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Öz: Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Kürtün Baraj Gölü’nde, Gürcü shemaya
(Alburnus derjugini), Karadeniz alabalığı (Salmo sp.) ve gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus
mykiss) olarak isimlendirilen 3 farklı balık türünden, Ekim 2016 ve Eylül 2017 tarihleri arasında,
toplamda 129 örnekleme yapılmıştır. İncelenen tüm balıklar dikkate alındığında balıklardan
Ligula intestinalis, Paradiplozoon sp., Trichodina sp., Chilodonella cyprini, Vorticella sp.,
Apiosoma sp., Gyrodactylus sp., Ambiphyra sp., ve Ichthyophthirius multifiliis parazitleri izole
edilmiştir. Gyrodactylus sp., Trichodina sp., Vorticella sp., ve Apiosoma sp. parazitleri ise yaygın
olarak gözlemlenmiştir. I. multifiliis sadece yetiştiriciliği yapılan alabalıklardan izole edilirken,
baraj gölünde sazanlardan (A. derjugini) izole edilen Ligula intestinalis yetiştiriciliği yapılan
türlerde rastlanmamıştır.
Anahtar kelimeler: Alabalık, Gürcü shemaya, Kürtün baraj gölü, parazitler.
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Abstract: A total of 129 fish from 3 different species namely, Georgian shemaya (Alburnus
derjugini), Black Sea trout (Salmo sp.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were sampled
between October 2016 and September 2017 in Kürtün Dam Lake located in Eastern Black Sea
Region of Turkey. Parasites, Ligula intestinalis, Paradiplozoon sp., Trichodina sp., Chilodonella
cyprini, Vorticella sp., Apiosoma sp., Gyrodactylus sp., Ambiphyra sp., and Ichthyophthirius
multifiliis were found in the sampling fish species. The parasites Gyrodactylus sp., Trichodina
sp., Vorticella sp., and Apiosoma sp. were the common pathogens observed in all fish groups.
While I. multifiliis was isolated only from the reared trout, Ligula intestinalis isolated from the
carp species which has not been found in the cultivated species in the dam lake.
Keywords: Trout, Georgian shemaya, Kürtün dam lake, parasites.

GİRİŞ
Su ürünleri yetiştiriciliğinde ve doğal yaşamda
balık sağlığını etkileyen birçok faktör yer almaktadır (Lasee,
1995). Yetiştiricilik ortamlarında genel stres faktörlerinin
yoğun stok şartlarında balıkları olumsuz etkilediği ve doğal
[*]

Bu çalışma, yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

stoklarda bulunan balık türlerinin kültür şartlarına göre daha
sağlıklı olduğu bilinen bir gerçektir. Buna rağmen bu durum,
hastalık vakalarının kültür şartlarında her zaman daha fazla
ve etkili olduğu anlamına gelmemektedir. Bazı durumlarda
This study was produced from the master thesis.
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doğal stoklarda da farklı etmenler nedeniyle kitlesel
ölümlerin kültür şartlarına nazaran daha fazla olduğu
durumlara da rastlanmaktadır.
Bu bağlamda, genel literatür çalışmaları
irdelendiğinde bu duruma örnek olabilecek bilgilere
rastlamak mümkündür. Kanada’nın batı kıyılarında doğal
stoklarda yaşayan Sockeye salmonlarda (Oncorhynchus
nerka) Caligidae sınıfına ait bir parazit olan Lepeophtheirus
salmonis’in balıklarda ciddi mortaliteye sahip olduğu rapor
edilmiştir (Johansen vd., 1996). Doğal balık stoklarında
özellikle kitlesel ölümlere sebep olan planktonik etmenli
vakalar, dünya genelinde oldukça yaygın olarak
bildirilmektedir (Brusle, 1993). Ancak kültür şartlarında
farklı patojenlerden kaynaklı balık ölüm vakaları daha
yaygındır (Öztürk & Altınok, 2014). Son yıllarda balık
patolojistleri özellikle aynı sucul sistemde yetiştiriciliği
yapılan ve doğal balıklarda meydana gelen ölümleri ve
patojen geçişlerini takip etme eğilimindedirler.
Olivier ve MacKinnon (1998),
yetiştiriciliği
yapılan ve doğal olarak aynı sistemde yaşayan salmonların
(Salmo salar) patojenleri ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.
Yine deniz levreği (Dicentrarchus labrax) ile ilgili, kültür ve
doğal bireylerde viral, parazitik ve bakteriyel patojen varlığı
araştırılan bir diğer çalışmadır (Coz-Rakovic vd., 2002).
Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmanın materyal
temininin sağlandığı Kürtün baraj gölü, Harşit Çayı
üzerinde, Gümüşhane iline bağlı Kürtün ilçe merkezine 7
km. uzaklıkta, Özkürtün Beldesinde bulunmaktadır. Baraj
gölünde Karadeniz alabalığı (Salmo sp.), Capoeta
banarescui, Barbus tauricus, Alburnus derjugini,
Alburnoides fasciatus, Squalius orientalis ve balıklandırma
amaçlı göle bırakılan Cyprinus carpio türü bulunmaktadır.
Bununla birlikte, Kürtün baraj gölü üzerinde bulunan
işletmelerin 2015 yetiştiricilik verileri 829 ton/yıldır. Bu
üretimde Salmo sp. ve Oncorhynchus mykiss türleri yer
almaktadır ve gölde üretim 10 yılı aşkın bir zamandır
gerçekleştirilmektedir. Günümüze kadar Kürtün baraj
gölünde balık parazitleri ile ilgili bir çalışmaya
rastlanılmamıştır.
Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıklar arasında
patojen kontaminasyonları ya da bu türlerin patojenler
tarafından konak olarak tercihleri her zaman yeni bulgulara
açık olan bir yapı arz etmektedir. Sunulan bu çalışmada aynı
sucul sistemde yer alan Gürcü shemaya (Alburnus derjugini)
ve yetiştiriciliği yapılan alabalık türlerinin paraziter
incelemesi yapılmış ve bu parazitlerin aylık prevelansları
rapor edilmiştir.

