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Özet: Bu çal›ﬂmada Tödürge Gölü’nden Nisan-Kas›m 1994 tarihleri aras›nda yakalanan 674 adet Leuciscus cephalus L., 1758 (tatl›su
kefali)’un eﬂey da¤›l›m›, yaﬂ kompozisyonu, yaﬂ-boy, yaﬂ-a¤›rl›k ve boy-a¤›rl›k iliﬂkileri, kondisyon faktörü saptanm›ﬂt›r. I-VII yaﬂlar›
aras›nda da¤›l›m gösteren örneklerin %68.25’i diﬂi, %31.75’i erkek bireylerden oluﬂmuﬂtur. Saptanan minimum ve maksimum çatal
boy de¤erleri 53 ve 287 mm; a¤›rl›klar› 1.5 ve 347.1 g’d›r. Von Bertalanffy ba¤›nt›s›na göre boyca ve a¤›rl›kça büyüme denklemleri
diﬂi ve erkeklerde s›ras›yla; Lt=474.19 [1-e-0.10608(t+0.3805)], Lt=545.26 [1-e-0.07919(t+0.7563)] ve Wt=1565.39[1-e0.10608(t+0.3805)]3.0964, W =2287.67[1-e-0.07919(t+0.7563)]3.0376’d›r. Boy-a¤›rl›k iliﬂkisi diﬂiler için W=0.0101L3.0964, erkekler için
t
W=0.0121L3.0376’d›r. Ortalama kondisyon faktörü diﬂiler için 0.81 ve erkekler için 1.07 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Eﬂeysel olgunluk yaﬂ›
erkeklerde II,III, diﬂilerde III-IV olarak belirlenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Tatl›su kefali, Leuciscus cephalus, büyüme, Tödürge Gölü

Growth Properties of Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Lake Tödürge (Zara/Sivas)
Abstract: In this research, sex and age compositions, age-length, age-weight, length-weight relations, condition factors were
investigated on 674 chub (Leuciscus cephalus L., 1758) specimens caught from Lake Tödürge, Sivas between April and November
1994. The age composition of L. cephalus specimens were between I-VII years and sex percentages were calculated as 68.25 % for
females and 31.75 % for males. Determined minimum and maximum forklength values were 53 and 299 mm; weights were 1.5
and 347.1 g. Von Bertalanffy equations of L. cephalus specimens as length-growth and weight-growth were established as Lt =
474.19 [1-e-0.10608(t+0.3805)] for females; Lt = 545.26 [1-e-0.07919(t+0.7563)] for males and Wt=1565.39[1-e-0.10608(t+0.3805)]3.0964
for females and Wt = 2287.67[1-e-0.07919(t+0.7563)]3.0376 for males. Length-weight relationship were found for female and male
specimens as W= 0.0101 L3.0964 and W= 0.0121 L3.0376, respectively. Average condition factor values were estimated as 0.81 for
females and as 1.07 for males. According to findings; sexual maturity age of female and male L. cephalus specimens were III-IV and
II-III, respectively.
Key Words: Chub, Leuciscus cephalus, growth, Lake Tödürge.

Giriﬂ
Türkiye’nin büyük jips karst› göllerinden biri (1) ve
yöre halk›n›n protein gereksinimini önemli ölçüde
karﬂ›layan bal›klara sahip (2) Tödürge Gölü, limnolojik ve
bal›kç›l›k çal›ﬂmalar› bak›m›ndan en az araﬂt›r›lan gölleri
aras›ndad›r. Çünkü, gölde, Erdem (1985) taraf›ndan
yap›lan ve sazan populasyonunun baz› biyolojik
özelliklerinin belirlenmesinin amaçland›¤› çal›ﬂmadan
baﬂka herhangi bir bilimsel çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r (3).
Geniﬂ bir co¤rafik alanda yay›l›ﬂ gösteren ve ekonomik
de¤eri bulunan tatl›su kefali populasyonunun, yaﬂad›¤›
ekolojik koﬂullara ba¤l› olarak geliﬂen biyolojik
özelliklerinin ayr›nt›l› incelenmesi amac›yla Türkiye ve
di¤er ülkelerde birçok çal›ﬂmalar ve yay›nlar yap›lm›ﬂt›r
(4-26).

Bu çal›ﬂmada Tödürge Gölü’nde yaﬂayan Leuciscus
cephalus populasyonunun çeﬂitli büyüme (yaﬂ, boy ve
a¤›rl›k da¤›l›m›, yaﬂ-boy, yaﬂ-a¤›rl›k ve boy-a¤›rl›k
iliﬂkileri, oransal ve y›ll›k boy ve a¤›rl›k art›ﬂ›, eﬂey
da¤›l›m›, eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂme yaﬂ›, kondisyon faktörü
ve bu de¤erin yaﬂ, eﬂey ve mevsime ba¤l› olarak de¤iﬂimi
vb.) özelliklerini belirleyerek bölge ekonomisi aç›s›ndan
önemli olan bu potansiyelden günümüzde ve gelecekte
populasyona zarar vermeden yararlan›labilmesi için,
yap›lacak avlanman›n bilimsel kurallar›n›n saptanmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma Bölgesinin Genel Özellikleri
Tödürge (Demiryurt) Gölü, Lota Göllerinin uzant›s›nda
ve yaklaﬂ›k 10 km do¤usunda, K›z›l›rmak kanyonunun
ç›k›ﬂ›ndaki Tödürge Köyü’nün ve Sivas-Erzincan

* Bu araﬂt›rma Cumhuriyet Üniversitesi Araﬂt›rma Fonu taraf›ndan F-25 nolu proje ile desteklenmiﬂtir.
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karayolunun kuzeyinde yer al›r. Sivas il merkezine
yaklaﬂ›k 56 km uzakl›ktad›r (ﬁekil 1). Koordinatlar› 39°
53’ kuzey ve 37° 36’ do¤u, rak›m› 1295 m, alan› 350
ha’d›r. Üçgen ﬂeklinde görünümlü, ortalama derinli¤i 3-4
metre olan Tödürge Gölü’nün do¤u k›y›s›na yak›n küçük
bir adas› (Keﬂan) ve bu adan›n bat›s›nda yer alan dar ve
derin (30 m) bir çukuru vard›r. K›z›l›rma¤a 1500 m
uzakl›kta olan Tödürge Gölü’nün güneybat› k›y›s›,
K›z›l›rma¤›n eski alüvyonu ile s›n›rlan›r. S›¤ olan bu kesim,
geniﬂ batakl›k ve sazl›klarla kapl›d›r (1). Tödürge
Gölü’nün beslenmesi, büyük ölçüde karstik yeralt›

suyunun denetimindedir. Bunun en aç›k kan›t›, göl
çevresindeki kuru vadi oluklar›d›r. Göl sular›, gölün bat›
ucunda yer alan bir kurutma kanal› arac›l›¤› ile Yarhisar
Köyü civar›nda K›z›l›rma¤a kar›ﬂmaktad›r (1). Göl, düz ve
geniﬂ çay›rlar, çorak alanlar ve tarlalarla çevrilidir. Bat›
k›y›s›nda yo¤un olmakla birlikte, gölde rastlanan en
yayg›n makrofitler kam›ﬂ (Phragmites sp.) ve saz (Typha
sp.) türleridir.
Gölde Leuciscus cephalus ile birlikte Cyprinus carpio,
Capoeta capoeta, Capoeta tinca, Chalcalburnus chalcoides,
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Silurus glanis ve Nemacheilus angorae türleri de
bulunmaktad›r (2). Gölde kooperatiflerce bal›kç›l›k
yap›lmaktad›r.
Tödürge Gölü, yöredeki en büyük kuﬂ cennetidir.
Göçmen kuﬂlar, göl çevresinin geniﬂ sazl›k ve tuzlu
batakl›klar›nda yeterli beslenme olana¤› bulurlar. Gölde,
tepelibata¤an, k›z›lboyunlubata¤an, ang›t, yeﬂilbaﬂ,
k›lördek, küçük karabatak, yabankaz› ve göl çevresinde
turna, uzunbacak, k›z›lbacak, bal›kç›l, sumru, saz delicesi
vb.’nin kuluçkaya yatt›klar›, sonbahar ve k›ﬂ aylar›nda,
özellikle göç mevsiminde çeﬂitli su kuﬂlar›n›n gölde
konaklad›klar› bildirilmektedir (27).

