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1. Baran*

Untersuchungen in der
über die Möglichkeiten

F. Aydın**

Forschungsanstalt Çifteler (Türkei)
beaugte Regenbogenforelleneier zu
erbrüten.

Zuseınınenfassung: In dieser Arbeit wurden die Erbrütungsmögliehkeiten von

beaugten Regenbogenforelleneiern unter den Cmweltbendingungen der türkischen Forse-
hungsanstalt über Teichwirtschaft in Çifteler, wo die Regenbogenforellenlarven gut wach-

sen, untersucht. Als Untersuchungsmaterial dienten die beaugten Regenbogenforelleneier
aus Italien. Das Wasser in Forschungsanstalt Çifteler hatte eine Temperatur (16-17) oC und
höheren Hartegrad, in dem die beaugten Regenbogenforelleneier innerhalb einer Woche
erbrüteten. Wlihrend dicser Periode zeigten sich durschschnittlich 30 % Verluste von Eiern.

Mit Hilfe dicser Versuche wurde festgestelt, dass das warm (16-17°C) und harte Was-
ser von Versuchsort Çifteler keine ungünstige Wirkung für die Erbrütung von Regenbogen-

forelleneiern hat.

Özet: Bu çalışmayla gökkuşağı alası larvalarının gelişebildikleri Çifteler Su Ürün-
leri Balıkçılık Araştırma İstasyonu şartlarında, gözlekesi teşekkül etmiş gökkuşağı alası yu-

murtalarının gelişme olanakları araştırılmıştır.

Gözlekesi teşekkül etmiş gökkuşağı alası yumurtaları İtalya'dan sağlanmıştır. ılırnh
(16-17 OC) ve sertlik derecesi yüksek olan Çifteler suyunda gökkuşağı alası yumurtalarından

larvalar, bir hafta içerisinde tamamen çıkmışlardır. Alabalık yumurtalarında, bu dönemde

ortalama % 30 civarında bir bozulma olmuştur.

Uygulamanın sonucunda, ılımlı ve sertlik derecesi yüksek olan Çifteler suyunun, göz-

lekesi teşekkül etmiş alabalık yumurtalarının gelişmesini önlemediği saptanmıştır.

* A.Ü.Vet. Fak. Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av Hayvanları Kürsüsü Doçenti.
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Giriş

Çifteler Su IIrünleri ve Balıkçılık Ara~tırma İstasyonunda ala-
b~lık çalı~maları, ilk olarak Abant kuluçka evine yurt dı~ından ge-
tirtilen, gözlekesi te~ekkül etmi~ gökku~ağı alası yumurtalarından çıkan
larvaların (Salmo gairdnerii irideus), büyütülmesi ile ba~lanmıştır.
(1).

Gökku~ağı alası larvalarının büyütüldüğü Çifteler Ara~tırma
İstasyonunda, i~letmede kullanılan suyun fiziksel ve kimyasal yapı-
sı, alabalığın doğal olarak ya~adığı sulara benzememektedir'. Gökku
~ağı alası larvalarını, Çifteler ~artlarında besleme ve büyütme çalı~-
maları iyi sonuç vermi~tir.

Göz lekesi teşekkül etmi~ ve dayanıklılık kazanrruş gökku~ağı
alası yumurtalarının, Çifteler-Sakaryaba~ı Su Ürünleri ve Balıkçılık
Ara~tırma İstasyonunda kullanılan suda geli~tirilmesi ilk kez uygu-
lanacaktır. Bu çalı~ma, i~letmede gökku~ağı alası yeti~tiriciliğine yar-
dımcı olacaktır.

Materyal ve Metod:

1- Çalı~ma A.Ü. Yet. Fak. Çifteler Su Ürünleri, Balıkçılık Ara~-
tırma İstasyonu kuluçka evinde uygulanrru~tır.

2- Çalı~mada kullanılan göz lekesi te~ekkül etmi~ gökku~ağı
alası yumurtaları (100.000 adet), uçakla İtalya'nın Pescicoltura Bur-
rini (Yigo Rentena) firmasından 6.3.1975 tarihinde getirilmi~ ve aynı
gün saat 22 de Çifteler kuluçka evine yerle~tirilmi~tir

3- İtalya'da itina ile ambalajlanan alabalık yumurtaları, uçak-
la gönderilmesine rağmen, üç günde gelebilmi~tir.

