Dip Paraketas nda Kullan lan ki Farkl Yemin Bal k Davran lar ve Av Verimi Yönünden Kar la t r lmas

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi
3.2 (2007) 177 182

ISSN 1305-1385

C.B.U. Journal of Science
3.2 (2007) 177 182

D P PARAKETASINDA KULLANILAN K FARKLI YEM N
BALIK DAVRANI LARI VE AV VER M YÖNÜNDEN
KAR ILA TIRILMASI
Süleyman ÖZDEM R1*, Yakup ERDEM1 Çetin SÜMER2
1
2

Ondokuz May s Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 57000 Sinop

Akdeniz Su Ürünleri Ara t rma ve Geli tirme Merkezi, Beymelek-Antalya

Özet: Bu çal mada dip paraketas nda istavrit (Trachurus trachurus) ve hamsi (Engraulis encrasicolus) olmak
üzere iki farkl yem kullan lmas n n bal k davran lar ve av arac n n av verimi üzerindeki etkisi ele al nm t r.
Çal mada toplam 6 av operasyonu yap lm ve kaya (Gobius sp.), mezgit (Merlangius merlangus euxinus),
vatoz (Raja clavata), gelincik (Gaidropsarus mediterraneus) ve pisi (Platichthys flesus) türlerinden olu an
toplam 162 adet bal k yakalanm t r. Toplam av n %64 ü istavrit yemi ile yakalan rken %36 s hamsi ile
yakalanm t r. Yem tipine göre operasyon ba na dü en av miktarlar aras nda yap lan t testi sonucunda fark n
önemli (p<0.05) oldu u tespit edilmi tir. Ayr ca yakalanan türler içerisinde vatoz bal n n yem olarak hamsiyi
tercih etti i, di er türlerde ise istavrit yeminin daha verimli oldu u tespit edilmi tir. Elde edilen sonuçlar
kullan lan yem tipi ve yakalanan türlerin özellikleri dikkate al narak davran ve av verimi aç s ndan
tart lm t r.
Anahtar Kelimeler: Paraketa, Yem, Bal k davran , Av verimi

COMPARISON VIEW POINT OF FISH BEHAVIOUR AND CATCH
EFFICIENCY OF TWO DIFFERENTS BAITS ON BOTTOM
LONGLINE
Abstract: In this study, effect on fish behaviour and comparison viewpoint of catch efficiency used of two

different type baits that horse mackerel (Trachurus trachurus) and anchovy (Engraulis encrasicolus) on bottom
logline were investigated. In the study, six operations were done and total 162 fishes including goby (Gobius
sp.), whiting (Merlangius merlangus euxinus), thornback ray (Raja clavata), ling (Gaidropsarus mediterraneus)
and plaice (Platichthys flesus) were caught. While 64% of total catch were caught with horse mackerel bait, 36%
were caught with anchovy. According to results t test between catch amount for each operation was significant
(p<0.05). Besides thornback ray prefer as bait anchovy, more effect of horse mackerel bait for other species were
determined. Results were discussion about behaviour and catch efficiency take into consideration used bait type
and caught species characteristic.
Keywords: Long-line, Bait, Fish behaviour, Catch efficiency