Materyal ve Metot

L. cephalus örnekleri Tödürge Gölü’nden Nisan-Kas›m
1994 tarihleri aras›nda, populasyonun yo¤un olarak
bulundu¤u
bölgelerden,
haftal›k
periyotlarda
toplanm›ﬂt›r.
Örneklerin yakalanmas› s›ras›nda 15, 18, 20, 24 ve
32 mm göz aç›kl›¤›na sahip, çeﬂitli uzunluk ve
yükseklikteki fanyal› a¤lar, 10 mm göz aç›kl›¤›nda
galsama a¤› ve bal›k kepçesi kullan›lm›ﬂ ve toplam 674
adet tatl›su kefali yakalanm›ﬂt›r.
Laboratuvara getirilen bal›klar›n çatal ve total boylar›
mm cinsinden ölçülmüﬂ ve a¤›rl›klar› ± 0.1 g duyarl›kl› ve
1 kg kapasiteli terazi ile tart›lm›ﬂt›r. Yaﬂ tayininde,
Lagler’den (28) yararlan›lm›ﬂt›r. 1+, 2+, 3+ ,.. yaﬂ›ndaki
bal›klar s›ras›yla I, II, III ... yaﬂ grubuna dahil edilmiﬂtir.
Yakalanan bal›klar›n eﬂey tayini ve eﬂeysel olgunluk
durumlar› kar›nlar› aç›larak gonadlar›n makroskobik
incelenmesi sonucu saptanm›ﬂt›r.
‹ncelenen bal›klar yaﬂ ve eﬂeylerine göre
s›n›fland›r›larak her yaﬂ grubunun ortalama boy ve
a¤›rl›klar› bulunarak aralar›ndaki fark›n önemi
incelenmiﬂtir. Her yaﬂ grubundaki diﬂi ve erkek bireylerin
boyca ve a¤›rl›kça büyümeleri, y›ll›k ve oransal büyüme
olarak ele al›nm›ﬂt›r. Y›ll›k büyüme, do¤rudan boylar›n
ölçülmesi ve a¤›rl›klar›n tart›lmas› ile bulunmuﬂtur.
Oransal büyümenin hesaplanmas›nda;
Lt-Lt-1
Oransal boy art›ﬂ› =

x 100 ve
Lt-1

ba¤›nt›lar› kullan›lm›ﬂt›r (29).

Oransal a¤›rl›k an›ﬂ› =

Wt-Wt-1
x 100
Wt-1

Ayr›ca, yaﬂ gruplar›n›n ortalama boy ve a¤›rl›klar›ndan
yararlan›larak Von Bertalanffy’nin yaﬂ-boy ve yaﬂ-a¤›rl›k
iliﬂkisini belirten büyüme parametreleri ve büyüme
denklemleri ile tatl›su kefalinin çal›ﬂma alan›nda,
ulaﬂabilece¤i maksimum boy (L∞) ve a¤›rl›k (W∞)
de¤erleri saptanm›ﬂt›r. Ölçüm ve hesaplamayla diﬂi ve
erkek yaﬂ gruplar› için bulunan ortalama boy ve a¤›rl›k
de¤erleri aras›ndaki farklar incelenmiﬂtir.
Yaﬂ-boy iliﬂkisi; Lt=L∞[1-e -k(t-to)], yaﬂ-a¤›rl›k iliﬂkisi;
Wt=W∞[1-e-k(t-t0)]n ve boy a¤›rl›k iliﬂkisi W=a Ln
ba¤›nt›lar› kullan›larak incelenmiﬂtir (30).
Kondisyon faktörünün hesaplanmas›nda ise
K=(W/Ln)xl05 ba¤›nt›s› kullan›lm›ﬂt›r. Bu de¤erin yaﬂ, eﬂey
ve mevsime ba¤l› olarak gösterdi¤i de¤iﬂim incelenmiﬂtir.
Eﬂeyler aras›ndaki fark›n istatistiksel önem kontrolü ttesti (%95 güvenlik s›n›r›) uygulanarak yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular
Eﬂey ve Yaﬂ Da¤›l›m›
Tödürge Gölü’nden yakalanan 674 adet L. cephalus
örne¤inden 460’›n›n (%68.25) diﬂi ve 214’ünün
(%31.75) erkek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
I-VII yaﬂ gruplar› aras›nda olduklar› tesbit edilen
bal›klar›n, aylara göre yaﬂ ve eﬂey da¤›l›m› ﬁekil 2 ve 3’de
görülmektedir.
I. ve II. yaﬂlarda yakalanan erkek birey say›s›
diﬂilerden fazla oldu¤u halde III. yaﬂtan itibaren yakalanan
diﬂi birey say›s› artm›ﬂ ve ileri yaﬂlarda erkeklerin oran›
azalm›ﬂt›r. Üreme döneminde yakalanan diﬂi birey say›s›
erkeklere göre daha yüksek oranda bulunmuﬂtur
(%64.52 :%35.48). Diﬂilerin %58.48’i III ile IV,
%21.96’s› I-II yaﬂlar›nda, erkeklerin % 84.11’i I-III
yaﬂlar›nda, % 15.89’u ise IV ve IV yaﬂ›ndan büyük
bireylerden oluﬂmaktad›r. VII yaﬂ›nda ise erkek bal›k
yakalanmam›ﬂt›r. Elde edilen ömeklerin tümüne
bak›ld›¤›nda %41.10’u IV-VII yaﬂlar›ndaki ve %58.9’unun
I-III yaﬂlar›ndaki bal›klardan oluﬂtu¤u görülmektedir.
Bal›klar›n aylara göre da¤›l›m› incelendi¤inde en fazla
örne¤in A¤ustos ay›nda (% 19.29) en az örne¤in ise
Kas›m ay›nda (% 5.79) yakaland›¤› görülmektedir (ﬁekil
2 ve ﬁekil 3).
Boy Da¤›l›m›
Yakalanan tatl›su kefali örneklerinin boy da¤›l›m› ﬁekil
4’de verilmiﬂtir.

259

Tödürge Gölündeki (Zara/Sivas) Tatl›su Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758)’nin Büyüme Özellikleri

ﬁekil 2.
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ﬁekilde görüldü¤ü gibi yakalanan tatl›su kefali
örneklerinin boylar› 53 mm ile 287 mm aras›nda
de¤iﬂmektedir. Diﬂi ve erkek bireylerde s›ras›yla en küçük
boyun 53 mm ve 54 mm, en büyük boyun ise 287 mm ve
233 mm oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Diﬂi bireylerin %40.90’›,
erkeklerin ise %33.20’si 150 ile 180 mm boylar
aras›ndad›r. Diﬂilerin %28.91’i, erkeklerin ise %14.0’ü
180 mm’den daha uzundur. 30 ile 150 mm aras›ndaki
boy gruplar›nda erkekler diﬂilere göre yüksek oranda
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bulunurken, 150 mm’den sonra diﬂi birey say›s›n›n daha
fazla oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
A¤›rl›k Da¤›l›m›
Yakalanan tatl›su kefali örneklerinin a¤›rl›k da¤›l›m›
ﬁekil 5’de verilmiﬂtir.
‹ncelenen örneklerin a¤›rl›¤› 1.5 g ile 347.1 g aras›nda
de¤iﬂmektedir. Diﬂi ve erkek bireylerde tart›lan en düﬂük
a¤›rl›k 1.5 g’d›r. En yüksek a¤›rl›k ise diﬂilerde 347.1 g,