4- Yumurtalar İnkübatör sistemine yerle~tirilirken bir kısım
larvaların çıktığı görülmü~ ve yumurtaların ortalama %25 nin bozuk
olduğu tesbit edilmiştir

5- Her İnkübatör sistemine i~letmede kullanılan kaynaktan 1 lt/-
sn su verilmi~tir.

6-İnkübatör sistemlerinde suyun ısısı, saat 8,13 ve 19 da olmak-
üzere günde üç kez ölçülmü~tür.

7- İnkübatör sistemine konulan yumurtalardanbozulanlar, pens-
le alınarak yumurta kasalarından uzakla~tırılmı~tır.
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8- Yumurtalar bir defa 8.3.1975 tarihinde 100 litrelik suya 100
cc formalin ilavesi ile hazırlanan solüsyonda 15 dakika dezenfekte
edilmi~tir.

9- İnkübatör sistemine verilen suyun kimyasal yapısı Hellige
Aqua Analyzer'le tesbit edilmi~, oksijen tayininde ise Winkler metodu
uygulanmı~tır.

Suyun Kimyasal Analizi:

pH
Total Sertlik
NOı
NH)
CL
P04
S04
NO)

7.9
32 (Fr.)
Yok
Yok
0.70 mgr Ilt
1.5 mgr Ilt
Eseri
5 mgr Ilt

Sonuç ve Tartışma:

İtalya'dan uçakla getirtilen gökku~ağı alası yumurtaları, Çifteler
İstasyonunda İnkübatör sistemlerine yerle~tirilirken ortalama % 25
gibi yüksek bir oranda bozuk çıkml~tır. Gözlekesi tqekkül etmi~ ala-
balık yumurtaları, yumurtanın geIi~me süresi içersinde en dayanıklı
olduğu dönemdir. Alabalık yumurtalarının deniz a~ırı ülkelere trans-
portu, bu dönemdeki dayanıklığı nedeniyle gerçekle~ebilmektedir.
Greenberg (2), döllenmi~ alabalık yumurtalarının hassas olduğu dö-
nemi ikiye ayırmaktadır. a)- Yumurtaların en hassas olduğu döllendik-
ten sonra ilk 15 gün, b)- Larvanın yumurtadan çıkı~ından kısa bir süre
öncesi. Greenberg (2), döllenmi~ yumurtaların bu iki dönemde en çok
zaiat verdiğini belirtmektedir. Çok iyi ambalajlanmasına rağmen or-
talama % 25 gibi yüksek bir oranda alabalık yumurtalarının bozuk
çıkması ve yumurtadan çıkmı~ larvaların bulunması, gökku~ağı alası
yumurtalarının İtalya'dan embiryonun normal gc1i~imini tamamla-
yıp, larvanın yumurtadan çıkmadan çok kısa bir süre öncesi dönemin-
de, gönderildiği kanısını vermektedir.

İnkübatör sistemlerinde,. gökku~ağı alası yumurtalarının büyük
bir çoğunluğundan, 9.3.1975 tarihinde larvalar çıkmağa ba~lamı~
ve 12.3. 1975 tarihinde ise tüm larvalar çıkmı~tır. Bu süre içersinde yu-
murtalarda ortalama % 30 civarında bir bozulma olmu~tur. Yumurta-
ların bozulmasını önlemek için İnkübatör sistemine konu~larından
bir gün sonra, dezenfekte edilmi~tir.



96 1. Baran - F. Aydın

Dezenfektan madde olarak, :\1alachitgrün'ün (Potassium per-
manganate) karsinojen etkisi ve embiryo geli~iminin son dönemlerinde
kuııanılmayı~ı, dikkate alınarak (4,6), Formalin kullanılmı~tır. Yumur-
taların bozulma oranınının yüksek olu~una neden İnkübatör sistemine
verilen suyun ısısının yüksekliği dü~ünülebilir. Uygulama süresince
İnkübatör sistemindc suyun ısısı ire üstüne ve 16cC altında olma-
mı~tır(Grafik 1). Wiesner (5)'inde belirttiği gibi alabalık yeti~tiriciliği-
nin ve tam bir alabalık i~letmesinin esası ~udur. ı~letmedc kullanılan
suyun fiziksel ve kimyasal yapısına göre, ba~arı oranı artar ve azalır.
Leitritz (4), ire nin üzerinde ve 6 o C nin altındaki ısıların, alabalık
yumurtalarının geli~melerini menfi yönde etkilediğini ifade etmi~tir.
Greenberg (2) ise, Embody'e göre gökku~ağı alası yumurtasırın 15,
1/2 derecede normal geli~mesini tamamladığını belirtmektedir. Yap-
tığımız uygulamada Embody'nin görü~ünü doğrulamaktadır. Uygula-
ma süresinde % 30 civarında yumurtanın bozulmasında, suyun ısı-
sından ziyade yumurtaların geç gönderilmesi bu sonucu doğurmu~-
tur. Aksi taktirde suyun ısısının etkisiyle yumurtalarda olacak bozul-
manın, daha fazla oranda ve hatta tamamına yakın olması gerekir.

