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Özet
Anavataný Amerika Birleþik Devletleri olan Hibrit çizgili levrek, birçok ülkeye
daðýlmýþtýr. Hibrit çizgili levrek 1999-2000 tarihlerinde iki özel iþletme tarafýndan ayrý
ayrý zamanlarda Tarým Bakanlýðýnýn izniyle Türkiye'ye getirilmiþtir. Bozdoðan Kemer
Baraj Gölü'nde (Aydýn) að kafeslerde besiye alýndýktan sonra doðaya kaçan balýklardan biri
yakalanmýþtýr. Yakalanan hibrit çizgili levrekte ilk dorsal yüzgeç de 9 diken, ikinci dorsal
yüzgeçte bir diken ve 13 yumuþak ýþýn bulunmaktadýr. Anal yüzgeç 3 diken ve 11
yumuþak ýþýna sahiptir. Aðýzda üst çene ve alt çene kemikleri üzerinde çok küçük diþler
bulunur. Aðýz boþluðunu çevreleyen vomer ve palatinde diþler yer alýr. Ayrýca dil üzerinde
2 adet diþ oluþumu dikkati çekmektedir. Bu çalýþmada, doðadan elde edilen bu balýk
üzerinden hibrit çizgili levreðin bazý morfometrik ve meristik özellikleri verilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Aydýn-Bozdoðan baraj gölü, hibrit çizgili levrek, Morone chrysops,
Morone saxatilis.
A New Morone Species “ Hybrid Striped Bass (Morone chrysops x Morone
saxatilis )” from Aydýn Bozdoðan Dam Lake in Turkey
Abstract
The hybrid striped bass (Morone chrysops x Morone saxatilis ) which is distributed to
many countries is native to United Stated of America. The hybrid striped bass fries were
imported by two separate companies with the permission of Turkish Agriculture
Ministry in 1999-2000. The broodstock was first stocked in net cages but contamination
occured in Bozdoðan dam lake in Aydýn. As an evidence of contamination a sample fish
was catched from the lake. On the hybrid striped bass, at first dorsal fin 9 true spines, at
the second dorsal fin 13 soft rays and 1 spine, at anal fin 3 spines and 11 soft rays are
located . Small tooth located on each lower and upper jaws. Vomer and palatinde tooth
exist in hybrid striped bass. Addionaly two horny teeth section formation is observed on
tongue. This study indicates some morphomeristics of the sample fish.
Keywords: Aydýn-Bozdogan dam lake, hybrid striped bass, Morone chrysops, Morone
saxatilis.

