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Farkli Dizayn Özelliklerine Sahip Algamalarm Av 
Veriminin ve Av Kompozisyonunun Ara§tinlmasi*

Oktay ÇELÎK Osman SAM SU N

Ondokuz M ayis Ü niversitesi, Sinop Su Üriinleri Fakültesi, S inop, Türkiye.

Abstract: Investigation o f  the catch amount and the catch composition o f  dredges with 
various design features: The research was carried out between 07.08.1995-19.08.1995 between 
Sinop Çiftlik Village and Çayagzi where the depth is 8-11 meters, by using nets with three 
different mesh sizes o f 30, 40, 50 mm and the lengths o f  0.5, 1.0, 1.5 m in order to estimate the 
catch amount and the catch composition o f  sea snail dredge.

The number and the average lengths of sea snails (Rapana venosa Valenciennes, 1846) caught 
with 30, 40 and 50 mm mesh sizes were determined as 1680, 78.80+0.395 mm; 1632, 
82.54±0.403 mm; 841, 86.43+0.577 mm, respectively. It was determined that the nets with 50 
mm mesh size was more selective than the other mesh sizes. The catch composition of mesh sizes 
of 40 mm net was not significantly different than of mesh sizes 30 and 50 mm nets. 
Ixngth-weight relationship was estimated as W=0.00055 L2-7723 (r=0.94).

During the research, economically high valued fish species such as turbot (Scophtalmus sp.), 
scorpion fish (Scorpaena sp.) and goby (Gobius sp.) and various algae (Phycophyta), mussels 
(M ytilus sp.), crabs (Carcinus sp.), prawns (Palaemon sp.) and miscellaneous fish larvae and 
many demersal organisms were also caught. The effect o f the net length and the mesh size on the 
amount of turbot caught was considered statistically insignificant (p>0.05), although the scorpion 
fish was more catchable with net mesh size 30 mm and with net length of 1.5 m.

Key Words: Dredge, Rapaniae, sea snail, Black Sea.

* Bu aragonia O.M.Ü.Araçtirma Fon Saymanhgi tarafindan SÜ.029 No.lu proje olarak 
desteklenmiçtir.
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1989).

D eniz salyangozu (R apana venosa  Valen- 
ciaennes, 1846)'nun 1950 yilinda
Balum'da, 1953 yilinda Yalta'da, 1956'da 
Bad Karadeniz B ölgesindeki Varna 
Körfezi'nde bulundugu belirlenmi$tir. 
Trabzon sahillerindeki varhgi ise 1960 
yilinda tespit edilm içtir (Anonim , 1990; 
Karayücel, 1992). D eniz salyangozu, Ka- 
radeniz’de ya.^amlarini en iyi biçimde 
sürdürebilecegi kiimlu, algli, kumlu-algli 
ve çamurlu ortam lann bulundugu 0-100  
m derinliklerde ya§ arlar (D üzgüne$ ve 
ark., 1988; Ünsal ve ark., 1989). Ki$ m cv- 
simini derin sularda geçiren deniz salyan- 
gozlan , Nisan ayinda sahillere gôç ederler 
ve Ekirn'e kadar buraiarda ya^arlar. Bu 
aydan sonra tekrar derin sulara gôç ederek  
ya^amlarmi devam  ellirirler (Karayücel, 
1992).

Türkiye'de besin olarak kullamlmayan bu 
deniz canlisim n avlanm asi tamamen ihra- 
cata yönelik  oldugu halde avciligin  aijiri 
boyutlara ula^masi, sorunun acilen bilim- 
sel olarak e le  alinmasini zorunlu kilmi$tir.

Orta ve Bati Karadeniz B ölgelerinde bir 
dreç çe.-jidi oían salyangoz algarnasi ile 
salyangoz avciligi yaygin bir gekilde 
yapilmaktadir. Algarnalar, dipte 
çekilirken d iger dip canhlarina da zarar 
verebilmekledirler. Torba boyu uzun olan 
algarnalar ile , dip bahklarindan özellik le  
ekonomik degeri çok  yüksek olan kalkan 
(Scoph tha lm idae ) ve pisi baliklan (P leu 
ronectidae), iskorpit baliklan (Sco p h th a l
m idae) ve pisi baliklan ( Pleuronectidae), 
iskorpit baliklan (Scorpaenidae)  ve kaya 
baliklan (G obiidae ) gibi dip baliklannin  
da avlanabildigi göriilmektedir.

1994-1995 A v D önem ine A it Su Ürünleri 
A vciligin i D üzenleyen 2 8  Numarali 
Sirküler'e göre deniz salyangozu
avciliginirr serbest oldugu dönemlerde,

07 .00 -17 .00  saatleri arasmda kiyidan 200  
m ve daha uzakta salyangoz algarnasi 
çekim i serbest birakilmiçtir. D en iz salyan
gozu üretiminde kullanilacak algamalarm  
agiz genitjligi maksimum 3 m, algarna 
agiz derinligi 40 cm . torba boyu 1 m ve 
torba ag gözli açikligi 4 5  mm olarak 
sinirlandinlmi§tir (A nonim . 1994). 1995- 
1996 A v D önem ine Ait Su Ürünleri 
A vcilig in i Düzenleyen 29 Numarali 
Sirkülerde algarna ile deniz salyangozu  
avciligi tüm yil boyunca yasaklanmiij 
olup, sadece dalma yöntem i ve 15 Tem - 
m uz 1995-1 Eyliil 1995 tarihleri d ionda  
deniz salyangozu istihsali serbest 
birakilmi^tir (Anonim , 1995). Ancak 
1996-1997 A v D önem ine Ait Su Ürünleri 
A vcilig in i D üzenleyen 30/1 N'umarali 
Sirkülerde 15 Temmuz-1 Eylül arasindaki 
süre di,-¡inda sahilden itibaren 500  m  ve 
daha uzakta salyangoz algarnasmin kul- 
lanimi serbest birakilmujtir (Anonim , 
1996).

