Balık yemi olarak kullanılması ya da fabrikalara pazarlanması yönünde çeĢitli 

alternatifler yaratılabilir. Bu potansiyelin iyi kullanılması durumunda hem gölün 

ekosisteminin korunması hem de Yeniçağa ilçesinin ekonomisine önemli katkılar 

sağlayacağı Ģüphesizdir. 
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