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ABSTRACT
1. In this study, the fish fauna of Lake ‹znik, species diversity and the status of
commercial fishing were monthly investigated between January-December 2006.
Totally 14 species were identified belonging Cyprinidae, Siluridae, Gasterosteidae,
Blenniidae, Gobiidae, Atherinidae from the Lake ‹znik.
2. These species were carp, Cyprinus carpio L., 1758; prussian carp, Carassius gibelio
(Bloch, 1782); bleak, Alburnus alburnus (L., 1758); vimba, Vimba vimba (L.,
1758); European chub, Squalius cephalus (L., 1758); kutum, Rutilus frisii
(Nordmann, 1840); roach, Rutilus rutilus (L., 1758); tench, Tinca tinca (L., 1758);
anatolian khramulya, Capoeta tinca (Heckel, 1843); wels catfish, Siluris glanis L.,
1758; stickleback, Gasterosteus aculeatus L., 1758; freshwater blenny, Salaria
fluviatilis (Asso, 1801); tubenose goby, Proterorhinus marmoratus (Palas, 1814); and
big-scale sand smelt, Atherina boyeri Risso, 1810.
3. The proportional weight distribution of fish in the experimental nets was composed of
62.25% prussian, 21.51% kutum, 9.33% carp, 5.34% wels catfish, 0.84% anatolian
khramulya, 0.40% roach, 0.13% European chub, 0.07% bleak, and 0.06% vimba.
4. Annual Shannon-Wiener index (H’) 1.38 of lake was computed. Spatial distribution
of this index for the first station (H’) 1.40; second station (H’) 0.95 and third station
(H’) 1.84 were determined.
5. The commercial catch was totally 1.451.438 kg from Lake ‹znik in 2006 when the
fishery has not been banned. The catch was composed of big-scale sand smelt
(89.75%), prussian carp (7.38%), kutum (1.43%), carp (1.13%) and wels catfish
(0.31%).
KEY WORDS: Commercial catch, fish fauna, Lake ‹znik, species diversity.
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ÖZ
1. Ocak-Aral›k 2006 tarihleri aras›nda ayl›k olarak yürütülen bu çal›flmada ‹znik Gölü
bal›k faunas›, bal›klar›n tür kompozisyonu ve ticari avc›l›k durumu incelenmifltir.
‹znik Gölü’nde yap›lan bu çal›flmada Cyprinidae, Siluridae, Gasterosteidae,
Blenniidae, Gobiidae, Atherinidae familyalar›na ait toplam 14 tür belirlenmifltir.
2. Bu bal›k türleri sazan, Cyprinus carpio L., 1758; gümüfli havuz bal›¤›, Carassius gibelio
(Bloch, 1782); inci bal›¤›, Alburnus alburnus (L., 1758); e¤rez, Vimba vimba (L., 1758);
tatl›su kefali, Squalius cephalus (L., 1758); levkit, Rutilus frisii (Nordmann, 1840);
k›z›lgöz, Rutilus rutilus (L., 1758); kadife, Tinca tinca (L., 1758); karabal›k, Capoeta
tinca (Heckel, 1843); yay›n, Siluris glanis L., 1758; dikence, Gasterosteus aculeatus L.,
1758; horozbina, Salaria fluviatilis (Asso, 1801); tatl›su kaya bal›¤›, Proterorhinus
marmoratus (Pallas, 1814); gümüfl, Atherina boyeri Risso, 1810’dur.
3. Denemelerde yakalanan bal›k türlerinin kompozisyonunun oransal a¤›rl›k da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda, göldeki türlerin %62.25’ini gümüfli havuz bal›¤›, %21.51’ini levkit,
%9.33’ünü sazan, %5.34’ünü yay›n, %0.84’ ünü karabal›k, %0.40’›n› k›z›lgöz,
%0.13’ünü tatl› su kefali, %0.07’sini inci bal›¤›, %0.06’s›n› e¤rez popülasyonu
oluflturmufltur.
4. Gölün y›ll›k Shannon Çeflitlilik indeksi (H’) 1.38 olarak bulunmufltur. Bu indeksin
istasyonlara göre da¤›l›m› ise 1.istasyonda (H’) 1.40; 2.istasyonda (H’) 0.95; 3.
istasyonda (H’)1.84 olarak belirlenmifltir.
5. 2006 y›l›nda ticari avc›l›¤›n serbest oldu¤u dönem içerisinde ‹znik Gölü’nden toplam
1.451.438 kg bal›k avlanm›flt›r. Avlanan bal›klar›n %89.75’i gümüfl bal›¤›, %7.38’i
gümüfli havuz bal›¤›, %1.43’ü levkit, %1.13’ü sazan, %0.31’i yay›n bal›¤›ndan
oluflmaktad›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: Bal›k faunas›, ‹znik Gölü, ticari avc›l›k, tür kompozisyonu.
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G‹R‹fi
Tektonik özellikteki ‹znik Gölü bal›k faunas› ve bal›kç›l›¤› gibi konular üzerinde
günümüze kadar baz› çal›flmalar yap›lm›flt›r (Numan 1958, Ongan 1982, Özulu¤ vd.
2005). Numann (1958), taraf›ndan yap›lan çal›flmada ‹znik Gölü’nde sazan, Cyprinus

