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Özet
Bu çalışmada, Karadeniz’in Fatsa (Ordu) kıyılarında farklı derinliklerinde bulunan tirsi balığı, Alosa immaculata’ nın
büyüklük dağılımları incelenmiştir. Bu amaçla, 32, 34, 36 ve 38 mm göz açıklığındaki galsama ağları ile dört farklı
derinlik katmanında (0-14 m, 15-29 m, 30-49 m ve ≥50 m) tirsi balığı avcılığı yapılmıştır. Mart 2013 ile Şubat 2014
tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilen örnekleme çalışmalarında toplam 314 tirsi balığı yakalanmıştır. Yakalanan
tirsi balıklarının sadece 24’ü 0-14 m derinlik katmanında yakalanırken, 77’si 15-29 m, 128’i 30-49 m ve 85’i ≥50 m
derinlik katmanından yakalanmıştır. Farklı derinlik katmanlarından yakalanan örneklerin ağırlık ve boylarının
ortalamaları ile dağılımları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulguları, ağırlık ve boy ortalamaları ile dağılım aralığının 0-14
m’den 50 m’ye kadar derinlik artışıyla tedrici olarak azaldığını, 50 m ve daha derin sularda ise tekrar arttığını ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Tirsi, Alosa immaculata, Derinlik, Boy ve ağırlık.