Ö zellik le salyangoz avciligi yapan 
balikçilar, torba boyunu 1 m'den daha 
uzun tutarak (3-5  m) den iz salyangozlari 
ile ayni ekolojik ortami paylaçan ve deni- 
zin derin alanlari ile sig alanlan arasmda 
m evsim sel gôç yapan bu baliklan da avia- 
maya yönelm ektedir. Bu nedenle diger su 
ürünleri kaynaklari da olum suz yönde et- 
kilenmektedir. A ynca bilinçsiz avcilik  so- 
nucu y illik  salyangoz av miktarintn gide- 
rek azalm asi. bu konuda hizla tedbir 
alinmasi konusunda bir uyari olarak kabul 
edilm elidir.

Rapana venosa  Valenciennes. 1846'nm  
avciligm in bugünkü durumunu ve daha 
uygun algarna dizayn planini belirlem ek  
am aciyla bu ara^tirma gerçekle§tirilmi§tir.

M ateryal v e  Y öntem

Ara.'jtirma, 07 .08 .1995-19 .08 .1995  tarihle
ri arasmda Sinop Çayagzi m evkii ile
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Özet: Ara;tirma 07.08.1995-19.08.1995 larihleri arasmda Sinop Çifllik Köyü ile Çayagzi mevkii 
arasinda kalan 8-11 m. derinligindeki bölgede gerçekleijtirilmiij olup. üç farkli göz açikligina (30. 
40 ve 50 mm) ve boya (0.5. 1.0 ve 1.5 m) sahip (orbalar kullanilarak salyangoz algarnasinm av 
verimi. av kompozisyonu ve diger canillar üzenndeki elkisi belirlenmeye çaliçilmiçtir.

Araçtirma stiresince yapilan algarna çekimleri sonucunda 30. 40 ve 50 mm göz açikligindaki tor- 
balar ile avlanan deniz salyangozu (Rapana venosa Valenciennes, 1846) sayilari ve ortalama boy- 
lari sirasiyla 1680 adei ve 78.80±0.395 mm, 1832 adei ve 82.54+0.403 mm, 841 adet ve 
86.43±0.577 mm oiarak belirlenmiijtir. Buna göre 50 mm göz açikhgindaki torba aglarin diger 
göz açikliklarina sahip lorbalardan daha seçici oldugu, yani daha az salyangoz avlandigi sonucuna 
varilmijjtir. Av kompozisyonu olarak 40 mm.lik torba. 30 ve 50 mm.lik lorbalardan farkli 
bulunmamiçtir. Avlanan deniz salyangozlarina ait boy-agirhk iliçkisi W=0.00055 L2-7723 
(r=0.94) olarak tesbit cdilmiijtir.

Yapilan çahijma sonunda. deniz salyangozu ile beraber kalkan (Scophtalmus sp.). iskorpit 
(Scorpaena sp.) ve kayabahgi (Gobius sp.) gibi ekonomik degeri yiiksek olan bahklar ile çe. îtli 
yosunlar (Phycophyla), midye (M ylilus sp.), yengeç (Carcinus sp.). teke-karides (Palaemon sp.) 
ve çe§itli türlerdeki balik larvalanyla birlikle daha pek çok dip canhsimn avlandigi tespit 
edilmhjtir. Torba boyunun ve göz açikhgimn kalkan baligi av miktari uzerindeki etkisi istatistiksel 
olarak önemsiz (p>0.05) bulunmu§, iskorpit baiigmin ise 30 mm göz açikhgindaki torba ve 1.5 m 
boyundaki torba ile daha fazla avlandigi saptanmi§tir.

Anahtar Kelimeler: Algarna. Rapaniae, deniz salyongozu, Karadeniz.
Giriç

Su ürünleri üretiminde kullamlan avctlik  
metotlarinin geli^tirilm esi, yeni stoklarin 
kullamma açilm asi ve yararlanilamayan 
pekçok su ürünün ke^fedilip degerlen- 
dirilm eye alinm asi ile su  ürünleri 
üretiminin artirilabilecegi belirtilmektedir 
(A lpbaz, 1990; Ho^sucu. 1991; Çelikkale 
ve ark.. 1993).

D ünya balikçihgi içinde ülkem iz ilk 20 
ülke (m ilyon  toil üzerinde avlayanlar) 
arasina girem em i§ olm akla beraber, 0.5-1  
m ilyon ton/ytl üretim kapasitesine sahip 
ingiltere, P olonya, M eksika, Avusturalya 
gibi ülkeler arasinda ikinci grupta yer al- 
maktadir. E ide edilen 500-600  bin ton 
dolayinda yilltk  su ürünleri istihsalinin  
% 99'u avciltk yolu  ile saglanmaktadir 
(H oçsucu, 1991). D iger ülkelerle 
karçilaçtm ldiginda Türkiye'de, su  ürünleri 
tüketiminin oldukça az oldugu  
görülmektedir.

Günüm üzde yüksek oranda hayvansal 
protein içeren balik yaninda; çe§itli su bit- 
kileri, süngerler, sölentereler, yumuçak- 
çalar, kabuklular, böcekler, am fibiler ve

sürüngenler gibi bütün su canillan m o
dern avlam a yöntem leri ile avlanabilm ek- 
tedir (Ç elikkale ve ark., 1993). Bu neden- 
le dünyamn çejjitli yerlerinde elde edilen  
ürünler, bunlann tüketildigi lilkelere pa- 
zarlanmaktadir. Ornegin, ülkem izde 
tüketimi olm ayan deniz salyangozu, kum 
m idyesi ve bazi su bitkilerinin di§ ülkelere 
ihraç am aciyla avciligi yapilmaktadir.