carpio L., 1758; akbal›k ya da levkit, Rutilus frisii (Nordmann, 1840); yay›n, Siluris
glanis L., 1758; tatl›su kolyozu, Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772); gördek,
Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837); e¤rez, Vimba vimba (L., 1758); dikence, Gasterosteus
aculeatus L., 1758; horozbina, Salaria fluviatilis (Asso, 1801); tatl›su kaya bal›¤›,
(Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814); tatl›su kefali, Squalius cephalus (L., 1758)
ve çöpçü bal›¤›, Nemacheilus angorae Steindachner, 1897 bulundu¤u bildirilmifltir.
1982 y›l›nda Ongan taraf›ndan ‹znik Gölü’nde yap›lan çal›flmada ise yay›n bal›¤›
gölde çok az miktarda bulunmakta olup, en önemli bal›k türleri sazan, akbal›k, gördek
olarak bildirilmifltir. Ayr›ca gölde 14 bal›k türü bulundu¤unu, gördek, akbal›k ve
koregon (Coregonus sp.) türünün bu bölgede sadece ‹znik Gölü’nde mevcut oldu¤unu,
1980 y›l›nda ‹znik Gölü’nden 135 ton kerevit avland›¤›n› belirtmifltir. Avlanma aletleri
fanyal›, pinter, ›¤r›p, kepçe ve kerevit sepetleridir. Koregon ‹znik Gölü’nde 1954
y›l›nda Hidrobiyoloji Araflt›rma Enstitüsü’nün Mand, Traun ve Lach göllerinden
getirtti¤i döllenmifl yumurtalarla b›rak›lm›flt›r. B›rak›lan yavru say›s›n›n bir milyonun
üzerinde oldu¤u belirtilmektedir. Bu büyük rakama karfl›l›k bal›kç›lardan al›nan
bilgiye göre 5-6 bal›k ancak avlanabilmifltir. Ongan’›n (1982) y›l›nda yapt›¤› çal›flmada
muhtemelen bu kadar az bulunmas›n›n sebebi göldeki av araç ve gereçlerinin veya av
fleklinin yetersiz oldu¤u fleklinde bildirilmektedir (Ongan 1982). Ülkemizde kerevit
vebas› görülmeden önce yo¤un bir flekilde gölde kerevit avc›l›¤› yap›l›r iken, 1984’den
sonra hastal›k sebebiyle kerevit avc›lar› bal›k avc›l›¤›na yönelmifltir. Bunun sonucunda
sazan ve yay›n bal›¤› üzerindeki av bask›s› artm›flt›r. Bu süreçten sonrada göldeki
sazan ve yay›n stoklar›n›n azalmas›yla populasyonun yap›s› de¤iflmifltir. 1996-2003
y›llar› aras›nda yap›lan çal›flmada ‹znik gölü’nde kerevit d›fl›nda 19 bal›k türünün