Döııenmi~ alabalık yumurtalarının geli~mesinde sudaki erimi~
oksijen miktarı önemlidir. Hagenmaier (3), yumurta içersinde gcli~en
embiryonun, larvanın yumurtadan çıktıktan sonrasına kıyasla, oksi-
jene ihtiyacının gittikçe arttığını belirtmekte ve embiryonun, oksijen
yetersizliğine kar~ı hareket ederek reaksiyon gösterdiğini ifade etmek-
tedir. 6.3.1975 ve 12.3.1975 tarihleri arasında İnkübatör sistemin-
den alınan suyun oksijen tesbitinde, erimi~ oksijenin 8,7 mgr / lt olduğu
görülmü~tür. Suda erimi~ oksijenin yeterliliği, ısının geli~medeki men-
fi etkisini önlemi~ olabilir. Uygulamada kullanılan suyun sertlik dere-
cesi ve pH tesbit edilmi~tir. Suyun total sertlik derecesi alabalığın
doğal ya~adığı sulara kıyasla yüksektir. Leitritz (4), yüksek derecede
mineral madde ihtiva eden ve total sertlik derecesi yüksek olan sula-
rın, yumurtanın normal gcli~mesine zararlı olabileceğini ifade etmi~
ve bu tür sularda ancak larvanın yumurtadan çıktıktan sonra mükem-
mel bir geli~me gösterebileceğini belirtmi~tir. Çifteler Araştırma İstas-
yonunda kullanılan suyun total serdik derecesi yüksek olmakla birlik-
tc, gözlekesi teşekkül etmi~ alabalık yumurtalarının gelişmesini ve
larvaların çıkı~ını engelleyici bir etki olmamı~tır. Sonuç olarak denile-
bilirki, Çifteler Su Ürünleri Balıkçılık Ara~tırma İstasyonunda kul-
lanılan suda, ısı 16-1 re üzerine çıkmaz ve erimi~ oksijen miktarı
en az 8.5 mgr /lt veya daha fazla olursa, gözlekesi teşckkül etmi~ gök-
kuşağı alası yumurtalarının gelişmesi sağlanabilir.



Gözlekesi Teşekkül Etmiş Gökkuşağı Alası Yumurtalarının ...

Literatür

97

1- Erençin, Z., Baran, I., Ergüven, H. (1972): Kültür balığı, gö"k.
kuşağı alası Salmo gairdneri irideu.\'.A.Ü. Vet. Fak. Derg. Cilt: XiX,
1-2, pp. (12-20).

2- Greenberg, D.B. (1969): Forellenzuclıt. VerI. Paul Parey-Ham-
burg und Bcrlin.

3- Hagenmaier, H.E. (1972): Über das Sclılüp'!en der Forellen. AFZ.
H. 8, pp. 366.

4- Leitritz, E. (1974): Die Praxis der Forellen;.ucht. VerI. Paul Parcy-
Hamburg und Bcrlin.

5- Wiesner, R.E. (I 968): Die BetriebsführUlıg in der Forellenzuclıt. Verı.
Paul Parey, Hamburg und Berlin.

6- Schaperc1aus, W. (I 967): Lenlırbuclı der Teichwirtschalt. Verı.
Paul Parcy in Berlin und Hamburg.

Yazı "Dergi Yazı Kuruluna" 1.7.1975 günü gelmiştir.
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GRAFİK 1.6-12.3.1975 TARİHLERİ ARASINDA İNKÜBATÖR SiSTEMiNDE
GÜNLÜK ORTALAMA ISI DERECESİ;
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