*

Sorumlu Yazar

suleymanozdemir57@yahoo.com

C.B.Ü. Fen Bil. Dergisi (2007) 177 182, 2007 /S. ÖZDEM R/Y. ERDEM /Ç. SÜMER

1. Giri
Su ortam na yüzdürücüler ve bat r c yard m yla
sabitlenen, su ürünlerinin çe itli nedenlerle
cezbedilmesi sonucunda yakla mas ve temasa
girerek
yakalanmas
yoluyla
avc l n
gerçekle ti i av araçlar na pasif av arac
denilmektedir [1]. Pasif av araçlar ndan biri olan
paraketa ile avc l k dünyan n pek çok bölgesinde
geleneksel bir bal kç l k metodu olarak
kullan lmaktad r [2]. Paraketa avc l dü ünülen
türe göre seçilen de i ik materyal ve
kal nl klardaki (misina, ip, çelik tel vb.) uzun bir
beden üzerine çok say da kancan n köstek ad
verilen kollar ile belirli mesafelerle ba lanmas
sonucunda meydana getirilen yemli ya da
yemsiz olarak kullan labilen seçicili i yüksek
pasif bir av arac d r [3].
Paraketalar n ve di er pasif av araçlar n n
kullan m bal kç l k yönetiminin koruma amaçl
görü leri nedeniyle te vik edilmektedir.
Paraketalar n ekli ve planlar yüzy llar boyunca
geli tirilmesine ra men, hala bu av arac n n
avlanma etkinli inin ve seçicili inin artt r lmas
için bir potansiyel vard r. Tür ve boy
seçicili inin tam sa lanmas ve av veriminin
art r lmas aç s ndan paraketa avc l n n hedef
türlerin
özellikleri
dikkate
al narak
geli tirilmesine ihtiyaç vard r [4]. Avc l k
metodunun daha iyi anla lmas için av arac n n
iyi bilinmesi gerekir [5]. Bal klar bu av arac ile
etkile im halinde olduklar için davran lar ve
tepkilerine ili kin denemeler ile av arac n n
eksik noktalar n n geli tirilmesi ve sorunlar n
çözümlenmesi sa lanabilir.
Yemli bir av arac n n avlama ba ar s bir
canl n n en temel faaliyetlerinden biri olan besin
arama ve yakalama esas na dayanmaktad r.
Besin arayan bir bal ktan davran çal malar
yolu ile elde edilen bilgi, yemli av arac ile
hedef türün etkile imini anlamam za yard mc
olabilir. Beslenme davran
s radan davran
parçalar ndan olu ur. Bu davran dizisi yemin
varl , yemin yerinin aranmas ve bulunmas ,
yemin kavranmas , yemin yutulmas olmak
üzere 4 safha içinde s n fland r lm t r [6].
Paraketalara yönelen bal klar n davran lar , tüm
a amalarda yemden etkilenir. Paraketalar n
avlama metodunu anlayabilmek için canl n n av
arac na kar olas uyar lma veya farkl tepkileri
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yan nda yemin görülebilirlik, kimyasal ve
fiziksel özelliklerine odaklanmak gerekir [7].
[8-9] mezgit bal klar n n paraketalara kar
davran lar n inceledi i ara t rmas nda, bal n
paraketaya yakalanma ya da kaçma davran n
a a daki ekilde tan mlam t r.
Is rma: Bal k yemli kancay emer ve yemi
içine çekerek a z n kapat r.
Yemi Tutma: Bal k yemin sadece bir
parças n
emer ve a z n
kesinlikle
kapatmaz.
As lmak-Çekmek: Bal k a z ndaki kanca ile
yava ça yüzer.
Çi nemek: Bal k yem a z nda yüzerken
yemi çi nemeye ba lar.
Sarsma: Bal k yemi çi nerken kancadan
almak için ba n h zla sa a ve sola sallar.
Sarsma Dizisi: Bal k her iki yöne devaml
ve h zl sarsma hareketi yapar.
Kaç -At lma: Bal k a z ndaki kanca ile ileri
at lma ve h zla kaçma hareketi yapar.
Kusma: Bal k kancay a z ndan b rakmak
ister ve yemi kusar.
Yakalanma: Bir davran örne i yoktur ve
bal k yakalanm t r.
Besin varl
beslenme s ras ndaki gerekli ilk
ad md r. Hemen hemen tüm bal klar uzaktaki bir
yemin yerini bulmak için koklama duyular n
kullan rlar. Yemli av arac hedef türü
etkileyecek kimyasal uyar c b rak r. Taze yemle
avc l kta yemin deniz suyuna ilk giri i ve
sonras ndaki avc l k gücünün kar la t r lmas
sonucunda bu tür avc l kta kimyasal uyar c lar n
önemi belirlenmi tir [10]. Taze olarak
paraketaya tak lan uskumru yeminin avlanma
oran n n ilk 24 saatte % 50 av oran na sahip
oldu u, daha sonraki saatlerde etkinli inin
giderek azald gözlenmi tir [11]. Hedef türün
yem kokusuna ilk tepkisini besin arama
davran meydana getirirken, yemin bulundu u
alan n büyüklü ü de bu durumu etkiler.
Davran çal malar kara morina (Anoploma
fimbro) bal klar n n yem kokusuna oldukça
hassas olduklar n göstermi tir ve besin arayan
bal n yemin kokusunu birkaç km uzaktan
alg layabildi i belirlenmi tir. [12].
Bal n besin arama ve yerini bulma
safhas ndaki davran
tür ve boy seçicili i
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üzerinde önemli etkiye sahiptir [2]. Uygun besin
arama teorisine göre daha büyük bal klar daha
yüksek yüzme h z na sahip olduklar için daha
fazla
beslenme
oran na
sahiptirler.
Dü manlar n n azalan etkisi nedeniyle büyük
bal klarda beslenme aktivitesi üzerindeki bask
daha azd r. Yüzme h z ne kadar yüksekse besin
ararken bal a o kadar zaman harcama imkan
verecektir. Bu nedenle daha büyük bal klar
yemli av arac ile muhtemelen daha fazla temas
halinde olacaklard r. Böylece yemin varl n ilk
onlar fark edecek ve yerini bulmada daha ansl
olacaklard r. Yemli kancan n bal klar etkilemesi
nedeniyle bal klar aras nda bir rekabet meydana
gelebilir.
Davran
çal malar
büyük
mezgitlerin kancalara yönelen küçük mezgitleri
ürkütüp kaç rd klar n göstermi tir. Morinalar n
da küçük bal klar kancalardan kovalayarak
uzakla t rd klar gözlenmi tir [6].
Beslenme dizisinin son iki safhas n geni bir
duyusal çe itlilik gösteren besini tutma ve yutma
i lemi olu turur. Davran
ara t rmalar iri
mezgit ve uskumru bal klar n n küçük yemleri
büyük yemlerden daha fazla s kl kta a zlar na
ald klar n göstermi tir. Bu sonuç büyük yemler
yerine küçük yemlerin kullan lmas n n av
verimini
yükseltti ini
gösteren
avc l k
denemeleri ile do rulanm t r [13].
Yemin kimyasal yap s türün besin tercihini
etkiler. Bununla birlikte, türün a z yap s da
hem kanca ekline hem de yemin boyutuna ba l
olarak, tür kompozisyonu ve av verimi üzerinde
etkilidir. Son y llarda geli tirilen yapay yemler
seçicilik ve tür kompozisyonunu önemli
derecede etkilemektedir. Karides kokusu verilen
yapay
yemlerin
kullan ld
avc l k
denemelerinde
ekil ve kokunun yemin
tercihindeki etkisini ortaya koymu tur. Küçük
mezgitlerin do al karides yemlerine dikdörtgen
eklindeki yapay yemlerden daha yüksek oranda
yakaland
buna kar n pollak için bir fark
olmad
görülmü tür. Bu sonuca göre küçük
mezgitlerin yem olarak karidesi daha fazla tercih
ettikleri belirlenmi tir [11].