tespit edildi¤i ve ‹znik Gölü’nün kirlilik tehdidi alt›nda bulundu¤u belirtilmektedir
(Özulu¤ vd. 2005). ‹znik Gölü’nde gümüfl bal›¤› avc›l›¤› son y›llarda kerevit vebas›ndan
kaynaklanan s›k›nt› nedeniyle yeni bir bal›kç›l›k sektörü olarak faaliyet göstermektedir.
‹znik Gölü’nde son y›llarda art›fl gösteren A. boyeri bal›k pazarlar› ve marketlerde
sat›fla sunulmakta ve büyük ço¤unlu¤u yurtd›fl›na taze ve donmufl olarak ihraç
edilmektedir (Do¤an 2009). Bu çal›flmada ‹znik Gölü’nün bal›k faunas›, türlerin
bölgelere göre avlanma oranlar›n›n belirlenmesi ve ticari avc›l›k durumu hakk›nda
bilgilendirme amaçlanm›flt›r.
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YÖNTEMLER
Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin beflinci büyük gölü olan ‹znik
Gölü, 313 km2’lik alana sahiptir. Marmara Bölgesinin güney do¤usunda Bursa ili
s›n›rlar› içerisinde, 40°23’ - 40°30’ kuzey enlemleri ile 29°20’ - 29°42’ do¤u boylamlar›
aras›nda yer alan (Öztürk vd. 2005, Gaygusuz 2006), Gemlik Körfezi’nden Geyve
çukuruna kadar uzanan, tektonik bir çöküntü içinde bulunur (Numann 1958, Özeren
2004). ‹znik Gölü’nün kuzeyinde ‹zmit Körfezi, bat›s›nda suyunun boflald›¤› Gemlik
Körfezi bulunur. Bat›s›ndaki Gemlik Körfezi’nden 200 m yüksekli¤indeki Karsak Bo¤az›
ile ayr›l›r. Denizden yüksekli¤i 85 m olup, gölü besleyen bafll›ca dereler aras›nda
kuzeydo¤uda Karasu Deresi, kuzeybat›da Orhangazi Deresi, güneybat›da Sölöz Deresi
bulunmaktad›r. (Anonim 1993, Yarar ve Magnin 1997). Bununla beraber tar›m alanlar›n›n
sulanmas› döneminde sürekli akan derelerden su çekildi¤i içinde özellikle yaz aylar›nda
bu derelerin sular› göle ulaflamamaktad›r. Bunun d›fl›nda DS‹ taraf›ndan kurulan
Boyal›ca, Keramet ve Çak›rl› mevkilerindeki pompa istasyonlar› ve buharlaflma gölün
di¤er su giderlerini oluflturmaktad›r (Özeren 2004).
‹znik Gölü’nde örnek temini için gölü temsil edecek flekilde önceden belirlenen
3 istasyonda (fiekil 1) Ocak – Aral›k 2006 tarihleri aras›nda her ay örnekleme
çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