GÝRÝÞ
Çizgili levrek (Morone saxatilis Walbaum, 1792),
beyaz levrek (Morone chrysops Rafinesque, 1820) ve
onlarýn hibritleri, tatlý su ve anadrom türleri kapsayan Moronidae familyasýnýn üyesidirler (Woods
2001). Hibrit çizgili levrek Kuzey Amerika'nýn doðu
kýyýsýna özgü anadrom çizgili levrek (M. saxatilis) ile
Missisipi Nehri'ne özgü beyaz levreðin (M. chrysops)
çaprazlamasýdýr (Hodson 1995). Oldukça tutulan
çizgili levrek populasyonlarýnýn önemli derecede
azalmasýndan dolayý araþtýrmacýlar hibritlerin
havuzlarda üretim teknolojisini geliþtirmiþlerdir.
Bunun sonucunda ebeveynlerinden daha hýzlý
geliþen ve hastalýklara daha dirençli ve dayanýklý olan
melezler ortaya çýkmýþtýr (Noga ve ark.1992).
Hibridlerin havuzlara adapte edilip, havuzlardaki
yetiþtiriciliði ile ilgili bilgilerin sivil halka ulaþmasý ve
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ticari üretime geçilmesi 1980'lerin ortalarýný bulmuþtur (Carlberg ve ark. 2000).
Hibrit çizgili levrek Amerika Birleþik Devletleri’nde insan tüketimi için yapýlan balýk kültüründe
çok özel bir yere ve potansiyele sahiptir (Hodson
1989). Karnivor, örihalin, hýzlý geliþim ve hastalýklara dirençli oluþu gibi elveriþli kültür özelliklerinden dolayý dünyanýn büyük bir bölümünde,
kültürü yapýlan ve insan gýdasý olarak tüketilen oldukça popüler bir türdür. Kanada, Ýsrail, Tayvan,
Çin, Ýtalya, Portekiz, Fransa ve Almanya gibi
ülkelerde uluslararasý bir ilgi kazanmýþtýr (Caims ve
ark.1999, Liu ve ark. 1998, Nitzan ve ark. 2001).
Çalýþmaya konu olan hibrit çizgili levrek ticari olarak çizgili levrek (M. saxatilis) erkeði ile beyaz levrek
(M. chrysops) diþisinin çaprazlanmasý ile üretilmektedir (Hodson 1991, Bartley ve ark. 2001,
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Mylonas ve Zohar 2001). Çizgili levrek diþisi ile
beyaz levrek erkeðinin melezi, palmetto bass olarak
adlandýrýlýr (Kerby ve Harrell 1990) ve çizgili levreðin büyük yumurtalara sahip olmasý, larvalarýn
erken dönemde canlý yemden suni yeme geçebilmesi ve çizgili levrekten daha iyi geliþim ve yaþama
oraný göstermesinden dolayý oldukça arzu edilir
(Tuncer ve ark. 1990). Buna raðmen, ilk iki yýldaki
üstün geliþimi (Kohler ve ark. 2001), beyaz levrek
anaçlarýna ulaþýlabilirliðin daha fazla ve kültür
þartlarýnda diþilerin üreme kontrolünün daha kolay
olmasýndan dolayý sunshine bass olarak bilinen
(Kerby ve Harrell 1990) beyaz levrek diþisi ile çizgili
levrek erkeðinin melezleri günümüzde daha çok
kullanýlmaktadýr (Mylonas ve ark.1996). Çizgili
levrek, anadrom olmakla birlikte tüm hayatýný tatlý
sularda geçirebilen, rekreasyonal olta balýkçýlýðý ve
su havzalarýnda fazla sayýda bulunan diðer balýk
türleri (Nematalosa sp., Dorosoma sp.) için predatör
özelliði olan çok önemli bir balýktýr (Dettmers ve
ark. 1998). Ýsrail' de kendiliðinden aþýrý üreme ile
kontrol dýþýna çýkan Tilapya populasyonlarýnda,
istenmeyen artýþýn biyolojik yöntemlerle kontrol
altýnda tutulmasý için kullanýlmaktadýr (Milstein ve
ark. 2000).
Bu Morone türleri Türkiye doðal sularýnda
bulunmamaktadýr ancak hibrit çizgili levrek
kontrollü üretimi balýk yetiþtiricilerinin ilgisini
çekmiþtir. Hibrit çizgili levrek (Morone chrysops x
Morone saxatilis ) 1999-2000 tarihlerinde iki özel
iþletme tarafýndan ayrý ayrý zamanlarda Tarým
Bakanlýðýnýn izniyle Türkiye'ye getirilmiþtir. 0,5 g
canlý aðýrlýðýnda ilk getirilen balýklar Muðla-Savran
bölgesinde toprak havuzlarda, sonra getirilen balýklar ise Aydýn-Bozdoðan Kemer Baraj Gölünde að
kafeslerde büyütmeye alýnmýþtýr. Mayýs 2000 yýlýnda
baþlanan çalýþma, Ege Bölgesi'nde Aydýn ili
Bozdoðan ilçesi sýnýrlarýnda kalan Kemer baraj gölü
alanýnda (Þekil 1) Aðustos 2003 yýlýna kadar yürütülmüþtür.
Bu çalýþmada Türkiye sularýna girmiþ olan Moronidae familyasýndan Hibrit çizgili levreðin (Morone chrysops x Morone saxatilis ) bazý morfolojik ve
meristik karakterleri verilerek, sularýmýzdaki yeni
bir tür balýk tanýtýlmýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Hibrit çizgili levrek yavrularý, Tarým Bakanlýðý
izniyle Baðcý Su Ürünleri tarafýndan Mayýs 2000'de,
Ýsrail' den ithal edilerek firmanýn havuzlarýna
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stoklanmýþtýr. 0,5-1 g olarak gelen balýklar adaptasyon süresi geçildikten sonra að kafeslerde beslenmeye baþlanmýþtýr. 2001 yýlýnda að kafeslerden
birinin aðýnýn yýrtýlmasý ile doðaya kaçan (yaklaþýk
2000 adet) balýklardan bir tanesinin uzatma aðlarýna
takýlmasý ile balýk materyali yakalanmýþtýr (Þekil 2).
Morfometrik karakterlerin ölçümü için 1 mm
hassasiyetli balýk ölçüm tahtasý, aðýrlýk ölçümleri
için 0,1 g hassasiyetli elektronik terazi kullanýlmýþtýr.