yemin sadece bir bölümünü
s rd klar
görülmü tür. Pollak bal klar n n yemi tamamen
yutma e ilimde olduklar buna ba l olarak
kancan n a zlar na daha fazla sapland
gözlenmi tir. Kancay yuttuktan sonra her iki
türde çekme ve ileriye do ru at lma davran
görülürken, iri mezgit bal klar nda bu tepkinin
iddeti daha fazlad r. ri mezgitler hareketli,
mezgitler ise yava hareket eden besinleri tercih
ederler. ri mezgitlerin besine kar tepkilerinin
bu nedenle daha sert oldu u bildirilmektedir [6].
Yap lan bu çal mada istavrit ve hamsi olmak
üzere iki farkl yem tipi kullan lm , elde edilen
veriler do rultusunda paraketa avc l nda yem
de i ikli inin bal klar n beslenme yada yem
tercihi davran lar yönünden av verimine
yans malar ortaya konulmaya çal lm t r.

2. Materyal ve Metot
Çal ma Sinop iç-liman mevkiinde 2001-2002
y llar aras nda yürütülmü tür. Av operasyonlar
derinlikleri 25-75 m aras nda de i en, dip yap s
genellikle midyelik, kumluk ve deniz çay rlar
ile kapl alanlarda avc l k operasyonlar
sürdürülmü tür ( ekil 2.1).

ekil 2.1. Ara t rman n yap ld

bölge

Ara t rmada 10 numara Mustad marka 2310 DT
serisi kancalardan olu turulan paraketa tak m
kullan lm t r. Paraketan n beden k sm nda 600
metre uzunlu unda örgülü 2 mm kal nl ndaki
poliamid ip kullan l rken, köstekler 0.70 mm
çap nda misinadan yap lm t r. Paraketa seti 200
adet kancan n 45 cm uzunlu undaki kösteklerin
2.75 metre aral klarla beden üzerine tak lmas yla
meydana getirilmi tir ( ekil 2.2.).