B.ÜNVER, J. TANYOLAÇ
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erkeklerde 156.2 g’d›r. A¤›rl›k bak›m›ndan diﬂilerin
%35.8’i 50 gram›n alt›nda, %37.6’s› 50-80 g aras›nda,
%25.5’i 81-230 g ve % 1.1’i 230-350 g aras›nda
da¤›l›m gösterirken, erkeklerin %30.8’i 10 gram›n
alt›nda, %27.1’i 10-20 g aras›nda, %40.7’si 21-110 g ve
%1.4’ü 111-160 g aras›nda bulunmuﬂtur.
Büyüme
Tödürge Gölü’ndeki tatl›su kefalinin büyümesi, boyca
ve a¤›rl›kça büyüme olarak incelenmiﬂ, y›ll›k ve oransal
büyüme de¤erleri saptanm›ﬂt›r.
Boyca Büyüme
Tödürge Gölü’nden yakalanan ve yaﬂlar› I-VII aras›nda
da¤›l›m gösteren L. cephalus örneklerinin yaﬂlara ve
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eﬂeylere göre ortalama, en küçük ve en büyük çatal boy
de¤erleri Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Y›ll›k Boy Art›ﬂ›
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi erkeklerin I. ve II. yaﬂlarda
ortalama çatal boy de¤erleri diﬂilerden yüksek
bulunmuﬂtur. IV ve VI yaﬂ›ndaki diﬂi ve erkek bireylerin
boylar› hemen hemen birbirine eﬂittir. III ve V yaﬂ›ndaki
diﬂilerin ise erkeklerden daha uzun oldu¤u görülmektedir.
Diﬂi ve erkek bireylerin ortalama çatal boylar› aras›ndaki
farklar›n istatistiksel yönden incelenmesi sonucunda I. ve
III. yaﬂlardaki farklar önemli (p<0.05), di¤er yaﬂlardaki
farklar ise önemsiz (p>0.05) bulunmuﬂtur.
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L .cephalus örneklerinin yaﬂ ve eﬂeye göre ölçülen ve hesaplanan ortalama çatal boylar› [ÇB çatal boy, SH standart hata ve (min.-max. boy)]

Tablo 1.

Ölçülen
Yaﬂ

Hesaplanan

Diﬂi

grubu

N

I

53

Erkek
ÇB±SH

N

64,6 ± 0.93

III

(71-121)

(72-132)

153.1±0.97

144.1±1.77
43

(121-172)

153

70.8

0.0

0.0

p>0.05

105.8

106.9

+10.2

+9.0

p<0.05

142.9

140.3

-10.2

-3.8

p>0.05

176.2

171.1

+0.3

-1.9

p>0.05

206.2

199.6

+0.2

-1.4

p>0.05

233.2

225.9

+7.0

-0.1

-

257.5

250.3

-1.0

-

(192-207)

226.2±1.48
28

64.6

201.0±2.21
6

(192-219)

VI

p<0.05

(161-191)

206.0±0.98
51

Erkek

173.0±1.96
26

(160-197)

V

ÇB

(122-162)

175.9±0.80
IV

ÇB

t-testi

98.9±2.34
75

116

Diﬂi

(54-95)

95.6±1.82
48

Erkek

70.8 ± 1.98
62

(53-88)

II

ÇB±SH

Fark

Diﬂi

226.0±7.00
2

(215-242)

(219-233)

258.5±3.40
VII

11

-

-

(246-287)

ﬁekil 6’da L. cephalus’un diﬂi ve erkek bireylerinin
ortalama çatal boy de¤erlerinin yaﬂlara göre de¤iﬂimi
görülmektedir.
Tablo 1’deki verileri destekleyen ﬁekil 6’dan diﬂi ve
erkek bireylerin ilk yaﬂlarda boyca farkl› fakat her ikisinin
de h›zl› bir büyüme gösterdikleri, ileri yaﬂlarda ise
büyüme h›z›n›n yavaﬂlayarak devam etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Tödürge Gölü’nden yakalanan örneklerin Von
Bertalanffy büyüme parametre ve ba¤›nt›lar› diﬂi ve erkek
bireyler için ayr› ayr› hesaplanarak Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Tödürge Gölü’ndeki tatl›su kefalinin eriﬂebilece¤i en
uzun boy (L∞) diﬂiler için 474.19 mm, erkekler için ise
545.26 mm olarak hesaplanm›ﬂt›r.
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Tablo 1’de, ayr›ca tatl›su kefalinin ölçülen ve Von
Bertalanffy boy büyüme denklemi yard›m›yla diﬂi ve erkek
bireylerin yaﬂ gruplar› için hesaplanan ortalama çatal boy
de¤erleri aras›ndaki farklar da görülmektedir. Tablodan
diﬂi ve erkek bireylere ait ölçülen ve hesapla bulunan
ortalama boylar›n I. yaﬂta ayn› olmas›na karﬂ›l›k diﬂilerde
III. ve VII. yaﬂ hariç di¤er yaﬂ gruplar›nda hesapla bulunan
boylar 0.2 ile 10.2 mm aras›nda daha fazla iken
erkeklerde II. yaﬂ hariç di¤er yaﬂ gruplar› için hesaplanan
boy 0.1 ile 3.8 mm aras›nda daha küçük bulunmuﬂtur.
Ancak her iki eﬂey için de ölçülen ve hesaplanan boylar
aras›nda her yaﬂ grubu için önemli fark olmad›¤›
saptanm›ﬂt›r. Uygulanan t-testi sonucunda da hem diﬂi
hem de erkek bireylerin ölçülen ve hesaplanan boylar›
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L. cephalus populasyon örneklerinin y›ll›k ve oransal boy
art›ﬂ› de¤erleri (OÇB ortalama çatal boy, YBA y›ll›k boy
art›ﬂ›, OBA oransal boy art›ﬂ›)

Tablo 3.

300

Çatal boy / mm

250
200

Yaﬂ

Diﬂi

Grubu OÇB

YBA

150
100
50
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

Yaﬂ
ﬁekil 6.

‹ncelenen L.cephalus bireylerinin yaﬂ-boy iliﬂkisi (o diﬂi,
• erkek).

Tablo 2.

Tödürge Gölü’nden yakalanan L. cephalus örneklerine ait
Von Bertalanffy büyüme parametre ve ba¤›nt›lar›

Eﬂey

L∞(mm)

k

to

Ba¤›nt›lar

Diﬂi

474.19

0.10608

-0.3805

Erkek

545.26

0.07919

-0.7563

aras›ndaki farklar›n
bulunmuﬂtur.

Lt=474.19[1-e-0.10608(t+0.3805)]
Lt=545.26[1-e-0.07919(t+0.7563)]

önemli

olmad›¤›

(p>0.05)

‹ncelenen diﬂi ve erkek L. cephalus populasyon
örneklerinin y›ll›k boy art›ﬂ› de¤erleri Tablo 3’de
verilmiﬂtir.
Tablo 3 incelendi¤inde y›ll›k boy art›ﬂ›n›n anlaml› bir
ﬂekilde üreme yaﬂ›na (III) kadar her iki eﬂeyde de art›ﬂ
gösterdi¤i ve bu yaﬂtan sonra yavaﬂ yavaﬂ azald›¤›
görülmektedir. Diﬂilerde y›ll›k boy art›ﬂ› en fazla II-III.
yaﬂlar aras›nda (57.5 mm), en az art›ﬂ ise V-VI. yaﬂlar
aras›nda gözlenmiﬂtir (17.8 mm). Erkeklerde en yüksek
art›ﬂ II-III. yaﬂlar aras›nda (45.2 mm) en düﬂük boy art›ﬂ›
ise 25.0 mm ile V-VI. yaﬂlar aras›nda bulunmuﬂtur.
Oransal Boy Art›ﬂ›

L. cephalus’un diﬂi ve erkek bireylerinin yaﬂlara göre
oransal boy art›ﬂ› de¤erleri Tablo 4’de verilmiﬂtir. Diﬂi
bireylerde en yüksek oransal boy art›ﬂ› II yaﬂ›ndan III
yaﬂ›na geçerken görülmüﬂ (%60.1) ve bu de¤er III.
yaﬂtan IV. yaﬂa geçiﬂte %14.9’a düﬂmüﬂtür. En düﬂük
art›ﬂ ise %8.6 ile V. yaﬂtan VI. yaﬂa geçiﬂte gözlenmiﬂtir.
Erkeklerde de en fazla oransal boy art›ﬂ› II. yaﬂ ile III. yaﬂ
aras›nda bulunmuﬂ (%45.7) ve bu de¤er III. yaﬂtan IV.