Japonlar besin olarak kullandiklan deniz  
salyangozunun (Rapana venosa  V alenci
ennes, 1846) kendi sulartnda azalm asi so 
nucunda bu canillar için bazi koruma ted- 
birleri almi§lar ve avciligini belli kurallar 
çerçevesinde sinirlandirmi§lardir. Bunun 
sonucunda Türkiye'nin Karadeniz sahille- 
rinde yaçamakta olan bu deniz ürünü, son  
yillarda Japonya’ya ihraç edilm eye  
ba§lanmi$tir. 1985 yihna kadar tek firma 
tarafmdan toplatilarak ihracati yapilan bu 
iirün, günümüzde degi^ik firmalarin 
giri^tikleri rekabet sonunda yöre bahkçisi 
için önem li bir kazanç materyali haline 
gelmi§tir. Bu durum dogal olarak a$iri av- 
lamadan kaynaklanan problemleri de be- 
raberinde getirmi§tir (Unsal ve ark..

1989).
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§ekil 1. Ara^nrma bölgesi.

Ç iftlik köyü arasinda kalan, derinligi 8-11 
m  arasinda olan alüvyonlu bir sahada 
yapilmiçttr (§ekil 1).

Ara.'jtirma Ondokuz M ayis Üniversitesi 
Sinop Su Ürünleri Fakültesi’ne ait 11 m 
boya ve 78  HP motor gücüne sahip 
Ara$tirma-I adii teknede yürütülmüÿür.

D eniz salyangozlarim  dogal deniz  
ortamindan avlam ak amaci ile 3  m agiz 
geni§liginde, 2 0  cm  agiz yüksekliginde, 5 
cm  çapm da paslanmaya kar§i dayamkh 
galven izli demir borudan yapdm iç salyan
g o z  algarnasi temin edilmiijtir. Torba agin 
alt ag iz  kenarinda sürtünmeden dolayi 
yipranmayi onlem ek am aciyla zincir

donatilmi^tir. A lgam a agzimn zem ine  
gelen tarañna zem ine göm ülü deniz saly- 
angozlanm  çikartmak için gerdi bir çelik  
tel monte edilmi^tir (§ekil 2). Bu algarna- 
da 4  N o PP (Polypropilen) ag ipliginden  
orülmüíj 30 mm, 4 0  mm  ve 5 0  mm  ag göz  
açikhginda, 0 .5  m, 1.0 m ve 1.5 m boyun- 
da torba aglar ayri ayn  denenmi§tir.

Her göz  açik ligi v e  torba ag uzunlugu için 
toplam 2.5 saati kapsayan 5'er çekim  
yapilmiij v e  çekim ler 2  mil/saat sabit hizla  
gerçekle§tirilmi§lerdir. Her çekim den  
sonra algarnadan çikan canh, cansiz tüm 
materyal incelenm i§ ve algarna tem izlen- 
miçtir.
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§ekil 2. Deniz salyangozu avciligindan kullanilan algarna (Orijinal).

Ara§tirmada farkli dizayn özelliklerindeki 
salyangoz algarnalari ile avlanan toplam  
5 01 .6  kg agirligindaki 4353  adei deniz sa
lyangozu kullamlrru§tir.

Algarnalar ile  denizden avlanan salyan- 
gozlari m uhafaza edebilm ek için, 50 It ha- 
cim li plastik tasnif kaplari kullanilmi§tir. 
D eniz salyangozlarinin toplam  
agirhklarini ôlçm ek için denizdeki 
çali§malarda maksim um  100 kg'a kadar 
agirlik ôlçüm ü yapabilen 100 g. hassasi- 
yetinde biiyük kantar kullamlmi§tir. D eniz  
salyangozlarinin boyunu ôlçm ek için  0.1 
mm hassasiyetindeki kumpaslar ve birey- 
sel agirlik tartimi için  1.0 g hassasiyetin
deki, m aksim um  5000  g tarum kapasitesi- 
ne sahip Sartorius marka hassas terazi 
kullamlmiçtir.

D enizden çikarilan salyangozlarda zaman-

la  su kaybi meydana geld ’g i için  tartim 
yapilincaya kadar 5 0  lt'lik plastik tasnif 
kaplan içinde bekletilm i§, bireysel boy ve 
tartim içlemi ise  karada yapilmnjtir. D eniz  
salyangozlarinin toplam boyu; sifonal 
kanalin ucu ile  apex ucu arasindaki 
uzaklik olup, bir kumpas yardinnyla 0.1 
mm  hassasiyetle ôlçülmirçtür. Farkh boy- 
daki deniz salyangozlan 5 mm'lik toplam  
> 5 adet boy gruplanna ayrilmiij ve hesap- 
lamalar bu boy gruplari üzerinden 
yapilmi§tir.

Avlanan 4353 adet deniz salyangozunun  
tamaminin bireysel boy (L, m m ) v e  agrlik 
verilerinden W =a Lb §eklindeki boy- 
agirhk iliçkisi bulunmuçtur (Ricker, 
1975).

Araçtirmada tüm istatistiki hesaplamalar 
ve kontroller D üzgüneç ve ark. (1993)'m n  
açikladigi yöntem lere göre yapilmiçtir.
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Tablo 1. Torba boyuna göre avlanan salyangozlara ait toplam adet. toplam agirlik (kg), ortalama 
boy (mm) ve ortalama agtrliklar (g).