Effect of Depth on Size Distribution of Pontic Shad, Alosa immaculata, in Fatsa
(Ordu) Coasts of Black Sea
Abstract
The study was carried out to investigate body size distribution of the pontic shad, Alosa immaculata, in different depth
layers in Fatsa (Ordu) coasts of Black Sea. With this aim, fishing of the pontic shad were conducted by using multifilament
gillnets with mesh sizes of 32, 34, 36 and 38 mm in the four different depth layers (0-14 m, 15-29 m, 30-49 m and 50 m≥)
A total of 314 pontic shad were caught during the sampling studies conducted monthly from March 2013 to February
2014. While only 24 of a total of the 314 pontic shad were caught in a depth of 0-14 m, 77, 128 and 85 of them were
caught in the 15-29, 30-49 and ≥50 m depth layers, respectively. Averages values and distributions of the lengths and
weights of the pontic shad collected by four different depth layers were compared. Results of the study showed that the
averages and ranges of the weight and length decreased gradually from 0-14 to 50 m, and increased again in the 50 m and
deeper waters.
Keywords: Black Sea, Pontic shad, Alosa immaculata, Depth, Length and weight.
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1. Giriş
Clupeidae, dünyanın en önemli ticari balık familyalarından biridir. Yedi cins ve 31 tür ile temsil
edilen (Whitehead, 1985) bu familyanın Karadeniz’deki cinslerinden birisi de Alosa’dır. Bu cinsin
Karadeniz’in Türkiye kıyılarında dört türü bulunmaktadır. Bu türler (Whitehead, 1985); Alosa caspia
caspia, Alosa immaculata, Alosa maeotica ve Alosa tanaica’dır. Bu türlerden tirsi olarak bilinen
Alosa immaculata Karadeniz'deki Alosa cinsinin en büyük temsilcisidir (Raikova-Petrova ve ark.,
2013). Bu türün, Danube Nehri’nden yakalan eşeysel olgunluğa erişmiş en küçük erkek bireyinin 2
yaş, 15.5 cm boy ve 38 g ağırlıkta, dişi bireyinin ise 2 yaş, 18.3 cm boy ve 54 g ağırlıkta olduğu tespit
edilmiştir (Raikova-Petrova ve ark., 2013). Karadeniz için endemik (Turan ve ark., 2015) olan bu tür
Tuna, Dinyeper, Dinyester, Don ve Bug gibi nehirlere yumurtlama göçü yapar (Rozdina ve ark.,
2013). Göç hareketliliği su sıcaklığının 4-5°C olduğu Mart ayı sonlarında başlar (Kolarov, 1960;
Navodaru ve Waldman, 2003)’a göre, Danube nehri’nin yaklaşık 500 km yukarlarına kadar çıkan bu
türün bireylerinin göçü su sıcaklığının 9-17°C olduğu Nisan-Mayıs aylarında pik yapar, 22-26 °C
olduğu Haziran-Temmuz aylarında da son bulur (Navodaru, 2001). Pelajik olan ve nehir yüzeyinin
0-0.5 m üst tabakasında bulunan yumurta ve larvalar denize doğru sürüklenir. Bir süre Danube
deltasının acı sularda beslenen yavrular, sonbaharda kıyı şeridini terk ederler. Yetişkinler 50-100 m
derinlikte yaşar (Navodaru ve Waldman, 2003). Asıl besinlerini küçük balıklar (Engraulis,
Clupeonella, Sprattus) oluşturmakta ise de, azda olsa zooplankton (daha çok Crangon, Upogebia,
Idothea, Gammarid gibi) ile de beslenirler (Kottelat ve Freyhof, 2007; Shlyakhov ve Daskalov, 2009).
Tirsi, Karadeniz’in Türkiye sularında Ağustos ayının ortasından Aralık ayına kadar dağınık
halde yaşar (Bilecenoğlu ve ark., 2002; Fricke ve ark., 2007). Su sıcaklığının düştüğü Aralık ayından
Mart'a kadar ise, Karadeniz'in orta kesiminde sürü oluşturmaya başlar ve galsama ağları ve ortasu
trolü ile avcılığı yapılır (Balçık Mısır ve ark., 2014). Zengin ve ark. (1998)’nın 1990’lı yıllarda
yaptıkları bir çalışmada, Türkiye tirsi üretiminin yaklaşık %76’sının Karadeniz’den elde edildiği
belirtilmektedir. Ayrıca aynı çalışmada Karadeniz’deki ticari türler arasında tirsinin payı %0.4 olarak
bildirilmektedir. TÜİK (2016)’in 2014 yılı verilerine göre denizlerimizden elde edilen tirsi avı miktarı
2.094 tondur. Bu balık türünün eti yüksek yağ oranına sahiptir ve iyi bir besin kaynağıdır (Balçık
Mısır ve ark., 2014). Dolayısıyla, sağlıklı beslenme için tüketilmesi özellikle tavsiye edilen balık
türleri arasındadır. Etleri kılçıklı olmakla birlikte mangalda yapıldığı zaman oldukça lezzetlidir. Bu
nedenle, Karadeniz halkı tarafından sevilerek tüketilmektedir.
Bu balık türü zerine Bulgaristan, Romanya ve ülkemizde birçok araştırma yapılmıştır. Bunlara
Keskin (2010), Ergüden ve ark. (2011), Yankova ve ark. (2011), Raikova-Petrova ve ark. (2013),
Rozdina ve ark. (2013), Balçık Mısır ve ark. (2014), Turan ve ark. (2015), Rozdina ve ark. (2015),
Ergüden (2006), Lenhardt ve ark. (2016) örnek olarak verilebilir. Ancak bu araştırmalar daha çok tür
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tespiti, temel biyolojik ve ekolojik özellikleri üzerinedir. Stoku ve populasyon yapısı üzerine yapılmış
araştırma sayısı ise çok azdır. Güney-doğu Karadeniz’in Fatsa (Ordu) kıyılarında yapılan bu araştırma
ile, farklı derinliklerde bulunan tirsi balıklarının boy ve ağırlık dağılımları arasında önemli bir
farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Metot
Bu çalışma Karadeniz’in Ordu ili Fatsa ilçesi kıyılarında (41°01' - 41°08'N, 37°31' - 37°41' E)
(Şekil 1) Mart 2013-Şubat 2014 arasında yürütülmüştür. Denemelerde 0-14, 15-29, 30-49 ve ≥50 m
derinlik katmanlarında bulunan tirsi balıklarını örneklemek için 32, 34, 36 ve 38 mm göz
açıklıklarında galsama ağları kullanılmıştır.

Şekil 1. Araştırma sahası.

