
GÝRÝÞ
Canlýlarýn yaþamasý ve neslini devam ettirebil-

mesi birinci derecede suya baðýmlýdýr. Bu nedenle
ülkemizdeki sulak alanlarýn korunmasý ve bu
alanlardaki biyolojik zenginliðe sahip çýkýlmasý
gerekmektedir. Göller bölgesi Türkiye'nin en
önemli sulak alanlarýndan biri olup bu alan
içerisinde irili ufaklý pek çok göl bulunmaktadýr. Bu
göllerden biri olan Karataþ Gölü, Burdur il sýnýrý
içinde Tefenni Ovasý'nýn kuzeydoðusunda 37o23'K-
29o58'D koordinatlarýnda yer alýr. Gölün alaný 800
ha, rakýmý 1050 m en derin yeri ise 2 m'dir. Batý
tarafý daha yoðun olmak üzere kýsmen sazlýklarla
çevrilidir. Özellikle kýþ aylarýnda kuþ populasyon-
larýný barýndýrmasý sebebiyle önemli kuþ alanlarý
listesinde yer almaktadýr (Yarar ve Magnin 1997). 

Alan 1995 yýlýnda Yaban Hayatý Koruma Statü-
süne alýnmýþtýr. Gölde ticari ve sportif amaçlý balýk-
çýlýk yapýlmaktadýr. Karataþ Gölü'ndeki yaklaþýk 65
hm3 su, kuzey ve güneyinden alýnarak, 6600 ha'lýk
tarým alanýn sulanmasýnda kullanýlmaktadýr. Göl
çevresinde yer alan sazlýklar, yöre halký tarafýndan
çeþitli amaçlar için kullanýlmaktadýr (Yarar ve Mag-
nin 1997).

Asya ve Avrupa kýtalarýný birbirine baðlayan ülke-
miz, deðiþik iklim ve bitki örtüsüne baðlý olarak hem
balýk hemde herpetofauna bakýmýndan oldukça
zengindir. Türkiye'nin balýk faunasý Geldiay ve

Balýk (1996), kurbaða faunasý Baþoðlu ve Özeti
(1973), Özeti ve Yýlmaz (1994) ve sürüngen faunasý
da Baran ve Atatür (1998) tarafýndan belirlenmiþtir.
Yurdumuzun kurbaða ve sürüngenleri hakkýnda
yapýlan çalýþmalarý bir liste halinde veren Baran
(1986)'a göre, gerek yerli gerekse yabancý araþtýrma-
cýlar daha çok çeþitli bölgelerden toplanan örnekleri
ya tek tür halinde ya da farklý bölgelere ait türleri
birbirleriyle karþýlaþtýrmak süretiyle deðerlendirmiþ-
lerdir. Son yýllarda ise, belli bir bölgenin veya alanýn
herpetofaunasýný tespit etmeye yönelik çalýþmalar
artmýþtýr (Tok 1995, Kýr ve ark. 2003). 

Batý Toroslar bölgesi; Batý Anadolu, Ýç Anadolu
ve Orta Toroslar arasýnda hem coðrafik hem de
iklimsel bakýmdan geçit teþkil etmesiyle incelenmiþ
(Öz ve ark. 1998) ancak bu bölgeye yakýn olan Kara-
taþ Gölü ve çevresi incelenmemiþtir. Dolayýsýyla
çalýþmamýzda Karataþ Gölü'nde yaþayan balýk tür-
lerinin ve göl çevresinde herpetofaunayý oluþturan
türlerin belirlenmesi amaçlanmýþtýr.

MATERYAL VE METOT
Ekim 2002-Mayýs 2004 tarihleri arasýnda aylýk

periyotlarla yapýlan bu çalýþmada, araþtýrma mater-
yalini Karataþ Gölü (Þekil 1)'nde yaþayan balýklar ile
etrafýndaki kurbaðalar ve sürüngenler oluþturmak-
tadýr. 

Göldeki balýklar; deðiþik göz açýklýðýndaki
(12x12, 18x18, 25x25, 30x30) aðlarla ve elektro þok
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Ekoloji

Özet
Bu çalýþmada, Ekim-2002 ile Mayýs 2004 tarihleri arasýnda Karataþ Gölü'nün balýk,

amfibi ve sürüngen faunasý incelenmiþtir. Araþtýrma alanýnda ele alýnan canlý gruplarýna
göre 9 familyaya ait toplam 15 tür tespit edilmiþtir. Tür zenginliði itibariyle; balýklardan
4, amfibilerden 2 ve sürüngenlerden 9 tür belirlenerek liste halinde verilmiþtir. Bildirilen
amfibi ve sürüngen türleri ile balýklardan Carassius carassius türü araþtýrma bölgesi için ilk
kayýtlarý oluþturmaktadýr.

Anahtar Kelimeler: Amfibi, balýk, fauna, Karataþ Gölü, sürüngen. 

Fish, Amphibian and Reptile Fauna of 
Karatas Lake (Burdur) and Its Surrounding

Abstract
In this study, the fish, amphibian and reptile fauna of Karatas Lake were investigated

between October-2002 and May 2004. In the research area, totally 15 species belong to 9
families from the studied groups were determined. According to the species richness; 4
fish, 2 amphibians and 9 reptiles were determined and given as a list. All of the frog and
reptil species and one fish species, Carassius carassius, are reported for the first time from
the research area.

