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ÖZET: Çanakkale sığ sularında (<2m) yapılan bu çalışmanın ana amacı, genç mırmır, Lithognathus mormyrus 
(Linneaus, 1758), bireylerinin beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesidir. Bu amaçla, Ocak ile Aralık 2007 
tarihleri arasında ığrıp örneklemeleri ile 6 farklı istasyondan elde edilen toplam boyları 33–125 ± 0.18 mm arasında 
olan 113 adet genç mırmır bireylerinin mide içerikleri incelenmiştir. Bu bireylerin 16 (%14.16) adetinin midesinde 
besinsel organizmaya rastlanılmamıştır. Toplam IRI değerlerine göre, genç mırmır bireylerinin ana besinlerinin 
copepod (%IRI = 91.19) olduğu ve diğer başlıca besin kaynaklarının da sırasıyla foraminifera (%IRI = %1.98), 
peracaridea (%IRI = %1.60), cumacea (%IRI = %1.50), amphipoda (%IRI = %0.75) ve mollusca (%IRI = %0.11) 
olduğu belirlenmiştir. Besin tercihlerinin mevsimsel olarak değişip değişmediğini tespit etmek amacıyla ANOSIM 
istatistik testi uygulanmış ve önemli derecede fark bulunamamıştır (ANOSIM: R = 0.24, P > 0.05).

Anahtar kelimeler: Mırmır, beslenme, Çanakkale, genç bireyler, Lithognathus mormyrus

ABSTRACT: The main purpose of this study was to determine feeding habits of young of the year striped sea 
bream, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) from Canakkale shallow waters (<2m). With this purpose, 
stomach contents of 113 specimens, total length from 33 to 125 ± 0.18 mm, collected by beach seine from January 
to December 2007, from 6 different sampling locations, were analyzed. The overall percentages of empty stomachs 
were 14.16%. Based on the IRI analysis, among the main prey categories copepod (%IRI = 91.19) was the most 
preferred food group, followed by foraminifera (%IRI = %1.98), peracaridea (%IRI = %1.60), cumacea (%IRI = 
%1.50), amphipoda (%IRI = %0.75) and mollusca (%IRI = %0.11). No significant differences were found among 
the seasons (ANOSIM: R = 0.24, P > 0.05) in terms of nutrient preference.
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GİRİŞ

Popülasyona gerçek katılımı sağlayan genç birey-
lerin ekosistem içerisindeki rolünün bilinmesi (Pinkas, 
1971), üreme, predatörlerden korunma ve beslenme 
alanlarının tespit edilmesi sürdürülebilir balıkçılık açı-
sından önemlidir (Harmelin-vivien et al., 1995). Özel-
likle ekonomik ve ekolojik öneme sahip türlerin genç 
bireyleri üzerine yapılacak olan çalışmalar bu amaca 
yardımcı olacaktır (Berg, 1979).

Sparidae familyasına ait protandrik hermafrodit bir 
tür olan mırmır, Lithognathus mormyrus, (Besseau and 
Bruslesicard, 1991; Besseau and Bruslesicard, 1995) 
Atlantik Denizi, Adriyatik Denizi, Kızıl Deniz ve Gü-
ney-batı Hint Okyanusu’nda geniş bir dağılım gösteren 
demersal bir balıktır (Bauchot and Hureau, 1986). Sa-
hile yakın sularda, dip habitatı kayalık, kumluk veya 
kumlu-çamurlu olan bölgelerde, 1–150 metre derin-
likleri arasında, yoğun olarak ise 10–30 metre derin-
liklerde yaşamaktadırlar (Bauchot and Hureau, 1990). 
En önemli besin kaynakları zemindeki kabuklular, yu-
muşakçalar ve kurtlar gibi hayvansal organizmalardır 
(Quéro, 1984; Whitehead et al., 1986).