Kullanılan ağların bazı yapısal ve donam özellikleri Şekil 2 ve 3’de verilmiştir. Dönek
yönteminin uygulandığı avcılık denemelerinde ağlar rastgele birbirine eklenmek suretiyle deneme
sahalarına bırakılmıştır. Aylık yapılan deneler, her ay üç kez tekrarlanmıştır. Ancak, Temmuz ve
Ağustos aylarında tekne bakımı yapıldığı için örnekleme yapılamamıştır. Avcılık denemeleri için
ticari av teknesi kiralanmıştır. Yakalanan tirsi balıklarının total boyları (L, mm) ölçülmüş ve total
ağırlıkları (W, g) tartılmıştır.
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Şekil 3. Göz açıklığı 36 ve 38 mm olan ağların teknik ve donam özellikleri.

Derinlik katmanlarından yakalanan bireylerin ağırlık ve boylarının ortalamaları, dağılım
aralıkları, ortalamaların standart sapmaları, eğiklik (kurtosis) ve basıklık (skewness) katsayıları
hesaplanmıştır. Yakalanan tirsi balıklarının ortalama boyu ve ağırlığı bakımından derinlik katmanları
arasındaki farkların önemi, verilerin Shapiro-Wilk testi sonucu non-parametrik olduğu
anlaşıldığından, Kruskal Wallis ile araştırılmıştır. İkişerli karşılaştırmalar için de Mann-Whitney U
testi ile kullanılmıştır. Testlerin uygulanmasında SPSS Ver. 21 istatistik programından
yararlanılmıştır. Ayrıca, derinlik katmanlarına göre boy-frekans ve ağırlık frekans dağılımı grafikleri
ile medyan, birinci ve üçüncü dörttebirlik, en küçük ve en büyük gözlem değerlerini gösteren kutu
grafikleri çizilmiştir.
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3. Bulgular
Araştırmada 32, 34, 36 ve 38 mm göz açıklığındaki ağlarda yakalanan tirsi balıklarının 0-14,
15-29, 30-49 ve ≥50 m derinlik katmanlarına göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Yakalanan
toplam 314 tirsi balığının sadece 24’ü 0-14 m derinlik katmanında yakalanırken, 77’si 15-29 m, 128’i
30-49 m ve 85’i ≥50 m derinlik katmanında yakalanmıştır.
Tablo 1. Yakalanan tirsi balıklarının derinlik katmanları ve mevsimlere göre dağılımı.
Derinlik (m)
0-14
15-29
30-49
≥50
Toplam

İlkbahar
10
30
36
30
106

Yaz

5
3
8

Sonbahar
14
26
57
35
132

Kış
21
30
17
68

Toplam
24
77
128
85
314

Mevsimsel olarak, en fazla tirsi sonbahar mevsiminde yakalanmıştır. Bu mevsimi ilkbahar ve
kış mevsimleri izlemiştir. Yaz mevsimindeki örnek sayısı, Temmuz ve Ağustos aylarında örnekleme
yapılamadığı için gerçeği yansıtmamaktadır. Derinlik katmanlarından yakalanan örnek sayısının
mevsimlere göre dağılımları incelendiğinde ise, en fazla tirsi balığının bütün mevsimlerde 30-49 m
derinlik katmanında yakalandığı anlaşılmaktadır. Derinliği 0-29 m’ye kadar olan sularda yaz, 0-14 m
derinlik katmanında da kış mevsiminde hiç tirsi yakalanmıştır.
3.1. Boy dağılımı
Derinliği 0-14 m arasında değişen en sığ su katmanından yakalanan tirsi balıklarının, diğer su
katmanlarına göre daha büyük boylarda yığılma gösterdikleri anlaşılmaktadır (Şekil 4). Bu derinlik
katmanını izleyen 15-29 m derinlik katmanından yakalanan bireyleri ise 0-14 m derinlik katmanından
yakalananlara göre çok daha geniş boy aralığındadır. Ancak, 0-14 m derinlik katmanından yakalanan
tirsi balıklarının çoğunluğu 22-36 cm arası boylarda yer alırken, 15-29 m derinlik katmanından
yakalananların çoğunluğu 26-37 cm boy aralığında yer almıştır. Derinliği 30-49 m ve ≥50 m olan su
katmanlarından yakalanan tirsilerin boy dağılım aralıkları benzerlik göstermekte ise de, ≥50 m
derinlik katmanından yakalanan bireylerin 30-49 m derinlik katmanından yakalananlara göre büyük
boylarda daha yüksek oranda frekansa sahip oldukları anlaşılmaktadır.
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Şekil 4. Derinlik katmanlarına göre tirsi balıklarının boy dağılımları.