Keywords: Amphibia, fauna, fish, Karatas Lake, reptiles.
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Ý. KIREkoloji

aleti ile yakalanmýþ ve %70'lik alkol içerisine
alýnmýþtýr. Tür teþhisleri; Balýk ve Ustaoðlu (1992),
Geldiay ve Balýk (1996)'a göre yapýlmýþtýr. 

Herpetofaunayý oluþturan kurbaða ve sürüngen-
lerin yakalanmasýnda tahta pensler, atrap ve eldiven
kullanýlmýþtýr. Örnekler %5'lik formol ile tespit
edilip %70'lik alkol içerisinde muhafaza edilmiþtir.
Kurbaðalarýn teþhisi; Özeti ve Yýlmaz (1994), Baran
ve Atatür (1998); sürüngenlerin teþhisi ise Baþoðlu
ve Baran (1980), Baran ve Atatür (1998)'e göre yapýl-
mýþtýr.

BULGULAR
Karataþ Gölü ve çevresinde gerçekleþtirilen bu

çalýþmada tespit edilen balýk, kurbaða ve sürüngen
türlerinin listesi ile Türkçe isimleri aþaðýda veril-
miþtir.

Osteichthyes (Kemikli Balýklar)
Familya: Cyprinidae
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 -Sazan
Carassius carassius Linnaeus, 1758 -Havuz balýðý 
Scardinius erythrophtalmus Linnaeus, 1758 -Kýzýl-

kanat
Familya: Percidae
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) -Sudak
Amphibia (Ýki Yaþamlýlar)
Familya: Bufonidae
Bufo viridis Laurenti, 1768 -Gece kurbaðasý
Familya: Ranidae
Rana ridibunda Pallas, 1771 -Ova kurbaðasý
Reptilia (Sürüngenler)
Familya: Emydidae
Mauremys caspica (Gmelin 1774) -Çizgili kaplum-

baða
Familya: Testudinidae
Testudo graeca Linnaeus, 1758 -Tosbaða
Familya: Agamidae
Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) -Dikenli keler
Familya: Lacertidae
Lacerta danfordi (Günther), 1876 -Toros kerten-

kelesi

Ophisops elegans Menetries, 1832 -Tarla kerten-
kelesi

Familya: Colubridae
Coluber jugularis Linnaeus, 1758 -Karayýlan 
Coluber caspius Gmelin, 1789 -Hazer yýlaný
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) -Yarý sucul yýlan
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) -Su yýlaný

TARTIÞMA VE SONUÇ
Çalýþma sonucunda Karataþ Gölü'nde; balýk-

lardan 2 familyaya ait 4 tür, göl çevresinde ise kur-
baðalardan 2 familyaya ait 2 tür, sürüngenlerden 5
familyaya ait 9 tür tespit edilmiþtir. Balýklardan
Cyprinidae familyasýna ait C. carassius türünün
bugüne kadar gölde kaydý geçmemektedir (Geldiay
ve Balýk 1996). Bu türün amatör balýkçýlar tara-
fýndan göle aþýlandýðý sanýlmakta olup yoðunluðu ol-
dukça azdýr. Gölde belirlenen diðer balýk türlerinin
daha önceden kaydý geçmektedir (Geldiay ve Balýk
1996). Bu balýklarýn da kaçak balýkçýlýk nedeniyle
göldeki yoðunluklarý oldukça azalmýþtýr. 

Kurbaðalardan; Ranidae ve Bufonidae famil-
yalarýna ait birer tür belirlenmiþtir. Bu türlerden R.
ridibunda gölde yoðun olarak bulunurken B. viridis
türü göl çevresinde çok az sayýda tespit edilmiþtir.

Sürüngenlerden beþ familyaya ait dokuz tür
belirlenmiþtir. Bu türlerden T. graeca ve C. jugularis
göl çeveresinde nadir olarak gözlenirken, C. caspius
ve O. elegans türleri yoðun olarak görülmüþtür.

Çalýþmamýzda tespit edilen tüm türler daha önce
ülkemizin farklý bölgelerinden bildirilmiþtir (Baran
ve Atatür 1998). Bu çalýþma, Karataþ Gölü'nün
balýklarý ile çevresinin herpetofaunasýný belirlemek
amacýyla yapýlan ilk çalýþma olduðu için belirtilen
kurbaða ve sürüngen türleri ile balýklardan C.
carassius türü bölge için yeni kayýttýr. 

Karataþ Gölü ve çevresi hem tür zenginliði hem-
de estetik güzelliði bakýmýndan korunmasý gerekli
sulak alanlar içinde yer almaktadýr. Ancak yöre halký
tarafýndan göl çevresinde tarým yapýlmakta ve
tarýmda kullanýlan kimyasal ilaçlar ve gübreler
zamanla göl suyuna karýþmaktadýr. Bu karýþým gölün
su kalitesini her geçen gün bozarak, göl içinde yer
yer su bitkilerinin aþýrý miktarda çoðalmasýna ve
biyolojik kirliliðe yol açabileceði gibi göl
çevresindeki herpetofauna üzerinde de doðrudan
etkili olarak onlarýn ölümüne neden olabilecektir.
Bu nedenle Yaban Hayatý Koruma statüsündeki göl
ve çevresinin biyolojik zenginliði ve yaban hayatýnýn
özenle korunmasý gerekmektedir.
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Þekil 1. Karataþ Gölü'nün coðrafik konumu.
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