Erkek
%OBA

OÇB

YBA

(mm)

(mm)

%OBA

(mm)

(mm)

I

64.6

–

–

70.8

–

II

95.6

31.0

48.0

98.9

28.1

39.7

III

153.1

57.5

60.1

144.1

45.2

45.7

–

IV

175.9

22.8

14.9

173.0

28.9

20.1

V

206.0

30.1

17.1

201.0

28.0

16.2

VI

226.2

17.8

8.6

226.0

25.0

12.4

VII

258.5

14.3

–

–

–

32.3

yaﬂa geçiﬂte %20.1’e düﬂmüﬂtür. %12.4 ile en düﬂük
art›ﬂ ise V. yaﬂ ile VI. yaﬂ aras›nda görülmüﬂtür. L.
cephalus’un diﬂi ve erkek bireylerinde oransal boy art›ﬂ›
de¤erleri ilk yaﬂlarda fazla iken, bu de¤erler III. yaﬂtan
itibaren her iki eﬂeyde de bir düﬂüﬂ göstermiﬂtir.
A¤›rl›kça Büyüme
Y›ll›k A¤›rl›k Art›ﬂ›
Tatl›su kefali örneklerinin yaﬂ ve eﬂeye göre ortalama
a¤›rl›klar› incelendi¤inde (Tablo 4), erkeklerin I. ve II.
yaﬂlarda diﬂilerden daha a¤›r oldu¤u, III, IV ve VI. yaﬂlarda
ise bu durumun diﬂilerin lehine de¤iﬂti¤i görülmektedir. V
yaﬂ›ndaki erkek bireylerin ortalama a¤›rl›klar›, diﬂi
bireylerin ortalama a¤›rl›klar›ndan yüksek olmakla
beraber, bu yaﬂtaki diﬂi ve erkek bireylerin maksimum
a¤›rl›klar› incelendi¤inde, diﬂilerin daha a¤›r oldu¤u
görülmektedir.
Diﬂi ve erkeklerin ortalama a¤›rl›klar› aras›ndaki fark I
ve III. yaﬂlarda önemli (p<0.05) di¤er yaﬂlarda ise
önemsiz (p>0.05) bulunmuﬂtur.
Tatl›su kefalinin, diﬂi ve erkek bireylerinin ortalama
a¤›rl›klar›n›n yaﬂlara göre de¤iﬂimi ﬁekil 7’de verilmiﬂtir.
‹lk yaﬂlarda a¤›rl›k art›ﬂ h›z› az olmakla birlikte III.
yaﬂtan itibaren hem diﬂi hem de erkek bireylerde a¤›rl›¤›n
yaﬂla artt›¤› görülmektedir.
Von Bertalanff’ye göre a¤›rl›kça büyüme parametre ve
ba¤›nt›lar› Tablo 5’de gösterilmiﬂtir.

L. cephalus’un ulaﬂabilece¤i azami a¤›rl›k, diﬂiler için
1565.39 g ve erkekler için 2287.67 g olarak
hesaplanm›ﬂt›r. Tablo 5’de L. cephalus’un tart›lan ve
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L. cephalus örneklerinin yaﬂ ve eﬂeye göre tart›lan ve hesaplanan ortalama a¤›rl›klar›
[A¤. A¤›rl›k, SH standart hata ve (min. - max. a¤›rl›k)]

Tablo 4.

Tart›lan
Yaﬂ
grubu

N

I

53

Hesaplanan

Diﬂi

Erkek
A¤.±SH

N

A¤.±SH

3.20±1.43

11.44±0.62

47.05±0.95

4.64

+0.07

-0.14

p>0.05

15.06

16.23

+3.62

+3.81

p<0.05

38.16

37.03

-8.89

-2.07

p>0.05

73.05

67.10

+1.90

-1.48

P>0.05

118.84

108.09

+4.24

-12.41

P>0.05

173.87

157.46

+13.97

+7.81

-

236.20

214.78

-4.10

-

39.10±1.52
43

(20.4-66.9)

(24.2-53.4)

71.15±1.03

68.53±2.57

153

26
(49.1-106.8)

(52.8-90.1)

114.60±2.04

120.50±6.02

51

6
(80.1-140.7)

(93.2-136.0)

159.90±4.71
VI

3.27

(4.8-27.8)

116

V

p<0.05

12.42±0.91
75

(4.2-24.6)

IV

Erkek

(1.5-9.9)

48

III

Diﬂi

t-testi

Erkek
A¤.

4.78±0.47
62

(1.5-9.0)

II

Fark

Diﬂi
A¤.

149.65±6.55

28

2
(122.0-227.1)

(143.1-156.2)

240.30±3.27
VII

11

-

-

(189.6+347.1)
300

Tablo 5.

L.cephalus örneklerinin Von Bertalanffy’e göre a¤›rl›kça
büyüme parametreleri ve ba¤›nt›lar›

250

A¤›rl›k /g

200

Eﬂey

W∞(g)

k

to

Diﬂi

1565.39

0.10608 -0.3805

Erkek 2287.67

0.07919 -0.7563

n

Ba¤›nt›lar
-0.10608(t+0.3805) 3.0964

]
3.0964 Wt=1565.39[1-e
3.0376 Wt=2287.67[1-e -0.07919(t+0.7563)]3.0376

150
100
50
0
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III

IV
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VII

Yaﬂ
ﬁekil 7.

L.cephalus bireylerinin yaﬂ-a¤›rl›k iliﬂkisi (o diﬂi, • erkek).

hesaplanan ortalama a¤›rl›klar› aras›ndaki farklar
verilmiﬂtir. Tart›lan ve hesaplanan a¤›rl›klar aras›nda en
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büyük fark V ve VI. yaﬂlarda görülmüﬂtür. VI yaﬂ›ndaki
diﬂilerin hesaplanan a¤›rl›klar› tart›lan a¤›rl›ktan yüksek
bulunmuﬂtur (+13.97). Erkeklerde ise V. yaﬂta
hesaplanan a¤›rl›k, tart›lan a¤›rl›¤a göre daha düﬂük
ç›km›ﬂt›r (-12.41). Her iki eﬂeyde de tart›lan ve
hesaplanan a¤›rl›klar aras›ndaki farklar›n önemli olmad›¤›
saptanm›ﬂt›r (p>0.05).
Diﬂi ve erkek bireylerin y›ll›k a¤›rl›k art›ﬂlar› Tablo 6’da
görülmektedir.
Diﬂi ve erkek bireylerde en düﬂük a¤›rl›k art›ﬂ› I.
yaﬂtan II. yaﬂa geçerken gözlenmiﬂ ve bu de¤erler diﬂi

B.ÜNVER, J. TANYOLAÇ

Tablo 6.

Diﬂi ve erkek bireylerin y›ll›k ve oransal a¤›rl›k art›ﬂ›
de¤erleri (OA ortalama a¤›rl›k, YAA y›ll›k a¤›rl›k art›ﬂ›, OAA
oransal a¤›rl›k art›ﬂ›)

Yaﬂ
Grubu OA(g)

Diﬂi
YAA(g)

%OAA

OA(g)

Erkek
YAA(g)

%OAA

I
II
III
IV
V
VI
VII

8.20
35.61
24.10
43.45
45.30
80.40

256.2
311.2
51.2
61.1
39.5
50.3

4.78
12.42
39.10
68.58
120.50
149.65
-

7.64
26.68
29.48
51.92
29.15
-

159.8
214.8
75.4
75.7
24.2
-

3.20
11.44
47.05
71.15
114.60
159.90
240.90

bireyler için 8.20 g, erkek bireyler için ise 7.64 g olarak
bulunmuﬂtur. Diﬂilerde en fazla a¤›rl›k art›ﬂ› 80.40 g ile
VI. yaﬂtan VII. yaﬂa geçerken, erkeklerde ise bu de¤er
51.92 g ile IV. yaﬂtan V. yaﬂa geçiﬂte saptanm›ﬂt›r. A¤›rl›k
art›ﬂ› her iki eﬂeyde de ilk yaﬂlarda düﬂük olmakla beraber
(7.64 g-35.61 g) ileri yaﬂlarda daha fazla (43.45 g80.40 g) bulunmuﬂtur. Bu durum III. yaﬂtan itibaren
gonad geliﬂiminin etkili olmas› nedenine ba¤lanabilir.
Oransal A¤›rl›k Art›ﬂ›
En yüksek oransal a¤›rl›k art›ﬂ› her iki eﬂeyde de II.
yaﬂtan III. yaﬂa geçiﬂte gözlenmiﬂ ve bu de¤erler s›ras›yla
diﬂilerde % 311.2 ve erkeklerde % 214.8 olarak
saptanm›ﬂt›r. Oransal a¤›rl›k art›ﬂ› III. yaﬂtan itibaren
azalmaya baﬂlam›ﬂ ve en düﬂük oran % 24.2 ile V
yaﬂ›ndan VI yaﬂ›na geçen erkek bireylerde gözlenmiﬂtir.
Boy-A¤›rl›k ‹liﬂkisi