Orhangazi
deresi
ORHANGAZ‹

Boyal›ca

1

Çak›rca

2
‹ZN‹K GÖLÜ

‹ZN‹K

3
Sölöz

Göllüce

Narl›ca

Karacakaya

N
1/150000

fiekil 1. ‹znik gölü ve çal›flma alan›.
Örnekleme çal›flmalar›nda her biri 100 m uzunlu¤unda olan 32, 40, 48, 60, 70,
80, 90 mm göz geniflli¤indeki galsama a¤lar›, 100, 120, 140, 160 mm göz geniflli¤indeki
fanyal› a¤lar ve ›¤r›p kullan›lm›flt›r. Örnekleme çal›flmalar› sonucunda elde edilen
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numunelerin tür kompozisyonu, biyomas de¤erleri belirlenmifltir. ‹znik gölünde bulunan
bal›k türlerinin belirlenmesi için örnekleme çal›flmalar› sonucunda elde edilen türlerin
metrik ve meristik özelliklerine göre uygun kaynaklar kullan›larak tür teflhisleri
yap›lm›flt›r (Berg 1949a, 1949b, Slastenenko 1955-1956, Altun 1986, 1999, Demirsoy
1998, Geldiay ve Bal›k 2002, Kuru 2004, Özulu¤ vd. 2005, ‹lhan vd. 2005). Yörede
faaliyette bulunan ‹znik, Orhangazi, Narl›ca ve Çak›rca Su Ürünleri Kooperatifleri ile
‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü kay›tlar›ndan 1 Ocak-31 Aral›k 2006 tarihleri aras›ndaki av
miktarlar› temin edilmifltir. ‹stasyonlar›n ve gölün y›ll›k Shannon-Wiener indeksinin
hesaplanmas›nda taksonlar›n say›sal bolluklar› kullan›lm›flt›r. Shannon-Wiener indeksi
afla¤›daki formüle göre hesaplanm›flt›r (Molles 2002).

Formülde pi (nisbi bolluk) i bal›k türünün populasyondaki oran›n›, S (tür zenginli¤i)
topluluktaki türlerin say›s›n›, loge pi’nin do¤al logaritmas›n›, H´ Shannon-Wiener
çeflitlilik indeksinin de¤erini belirtmektedir.

BULGULAR VE TARTIfiMA
Çal›flma sonucunda ‹znik Gölü’nde 6 familyaya ait 14 takson ve 1 tatl›su istakozu
(Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) türünün yaflad›¤› tespit edilmifltir. Faunay›
oluflturan tür listesi Tablo 1’de sunulmufltur.
Tablo 1. ‹znik Gölü Bal›k Türleri
Familya
Cyprinidae

Siluridae
Gasterosteidae
Blenniidae
Gobiidae
Atherinidae

Tür
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Alburnus alburnus (Linnaeus,1758)
Vimba vimba (Linnaeus,1758)
Leuciscus cephalus (Linnaeus,1758)
Rutilus frisii (Nordmann, 1840)
Rutilus rutilus (Linnaeus,1758)
Tinca tinca (Linnaeus,1758)
Capoeta tinca (Heckel, 1843)
Silurus glanis Linnaeus,1758
Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758
Salaria fluviatilis (Asso, 1801)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
Atherina boyeri Risso, 1810
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Göldeki bal›k türlerinin tür kompozisyonu hakk›nda bilgi edinmek amac›yla
deneme a¤lar›yla yap›lan çal›flmalarda toplam 4634 bireyden oluflan 1098.59 kg bal›k
yakalanm›flt›r. Yakalanan bal›k türlerinin da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda bask›n olarak 3184
adet ve 683.851 kg gümüfli havuz bal›¤› (C. gibelio), toplamda ise 4634 birey ve
1098.590 biyomas elde edilmifltir (fiekil 2 ve 3). Gölde yo¤un avlanan gümüfl (A. boyeri)
bal›¤›’n›n di¤er bal›klar ile k›yaslamas› flekil 2 ve 3’de yer almam›flt›r. Bunun sebebi
gümüfl bal›¤› haricindeki di¤er türlerin uzatma a¤lar› ile gümüfl bal›¤›n›n ise sürütme a¤›
ile (›¤r›p) avc›l›¤›n›n yap›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

fiekil 2. ‹znik Gölü’nden yakalanan bal›k türlerinin birey say›lar›.