Torba 
Boyu(m)

Göz Açikligi 
(mm)

Toplam Toplam 
Adet (N) Agirlik (kg)

Lort±S "X WorctS 'X

30 567 52.584 76.67±0.368 93.2211.335
0.5 40 561 70.183 84.33±0.402 125.1011.946

50 324 43.013 86.38+0.514 132.7612.619
Toplam 1452 166.050 Ort.82.94±0.414 Ort. 114.3611.174

30 609 67.250 80.24±0.397 110.4311.644
1.0 40 588 72.683 83.61±0.445 123.6112.250

50 177 24.500 87.27+0.802 138.4213.776
Toplam 1374 164.433 Ori.82.5910.470 Ort. 119.6711.324

30 504 52.376 79.4610.423 103.9211.600
1.5 40 683 73.555 80.1510.366 107.6911.635

50 340 45.198 86.0410.522 132.9412.338
Toplam 1527 171.129 Ort.81.2410.419 Ori. Il 2.0711.090

Sonuçlar

Araçtirma siiresince farkli dizayn 
ôzellik lerine sahip torbalarla avlanan sal
yangozlara ait bulgular torba boyuna göre 
toplu olarak Tablo l'de gôsterilmi$tir.

Torba boyuna göre avlanan salyangoz- 
larin ortalama boylart vc miktarlari (adet) 
arasinda istatistiksel açidan farkh olup 
olm adigm i belirlem ek am aciyla yapilan 
varyans analizleri sonucunda torba boyu- 
nun salyangoz boyu ve sayist üzerindcki 
etkisinin ônem siz oldugu (p >0.05) belir- 
lenmi^tir. Yani av miktarina torba boyu- 
nun etkisi bulunmamaktadir. Aynt çekilde 
torba boyunun avlanan salyangozlarin  
toplam  agirhgi ve ortalama agirligi 
üzerindeki etkisi de ônem siz bulunmuijtur 
(p>0.05).

Torba ag gôzii açikligm in avlanan salyan
gozlarin av miktari (adet ve kg), ortalama 
agtrligi üzerinde etkili olup olmadtgini 
test etm ek amactyla varyans analizi 
yapilmi§ ve gôzlenen farktn istatistiksel 
açidan onem li oldugu bulunmuîjtur 
(p<0.05). Belirlenen farkliliklartn liangi 
ag gôzii açikltklari arasmda onemli 
oldugunu tespit etm ek amactyla Duncan 
testi yapilrruçtir.

Duncan testi sonuçlartna göre 50  mm'lik 
torba ile  avlanan salyangoz sayist, hem 30  
mm, lieni de 4 0  nun göz  açikhgindaki tor
balarla avlananlardan onem li düzeyde  
farkh bulunmu^tur (p<0.05). Bu sonuçlar 
dikkate almarak 5 0  mm'lik torbanm diger 
torbalardan daha seçici oldugu ve buna 
bagli olarak dalia az salyangoz avladigi 
sôylenebilir.

Test sonuçlartna göre 50 mm'lik torba ile 
avlanan toplam salyangoz miktari (kg) 40  
mm ag gôzii açikhgindaki torba ile  avla
nanlardan farkh bulunmuçtur (p<0.05). 
Yani 4 0  nun ag gôzii açikhgindaki torba 
50 mm göz  açikhgindaki torbadan toplam  
agirlik olarak çok fazia salyangoz  
avladigi, 5 0  mm'lik torbanm toplam  
agirlik olarak fazla seçici oldugu (ekono- 
mik degeri yiiksek olan deniz salyangoz- 
larini avladigi) bclirlenmiijtir.

D eniz salyangozlarinin ortalama boyu  
bakinnndan yapilan degerlendirm ede sa- 
dece 50 mm'lik torba ile 30 m m  ag gôzii 
açikhgindaki torba arasindaki fark onem li 
bulunmu$tur (p<0.05). Yani 5 0  mm ile 40

mm
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farklili
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te ahn
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mm'lik
olmadi
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inm ve 4 0  m m  ile 30 mm  göz  
açikhgindaki torbalar arasinda yakalanan 
salyangozlann ortalama boyu bakimindan 
farklihklarin istatistiksel olarak onem li 
olm adigi saptanmiçtir. B u  sonuçlar dikka- 
te alinarak 5 0  m m ’lik  torbanm 3 0  mm'lik 
torbadan daha seçici oldugu, fakat 40  
m m iik  torbanm diger iki torbadan farkh 
olm adigi tespit edilmiçtir.

Ortalama agirhgi bakimindan da yine or
talama boyda oldugu gibi sadece 50  
m m ’lik  torba ile  3 0  mm  ag gôzii 
açikhgindaki torba arasindaki fark onemli 
bulunmustur (p<0.05). Yani ortalama 
agirlik bakimindan 4 0  m m 'lik torba ile 50 
m m iik  torba arasindaki fark ônem siz  
olup, ortalama agirlik bakimindan 40  
m m iik  torbanm avladigi den iz salyangoz- 
larini 50 mm'lik torbanm da avlayabildigi 
saptanmi§tir.

Araijtirma süresince yapilan algarna 
çekim leri sonucunda farkh göz  
açikhgindaki torbalar ile m idye (M y tilu s  
galloprovincia lis), çeçitli yosun tiirleri 
( P hycophyra ), karides (Paleom an elegans) 
ve çe§itli yengeç tiirleri ( C arcinus sp.) 
gibi su ürünleri ile beraber çeçitli 
türlerdeki kaya baliklan (G ob ius sp.) eko- 
nomik degere sahip kalkan (S coph tha lm us  
m aeo tica ) ve iskorpit baliklari (Scorpaena  
sp .) da avlanmiçtir. Salyangoz algar- 
nasinin bahklara verdigi zarari belirlem ek  
am aciyla ekonom ik degeri yüksek olan ve 
dikkat çekici miktarlarda avlanan kalkan 
ve iskorpit baliklan degerlendirilm eye 
ahnmiçtir.

Çe§itli g ô z  açikhklarindaki (3 0  m m , 4 0  
mm ve 5 0  m m ) torbalarla avlanan kalkan 
v e  iskorpit bahgi miktarlari Tablo 2'de 
gôsterilmi§tir.

