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Bı.ı çalışmada, iki farkh sazan türu olan Clıprimıs carpio (Linnaeus, 1758) ve

CtenopharyngoıIon iılella (Linnaeus, l758)'ya

ait 25'er

adet olmak üzere toplam

50 adet balık tıirunün sindirim sistemi içindeki diyatomeler incelenmİş ve toplam 40
takson belirlenmiştir.
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iki

farklı balık türünün sindirim sistemi içerisindeki diyatomelerin nispi

yoğuntuklan

da farkh

olmuştur. F[er

iki balık

türunün sindirim

Iw

sistemi

muhteviyatında ortaya çıkış sıklığı bakımından önemlİ olan diyatomeler Navicııla

spp. ve [;ragilarla spp olurken, nispi yoğunlukları en fazla olan türler

C_vclalella

meneghiniana. Melosira rJistans, Stephanociiscus asiTea var. minutala, Cgloneis

alpestris, Diatoma vıılgcwe ve Nil.zschia linearis olmuştur. Elde edilen bulgular,

Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü'nden yakalanan bu genusa ait diğer balıklann

sindirim sistemi muhtevi_vatlarındaki aIglerle ilgili yapılan benzer çalışmalar
karşılaştınlnırştır.

Anahtar Kelimeier: Divatome, Sindirim Sistemi içeriği.

1. çİnİş
Bir

ekosistem içerisinde yer alan karasal

ve akuatik organizmalar

besin

zinciriyle birbirlerine bağlıdırlar. Genel özellik itibariyle birbirlerinden farklı

717

lü

olmalarına rağmen bazı ortak özelliklere sahip olan bu canlılar arastnda ekolojik bir
denge mevcut olup, bu denge besin zincirindeki döngünün sürekliliğine bağlıdır.
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Akuatik ekosistemde besin zincirinin
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halkasını fitoplankton oluŞturur.

Fitoplanktonda yer alan organizmaların fiotosentez yapmalan sonucu açlğa çıkan
oksijen, sularda diğer organizmalann solunumuna ve aynştıncıların organik artıklan

az olduğu akuatik ortamlarda balıkların
tür sayısı ve biyomas bakımından az oldukları görülmüŞtür. Balıklann ve diğer
parçalamalarlna yarar. Aynca, planktonun

hayvansal organizmalann hangi planktonla beslendiğinin bilinmesi, YetiŞtiricilik ve
kültüni yapılacak organizma açısından ayn bir önem taşır. Balıkların doğal

ortamlarda

ne ile

beslendiklerinin bilinmesi balıkların beslenme özelliklerinin

anlaşılması açısından önemlidir.
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amaç

için iki farklı

s:ızan tiirü

olan

Cypriııus carpio

Ve

teruıpharyngoeion ide lla'nın sindirim sistemi muhteviyatı araŞtınlmıŞtır,
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2. MATERYAL

ve

METHOD

.,

İki farklı balık tuüntın sindirim sistemi içerisindeki diyatomelerin tür teŞhisi
için, balıklardan alınan bağrsak muhteviyatları HNOı ve HzSO+ karıŞımı ile
muamele edilerek sürek]i preparatlar yapılmıştır. Dİyatomelerİn sayımlan nİsPi
yoğunluk sistemine göre, en az 100 frtistül sayılmak sureti ile yapılmış ve sonuÇlar

unş!ı

'Yo organ\zma' olarak verilmiştir. Diyatomelerin teşhisleri için başlıca kaynaklardan
L2,3,4,5,6,7,8,9 ve l 0] yararlanılmıştır.

3. BULGULAR
Cypriııııs carpio (Aynaiı sazan) ve Cıenopharyngoclan idella (Ot sazanı)'nın
(şekil 1) sindirim sistemi muhteviyatında çalışma süresİnce yalırızca dİyatomelere
rastlarulmış ve diyatomelere ait toplam 40 takson kaydedilmiştir. Iki balık türünün

sindirim sistemi içerisindeki diyatomelere ait tür taksonlannın nispi yoğunluklan
Tablo i'de verilmiştir. Çalışmada kaydedilen bazı türlerin resimleri Şekil Z'de
verilmiştir.
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Şekil 1. {a) Cyprinus cappio (Adi sızan) ve (b) Ctenopharyngedon ideila at
Sazanı)'nın genel görünümleri Pacl, 1990.
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Tabio

l.

Cyprinııs carpi«ı ve Clenopharyngoılon idella 'nın sindirim sistemi

muhtwiyatında kaydedilen diyatomelerin nispi yoğunluklan (%).

l,ıı

Taksonlar

Aynalı Sazan Ot Sazanı
centrales
C_vc I ol e l la
Cyc

§

{

(%\

g l rı m

e

rata

("l,|

B achmann

l o te l la m e ne ghiniana

4,30

Kütz.

11,70

l I.56

Cyc lııte l Ia oce l lcıta Pantock sek

9,80

4,30

Clıclolella stelligera Cl. and Grun

8,85

Mekısira distqns (Ehr.) Kütz.

l0,

l2

Melosira unclulata (Ehr.) Kütz.

4,76
0,45

Stephaııotliscas dııbius (Fricke) Hustedt

L4123.

Stepharuıdiscus ılubius var. minutula (Kütz.) Grun.

l0.75

1 ,l,)

peıınales
gı

A chnan t he s hıı ngar

i

ca Grun.

0,22

('aloneis alpestris (Grun.) Cleve
(| occane

i

8,96

s <Jiscu lıı.ı (Schumann) Cleve

Cymbella affinis Kütz.
Cymııtopleura

.grılecı de

3,77
3.40

0,35

Breb.

0,2?