Türkiye’de kıyı ve lagün balıkçılığında önemli 
bir av miktarına sahip, ekonomik değeri yüksek bir tür 
olan (Emre ve ark., 2010) mırmır balığının biyolojisi 
üzerine Batı Akdeniz’de (Verdiell-Cubedo et al., 2006), 
Kuzey ve Orta Adriatik Denizi’nde (Kraljevic et al., 
1995; Kraljevic et al., 1996), Doğu İspanya kıyılarında 
(Suau, 1970) ve Doğu Atlantik’te (Lorenzo et al., 2002; 
Pajuelo et al., 2002) çalışmalar yapılmıştır. Adriatik 
Denizi’nin batısında (Froglia, 1977; Fabi et al., 2006), 
doğusunda (Santic et al., 2010), Sicilya’nın kuzeybatı 
kıyılarında (Badalamenti et al., 1993) ve Thracian De-
nizi kıyılarında (Kallianiotis et al., 2005) mırmır balı-
ğının beslenmesi üzerine çalışmalar yapılmış olmasına 
rağmen genç bireylerin beslenmesi üzerine Doğu İs-

panya kıyılarında yapılan (Suau, 1970) yalnızca bir ça-
lışmaya  rastlanmıştır. Türkiye’de ise mırmır balığının, 
İskenderun Körfezi’nde büyüme özellikleri ve ölüm 
oranları (Turkmen ve Akyurt, 2003), Ege Denizi’nde 
embriyonik ve larval gelişimi (Firat et al., 2005) ve de 
Akdeniz’de yaş ve büyüme özellikleri (Emre ve ark., 
2010) çalışılmış olmasına rağmen beslenme alışkan-
lıklarının belirlenmesi üzerine herhangi bir çalışmaya 
literatürde rastlanamamıştır. 

Bu çalışmanın amacı Çanakkale sığ sularında 
(<2m) bulunan genç mırmır bireylerinin, Lithognathus 
mormyrus, beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve 
mevsimsel değişikliklerin besin tercihleri üzerinde et-
kilerinin olup olmadığının tespit edilmesidir. 

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Çanakkale kıyılarında 0–2 m derinli-
ğindeki sığ sularda 6 farklı istasyonda Ocak – Aralık 
2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örnekle-
meler, genç balıkların yakalanmasında yaygın olarak 
kullanılan bir örnekleme aracı olan ığrıp kullanılarak 
yapılmıştır. Kullanılan ığrıp 32 m uzunluğunda, 2 m 
yüksekliğinde ve 5 mm ağ göz açıklığına sahiptir.

Genç mırmır bireylerinin toplam boyları (TB) mm 
olarak ölçüm tahtaları kullanılarak ölçülmüş ve 33–125 
± 0.18 mm TB arasında olan (ortalama 54.6 mm TB) 
toplam 113 adet genç mırmır bireyi yakalanmıştır (Şe-
kil 1). Örneklenen bireylerin diseksiyon makası ile 
mideleri alınmış, sonra mideler % 4’lük formaldehit 
çözeltisinde saklanmıştır. Örnekler trioküler Olympus 
SZX7 mikroskop altında bisturi ve makas yardımıyla 
açılarak, mide içeriğindeki besinleri oluşturan türler be-
sin gruplarına göre ayrılmıştır. Mide içeriklerinde bulu-
nan türler, taksonomik olarak tayini yapılabilen en alt 
guruba kadar inilip miktarları sayılmış ve 0.0001 hassa-

Şekil 1. Genç mırmır bireylerinin mevsimsel olarak boy-frekans dağılımları.
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siyetli analitik hassas terazi ile ağırlıkları ölçülmüştür.

Mide doluluk oranı, boş (%0), az dolu (%25), yarı 
dolu (%50), oldukça dolu (%75) ve tam dolu (%100) 
olarak 5 kategoriye ayrılmıştır (Kitsos ve ark., 2008). 
Boşluk indeksi (Vacuity index, VI), boş midelerin top-
lam incelenen örnek sayısına yüzde oranı olarak ifade 
edilmektedir ve aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır 
(Berg, 1979);

VI = (Boş mide sayısı / Toplam mide sayısı) x 100   (1)

Bu çalışmada kantitatif beslenme araştırmalarında 
kullanılan besin grubunun rastlanma sıklığı oranı (%F), 
besin grubunun sayısal varlık oranı (%N) ve besin gru-
buna ait ağırlık oranı (%W) değerleri (Hyslop, 1980) 
hesaplanmasında Pinkas ve ark. (1971) tarafından öne-
rilen nispi önem indeksi (IRI) formülünden yararlanıl-
mış ve ayrıca aşağıdaki formüle göre %IRI hesaplan-
mıştır (Cortes, 1997).