Çalışmada, 0-14 m derinlik katmanında yakalanan tirsi balıklarının ortalama boyu diğer
derinlik katmanlarına göre daha yüksek bulunmuş ve 50 m derinliğe kadar tedrici olarak azalmıştır
(Tablo 2). Ortalama boy bakımından 0-14 m derinlik katmanı 15-29 m ve 30-49 m derinlik
katmanlarından, 15-29 m derinlik katmanı 30-49 m ve ≥50 m derinlik katmanlarından, 30-49 m
derinlik katmanı da ≥50 m derinlik katmanından istatistik olarak farklı (P<0.05) bulunmuştur. Şekil
5’de verilen grafikte de görüldüğü gibi, en çok örneğin yakalandığı 30-49 m derinlik katmanında boy
değişim aralığı oldukça yüksektir. Benzer şekilde eğiklik (kurtosis) ve basıklık (skewness) katsayıları
da bu derinlik katmanında diğer derinlik katmanlarına göre daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 2. Yakalanan tirsi balıklarının derinlik katmanlarına göre sayısı (N), ortalama, minimum (min.) ve
maksimum (mak.) boyları (L, cm), ortalama boyun standart sapması (sd), dağılım aralığı (range), eğiklik
(skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları.
Derinlik (m)
0-14
15-29
30-49
≥50

N
24
77
128
85

L
32.3
30.5
29.5
31.5

±
±
±
±

sd
3.837
3.995
4.683
4.224

min.
24.0
21.0
13.0
19.0

mak.
37.0
39.0
41.0
41.0

range
13.0
18.0
28.0
22.0

kurtosis
-0.585
-0.566
2.826
0.235

skewness
-0.742
-0.174
-0.971
-0.502

Şekil 5’de verilen grafikte, boyun medyan, dörtte birlik dağılımları, minimum ve maksimum
gözlem değerlerinin en sığ bölgeden 50 m derinliğe kadar tedrici olarak arttığı görülmektedir.
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Şekil 5. Tirsi balığı boylarının derinlik katmanlarına göre medyan, dörtte birlik, minimum ve
maksimum gözlem değeri.

3.2. Ağırlık dağılımı
Çalışmada, 0-14 m derinlik katmanında yakalanan tirsi balıklarının ağırlık dağılımı daha derin
sularda yakalanan balıkların ağırlık dağılımlarına göre daha sınırlıdır. Tüm derinliklerde tirsi balıkları
yoğun olarak 100-150 g arasında dağılım göstermiş, 50 g’dan daha küçük örnek sadece 30-49 m
derinlik katmanında yakalanmıştır (Şekil 6). Ağırlık-frekans dağılımı bakımından, boy-frekans
dağılımına göre derinlik katmanları arasında daha az farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Derinliği 0-14
m olan su katmanından yakalanan tirsi balıklarının çoğunluğu 125-145 g arasında iken, daha derin su
katmanlarından yakalanan bireylerin 110-140 g arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 6. Derinlik katmanlarına göre yakalanan tirsi balıklarının ağırlık dağılımları.

Ortalama boy değerlerinde olduğu gibi, ortalama ağırlık değerlerinde 0-14 m derinlik
katmanından 30-49 m derinlik katmanına kadar derinlik artışının aksine tedrici olarak bir azalma söz
konusudur. Daha derin sularda ise ortalama ağırlık tekrar artış göstermiştir. Ancak, yakalanan tirsi
balıklarının ortalama ağırlıkları bakımından derinlik katmanları arasında istatistiki olarak fark
olmadığı (χ2=0.331, df=3, P=0.954) saptanmıştır.
Tablo 3. Yakalanan tirsi balıklarının derinlik katmanlarına göre sayısı (N), ortalama, minimum (min.) ve
maksimum (mak.) ağırlıkları (W, g), ortalama ağırlığın standart sapması (sd), dağılım aralığı (range), eğiklik
(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri.
Derinlik (m)