______________T ablo 2. Farkh torba a g  gôzii açikligm a göre  avlanan bahk m iktarlan.

G ôz A çik lig i Torba B oyu A vlanan Bahk Türleri ve Miktarlari (A det)
(mm) (m) Kalkan Iskorpit

0.5 2 5
30 1.0 4 13

1.5 5 17
T o p l.l l  O rt.3.67±0.72 T opl.35 O rt.ll.6 7 ± 2 .8 8

0.5 3 3
40 1.0 3 7

1.5 3 10
T opl.9  0rt.3 .00± 0 .00 T opl.20 O rt.6.67±l .66

0.5 2 1
50 1.0 5 3

1.5 6 5
T opl.13 O rt.4.33±0.98 T opl.9  0rt.3 .00± 0 .94
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Tablo 2’de gösterilen veriler kullanilarak 
avlanan balik miktari (adet) bakimindan 
torba g ö z  açikhgim n etkisinin olup  
olm adigim  belirlem ek am aciyla her iki 
balik türü için ayri ayn varyans analizi 
yapilmi§tir. Torba ag göz  açikliginm  etki
si kalkan baligi sayisi iizerinde istatistik
sel açidan önem siz bulunurken (p>0.05), 
iskorpit bahginda önem li bulunmustur 
(p<0.05). iskorpit baligi sayisi 
bakimindan hangi torba ag gözü  
açikliklan arasindaki farkin önemli 
oldugunu tespit etm ek am aciyla yapilan 
D uncan testi sonuçlarina göre 30  mm'lik 
torba ile hem 4 0  mm  hem de 5 0  mm göz  
açikhgindaki torbalar arasindaki fark 
önem li. 4 0  mm'lik torba ile 5 0  mm ’lik tor
balar arasindaki farkhlik ise  önem siz bu- 
Iunmu§tur. Yani 30 mm  göz  açikhgindaki 
torbalarla diger g ö z  açikhgindaki torbalar- 
dan daha fazla iskorpit baligi yakalanmak- 
tadir.

D iger taraftan, torba boyunun avlanan kal
kan baligi sayisi üzerindeki etkisi istatis
tiksel açidan önem siz bulunurken 
(p>0.05), iskorpit baligi sayisi 
bakimindan önem li bulunmustur 
(p<0.05). Saptanan bu farkin hangi torba 
boylanndan kaynaklandigim tespit etm ek  
am aciyla yapilan Duncan testi sonuçlarina 
göre sadece 0.5 m ile  1.5 m'lik torbalar 
arasinda avlanan iskorpit baligi sayisi 
bakimindan gözlenen  fark önem li olup. 
diger torbalar (05 m ile  1.0 m  ve 1.0 m ile 
1.5 m ) arasindaki fark istatistiksel açidan 
önem siz bulunmustur. Yani 1.5 m  boyun- 
daki torbalar diger torbalara göre çok  
daha fazla iskorpit baligi avlamaktadir.

Yapilan çekim ler sonucunda avlanan top
lam 4353  adet deniz salyangozunun 1680  
adedi 30 mm, 1832 adedi 40  mm ve 841 
adedi 5 0  mm ag gözü açikhgindaki torba- 
lardan elde edilmiçtir. Torba göz  
açikhklarina göre avlanan salyangozlann  
boy siniflanna göre dagilim i Tablo 3'de 
özetlenmektedir.

Tablo 3. Çeijitli göz açikhklarina sahip torbalarla avlanan salyangozlann boy smiflarma göre 
_________dagilimi.

S in if A g G özü A çikhgi (m m )/Salyangoz Sayisi
Gruplari Degeri 

(m m ) (mm)
30 mm. 40  i im. 5 0  ri m.

N (A det) % N (Adet) % M (Adet) %
48-52 50 1 0.06 - - - -
53-57 55 9 0.54 - - - -
58-62 60 56 3.33 5 0.27 1 0.12
63-67 65 110 6.55 63 3.44 11 1.31
68-72 70 250 14.88 194 10.59 41 4.88
73-77 75 330 19.64 360 19.65 93 11.06
78-82 80 379 22.56 404 22.05 177 21.04
83.87 85 273 16.25 297 16.21 155 18.43
88-92 9 0 149 8.87 241 13.16 154 18.31
93-97 95 61 3.63 123 6.71 90 10.70
98-102 100 37 2.20 55 3.00 62 7.37
103-107 105 14 0.83 43 2.35 35 4 .16
108-112 110 8 0.48 26 1.42 17 2.02
113-117 115 3 0.18 17 0.93 4 0.48
118-122 120 - 4 0.22 1 0.12
Toplam 1680 100.00 1832 100.00 841 100.00

30 m 
1680 ; 
boyu 
olmak 
mm vi 
g, 40  
1832; 
59 mr 
üzere 
ortalai 
mu§tu

 Ta

B oy  

Grupk 

(mm  

48-52  

53-57  

58-62  

63-67  

68-72  
73-77 

78-82 

83.87  
88-92 

93-97  

98-1C 

103-1 

108-1 

113-1 

118-1 
Toplf
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30 m m  ag gôzii açikhginda yakalanan  
1680 adei d en iz salyangozunun minimum  
boyu 51 m m , maksim um  boyu 115 mm  
olm ak üzere ortalama boyu 78 .80± 0.395  
mm ve ortalama agirligi ise 102 .67+0.904  
g, 40  mm  ag gôzii açikhginda avlanan 
1832 adet salyangozun ise  minimum boyu  
59 m m , m aksim um  boyu 122 mm  olm ak  
üzere ortalama boyu 82 .54± 0 .403  m m  ve  
ortalama agirligi 118.13+1.131 g  bulun- 
mu§tur. 50 mm  ag gözü  açikhginda yaka

lanan 841 adet deniz salyangozunun m ini
mum, maksimum, ortalama boy v e  ort.~'" 
ma agirliklan ise  sirasiyla; 62 mm, 121 
mm, 86 .43+0.577 mm ve 134.02+1.616 g  
olarak saptanmistir.