Erkek ve diﬂi bireylerin boy-a¤›rl›k iliﬂkileri her grup
için farkl› olmakla birlikte normal büyüme e¤risi
göstermektedir.
Boy-a¤›rl›k ba¤›nt›s›n›n hesaplanan de¤erleri Tablo
7’de verilmiﬂtir.
Tablo 7.

Tödürge Gölü’ndeki L.cephalus bireylerinin (diﬂi-erkek)
büyüme parametreleri ve büyüme ba¤›nt›lar›

Eﬂey

N

a

Diﬂi
Erkek

460
214

0.0101
0.0121

n

Allometrik büyüme ba¤›nt›s›
W=0.0101L3.0964
W=0.0121L3.0376

3.0964
3.0376

Tablo 7’den de anlaﬂ›laca¤› gibi tatl›su kefalinin diﬂi ve
erkek bireylerinin boy-a¤›rl›k iliﬂkisine ait bulgular önemli
derecede farkl› olmay›p, her ikisinde de a¤›rl›¤›n boyun
küpü ile orant›l› olarak artt›¤› yani bal›klar›n izometrik bir
büyüme gösterdikleri anlaﬂ›lmaktad›r.
Kondisyon Faktörü
‹ncelenen L. cephalus örneklerinin yaﬂ gruplar›na göre
hesaplanan ortalama kondisyon faktörleri Tablo 8’de
verilmiﬂtir.
L.cephalus bireylerinin yaﬂ ve eﬂeye göre ortalama
kondisyon faktörü de¤erleri

Tablo 8.

Yaﬂ

Diﬂi

grubu

N

I

53

Erkek
K.±SH

N

0.75±0.110

48

p<0.05
(0.79-1.29)

0.79±0.057
II

t-testi

0.99±0.012
62

(0.61-0.89)

Tödürge Gölü L. cephalus örneklerinin boy-a¤›rl›k
iliﬂkisi ﬁekil 8’de gösterilmiﬂtir.

K.±SH

1.03±0.012
75

(0.68-0.93)

p<0.05
(0.92-1.13)

300
0.90±0.011
III

250

1.06±0.013
43

(0.67-0.92)
IV

153

p<0.05
(0.95-1.23)

0.78±0.010

200
A¤›rl›k /g

116

1.07±0.016
26

(0.64-1.02)

p<0.05
(0.97-1.20)

150
0.78±0.012
V

100

51
(0.65-0.90)

VI

28

1.06±0.331
2

(0.71-0.98)

0
0

50

100

150

200

250

300

Çatal boy (mm)

p<0.05
(0.98-1.26)

0.81±0.013

50

ﬁekil 8.

1.21±0.088
6

p<0.05
(0.95-1.18)

0.83±0.018
VII

11

-

-

-

(0.69-0.88)

L.cephalus bireylerinin boy-a¤›rl›k iliﬂkisi (o diﬂi, • erkek).
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bireyin incelenmesi ile belirlenmiﬂtir. Bu dönemde
incelenen tatl›su kefali örneklerinin yaﬂ gruplar›na göre
olgunlaﬂma durumlar› Tablo 9’da verilmiﬂtir.

Diﬂi bireylerde en düﬂük ortalama kondisyon faktörü
0.75 ile I yaﬂ›nda, en yüksek de¤er ise 0.90 ile III yaﬂ›nda
saptanm›ﬂt›r. Erkeklerde ise en düﬂük kondisyon faktörü
I yaﬂ›nda (0.99), en yüksek kondisyon de¤eri ise V
yaﬂ›nda (1.21) görülmüﬂtür. Ayn› yaﬂ grubundaki erkek
bireylerin ortalama kondisyon faktörleri diﬂilere göre
daha yüksek bulunmuﬂtur. Bütün yaﬂ gruplar›nda diﬂi ve
erkek bireylerin ortalama kondisyon de¤erleri aras›ndaki
bu farklar t-testi sonucunda önemli bulunmuﬂtur
(p<0.05).

Tablo 9’da görüldü¤ü gibi diﬂilerin I. yaﬂ grubuna ait
örneklerinde gonadlar›n olgunlaﬂmad›¤›, II yaﬂ›ndakilerin
%16.7’si, III yaﬂ›ndakilerin %83.4’ü ve IV yaﬂ›ndaki
bireylerin ise %91.9’unun gonadlar›n›n olgunlaﬂt›¤›
saptanm›ﬂt›r. Erkeklerin I yaﬂ grubu örneklerinin
%13.6’s›nda gonadlar›n geliﬂti¤i, bu oran›n II yaﬂ›nda
%76.3’e ve III yaﬂ›nda %85.7’ye yükseldi¤i görülmüﬂtür.
Bu de¤erlere göre Tödürge Gölü’nde yaﬂayan tatl›su kefali
populasyonunda erkeklerin II ile III, diﬂilerin ise III ile IV
yaﬂlar› aras›nda eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂtikleri saptanm›ﬂt›r.
‹ncelenen örnekler içerisinde eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂmiﬂ,
boyca en küçük diﬂi bal›k 74 mm, erkek bal›k ise 67 mm
olarak ölçülmüﬂtür.

ﬁekil 9’da diﬂi ve erkek bireylerin ortalama kondisyon
faktörlerinin aylara göre de¤iﬂimi görülmektedir.
En yüksek kondisyon de¤eri diﬂilerde 0.89 ve
erkeklerde 1.19 olarak May›s ay›nda bulunmuﬂtur. En
düﬂük de¤erler ise diﬂilerde Temmuz ay›nda (0.74) ve
erkeklerde A¤ustos ay›nda (0.98) saptanm›ﬂt›r. Ancak diﬂi
bireylerde A¤ustos, erkek bireylerde ise Temmuz ay›ndan
itibaren tekrar bir art›ﬂ gözlenmektedir.

Tart›ﬂma ve Sonuç

Eﬂeysel Olgunlu¤a Eriﬂme Yaﬂ›

Tödürge Gölü’nden yakalanan 674 L. cephalus
örne¤inin büyüme özelliklerinin incelendi¤i bu çal›ﬂmada,
bireylerin %68.25’inin diﬂi, %31.75’inin ise erkeklerden
oluﬂtu¤u ve eﬂey oran›n›n 1:0.47 oldu¤u saptanm›ﬂt›r.

Tödürge Gölü’ndeki L. cephalus populasyonunda
eﬂeysel olgunluk yaﬂ› Nisan, May›s ve Haziran aylar›nda
yakalanan çeﬂitli yaﬂ gruplar›ndaki 138 diﬂi, 91 erkek
1.6

1.00

‹ncelenen L.cephalus
bireylerinde ortalama
kondisyon faktörlerinin aylara göre
de¤iﬂimi.

0.79

A¤ustos

0.78

0.75

Temmuz

0.8

0.78

0.99

0.74

0.98

1.02

1.06
0.79

0.81

1.0

0.89

1.09

1.2
Kondisyon faktörü

1.19

1.4

1.01

ﬁekil 9.

0.6
0.4
0.2
0.0
Nisan

May›s

Haziran

Eylül

Ekim
Diﬂi

Aylar

Tablo 9.