Yem boyutu ve
eklinin yemin tercih
edilmesindeki etkileri görüntünün de önemini
göstermektedir
[14].
Pollak
(Pollachius
pollachus) ve mezgit (Merlangius merlangus)
bal klar n n
paraketadaki
yemi
s r rken
aralar nda farkl l k oldu u gözlenmi tir. Mezgit
bal klar n n yeme iri mezgitlerden daha fazla
sald rd klar ama daha az iddet gösterdikleri ve
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gelincik (%8.64) ve pisi (%1.86) bal klar
izlemi tir (Çizelge 3.1.).

ekil 2.2. Paraketan n yap s ve özellikleri

Ara t rmada yem tipi olarak istavrit (Trachurus
trachurus) ve hamsi (Engraulis encrasicolus)
türleri kullan lm t r. Yemlerin taze olmas na ve
e it boyutlarda kesilerek kancalara tak lmas na
dikkat edilmi tir. Yemlenen paraketan n düzgün
bir ekilde denize b rak l p toplanmas nda
paraketa selesi kullan lm t r ( ekil 2.3).

Çizelge 3.1. Bal klar n türlerine göre yakalanma
miktarlar
Türler
N (adet)
%
Kaya Bal
72
44.44
Vatoz
54
33.33
Mezgit
19
11.73
Gelincik
14
8.64
Pisi
3
1.86
Toplam
162
100.0

Ara t rmada paraketa ile avc l kta istavrit
yeminin % 64 oranla hamsi yeminden (% 36)
toplamda daha fazla av verimine sahip oldu u
belirlenmi tir ( ekil 3.1.).

ekil 3.1. Kullan lan yem tipine göre av veriminin
da l m
ekil 2.3. Yemlenmi ve kullan ma haz r paraketa
tak m

Küçük bir tekne yard m yla denize ak am
b rak lan av arac 12 saatlik süre sonunda
toplanm t r. Tak m n denize sabitlenmesinde
her iki ucuna çapa ve yerinin tespiti için
amand ralar ba lanm t r. Bedenin her iki
ucuna üçlü f rdöndüler tak larak çapa halat ile
tak m n kar mamas sa lanm t r.
Av arac denizden toplan rken kancalara
yakalanan bal klar türlerine göre ayr lm ve
kancalar tekrar sepetin kenar na tak larak bir
sonraki operasyona haz r hale getirilmi tir.
Avlanan
türlerin
miktar
adet
olarak
belirlenmi tir.

3. Bulgular
Ara t rmada iki yem tipi için yap lan 3 er
deneme sonunda kaya (Gobius sp.), mezgit
(Merlangius merlangus euxinus), vatoz (Raja
clavata), gelincik (Gaidropsarus mediterraneus)
ve pisi (Platichthys flesus) türlerinden olu an
162 adet bal k yakalanm t r. Türler aras nda %
44.44 oranla kaya bal ilk s ray al rken bunu
s ras yla vatoz (%33.33), mezgit (%11.73),
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Ara t rmada kullan lan yem tipine göre türlerin
av miktarlar Çizelge 3.2 de gösterilmi tir. Buna
göre istavrit yeminin kaya, mezgit, pisi ve
gelincik bal klar n n avc l nda etkin oldu u
hamsinin ise vatoz bal n n avc l nda verimli
oldu u tespit edilmi tir.
Çizelge 3.2. Bal klar n türlerine göre yakalanma
miktarlar
Yem Tipi
Türler

Kaya Bal

stavrit
N
%
(adet)
55
76.39

Hamsi
N
%
(adet)
17
23.61

Vatoz
Mezgit

23
14

42.59
73.68

31
5

57.41
26.32

Gelincik
Pisi

8
3

57.14
100.0

6
0

42.86
0.0

Toplam

103

63.58

59

36.42

Her iki yem tipi ile yap lan 3 er operasyon
sonunda her operasyon için istavrit yeminin
hamsiden daha etkin bir av verimine sahip
oldu u tespit edilmi tir (Çizelge 3.3.). Yap lan t
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testi sonucunda yem tipine göre operasyon
ba na avlanan bal k say lar aras nda gözlenen
fark istatistiksel olarak önemli (p<0.05)
bulunmu tur.
Çizelge 3.3. Yem tipine göre operasyon ba na
avlanan bal k miktarlar
Yem Tipi
Operasyon No
stavrit
Hamsi
1
58
38
2
18
13
3
27
8
Toplam
103
59