IRI = (%N + %W) × (%F)                                                                                     (2)

%IRI = (IRI / Σ IRI) x 100                                                                                    (3)

Mevsimler arası mide boşluk yüzdelerini (VI) ista-
tistik olarak test etmek amacı ile ki-kare (χ2) testi uygu-
lanmıştır. Mevsimsel olarak besin farklılığı olup olma-
dığını belirlemek amacı ile ANOSIM istatistik analizi 
kullanılmıştır. İstatistik analizler PAST versiyon 2.09 
paket programı ile yapılmıştır. İstatistik önem derecesi 
(α) 0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Genç mırmır bireylerinin mide içerikleri incelen-
miş ve elde edilen başlıca besinlerin sırasıyla, crustacea 
(%IRI = 95.85), foraminifera (%IRI = %1.98), cuma-
cea (%IRI = %1.50), amphipoda (%IRI = %0.44) ve 
mollusca (%IRI = %0.11) ana gruplarından oluştuğu 
tespit edilmiştir (Çizelge 1). Crustacea grubunun içeri-
sinden nispi önem indeksine göre en fazla sırasıyla co-
pepod (%IRI = 91.19) ve peracarida (%IRI = 1.60) ile 
beslendikleri tespit edilmiştir (Çizelge 1). Toplam IRI 
değerlerine göre, besin değerinin %50 veya daha faz-
lasını temsil eden besin grubu, ana besin kaynağı ola-
rak sınıflandırılmaktadır (Rosecchi and Nouaze, 1987). 
Bu bakımdan, Çanakkale sığ sularındaki genç mırmır 

bireylerinin ana besin kaynağını copepod olarak sınıf-
landırılabilir. Copepod altsınıfına dahil olan besinler-
den ise en fazla harpacticoid (%IRI = 42.09) türleri ile 
beslendikleri tespit edilmiştir. Amphipoda, isopoda ve 
decapoda gibi diğer besinler yine bu türün genç bireyle-
ri için önemli besinler arasında yer almaktadır. Yapmış 
olduğumuz çalışmada, diğer çalışmalara (Kallianiotis 
ve ark., 2005; Santic et al., 2010) benzer olarak genç 
mırmır bireylerinin karnivor beslenme özelliği göster-
dikleri tespit edilmiştir. Adriyatik Denizi’nde Santic ve 
ark. (2010) toplam boyları 128 ile 317 mm arasında 
değişen mırmırların beslenme alışkanlıklarını incele-
miş ve yapmış olduğumuz bu çalışmaya benzer olarak 
copepoda ve amphipoda gibi nispeten küçük yemlerin 
160 mm’den küçük mırmır bireylerinin ana besinleri 
olduğunu tespit etmişlerdir.