Olgunlaﬂmam›ﬂ
Olgun
Olgunlaﬂmam›ﬂ
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Erkek

Tödürge Gölü L.cephalus örneklerinde yaﬂ gruplar›na göre olgunlaﬂma durumu (%)

Yaﬂ Gruplar›

Olgun

Kas›m

I

V
V
M
M

II

III

IV

V

VI

VII

100

83.3

16.6

8.1

6.6

-

-

-

16.7

83.4

91.9

93.4

100

100

86.4

23.7

14.3

14.2

-

-

-

13.6

76.3

85.7

85.8

100

-

-

B.ÜNVER, J. TANYOLAÇ

Nikolskii (32), birçok türde populasyon eﬂey oran›n›n l:l’e
yak›n oldu¤unu ve erkek bireylerin ilk yaﬂlarda daha fazla
bulundu¤unu belirtmektedir. I. ve II. yaﬂlarda yakalanan
erkek bireylerin say›s› (137) diﬂilerden (101) fazlad›r ve
ilk iki yaﬂ için diﬂi-erkek oran› 1:1.4’tür. IV yaﬂ›ndan
büyük erkek birey say›s› 8 olmas›na ra¤men, bu yaﬂ
gruplar›nda yakalanan diﬂi birey say›s› 90’d›r. ‹lk iki yaﬂta
erkeklerin ve IV. yaﬂtan itibaren de diﬂilerin yo¤un olmas›,
yakalanan örneklerin eﬂey da¤›l›m›n›n yaﬂla birlikte
de¤iﬂmesine neden olmaktad›r. Üreme alanlar›nda
erkeklerin diﬂilerden daha uzun süre kalma e¤ilimi,
eﬂeyler aras›nda do¤al ve bal›kç›l›ktan kaynaklanan
ölümler, eﬂeylerin fizyolojik aktivite farkl›l›¤›, üreme
döneminde yap›lan avc›l›k ve ekolojik koﬂullarda meydana
gelen de¤iﬂimler, yakalanan diﬂi ve erkek bireyler
aras›ndaki oran›n farkl› ç›kmas›na neden olabilmektedir.
Türkiye’de L. cephalus ile yap›lan çal›ﬂmalarda; Öztaﬂ ve
Solak (13), Müceldi Suyu’nda (Do¤u Anadolu) diﬂi-erkek
oran›n› 1:0.82, Geldiay ve Bal›k (5), P›narbaﬂ› Kaynak
Sular›’nda (‹zmir) 1.4:1, Özdemir ve ﬁen (8), F›rat
Nehri’nde 1:0.97, Ekmekçi (14), Sar›yar Baraj Gölü’nde
1:1.03, Cengizler (15), Almus (Tokat) Baraj Gölü’nde
1.98:1 olarak bulurken, Yerli ve Ark.(33), Ç›ld›r
Gölü’nden (Ardahan) yakalad›klar› L.cephalus örnekleri
için diﬂi-erkek oran›n› 0.34:1 olarak bulmuﬂtur.
Tödürge Gölü’nden yakalanan L. cephalus örneklerinin
I-VII yaﬂ gruplar› aras›nda da¤›l›m gösterdikleri
saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 2, 3). Bir populasyonda yaﬂ
da¤›l›m›n›n geniﬂ bir aral›kta olmas›, yaﬂama ortam›n›n
besin miktar› aç›s›ndan yeterli düzeyde oldu¤unun bir
göstergesidir (32). ‹ncelenen örneklerin %41.10’unu IV
ile VII yaﬂ›nda, %58.9’unu ise I-III yaﬂ›ndaki bal›klar
oluﬂturmaktad›r. Sa¤l›kl› populasyonlarda genç bireylerin
yaﬂl› bireylere oranla daha fazla bulunmas› beklenen bir
durumdur. Çünkü do¤al ve avc›l›k sonucunda meydana
gelen ölüm, IV ve daha sonraki yaﬂ gruplar›n› oluﬂturan
bal›klar›n, populasyondaki bulunma oranlar›n›n genç
bireylere göre daha düﬂük ç›kmas›na neden olmaktad›r.
Geldiay ve Bal›k(5), P›narbaﬂ› Kaynak Sular›’nda
yaﬂayan ve yaﬂ da¤›l›m› 0-VI aras›nda olan L. cephalus
populasyonundaki bask›n yaﬂ grubunu III, Erk’akan (6),
Sakarya Havzas›’nda yaﬂ da¤›l›m›n› I-V ve yakalama
yo¤unlu¤unu III-IV yaﬂ, Öztaﬂ ve Solak (13), Müceldi
Suyu’nda yaﬂ da¤›l›m›n› I-VI, bask›n yaﬂ grubunu II,
Ekmekçi (14), Sar›yar Baraj Gölü’nde yaﬂ da¤›l›m›n› I-X,
bask›n yaﬂ grubunu IV, Yerli ve Ark. (33), Ç›ld›r Gölü’nde
yaﬂ da¤›l›m›n› II-VI, yakalama yo¤unlu¤unu III yaﬂ olarak