gölü 10 yıl öncesinden günümüze kadar geçen sürede
aralıksız olarak kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapılan bir
göldür.
Gürcü shemaya (Alburnus derjugini) ülkemiz
sularında özellikle Çoruh havzasından rapor edilen bununla
birlikte Harşit çayı üzerinde de kayıtlara geçen bir balık
türüdür (Bayçelebi vd., 2015). Ülkemizde dağılım gösteren
alabalık türleri ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı
yaklaşımlar ve tür isimlendirmeleri yapılmıştır. Yaklaşık 10
yıl öncesinde Karadeniz alabalığı olarak bilinen türün Salmo
turutta labrax, Salmo trutta fario ve Salmo trutta
magrostigma olarak değişik türler ile isimlendirildiği
bilinmektedir. Ancak 2010 yılında yayınlanan bir çalışmada,
bu türler içerisinde iki ana grup olduğu ve bu grupların
Salmo coruhensis ve Salmo rizensis olduğu bildirilmiştir
(Turan vd., 2010). Yine aynı tür ile ilgili yapılan bir diğer
çalışmada ise bahsi geçen bu türlerin farklı olmadığı ve tüm
grubu temsil eden ismin kahverengi alabalık olarak ifade
edilmesi gerektiği ve Salmo labrax olduğu bildirilmiştir
(Altınok vd., 2020). Son olarak yayınlanan bir başka
makalede ise bu tür Salmo coruhensis olarak listelenmiştir
(Kuljanishvili vd., 2020). Bu nedenle bu çalışmada konak
olarak seçilen alabalık türü Karadeniz alabalığı (Salmo sp.)
olarak ifade edilmiştir.
Çalışmada örneklenen alabalıklardan Karadeniz
alabalığı gölde bulunan kafeslere 2016 yılının Eylül ayında
transfer edilmiştir. Gökkuşağı alabalıkları ise Haziran 2016
tarihinde baraj gölüne getirilmiştir.
Doğal tür olan Gürcü shemaya (Alburnus derjugini)
(n=50), (11.58 ±2.96 cm) Karadeniz alabalığı (n = 56),
(19.43 ±5.55 cm) ve gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus
mykiss), (n = 23) (20.68 ±4.25), (ortalama ±SD) olmak üzere
toplam 129 balık kepçe yardımıyla örneklenmiştir. Doğal
balık örneklemeleri kafeslerin etrafında yüzeye yakın
bölgelerden yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan balıklar Ekim 2016 ile Eylül
2017 tarihlerinde aylık olarak örneklenmiştir. Balıklar
paraziter açıdan dış ve iç incelemeye tabi tutulmuşlar ve
izole edilen parazitler daha önce yapılan çalışmalara göre
tanımlanmıştır (Hoffman, 1966; Lom & Dykova, 1992).
Bu tanımlamada, Ichthyophthirius multifiliis, tüm
organizmayı çevreleyen sillleri, serbest yüzebilme özelliği
ve hareketli olması, yaklaşık 30-45 μm çapında boyut ve
türe özgü at nalı şeklinde çekirdek yapısıyla kolayca
tanımlanabilmektedir. Olgun formları 1000 μm ebatlara
kadar ulaşabilmektedir. Yine silli protozoan parazitlerden
olan Trichodina sp. türleri türe özgü adhesive disk yapıları
ile kolayca diğer parazitlerden ayıtr edilebilmektedir. Bu
çalışmada Trichodina türleri cins bazında tanımlanmıştır tür
bazında tanımlamaya gidilmemiştir. Monogenetik trematod
olan Gyrodactylus cinsine ait parazitler, göz lekesi olarak
isimlendirilebilecek yapılarının olmaması ve kaudal kısımda
16 kancayla çevrili iki büyük kancası ve haptor kısmıyla