fiekil 3. ‹znik Gölü’nden yakalanan bal›k türlerinin biyomas de¤erleri.
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2006 y›l›nda ticari avc›l›¤›n serbest oldu¤u dönem içerisinde (Nisan, May›s,
Haziran aylar› haricinde sazan ve yay›n bal›¤› avc›l›¤›, y›l boyunca ise gümüfl bal›¤›
avc›l›¤› serbesttir) ‹znik Gölü’nden toplam 1.451.438 kg bal›k avlanm›flt›r. Avlanan
bal›klar›n 1.302.672 kg (% 89.75)’›n› gümüfl bal›¤›, 107.120 kg (%7.38)’›n› gümüfli
havuz bal›¤›, 20.738 kg (%1.43)’›n› levkit, 16.386 kg (%1.13)’›n› sazan ve 4522 kg
(%0.31)’›n› yay›n bal›¤› oluflturmaktad›r. 2006 y›l›nda ‹znik Gölü’nde ticari avc›l›¤›n
serbest oldu¤u dönemde elde edilen toplam av miktar›n›n türlere göre da¤›l›m›, ‹znik
Gölü’nden elde edilen toplam bal›k üretiminin kooperatiflere göre da¤›l›m›, av
miktarlar›n›n yerleflim birimlerine ve türlere göre da¤›l›m› tablo da verilmifltir (Tablo 2).
Tablo 2. Yerleflim birimlerine göre toplam av miktarlar› ve yüzde da¤›l›mlar›.
Yerleflim
birimi
‹znik
Orhangazi
Narl›ca
Çak›rca
Toplam

Gümüfl
Kg
%
301 037
23.11
390 200
29.95
472 910
36.30
138 525
10.63
1 302 672 100.00

Sazan
kg
%
7 645 46.66
4 348 26.53
1 717 10.48
2 676 16.33
16 386 100.00

Levkit
kg
%
4 336 20.91
3 589 17.31
8 506 41.02
4 307 20.77
20 738 100.00

Havuz Bal›¤›
kg
%
53 655 50.09
12 420 11.59
13 970 13.04
27 075 25.28
107 120 100.00

Yay›n
kg
%
2 689 59.46
380 8.40
782 17.29
671 14.84
4 522 100.00

2006 y›l› avc›l›k sezonunda ‹znik Gölü’nde faaliyet gösteren kooperatiflerden
elde edilen 1.451.438 kg toplam bal›k miktar›n›n 369 362 kg (%25.45)’› ‹znik, 410
937 kg (%28.31)’› Orhangazi, 497 885 kg (%34.30)’› Narl›ca ve 173 254 kg
(%11.94)’› Çak›rca kooperatifi taraf›ndan avlanm›flt›r. Gölde avc›l›k yapan bal›kç›lar›n
yakalad›klar› bal›k türlerine göre, gölde ticari olarak avlanabilir tür kompozisyonunun
belirlenmesinin yanl›fl sonuca götürece¤i düflünülmektedir. Çünkü gölden ticari
avc›l›k yapan bal›kç›lar genellikle bal›k yakalayabilece¤i göz aç›kl›¤›ndaki a¤lar›
kullanmaktad›r. Göldeki ekonomik bal›k türlerinin tür kompozisyonu, deneme a¤lar›
ile yap›lan çal›flmalarda yakalanan bal›k miktarlar›ndan belirlenmifltir. ‹znik Gölü’nde
ticari avc›l›kta genel olarak galsama a¤lar› tercih edilmekte, az say›da da fanyal› a¤lar
kullan›lmaktad›r. Ticari avc›l›kta göz genifllikleri 80 mm ile 160 mm aras›nda de¤iflen
galsama ve fanyal› a¤lar, dip a¤lar› ve yüzer a¤lar olarak kullan›lmaktad›r. Gölde
bal›kç›lar taraf›ndan avc›l›kta kullan›lan a¤ yüksekli¤i 50 göz ile 100 göz aras›nda
de¤iflmektedir. Yerleflim birimlerine göre kullan›lan a¤lar›n tekne bafl›na düflen toplam
a¤ uzunluklar› 600 m ile 1500 m aras›nda de¤iflmektedir. Yerleflim bölgelerine göre
de¤erlendirme yapt›¤›m›zda gümüfl ve levkit avc›l›¤›nda maksimum avc›l›k Narl›ca
bölgesinden, sazan ve yay›n avc›l›¤›nda maksimum avc›l›k ‹znik bölgesinden elde
edilmifltir.
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Gölün y›ll›k Shannon Çeflitlilik indeksi (H’) 1.38 olarak bulunmufltur. Bu indeksin
istasyonlara göre da¤›l›m› ise 1.istasyonda (H’) 1.40; 2.istasyonda (H’) 0.95; 3.istasyonda
(H’) 1.84 olarak belirlenmifltir. 2.istasyondaki Shannon-Wiener indeksi de¤erinin di¤er
2 istasyona göre düflük ç›kmas›n›n sebebi bu istasyondan elde edilen türlerin eflit
da¤›l›m göstermemesi, Carassius gibelio türünün bask›n olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Di¤er iki istasyonda (1 ve 3) türlerin genel olarak homojen da¤›l›m göstermesi,
Shannon-Wiener indeksinin yüksek ç›kmas›na sebep olmufltur.