Aras t m ilada 0.5  m , 1.0 m  ve 1.5 m  boy- 
undaki torbalarla yapilan algam a  
çekimleri sonunda avlanan deniz salyan- 
gozlanm n boy siniflarma göre sayisal ve 
oransal dagihm lan Tablo 4'de 
gôsterilmi§tir.

Tablo 4. Farkli boya sahip torbalarla avlanan salyangozlann boy siniflarma göre dagilimi.

B oy S in if A g  Gözü A çikhgi (m m )/Salyangoz Sayisi

Gruplari Degeri 

(m m ) (m m )

0 .5  mm. 1.0 mm. 1.5 mm.

N (A det) % N (Adet) % N (Adet) %

48-52 50 - - - - 1 0.07
53-57 55 2 0.14 3 0.22 4 0 .26
58-62 6 0 27 1.86 16 1.16 19 1.24
63-67 65 61 4.20 49 3.57 74 4.85
68-72 70 150 10.33 165 12.01 170 11.13
73-77 75 229 15.77 255 18.56 299 19.58

78-82 80 364 25.07 259 18.85 337 22.07

83.87 85 245 16.87 214 15.57 266 17.42

88-92 90 189 13.02 185 13.46 170 11.13
93-97 95 85 5.85 103 7 .50 86 5.63

98-102 100 53 3.65 51 3.71 50 3.28
103-107 105 19 1.31 42 3.06 31 2.03

108-112 110 16 1.10 22 1.60 13 0.85
113-117 115 8 0.55 9 0.66 7 0.46

118-122 120 4 0.28 1 0.07 - -
Toplam 1452 100.00 1374 100.00 1527 100.00
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0.5 m torba boy unda yakalanan 1452 adet 
deniz salyangozunun ortalama boy ve or- 
talama agirliklari sirasiyla 82 .94± 0 .414  
mm ve 114 .36±  1.174 g. 1.0 m  boya sahip 
torbalarla avlanan 1374 adet den iz salyan
gozunun ortalama boy ve ortalama
agirliklari 82 .59± 0 .470  mm  ve  
i l  9 .67±  1.324 g v e  1.5 m boyundaki tor
balarla yakalanan 1527 adet den iz salyan
gozunun ortalama boy ve ortalama
agirliklari ise 81 .24± 0 .419  mm ve
112 .07±  1.090 g olarak saptanmnjtir.

Araçtirma süresince farkh g ô z  açikhgina  
ve farkh boya sahip torbalarla yapilan al
garna çekim leri sonucunda avlanan top
lam 4353  adet deniz salyangozunun  
tamaminda bireysel boy ve agirlik 
ôlçüm leri yapilmi§ ve bu verilerden deniz 
salyangozuna ait boy-agirhk ili§kisi denk- 
lenii W =0.00055  L2-7723 (r=0.94) çeklinde 
saptanmiçtir (Çekil 3).

Tarti$ma

Düzgüne§ ve ark., (1988)’nm farkh ortam- 
lardan topladiklari (algli, kumlu, kumlu- 
algli ve çamurlu) deniz salyangozlari 
iizerinde yapmi§ olduklari çali^mada; algli 
ortamda W =0.00049x L2-8118 (r=0.995_l), 
kumlu ortamda \V = 0.000096 x LA1560 
(r=0.99S8), kumlu-algli ortamda 
W =0.0017 x L2-5367 (r=0.9938) ve 
çamurlu ortamda W = 0 .000U  x L31319 
(r-0 .9 9 3 7 ) bulunmuçtur. Bu ara§tirmada 
eide edilen degerler (a, b ve r) ile 
Düzgüneç ve ark., (1988)'nin çamurlu or- 
tamdaki degerleri çok  yakm bir benzerlik  
gôstermektedir.

Yapilan bir çaliçmada d en iz salyangozu
nun Haziran ayi ortalarindan Ekim  ayi or- 
talanna kadar yumurta biraktiklan belirtil- 
mektcdir (Karayücel, 1992). Buna ragmen

Çekll 3. Ara$tirmada avlanan salyangozlara ait boy-agirhk iliçkisi.

1994-19 
A vciligi 
Sirküleo 
gozu avi 
leri ara
1995-19  
A vciligi 
Sirküler 
ile ave 
lanmiîjti 
Temmu: 
dionda  
birakilir 
ara.'jtirni 
gozlann  
oldugu 
yumurt« 
gôzlenn  
Dônemi 
Düzenli 
(Anonii 
garna i 
isabetli

Su Ori
Nu mar.
baligin
yunun
ragmen
garnala
üzere
oldukç;
nomik
türlerin
midye,
tiirü o
canlisn
landigi
dip floi
nin ola

Bazi 1 
yango; 
dengej 
zun f 
ôzellik
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1994-1995 D önem ine Ait Su Ürünleri 
A vciligin i D üzenleyen 28 Numarali 
Sirkülerde (A nonim , 1994) deniz salyan
gozu avciligi 1 H aziran-30 T em m uz tarih- 
leri arasinda serbest birakilmi§, ancak
1995-1996 D önem ine Ait Su Ürünleri 
A vciltgm i D üzenleyen 29 Numarali
Sirkülerde deniz salyangozunun algarna 
ile avciligi tüm yil boyunca yasak- 
lanmiijtir. Sadece dahr.a yöntem i ile 15 
T em m uz 1995-1 Eylül 1995 tarihleri 
dionda deniz salyangozu avcilig i serbest 
birakilmnjtir (A nonim , 1995). Ancak
ara.'jtirrnanm yäpildigi tarihlerde salyan
gozlann bazilannin üreme donem indc 
oldugu ve bu nedenle üzerlerinde kendi 
yumurta kapsiillerinin bulundugu 
gôzlenm iç oldugundan, 1995-1996  
D önem ine A it Su Ürünleri A vciligin i 
D üzenleyen 2 9  Numarali Sirkülerde 
(A nonim , 1995) den iz salyangozunun al
garna ile avciliginin  yasaklannuç olm asi 
isabetli bir karardir.