MATERYAL VE METOT
Bu çalışma Türkiye’nin Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde
yer
alan
Kürtün Baraj
Gölü’nde
gerçekleştirilmiştir (40º 40ʹ 51ʺ K, 39º 7ʹ 29 Dʺ). Bu baraj
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ayırt edilebilmektedir. Çalışma süresince baraj yüzey
suyunun pH ve su sıcaklık değeri aylık olarak
kaydedilmiştir.

Yine aynı tür için bir diğer yüksek prevalensa sahip
olan parazit ise Trichodina sp. dir. Bunlara ek olarak kış
ayları haricinde, bu balık türü için yılın her mevsiminde
gözlemlenen parazit türü Paradiplozoon sp. olmuştur.
Kültür balıkları ve doğal tür olan balık için parazit farklılığı
irdelendiğinde ise, özellikle Gyrodactylus sp.’nin kültüre
edilen türlerde daha fazla yaygın olması ve Ichthyophthirius
multifiliis ve Ambiphyra sp. türlerinin doğal türde
gözlemlenmemesi olmuştur. Çalışmada izole edilen parazit
türlerinden bazıları Şekil 1’de gösterilmiştir.

BULGULAR
Baraj suyunun pH ve sıcaklık değerler aralıkları
sırasıyla 6,74-8,3 ve 7,1-24ºC olarak kaydedilmiştir.
Parazitik bulgulara bakıldığında ise, yılın tüm
mevsimlerinde en yüksek prevelansta sahip olan parazit
türünün Gürcü shemaya türünden izole edilen Ligula
intestinalis olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Yetiştiriciliği yapılan ve doğal balıklardan izole edilen parazitlerin prevalansları.
Table 1. Prevalence of parasites isolated from cultured and wild fish.
Y (9)
%
11.1
44.4
66.6

A. derjugini (n)
İ (12)
K (7)
%
%
66.6
100
8.3
8,3
100
33.3
-

Parazitler
S (22)
%
13.6
4.3
8.6
8.6
43.7
4.3

Gyrodactylus sp.
Trichodina sp.
Vorticella sp.
Apiosoma sp.
Chilodonella cyprini
Ambiphyra sp.
Ligula intestinalis
Ich. multifiliis
Paradiplozoon sp.

S (12)
%
-

K. Alabalığı ve O. mykiss (n)
K (19)
İ (22)
%
%
26.3
27.2
5.2
13.6
10.5
13.6
21.0
18.1
-

Y (26)
%
3.8
7.6
11.5

(%): prevalans, S: sonbahar, K: kış, Y: yaz, İ: ilkbahar, n: balık sayısı.
(%): prevalence, S: autumn, K: winter, Y: summer, İ: spring, n: number of fish.