N

W

0-14
15-29
30-49
≥50

24
77
128
85

126.0
124.7
121.7
124.9

sd
±
±
±
±

16.0543
19.199
28.070
25.943

min.
97.7
63.7
35.7
56.7

mak.
153.2
167.8
178.0
185.4

range

kurtosis

skewness

55.5
104.1
142.3
128.7

-0.758
1.098
2.060
0.439

-0.486
-0.493
-1.190
-0.426

Derinlik katmanlarına göre örneklerin medyan, dörtte birlik, minimum ve maksimum ağırlık
dağılımları Şekil 7’de verilmiştir. Derinlik katmanlarındaki ağırlığın medyan değerleri ile dörtte birlik
dağılımları birbirine yakın iken, minimum ve maksimum gözlem değerleri derinlikle artmıştır.
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Şekil 7. Tirsi balığı ağırlıklarının derinlik katmanlarına göre medyan, dörtte birlik, minimum ve
maksimum gözlem değeri.

4. Tartışma ve Sonuç
Genel olarak küçük vücut yapılı balık türleri yaşam alanı olarak daha çok sığ suları tercih
etmektedirler (Bone ve ark., 1995; Pitcher ve Hart, 1982). Ancak birçok biyotik ve abiyotik faktörün
de bu durum üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Güney-doğu Karadeniz’in Fatsa kıyılarında yapılan
bu araştırmada da tirsi balığı stok yoğunluğunun kıyıdan 30-49 m arası derinliğe kadar giderek arttığı,
ancak 50 m derinlikten sonra ise tekrar azaldığı saptanmıştır. Bu balık türü kış aylarını derin sularda
dağınık halde geçirirken, ilkbaharda suların ısınmaya başlamasıyla üremek ve beslenmek üzere
sürüler halinde besinin bol olduğu bölgelere, kıyılara ve tatlı su ağızlarına doğru göç etmektedirler.
Yapmış olduğumuz araştırma sırasında, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde diğer mevsimlere göre
sığ sularda daha fazla tirsi yakalanmış olması bu görüşü doğrular niteliktedir. Araştırma bulguları
ortalama boy ve ağırlığın derinlik artışıyla azaldığını ortaya koymuştur. Bir başka ifadeyle, 0-14 m
arası derinlikte yaşayan balıkların ortalama boy ve ağırlığı en yüksek iken, ortalama boy ve ağırlık
derinlik artışıyla 30-49 m derinliğe kadar tedrici olarak azalmış, 50 m ve daha derin sularda ise tekrar
artmıştır. Bu değişim üzerinde beslenme önemli bir faktör ise de, asıl etkenin üreme göçü olduğu
tahmin edilmektedir. Şöyle ki, bu araştırmanın yapıldığı bölge Bolaman ve Elekçi ırmaklarının
Karadeniz’e döküldüğü bir koydur. Anaç bireyler, üremek için özellikle büyük nehirlere üreme göçü
yapmak üzere nehir ağızları civarındaki sığ sulara göç etmektedirler. Çünkü diadrom türler, göç
yaptıkları havzaya güçlü bir şeklide bağlıdırlar ve bu onlar için önemli bir mirastır (Lassalle ve ark.,
2008, 2009). Üreme göçü esansında nehirlerin mansaplarında yapılan aşırı avcılığı önlemek için,
ülkemiz denizlerine dökülmekte olan birçok akarsuyun denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere,
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denize ve akarsu yönüne doğru 500 m yarıçaplı sularda su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Bunlar
arasında, araştırma sahasına dökülen Bolaman Irmağı da bulunmaktadır (Resmi Gazete, 2016). Sonuç
olarak, derin sulara göre sığ sularda daha iri balıkların yakalanmasının özellikle ilkbahar ve yaz
mevsimi başlarında üreme göçü yapan iri bireylerin sığ sularda daha fazla bulunmasından
kaynaklandığı sonucunu çıkarmak mümkündür.
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