Diatoma vulş4ari,sBory

7,52

i2,54

Euruııia poctiııalis vcır, uıııJıılara (Ralfs) Rabh.

0,22

Eııııcııia,ıudetica (O. Mull.) Hustedt

2,94

F r agi Iaria

3,85

b r

eı,i stri

ata Grun

Fr cı gı lar i a c apuc ina Demazieres

0,45

Fragı laria intermedia Grun.
F ragi

lcır ia

0,35

pinnq ta Ehr.

0.22
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F r agi lari a v ir e sce ns Ralfs.
G o mp hone m

0,35

a i ntri catum Kutz.

Comphonema angustcıtıım var. pruıılucta Grun,
,,__G y r os

i

2,15

o,2?

gma acum i natuın (Kütz. ) Rabenhorst
|,43

Nav i cu la cus p idata Kütz.

Nav icu la frag i lari

o

ide

0,68

1,13

1,07

s Krasske

l3

Nw icu la gre garia Donkin

1,

Nav icu la lacustr is Gregory

1,13

Navicula pupııla

Kitz.

Nav i cuia raıli osa

kütz.

N avi

cu

la sali

Ni tzsc hi tı acıı

nq nı m

5,44

0,7l
4,76

Grun.

o,22

la Hantzsch

Niızschia linearis (Agardh) W- Smith
N i ızsch ia pıısilla

niİ carvata

0,35

1,43

5,?|
0,45

Syneelra acus Kutz.

Cypriııus

5,89

(Kütz. ) Grun.

Surirella ovalis de Breb.

4. TARTIŞMA

7.25

3,17

Kitz.

Niızschia sigma (Ktitz.; W. Smith
Rhıı ieosphe

8,96

ve SONUÇ

carpio ve

Cıenopharyııgodon icletla

'nln sindirim

sistemi

muhteviyatında Navicıılcı'nın en Fazla tiifle temsİl edilmesi Şen ve ark'nın CaPtıela
capoeta unıhla'ya ait bireylerin sindirim sistemi muhteviyatında da Navicııla'nın en

fazla ttirle temsil edilmesi ile benzerlik ğöstenniştir [11]. Şen ve Özdemir de
Capoela crıpoela ı.ımbla'nın sindirim sistemi muhtevİyatıru araştırdıkları
frekansı en yüksek olan diyatome
çalışmalannda Navicııla spp.'yı yıllık bulunuş
o1arak tespit etmişlerdir [l2]. Bu araştıncıların (Şen ve ark., 1986) ÇalıŞmalarında

kaydettikleri bazı türler (C,yctotetla glomeraıa, Cymbella ffinis, I;ragilaria
brevistriata, F. Capııcina, Navicula radiosa, N. Salinarum ve Surirella ovaİİs)

2i6

çalışmamızda Cyprinus

carpia ve

('tenopharyıngodon

idBlla'nın sindirim

sistemi

muhteviyatında kaydedilen diyatome taksonlanna kısmen benzerlik göstermiştİr.

I
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Mide muhteviyatında Nwicula en fazlatürle (7 takson) temsil.edilen diyatome

genİiu olmııştur. h-ragilaricı (5 takson), Nitzschia ve Cyclotella (4 takson)

ise

Navicula spp.'yi izleyen taksonlar olmuşlardır. Buna karşılık Achnanthes, Caloneis,
Cocconeis, Diatoma, Cyrosigma, Rhrıiccısphenia, Sıırirella genuslanna ait ise tek tür
kaydedilmiştir

Sentrik diyatomelerden ('.yckıtella gkımerata ve Melosira undulata'ya yalruzca

Cyprinus carpio'nun sindirim sistemi muhteviyatında rastlanılırken, Cyckılella
stelligera ve Steplnruxliscııs clubius

'a yalnızü

Ctenoplnryngodon idella 'nın

sindirim sistemi muhteviyatında rastlanılmıştır. Çalışma süresince Stephanoıliscus
dubius 'a ait bireylerin nispi yoğunluğu, sentrik diyatomeler içerisindeki en yuksek
nispi yoğunluk olmuştur. Cyclotella meneghiniana, C. ocellcıta, Melosira dislarıs ve

Stephanodiscas dubius var. minutuJa sindirim siştemi mııhteviyatı incelenen her iki
balıkta ortak gözlenen sentrik diyatome türleridir.

Bu çalışmada incelenen her iki balık tüünün sindirim sistemi muhteüyatında
ortak olan pennat diyatome türleri, Caloneis alpestris, Diakımq ı,ıılgare ,
Gomphonema aııgustatum var. proıiucta, Nilz,çchia cuspidata.,
Suri

re

M

linearis, ve

lla oval is olmuştur,

Achrnnlhes hungarica, C,ymbella discuhıs, Cymbella affinis, C.ymaıopleura
solea, Eıınotia pectinalis var. ııncİulatıı, E. sııdetica, Fragilaria brevistriata, i;.
Capucina, F. pinnata, F'. viresceııs, Gyrositr7ııa acumiııcıtıım, Ncıvicula gregarirı, N.

lacustris, N. pupula, N. salinarıım, Nttzschia qcıüta, N. pusilla, Rhoicosphenia

curvata

ve

Synedra acus yalnızca Cy2ıriııus caprio 'nun sindirim

sistemi

muhteviyatında tespit edilen pennat diyatomeler olurken, Cymbella pyacilis,

Fragılaria intermedia, Gomphonema intricatum, Naviculafragilarioide.ş, N. rarJiosa

ve Nitzschia sigma ise yalnzca Ctenopharyngodon iıtella 'nın sindirim sistenıi
muhteviyatında tespit edilen pennat diyatomelerdir.
an4
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