pH değerleri balıklar için sınır değerlerde tespit edilmiştir.
Sadece alabalıklar için, stres oluşturabilecek yaz aylarında
en yüksek sıcaklık değeri olarak 24ºC kaydedilmiştir. Bu
dönemde her iki konak grubunda (doğal ve kültür) ortak
olan parazit türü, Gyrodactylus sp. olmuştur. Su sıcaklık
değerlerinin değişmesi ile (mevsimsel değişim) balıklardan
izole edilme arasında, bağlantısı olmayan tek parazit türü
Ligula intestinalis olmuştur. Bu iki parazitin farklı konak
gruplarını seçmeleri dışında ortak sayılabilecek özellikleri
konaklara tutunma kabiliyetleri olarak ifade edilebilir. Zira
Gyrodactylus sp. kanca yapısı ile güçlü bir tutunma
özelliğine sahiptir (Balta & Dengiz Balta, 2018). L.
intestinalis ise iç parazit olma özelliği ve balıkların vücut
boşluğunda uzun süre kalabilme özelliğine sahiptir. Bu
durum mevsim değişimlerine rağmen bu parazitlerin kendi
gruplarında sıklıkla izole edilebilmelerine olanak sağlamış
olabilir.
Ligula intestinalis (sestod) ve Paradiplozoon sp.
(monogenean) sazan türlerinde yaygın olarak rapor edilen
parazitlerdir (Kayis vd., 2018; Noga, 2010). Bu çalışmada
da bu parazit türleri Alburnus derjugini’den yaygın bir
şekilde
izole
edilirken,
alabalık
türlerinde
kaydedilmemiştir. Buna karşın, Ichthyophthirius multifiliis
alabalıklardan izole edilirken doğal tür olan sazanlardan
izole edilememiştir. Bu bulgu geçmiş bilgilere ve raporlara
göre farklılık arz etmektedir. Zira Ichthyophthirius
multifiliis sazan türlerinden rapor edilen ve yaygınlığı olan
bir parazittir (Balta & Dengiz Balta, 2017; Kayis vd.,
2018). Benzer bir şekilde Gyrodactylus sp. türünde de
geçmiş bilgiler ile örtüşmeyen bir bulgu söz konusudur.

Şekil 1. Alburnus derjugini’den izole edilen parazitlerden bazıları
A: Gyrodactylus sp., bar 0,06 mm, B: Paradiplozoon sp. bar 2
mm, C: Apiosoma sp. bar 5 µm, D: Trichodina sp. bar 15 µm.
Figure 1. Some parasites isolated from Alburnus derjugini A:
Gyrodactylus sp., Bar 0.06 mm, B: Paradiplozoon sp. bar 2 mm,
C: Apiosoma sp. bar 5 µm, D: Trichodina sp. bar 15 µm.

TARTIŞMA
Sucul sistemlerde, su sıcaklık ve pH değerleri
balık parazitlerinin prevelans ve yoğunluk değerlerine etki
eden faktörlerdir (Austin & Austin, 2007; Woo, 2006). Bu
çalışmada örneklenen balıklar için su sıcaklık değerleri ve
238
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Bilindiği üzere Gyrodactylus çok farklı konak seçiciliğine
sahip bir parazittir, ancak bu çalışmada alabalık türlerinde
sadece sonbahar mevsiminde izole edilemezken, doğal tür
olan sazanlarda sadece yaz mevsiminde düşük bir
yaygınlıkta kaydedilebilmiştir. Bu bulgu Gyrodactylus sp.
için ilk kontaminasyonun önemli olduğunu gösterebilir. Bu
çalışmada kaydedilen tüm parazitler içerisinde tüm türler
ve mevsimleri temsil edebilecek tek parazit türünün
Trichodina sp. olduğu görülmüştür. Zira bu türün özellikle
sadece tatlı su ortamında değil denizel ortamda da
bulunduğu ve balıklarda enfestasyona sebep olabildiği
bilinmektedir. Trichodina sp. türlerinin organik yükün
fazla olduğu sularda daha fazla izole edildiği rapor
edilmiştir (Öğüt & Palm, 2005). Baraj gölü suyunun
yerleşim yeri içerinde olması ve atık suların arıtılmadan
göle deşarj edildiği bir gerçektir. Bu bağlamda
irdelendiğinde bu türün hemen her mevsimde izole
edilmesi ile göl suyunun organik yükünün bir ilişkisi
olabilir. Bu konu daha detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.
Chilodonella cyprini, gökkuşağı alabalıklarından
(Onchorhynchus mykiss) izole edilen bir protozoan parazit
türüdür (Balta vd., 2019; Kayis vd., 2016). Bu çalışmada
sadece sazan türünden bir mevsim izole edilebilmiştir. Bu
veriler, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius multifiliis
ve Ambiphyra sp. gibi protozoan parazitler özelinde düşük
yaygınlıkta olmaları durumunda tür geçişlerinde düşük
olasılık olabileceğini göstermektedir.
Çalışmada dikkat çeken bir ayrıntı ise sonbahar
aylarında yetiştiriciliği yapılan alabalık türlerinden hiç
parazit izolasyonunun yapılamaması, buna karşın doğal tür
olan Alburnus derjugini türünden ise 6 farklı parazit
türünün izole edilmiş olmasıdır. Bu durum özellikle
yetiştiriciliği yapılan alabalıkların çalışma başlangıcı ile
aynı tarihlere yakın zamanda kara tesislerinden baraj
gölüne transferi ile açıklanabilir. Bu bulgu parazittik
kontaminasyonun netliğini ortaya koyma açısından önem
arz etmektedir.
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