SONUÇ
Özulu¤ vd. (2005) taraf›ndan yap›lan çal›flmada 19 bal›k türü bildirilmifltir. Bu
türlerden Barbus tauricus escherichi Steindachner 1897, Cobitis vardarensis Karaman
1928, Nemacheilus angorae Steindachner 1897, Gambusia holbrooki Girard 1859
türlerine çal›flmada rastlan›lamam›flt›r. Bu türlerin çal›flmada tespit edilemeyiflinin
sebebi istasyon farkl›l›¤›ndan veya baz› türlerin azalm›fl olmas›ndan kaynaklanabilece¤i
düflünülmektedir. Yap›lan çal›flma sonucunda gümüfl bal›¤› (A. boyeri) haricinde
ekonomik yönden de¤erlendirilen yay›n (S. glanis), sazan (C. carpio), levkit (R. frisii) ve
gümüfli havuz bal›¤› (C. gibelio) türleri karaya ç›k›fl noktalar›nda kay›t alt›na
al›nmamaktad›r. Bu türlerin de kay›t alt›na al›nmas› gerekmektedir.
Gölde ekonomik yönden de¤erlendirilen türlerden yay›n (S. glanis), sazan (C.

carpio) ve levkit (Rutilus frisii) populasyonu üzerinde av bask›s› bulunmaktad›r. Bu
türlerin populasyonlar›n›n devam› ve optimum verimin al›nabilmesi için bu bask›n›n
ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir. Gölde 2005 y›l›nda varl›¤› bildirilen (Özulu¤ vd.
2005) gümüfli havuz bal›¤› (C. gibelio), populasyonu üzerinde bir av bask›s› olmamas›ndan
dolay› bask›n tür konumuna gelmeye bafllam›flt›r. Ekolojik dengenin korunmas› için bu
türün avc›l›¤› teflvik edilerek, av bask›s›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir. Gölü’n bal›k
populasyonunu olumsuz etkileyen faktörlerden biri gölü besleyen akarsular›n su
seviyesinin düflmesi veya tamamen kurumas›d›r. Bu durum gölün littoral bölgesinin ve
su kalitesinin de¤iflimine sebep olabilecektir. Üreme alan› olarak akarsular›, littoral
bölgeyi ve temiz alanlar› tercih eden e¤rez (V. vimba), levkit (R. frisii), k›z›lgöz (R.
rutilus) ve inci bal›¤› (A. alburnus) gibi bal›klar›n üreme potansiyellerinin düflmesine
dolay›s› ile populasyonlar› üzerinde olumsuz etki oluflturabilecektir. Bu türlerin
populasyonunun korunmas› için göle su giriflinin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›
gerekmektedir.
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