Balığın boyca büyümesi ile birlikte ağız açıklığı da 
büyümektedir (Pallaoro et al., 2004) ve bu da balıkların 
daha büyük ve çeşitli besinleri yakalamalarına olanak 
sağlamaktadır (Ware, 1972; Ross, 1977; Stoner and Li-
vingston, 1984). Balık boyu ile orantılı olarak enerji ge-
reksinimi de artmaktadır ve tercih ettikleri besinler de 
boyut olarak büyümektedir (Ross, 1977; Stoner and Li-
vingston, 1984). Mırmır balığının beslenme alışkanlık-
ları üzerine yapılan çalışmalarda, balık boyu büyüdük-
çe besin tercihinde decapoda ve bivalve gibi nispeten 
daha büyük besinlerin artış gösterdiği ve aynı oranda 
copepoda, amphipoda gibi nispeten küçük besinlerin 
azaldığı gözlemlenmiştir (Santic et al., 2010). Benzer 
olarak Froglia (1977), Batı Adriatik kıyılarında küçük 
mırmır bireylerinin copepoda, cumacea ve polychaete 
larvaları ile beslendiklerini fakat boyları büyüdükçe ec-
hinoderm, decapoda, bivalve ve kemikli balıklar gibi 
daha büyük besinleri daha çok tükettiklerini belirtmiş-
tir. Yapmış olduğumuz çalışmada, morfolojik olarak bu 
çalışmalarda incelenen bireylerden nispeten küçük olan 
33–125 mm TB arasındaki genç mırmır bireylerinin 
ana besin kaynağının küçük besinlerden olan copepod 
olduğu tespit edilmiştir. Balık boyu değiştikçe besin 
tercihinin de değişmesi tür içi rekabeti de azaltmaktadır 
(Langton, 1982). Bu da popülasyondaki küçük bireyle-
rin hayatta kalma şansını arttırmaktadır. 

Mevsimsel olarak genç mırmır bireylerinin beslen-
me rejimi incelendiğinde, en fazla organizma çeşitliliği-
ne ilkbaharda rastlanılmıştır (Şekil 2). Fakat mevsimsel 
değişimin istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlen-
miştir (ANOSIM: R = 0.24, P > 0.05). Genç bireylerin 
yıl boyunca genellikle copepod ile beslendikleri fakat 
sonbahar mevsiminde sadece caridea ile beslendikleri 
tespit edilmiştir. Bunun başlıca nedeninin ise sonbahar 
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mevsiminde elde edilen bireylerin ortalama boylarının 
diğer mevsimlere kıyasla daha büyük olmasından kay-
naklandığı düşünülmektedir (Şekil 1). Mırmır balıkla-
rının Adriatik Denizi’ndeki beslenmesinin yaz mevsi-
minde decapoda tüketiminin arttığı (Santic et al., 2010) 
ve bunun birçok decapoda türünün bu mevsimde stoğa 
katılımının olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiş-
tir (Ross, 1978; Stoner, 1980). Diğer taraftan, Thracian 
Denizi’nde mırmır balığının beslenmesinde mevsimsel 
olarak önemli farklılık tespit edilmiş ve bivalvelerin 
ilkbaharda, amphipodaların kışın ve polychaetelerin 
ise sonbahar ve yaz mevsimlerinde baskın olduğunu 
bildirmişlerdir (Kallianiotis et al., 2005). Yapılan bu 
çalışmada ise istatistik olarak bir farklılık olmamasına 
rağmen (P>0.05), amphipodalar (%IRI = 1.9) sadece 
ilkbaharda, polychaete (%IRI = 2.59) ise sadece yaz 

mevsiminde örneklenen bireylerde bulunmuştur. Fakat 
miktar olarak oldukça azdır (Şekil 2). Aradaki bu farkın 
incelenen bireylerin boy farkından veya bölgesel deği-
şiklikten kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Çalışmamızda elde edilen bireylerin yalnızca 16 
(%14.16) adetinin mide içeriğinde herhangi bir besin 
maddesine rastlanmamış olması türün bulunduğu or-
tamda besin sıkıntısı olmadığının bir göstergesidir. 
Beslenme yoğunluğu boş mide yüzdeleri ile ters oran-
tılıdır (Bowman and Bowman, 1980). Çalışmamızda 
boş mide oranı en fazla yaz mevsimi (%7.07), en az ise 
kış mevsimi (%1.76) örneklemelerinden elde edilmiştir 
(Şekil 3). Boşluk indeksi mevsimsel olarak karşılaştırıl-
dığında istatistik olarak birbirinden farklı bulunmuştur 
(χ2=8.23, P < 0.05). Kış mevsiminde boş mide oranı-

Çizelge 1. Çanakkale sığ sularında elde edilen genç mırmır bireylerinin mide içeriğinde tespit edilen besinsel organizmaların 
sayısal yüzdeleri (% N), bulunuş frekansı yüzdeleri (% FO), ağırlık yüzdeleri (% W) ve nispi önem indeksi oranı IRI ve yüz-
deleri (%IRI)
Mide içeriği %N %F %W IRI %IRI 