4. Tart ma ve Sonuç
Paraketa avc l nda av veriminin art r lmas ve
tür seçicili inin sa lanmas nda yem tipinin
önemi büyüktür. Elde edilen verilere göre
istavrit yeminin hamsiye göre daha sa lam ve
dayan kl olmas av verimini art rm t r. Ayr ca
ekonomik say labilecek mezgit, kaya ve pisi
bal klar n n yakalanmas nda hamsiye göre
yüksek bir yüzde sa lam t r.
Bal klar n yem tercihi beslenme davran lar ve
morfolojileri ile yak ndan ilgilidir [15].
Bal klar n tercihi ve yemin dayan kl l
bir
türün
yeme
ba l
olarak
paraketaya
yakalanmas n etkilemektedir. Hamsi kokusu,
görünümü ve kalabal k sürüler olu turmas gibi
nedenlerle pek çok bal n besin olarak tercih
etti i bir türdür. Buna ra men et yap s
nedeniyle paraketa kancas ndan çok kolay
dü ebilen, küçük bal klar ve yengeçler
taraf ndan kancadan kolayl kla al nabilen bir
yem olu turmaktad r. Hamsinin bu yap s
avlanan bal klar içerisindeki en büyük tür olan
vatozun a z ve beslenme biçimi nedeniyle yemi
kancadan ay rarak de il, büyük miktarda su ile
a z içerisine al p kanca ile birlikte yutmas
sonucunda fazla yakalanmas na neden oldu u
söylenebilir. Di er türler ise küçük a zl
olmalar nedeniyle kancadaki hamsi yeminden
s r klar al rken bazen yemi kancadan ay rmay
ba ard klar için daha az yakalanabilmi tir. Öte
yandan zaten do al olarak hamsi vatozun en çok
tercih etti i besinler aras nda yer almaktad r.
[16], vatoz bal n n mide içeri ini inceledikleri
çal mada bal n midesinde di er bal k türlerine
göre çok say da hamsi tespit etmi lerdir.
Paraketalarda yemleri kar k kullanmak
özellikle çok türü hedef alan bal kç l kta daha
avantajl olabilir. [17], istavrit yemi ve uskumrukalamar kar m yemlerle yemlenen paraketa
tak m n n av veriminin, kar k yemlemede tek

tip yeme göre daha fazla oldu unu
belirlemi lerdir. [14] ayn yem tipleri üzerine
yapt klar çal mada yak n sonuçlar elde
etmi lerdir.
Vatoz d ndaki türlerin istavrit yemini tercihi ve
fazla yakalanmalar bu yemin dayan kl l na
ba lanabilir. [18], sardalya ve kalamar yemini
kulland klar paraketa denemelerinde daha
dayan kl ve parlak görünü e sahip kalamar
yeminin % 78 lik bir av oran yla sardalyadan
daha etkili oldu unu tespit etmi lerdir.
[7], iyi bir paraketa yeminin avc l k süresince
bal
cezbetme
özelli ini
yitirmemesi
gerekti ini belirtmektedir. [19], paraketan n av
veriminin yüksek olmas n n kullan lacak yemin
dayan kl , parlak ve tazeli ine ba l oldu unu
bildirmi tir. [20], av verimin yem taze iken
yüksek oldu unu 2 saatlik bir süreden sonra av
veriminin dü meye ba lad n tespit etmi lerdir.
Sonuç olarak paraketalarda kullan lacak yemin
seçiminde avlan lacak bal n türü, büyüklü ü,
beslenme ekli ve a z yap s gibi faktörler göz
önüne al nmal d r. Bunun yan nda bal n av
arac na gösterdi i davran lar da dikkate
al narak malzeme seçimi yap lmal ve av arac
olu turulmal d r [21].
Tüm bunlara ek olarak yemin kokusu ve
çevredeki
bal klar n
duyu
organlar n n
geli mi lik düzeyi de avc l n ba ar s nda
etkilidir [22]. Baz türlerin koklayarak baz
türlerin görerek baz lar n n da merak yemli av
arac na yakla malar n etkilemektedir [23].
Dolay s yla avc l n ba ar s için tüm faktörler
dikkate al narak av arac donat lmal ve en
uygun yem seçilmelidir.
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