Su Ürünleri A vcilig in i D üzenleyen 28  
Numarali Sirkülerde (A nonim , 1994) 
baligm torbaya girm em esi için torba bo- 
yunun maksimum 1.0 m tutulmasina 
ragmen 0.5 m v e  1 m torba boyundaki al- 
garnalarla kalkan ve iskorpit basta olmak  
üzere bazi demersal balik türlerinin 
oldukça fazla avlandigi gôzlenm içtir. Eko- 
nomik degeri yüksek olan bu balik  
türlerinin yamnda çok fazla sayida yosun, 
m idye, bahk yavrusu, yengeç, bir karides 
türü olan teke v e  daha pek çok  dip 
canlisinin yosun v e  çamurla beraber yaka- 
landigi gözlenm iij, böyleiik le algarnanin 
dip flora ve faunasi üzerinde zararh etkisi- 
nin olabilecegi sonucu ortaya çikmiçtir.

Bazi kaynaklar Karadeniz’de deniz sal- 
yangozlarinin a§in çogald igi, ekolojik  
dengeyi tehdit ettigi, eri§kin bir salyango- 
zun günde 2 -3  adet m idye yiyerek  
özellik le m idye banklarim yok ettigini vc

bu nedenle baliklann beslenm e ortam- 
larinin kaybolm asina neden oldugunu  
dinnektedir. Bu nedenle deniz salyango
zunun çok telilikeli bir predatör oldugu ve 
her yil yayinlanan Su Ürünleri A vciligini 
D üzenleyen Sirkülerler de bu canhnin av 
yasagi kapsami d ionda tutulmasi gerek- 
tigi belirtilmektedir (A nonim , 1990). Bazi 
araçtirmalarda ise deniz salyangozlarinin  
(Rapana venosa  Valenciennes, 1846) 4-5  
yilda cinsi olgunluga eristigi (DLizgüne^ 
ve ark., 1988) ve ortalama olarak 700000- 
800000 adet yumurta verdigi., dogal or- 
tamdan ahnan salyangoz yumurtasi 
kapsüllerinin balik bulunan bir ak- vary- 
uma atildiginda, kapsüllerin ballklar 
tarafindan yenildigi (Karayücel, 1992) 
ifade edilmcktedir. D ogal ortamda da 
larva ve yumurtalann bahklara yem  olabi
lecegi ve deniz salyangozu avciliginin  da 
a.pri ve bilinçsiz bir gekilde yäpildigi 
düçünüliirse, oldukça az bir deniz salyan
gozunun hayatta kalabilecegi sonucu orta
ya çikmaktadir. Oysa Karadeniz’de yaygm  
bir tür olan kara m idye (M ytilus gallopro
vincialis) 1-2 yilda cinsi olgunluga  
eri^ebilmekte ve bir seferde 5-12 m ilyon  
adet yumurta vermektedir. Bazi biiyük 
midyelerde ise bu rakam 25 m ilyona  
kadar ula^abilmektedir (U ysal, 1970; 
Anonim, 1989). Buradan bir m idyenin, 
deniz salyangozunun en az 1/3’ü kadar bir 
sürede cinsi olgunluga eri§tigi vc deniz 
salyangozundan 20-25 kat daha fazla yu
murta verdigi görülmektedir. Bunun sonu
cunda salyangozlann a§m çogald igi ve  
ekolojik dengeyi tehdit ettigi dü§üncesinin  
yersiz oldugu ortaya çikmaktadir.

Genç (1987), deniz salyangozunun boyu- 
nun ortalama 14-15 cm  ve hatta 2 0  cm ’ye  
ula^abildigini bildirmektedir. Son yillarda 
yapilan bazi araçtirmalarda maksimum  
boyda gözle  görülür bir dü§ü§
gözlenmektedir. Düzgüne$ ve ark.
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(1988)nin kullandiklari 336 adetlik 
örnekte en biiyük salyangoz boyu 100 
nim'dir. Ünsal ve ark. (1989) yapmi§ 
oldugu çahçm ada kullanilan 1622 adet 
ôrnek içinde olçülen  en biiyük salyangoz  
boyu ise  106 mm'dir. Sinop Limaninda 
farkh dizayn özellik lerine sahip algarnalar 
ile yapilan bu çaliçm ada kullanilan 4353  
adet den iz salyangozu içinde olçülen mak
sim um  salyangoz boyu 122 mm'dir. T op
lam avlanan d en iz salyangozlarinin içinde 
326  adeli (% 7 .5 ) 100 m m  ve daha büyük 
boy grubunda yakalanmujtir. Diger 
çahçmalara orania bu çali§mada deniz  
salyangozuna ait eide edilen maksimum  
boya ili§kin verilerin yüksek olm asi nede- 
niyle Orta Karadeniz B ölgesinde salyan
goz  populasyonlanm n daha iyi durumda 
oldugu soylenebilir. Bunun nedeni olarak 
bu ara^tirmanin uygulandigi Sinop  
çevresinde a§iri avcihgin D ogu Karadeniz 
Bölgesindeki kadar yogun olmamasi 
gösterilebilir.

D eniz salyangozunun çe^itli biçim lerde 
donatilmiç algarna ile  avcihgi üzerine 
yapilmi§ bir araçtirmaya rastlanamamasi 
nedeniyle araijtirmadan ag gözü açikhgi 
ve torba boyunun av verim ine etkisi ile ¡1- 
gili eide edilen bulgularin kar^ila^tirilmasi 
mümkün olmamiçtir.