belirtmiﬂlerdir. Tödürge Gölü L. cephalus örnekleri için
yaﬂ da¤›l›m› I-VII, yakalama yo¤unlu¤unun ise IV yaﬂ
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Yaﬂ da¤›l›m› de¤erlerinde görülen bu
farkl›l›klar kullan›lan av araçlar›n›n ve a¤ gözü
aç›kl›klar›n›n farkl›l›¤›na ve çal›ﬂma ortamlar›n›n ekolojik
koﬂullar›n›n farkl› olmas›na ba¤lanabilir.
Büyüme h›z›n›n yüksek oldu¤u populasyonlarda ileri
yaﬂlardaki bireylere fazla rastlanmaz iken, büyümenin
kötü ve avc›l›¤›n düﬂük oldu¤u populasyonlarda yaﬂl›
bireyler oransal olarak daha çoktur (28). Bu duruma göre
Tödürge Gölü L. cephalus bireylerinin büyüme h›z› ve
verimlili¤inin yüksek oldu¤u söylenebilir.
Eﬂeylere göre da¤›l›m incelendi¤inde ise, diﬂilerin IIIIV, erkeklerin ise I ve II yaﬂlar›nda daha yo¤un
bulunduklar› saptanmﬂt›r. Bu durum Cyprinid türlerinde
genel bir e¤ilim olarak bilinmektedir (35). Geldiay ve
Bal›k (5), Erk’akan (6), Öztaﬂ ve Solak (13), Ekmekçi
(14), Yerli ve Ark.(33) inceledikleri farkl› L. cephalus
populasyonlar›nda da benzer ﬂekilde ilk yaﬂlarda erkek,
ileri yaﬂlarda ise diﬂi bireylerin populasyonda daha yo¤un
bulundu¤unu belirtmektedirler.
Bu çal›ﬂmada yakalanan ömeklerin aylara göre da¤›l›m›
incelendi¤inde, en fazla bal›¤›n A¤ustos ay›nda, en az ise
Kas›m ay›nda yakaland›¤› görülmektedir (ﬁekil 2, 3).
Slastenenko (17), L. cephalus bireylerinin Kas›m ay›ndan
itibaren çukurlara yatarak bahara kadar beklediklerini
belirtmektedir. Kas›m ay›nda yakalanan örnek say›s›n›n
azl›¤› bu ifadeyle aç›klanabilir.
Yakalanan tatl›su kefali örneklerinin boylar› 53 mm ile
287 mm aras›nda da¤›l›m göstermektedir (ﬁekil 4).
Tatl›su kefalinin ulaﬂabilece¤i maksimum boyun 800 mm
olabilece¤i belirtilmiﬂtir (17). Bu çal›ﬂma s›ras›nda
rastlanan en büyük örnek ise 299 mm total boydad›r. Diﬂi
ve erkek bireylerin ortalama çatal boylar› Geldiay ve Bal›k
(5), Erk’akan (6), Erk’akan ve Akgül (9), Öztaﬂ ve Solak
(13)’›n de¤erlerinden yüksek bulunmuﬂtur. Akbay (10),
Erdem (11), Ekmekçi (14), Cengizler (15), Yerli ve ark.
(33)’n›n buldu¤u de¤erler ise bu çal›ﬂmada bulunan
de¤erlerden yüksektir. Akarsu ve göllerde yaﬂayan
bal›klar›n boy de¤erleri aras›nda bu tür farklar›n ç›kmas›
do¤al karﬂ›lanmal›d›r. I. ve II. yaﬂlarda erkek bireylerin
diﬂilerden, III. yaﬂtan itibaren de diﬂilerin erkeklerden
daha uzun boylu olmalar› ise, Nikolskii (32)’nin; bir bal›k
populasyonunda maksimum fekonditenin sa¤lanabilmesi
için diﬂilerin genellikle erkeklerden daha uzun boyda
olduklar› görüﬂüyle aç›klanabilir.
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Diﬂi ve erkek bireylerde en yüksek y›ll›k ve oransal boy
art›ﬂ› II. yaﬂtan III. yaﬂa geçerken görülmüﬂtür. I. ve II.
yaﬂlarda erkekler diﬂilere oranla daha h›zl›
büyüdüklerinden ortalama çatal boylar› diﬂilerden daha
yüksek bulunmuﬂtur (Tablo 1). Lagler’e (28) göre ilk
yaﬂlarda büyüme h›z› ne kadar yüksek olursa, bal›klar›n
eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂme süresi de o kadar k›sa olur.
Erkeklerin II. yaﬂta eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂmeleri bu
görüﬂe uygundur. Diﬂi bireylerde de ilk yaﬂlardaki yüksek
büyüme h›z›, diﬂilerin III-IV yaﬂlar› aras›nda olgunlaﬂmas›
ile yavaﬂlam›ﬂt›r. Diﬂilerde III. yaﬂtan IV. yaﬂa geçiﬂte
oransal boy art›ﬂ› %14.9’a düﬂmüﬂtür. IV. yaﬂta hem
diﬂiler hem de erkekler eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂmiﬂ
olduklar› için ortalama çatal boylar› birbirine çok yak›n
bulunmuﬂtur. ‹leri yaﬂlarda da diﬂi ve erkekler aras›ndaki
bu uyum devam etmektedir. V. yaﬂta yakalanan diﬂi birey
say›s›n›n IV. yaﬂa oranla çok düﬂük (51-153) ve V
yaﬂ›ndaki yakalanan bireylerin ço¤unlukla 210 mm boyda
olmas›n›n, V. yaﬂ için ortalama çatal boyun ve buna ba¤l›
olarak da y›ll›k ve oransal boy art›ﬂ› de¤erlerinin, bir
önceki y›la oranla daha yüksek bulunmas›na neden oldu¤u
düﬂünülmektedir.
Bulunan y›ll›k ve oransal boy art›ﬂ› de¤erleri Geldiay ve
Bal›k (5), Erk’akan (6), Özdemir ve ﬁen (8), Öztaﬂ ve
Solak (13)’›n belirtti¤i de¤erlerden yüksek, Akbay (10),
Erdem (11), Ekmekçi (14), Cengizler (15) ve Yerli ve
Ark.(33)’n›n buldu¤u de¤erlerden ise düﬂüktür. Besin
miktar›, besinin kalitesi, populasyon yo¤unlu¤u ve
ekolojik faktörlerin farkl›l›¤› bulunan sonuçlar›n da farkl›
ç›kmas›na neden olmaktad›r. Elde edilen y›ll›k ve oransal
boy art›ﬂlar›na dayan›larak Tödürge Gölü L. cephalus
örneklerinin iyi bir geliﬂim gösterdi¤i söylenebilir.
Von Bertalanffy’ye göre diﬂi ve erkekler için
hesaplanan L∞ de¤erlerinin Cengizler (15)’in, buldu¤u
de¤erlerden daha büyük olmas›, Tödürge Gölü tatl›su
kefali örneklerinin Almus Baraj Gölü üyelerine oranla daha
uzun ömürlü olduklar›n› ve daha iyi geliﬂme
gösterdiklerini düﬂündürmektedir. Pauly (1981)’nin
belirtti¤i gibi, (k) (Brody büyüme katsay›s›) parametresi
e¤rilik parametresidir. Bir bal›¤›n sonsuz yaﬂtaki boya
(veya a¤›rl›¤a) ne kadar zamanda ulaﬂaca¤›n›n ifadesi olan
bir h›z göstergesidir (34). K›sa ömürlü bal›klarda
maksimum boya daha k›sa sürede ulaﬂ›l›r ve (k)
parametresi daha büyüktür. Cengizler (15)’in buldu¤u (k)
de¤erlerinin, bu çal›ﬂma için bulunan (k) de¤erlerinden
daha büyük ç›kmas›, bal›klar›n maksimum boya k›sa
sürede ulaﬂmalar›na, dolay›s›yla L∞ de¤erlerinin küçük ve
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yaﬂam uzunlu¤unun Tödürge Gölü tatl›su kefali
örneklerine oranla daha k›sa bulunmas›na neden
olmuﬂtur. Jones (1976) ve Moreau (1987), bir çok bal›k
populasyonu ile yap›lan çal›ﬂmalarda L∞ de¤eri ile (k)
de¤erlerinin genellikle birbirine ters orant›l› oldu¤unu
belirtmektedirler (34).
Diﬂi ve erkek bireylerin ölçülen ve hesaplanan boylar›
aras›ndaki farklar›n istatistiksel yönden önemsiz
bulunmas› (p>0.05) Tödürge Gölü L. cephalus örnekleri
için bulunan Von Bertalanffy boyca büyüme
denklemlerinin diﬂi ve erkek bireylerin yaﬂ ve boylar›
aras›ndaki iliﬂkiyi do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›n›
göstermektedir.
Geldiay ve Bal›k (5), Erk’akan (6), Erk’akan ve Akgül
(9), Öztaﬂ ve Solak (13)’›n yaﬂ gruplar›na göre bulduklar›
ortalama a¤›rl›k de¤erleri, bu çal›ﬂmada elde edilen a¤›rl›k
de¤erlerinden oldukça düﬂüktür. Ak›nt› h›z›, besin azl›¤›,
turbidite ve düﬂük s›cakl›k akarsu ortamlar›ndaki
bal›klar›n, genellikle besinin bol, s›cakl›¤›n yüksek ve daha
az hareket gerektiren durgun sularda yaﬂayan bal›klara
oranla daha az geliﬂmelerine neden olmaktad›r.
Oransal a¤›rl›k art›ﬂ›, Tödürge Gölü L. cephalus
örneklerinde yukar›da belirtilen araﬂt›r›c›lar›n bulduklar›
oransal a¤›rl›k art›ﬂ› de¤erlerinden yüksek bulunmuﬂtur.
Eﬂeysel olgunlu¤a ulaﬂmaya ba¤l› olarak diﬂi ve erkek
bireylerde en yüksek oransal a¤›rl›k art›ﬂ› II. yaﬂtan III.
yaﬂa geçiﬂte gözlenmiﬂtir.
Cengizler (15)’in diﬂiler ve erkekler için hesaplad›¤›
W∞ de¤erleri bu çal›ﬂmada bulunan W∞ de¤erlerinden
küçüktür. Cengizler (15)’in diﬂi ve erkekler için buldu¤u
(k) de¤erlerinin, bu çal›ﬂmada bulunan (k) de¤erlerine
göre daha fazla olmas› L∞ de¤erlerinde oldu¤u gibi W∞
de¤erlerinin de, Tödürge Gölü L. cephalus örneklerinin
W∞ de¤erlerinden düﬂük ç›kmas›na neden olmuﬂtur.
Di¤er araﬂt›r›c›lar bu konuda de¤erlendirme yapmad›klar›
için karﬂ›laﬂt›rma yap›lamam›ﬂt›r.
Diﬂi ve erkek bireylerin tart›lan ve hesaplanan
a¤›rl›klar› aras›ndaki farklar›n önemsiz oluﬂu (p>0.05)
Von Bertalanffy a¤›rl›kça büyüme ba¤›nt›lar›n›n, Tödürge
Gölü tatl›su kefali örneklerinin yaﬂ-a¤›rl›k e¤risine
uygunluk gösterdi¤ini düﬂündürmektedir.
Öztaﬂ ve Solak (13)’›n diﬂiler için buldu¤u de¤er hariç
di¤er araﬂt›rmac›lar›n (5,15) buldu¤u (a) de¤erleri,
Tödürge Gölü L. cephalus örnekleri için bulunan (a)
de¤erlerinden daha düﬂüktür. (a) de¤eri bal›¤›n besililik
düzeyini gösterdi¤inden Tödürge Gölü tatl›su kefali
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populasyon örneklerinin besililik düzeyinin, ayn› türün
farkl› ortamlarda yaﬂayan bireylerine oranla daha iyi
oldu¤unu söylemek mümkündür.
Ortalama (n) de¤eri diﬂiler için 3.0964, erkekler için
3.0376 olarak bulunmuﬂtur. Geldiay ve Bal›k (5) (n)
de¤erini 1.209, Öztaﬂ ve Solak (13) diﬂiler için 2.967,
erkekler için 3.044, Cengizler (15) diﬂiler için 2.6874,
erkekler için 2.7730 olarak saptam›ﬂlard›r. Bu de¤erin
(n) 3’ün alt›nda bulunmas› (3.044 de¤eri hariç) bu
bal›klar›n boyca iyi geliﬂmelerine ra¤men beklenen a¤›rl›¤a
eriﬂemediklerini, dolay›s›yla bal›klar›n uzun boylu fakat
zay›f olduklar›n› göstermektedir. Tödürge Gölü L.
cephalus örneklerinin (n) de¤erinin yaklaﬂ›k 3 ç›kmas›na
ba¤l› olarak bal›klar›n izometrik bir büyüme gösterdikleri
yani a¤›rl›¤›n boyun küpüyle orant›l› olarak artt›¤› ve
bal›klar›n beslenme düzeylerinin iyi oldu¤u söylenebilir.
Bu çal›ﬂmada kondisyon de¤erinin yaﬂ ve eﬂeylere göre
de¤iﬂiminin belirlenmesinde her yaﬂ s›n›f›ndan en fazla
bal›¤›n yakaland›¤› A¤ustos ay›na ait boy ve a¤›rl›k
ölçümleri kullan›lm›ﬂt›r. En düﬂük kondisyon faktörü I
yaﬂ›ndaki diﬂilerde 0.75 ve erkeklerde 0.99 olacak
bulunmuﬂtur. Kondisyon faktörü her iki eﬂeyde yaﬂla
birlikte art›ﬂ göstermiﬂtir. Diﬂi bireylerin II yaﬂ›ndan III
yaﬂ›na geçerken eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂmeye ba¤l› olarak
y›ll›k ve oransal a¤›rl›k art›ﬂ› de¤erlerinde görülen art›ﬂ›n,
III yaﬂ›ndaki diﬂi bireylerin kondisyon de¤erinin farkl›
ç›kmas›nda etkili oldu¤u söylenebilir.
Kondisyon faktörünün eﬂeylere göre de¤iﬂimi
incelendi¤inde erkek bireylerin ortalama kondisyon
faktörü (1.07), diﬂilerinkinden (0.81) yüksek
bulunmuﬂtur. Diﬂilerin erkeklere oranla daha a¤›r
olduklar› düﬂünüldü¤ünde, diﬂilerin kondisyon faktörünün
erkeklerden daha fazla ç›kmas›n› beklemek do¤ald›r.
Ancak önemli olmamakla beraber erkeklerin (n) de¤erinin
(3.0376) diﬂilerin (n) de¤erinden (3.0964) küçük
bulunmas› ve yakalanan erkek birey say›s›n›n (214),
diﬂilerden (460) az olmas›, erkek bireylerin ortalama
kondisyon
faktörünün
diﬂilerinkinden
yüksek
bulunmas›na neden olabilir. Kondisyon faktörü Nikolskii
(32)’e göre bal›klar›n mevsimsel beslenmelerinin bir
göstergesi olarak da de¤erlendirilebilir. Aylara göre
de¤iﬂim incelendi¤inde en yüksek kondisyon faktörü
May›s ay›nda diﬂilerde 0.89 ve erkeklerde 1.19 olarak
hesaplanm›ﬂt›r. Kondisyon faktörü diﬂilerde Temmuz
ay›nda 0.74’e erkeklerde ise A¤ustos ay›nda 0.98’e
düﬂmüﬂtür. Beslenme ve gonad geliﬂimine ba¤l› olarak
A¤ustos ay›ndan itibaren K de¤erinde görülen art›ﬂ May›s