Annelida      
 Polychaeta 0.28 0.67 4.18 2.45 0.11 
Toplam Annelida 0.28 0.67 4.18 2.45 0.11 
Crustacea      
 Amphipoda (tanımlanamayan) 0.74 3.85 1.85 9.97 0.44 
  Gammaridae 0.40 1.65 2.57 4.90 0.22 
   Corophium valutator 0.12 1.65 0.61 1.20 0.05 
  Caprellida 0.03 0.56 0.15 0.10 <0.01 
   Ericthonius brasiliensis 0.03 0.56 1.17 0.66 0.03 
Toplam Amphipoda 1.33 8.27 6.35 16.83 0.75 
 Isopoda (tanımlanamayan) 0.09 1.65 2.65 4.51 0.20 
   Idotea sp. 0.06 1.10 5.06 5.63 0.25 
 Idotea balthica 0.06 0.56 1.55 0.89 0.04 
Toplam Isopoda 0.22 3.31 9.26 11.03 0.49 
 Copepoda (tanımlanamayan) 34.93 18.14 23.79 1064.60 47.48 
   Cyclopoid 4.41 4.95 2.48 34.06 1.52 
   Calanoida 0.77 1.65 0.61 2.27 0.10 
   Harpacticoid 48.44 12.09 29.65 943.90 42.09 
Toplam Copepoda 88.55 36.84 56.52 2044.83 91.19 
Decapoda (tanımlanamayan) 0.03 0.56 0.45 0.27 0.01 
  Caridea 0.03 0.56 2.42 1.35 0.06 
   Sergestidae 0.03 0.56 0.15 0.10 <0.01 
Toplam Decapoda 0.09 1.67 3.03 1.71 0.08 
 Peracarida 0.90 8.80 3.18 35.77 1.60 
 Mysidae 0.03 0.56 0.11 0.08 <0.01 
 Cladocera 0.74 2.20 0.45 2.62 0.12 
 Cumacea 0.37 4.40 7.29 33.69 1.50 
 Ostracoda 0.03 0.56 0.08 0.06 <0.01 
 Nauplius 0.09 1.65 0.13 0.37 0.02 
Tanımlanamayan Crustacea 0.22 3.30 0.53 2.46 0.11 
Toplam Crustacea 92.57 71.55 86.93 2149.45 95.85 
Mollusca      
Mollusca (tanımlanamayan) 0.25 2.26 0.35 1.30 0.06 
Bivalve 0.25 2.26 0.31 1.22 0.05 
Toplam Mollusca 0.50 4.52 0.67 2.51 0.11 
Yumurta 0.50 3.42 0.25 2.39 0.11 
Foraminifera 5.19 5.62 2.93 44.49 1.98 
Turbelleria 0.04 0.67 0.67 0.39 0.02 
Nematoda 0.22 2.32 0.16 0.78 0.03 
Alg 0.13 2.32 0.29 0.87 0.04 
Sindirilmiş materyal 0.56 8.91 3.92 39.12 1.74 
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nın az olmasının nedeninin birey sayısının azlığından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Birçok demersal 
balık türü sıcaklığın düşmesiyle birlikte beslenme ora-
nında düşüş göstermektedir (Tyler, 1971). Ancak, bes-
lenme aktivitelerinin düşmesine neden olabilecek bir-
çok değişik faktörün olduğu da bildirilmiştir (Nikolsky, 
1976). 

Yapmış olduğumuz çalışmada karnivor beslenme 
alışkanlığı gösterdiği tespit edilen genç mırmır bireyle-
rinin özellikle copepoda ve peracarida türleri ile beslen-
diği belirlenmiştir. İleride yapılacak daha ayrıntılı ça-
lışmalarda mırmır balığının beslenme alışkanlıklarının 
boylara göre değişiminin de tespiti, bu türün ekosistem-
deki yerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
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