Ara§tirma sonuçlarina göre 4 0  mm  ag 
gözü açikhgindaki ve 1.0 m  torba boyun- 
daki algarnalann av verim i ve av kom po
zisyonu açisindan uygun oldugu fakat her 
ag gözü  açikhginda ve torba boyunda eko- 
nomik degere sahip baliklann avlanmiç 
olm asi nedeniyle salyangoz algarnasimn 
bazi baliklar açisindan pek fazla seçici bir 
av araci olm adigi kamsina vanlmiçtir.

Bu çahçmada A gustos ayi içerisinde avla
nan deniz salyangozlarinin kabuklan  
üzerinde yumurta kapsüllerinin bulunm asi 
ve yumurtalarin salyangozlarla beraber

zarar görm esine iliçkin gôzlem ler,
Karayücel (1992)'in araçtirma sonuç- 
lanyla benzerlik göstermektedir. Buna 
göre salyangoz avciliginin 15 Haziran-I 
Ekim  tarihleri arasinda tamamen yasak- 
lanmasi yararli olacaktir. 1995-1996 av 
dönem ine ait su ürünleri avciligini 
düzenleyen 29 Numarali Sirkülerde (A no
nim, 1995) algarnanm tamamen yasak- 
lanmi§ olm asi genei olarak bu araçtirma 
sonuçlanyla uyuçan yerinde bir karardir. 
Fakat 1996-1997 av dönem ine ait 30/1 
Numarali Sirkülerde algarnanm deniz  
salyangozu avcihgm da tekrar serbest 
birakilmi§ olm asi (A nonim , 1996) bu 
ara^tirma sonuçlarina ters dü$mektedir. 
D iger yandan deniz salyangozunun yaz  
aylarinda özellik le birbirlerinin kabuklan 
üzerine yumurta kapsüllerini birakmalan 
nedeniyle yumurtalarin olgunlaçabilm esi 
ve tireme içleminin tamamlanabilmesi 
açisindan 15 Haziran-1 Ekim tarihleri 
arasinda her türlü araçla salyangoz  
avciliginin  yasaklanmasi gerekir. Amlan  
tarihler d ionda sadece dalm a yôntem iyle  
avciliga izin verilerek veya diger canillara 
zarar verm eyecek gekilde geli§tirilmi§ 
daha m odem  av araçlarmin kullamlmasi 
saglanmahdir. Bu gerekçeler dikkate 
alinarak sirkülerde av yasaklarinda v e  ser
best avlanma tarihlerinde yeniden
düzenlenm e yapilmasi yerinde olacaktir.

Ekosistem deki denge, besin zinciri saye- 
sinde saglanmaktadir. D eniz salyangozu
nun besin kaynagim m idye gibi kabuklu 
su ürünleri olu.^turmakta, deniz salyango
zu yumurtalari ise deniz ortaminda 
yaçayan diger baliklar için besin kaynagi 
oluçturmaktadir. D en iz salyangozu ki§ 
m evsim i ballan uda derin bölgelere 
çekilm ekte, sadece yaz aylarinda üremek 
am aciyla sig  kiyi sulanna gelm ektedir. 
Baliklann da üremek am aciyla sahile 
geld igi bu dönem de algarna ile  yapilacak

olan avcilig i 
lam i beslem  
daha fazla ol

D eniz satyai 
lenciennes, 
nun tespiti 
ara^tirmaya 
le bu k 
ara§tirilmasi 
zunun minii 
m eli ve get 
bu canhnin  
verilmelidir

Düzgüne§ v 
ark. (1989)' 
yuna ili§k 
olçülen deg 
salyangoz t 
bunun a§iri
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olan avciligin , diger su iirünlerine ve bun- 
lann beslenm e ortam lanna verecegi zarar 
daha fazla olmaktadir.

D eniz salyangozunun (R apana  venosa  V a
lenciennes, 1846) i ík Lireme ya§i ve boyu- 
nun lespiii üzerine yapilm iç detayli bir 
ara§tirmaya rastlanmamnj olm asi nedeniy
le bu konunun ileride öncelikle  
ara^tirilmasi önerilebilir. D en iz salyango
zunun m inim um  avlam a boyu tespit edil- 
meli ve getirilecek yasal simrlamalar ile  
bu canlinin en az bir kere ürem esine firsat 
verilmelidir.

Diizgüne$ ve ark. (1988)'nin ve Ünsal ve 
ark. (1989)'ntn maksim um  salyangoz bo
yuna ili§kin bulgulari bu çaliçmada 
olçülen degerlerle kar§ila§tirilacak olursa; 
salyangoz boyunun giderek küçüldügü ve 
bunun a§iri ve bilinçsiz avcihktan kaynak-
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landigi söylenebilir. Önümüzdeki yillarda 
bilinçsiz ve a^in avcilik nedeniyle salyan
goz  avciliginin  bugünkü durumundan 
daha kötü duruma düçm em esi için getiri- 
len yasaklarin tüm bu olum suz ko§ullar 
düçünülerek tekrar düzenlenm esi ve de- 
netlemelerin daha yogun bir gekilde 
yapilm asi gerekmektedir. D iger canhlarin 
hayatini olum suz yönde etkileyen salyan
goz  algarnasi ile avciliga  ili^kin 1995- 
1996 av dönemine ait 2 9  Numarali 
Sirkülerdeki (Anonim , 1995) simrla- 
mamn, bundan sonraki yillarda da geçerli 
olm asi uygun olacaktir.

Ü lkem izde bundan sonraki yillarda 
yapilacak olan çali$malarda bu degerli ka- 
buklu su ürür.ünün stok tespitinin  
yapilmasi ve daha modern av araçlannin  
geli§tirilmesi yararli olacaktir.
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