ay›na kadar devam etmiﬂ ve üreme faaliyetinin baﬂlamas›
ile yeniden azalm›ﬂt›r.
Karﬂ›laﬂt›rma amac›yla incelenen kaynaklarda (6, 9.
12, 14, 15) gerçek boy ve a¤›rl›k ölçümleri kullan›larak
yap›lan boy-a¤›rl›k iliﬂkisi hesaplamalar›nda (n) katsay›s›
n< >3 gibi az çok farkl› de¤erlerde bulunmas›na ra¤men
kondisyon K=W/Ln ba¤›nt›s›nda bal›¤›n gerçek büyüme
katsay›s› (Ln) yerine, olmas› beklenen (L3) de¤er
kullan›larak hesaplamalar yap›lmaktad›r. Bu durum
bal›¤›n gerçek kondisyonunu de¤il, olmas› bekleneni
gösterdi¤inden sa¤l›kl› bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas›n›
engellemektedir.
Tödürge Gölü L. cephalus örnekleri için bulunan
kondisyon faktörü incelendi¤inde (Tablo 8) K de¤erlerinin
1.00 ve 1.00’e yak›n olmas› ortam›n besleyicilik
kapasitesinin ve buna ba¤l› olarak bal›klar›n beslenme
düzeyinin iyi oldu¤u bulgular›n› desteklemektedir.
Tödürge Gölü L. cephalus populasyonunda diﬂi
bireylerin III-IV yaﬂlar›nda, erkek bireylerin II-IlI
yaﬂlar›nda eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂti¤i saptanm›ﬂt›r.
Slastenenko (17), Karadeniz Havzas› tatl›su kefali
populasyonunda üreme yaﬂ›n›n III oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Erk’akan ve Akgül (9) diﬂilerin III ve erkeklerin II yaﬂ›nda,
Erdem (11) diﬂi ve erkeklerin III yaﬂ›nda, Ekmekçi (14)
diﬂilerin IV, erkeklerin III yaﬂ›nda, Cengizler (15) diﬂilerin
ve erkeklerin II yaﬂ›nda eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂtiklerini
belirlemiﬂlerdir. ‹lk yaﬂlarda erkeklerin büyüme h›z›n›n
diﬂilerden fazla olmas› erkeklerin diﬂilere oranla 1 ya da 2
y›l önce eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂmesine neden olmaktad›r.
Sonuç olarak bölge ekonomosi aç›ﬂ›ndan önemli olan
bu potansiyelden günümüzde ve gelecekte etkin bir
biçimde populasyona zarar vermeden yararlan›labilmesi
için öncelikle türün devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve
populasyon yo¤unlu¤unun dengede tutulmas› ﬂartt›r.
Tödürge Gölü tatl›su kefali üzerinde yap›lacak ticari
avc›l›kta en küçük av büyüklü¤ü s›n›r› olarak
populasyonda eﬂeysel olgunlu¤a en yo¤un ulaﬂ›lan yaﬂ
grubunun boy ve a¤›rl›k ortalamalar›n›n temel al›nmas›
gereklidir. Erkeklerin II-III ve diﬂilerin III-IV yaﬂlar›nda
eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂtikleri ve diﬂilerin büyük bir
bölümünün (%88.5) IV yaﬂ›nda eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂti¤i
düﬂünülürse, en küçük av büyüklü¤ünün IV yaﬂ›n
üstündeki bal›klar için uygun olmas› gerekir. IV yaﬂ›ndaki
diﬂi bireylerin ortalama total boyu yaklaﬂ›k 190 mm
olarak bulundu¤undan bu boydan daha büyük bal›klar›n
avlanmas›n›n populasyonun devaml›l›¤› ve av verimlili¤i
yönünden daha ekonomik olaca¤› kan›s›nday›z.
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