Þekil 1. Aydýn-Bozdoðan Kemer Baraj Gölü.

Þekil 2. Hibrit çizgili levrek
(Morone chrysops x Morone saxatilis ).

Morfometrik özelliklerin tanýmlanmasý, Harrell ve
ark.(1990) göre yapýlmýþtýr.
BULGULAR
Hibrit çizgili levreðin görünüþü çizgili levrek ve
beyaz levreðin karýþýmýdýr. Vücut her iki yandan
basýk ve pulludur. Vücut rengi sýrtta, gümüþten
siyaha doðru ventralde beyaza doðrudur. Vücudun
yanlarýnda boyuna 7-8 adet koyu çizgi bulunur ve
çizgiler solungaç kapaðýndan kuyruða kadar uzanýr.
Bu çizgiler pektoral yüzgecin arkasýnda ve lateral
çizginin altýnda kalan alanda kýrýlýr.
Ýki dorsal yüzgece sahiptir. Vücudun ortasýna
yakýn olan dikenli dorsal yüzgeç 9 diken ve onun
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arkasýndaki yumuþak ýþýnlý yüzgeç bir diken ve 13
yumuþak ýþýn içermektedir. Her iki dorsal yüzgeç
ince bir zarla baðlanmamýþtýr. Kuyruk yüzgeci çatallý
ve iki loplu olup, anal yüzgeç 3 diken ve 11 yumuþak
ýþýna sahiptir. Aðýzda üst çene ve alt çene kemikleri
üzerinde çok küçük diþler bulunur. Aðýz boþluðunu
çevreleyen vomer ve palatinde diþler yer alýr. Ayrýca
dil üzerinde 2 adet diþ oluþumu dikkati çekmektedir
(Tablo 1).
Predatör balýklar stoklandýklarý ortamlarda önce
balýk populasyonlarý üzerine ve uzun vade de dolaylý
olarak çevresel açýdan sakýncalý olabilir. Hibrit çizgili
levreðin kontrolsüz stoklanmasý, yetiþtiriciliðe baðlý
olarak Türkiye'nin sulak alanlarýna daðýlmasý ve
hibrit olmasýna raðmen üreme potansiyeli bulunmasý ekolojik problemler oluþturabilir. Dolayýsýyla
yerli bir tür olmayan ve risk taþýyan çizgili levreðin
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Tablo 1. Bir hibrit çizgili levreðin bazý morfometrik ve
meristik özellikleri.

yetiþtirildiði Bozdoðan baraj gölünde üreyip
üremediðinin araþtýrýlmasý ve elde edilen sonuçlarýn
planlamaya yönelik olarak deðerlendirilmesi gerekmektedir.
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