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Özet : Mugil cephalus’un Akgöl-Paradeniz Dalyan›nda üreme döneminin % GS‹ ve yumurta çap› geliflimine göre Eylül ve Ekim
aylar›nda oldu¤u saptanm›flt›r. M. cephalus için elde edilen en düflük % GS‹ Haziran’da % 4.14 oran›nda, en yüksek de¤erler Eylül
ay›nda % 20.08 ve Ekim ay›nda % 17.26 oran›ndad›r. M. cephalus ‘ un ortalama yumurta çap› minimum 0.15 mm. ile maksimum
0.69 mm. aras›nda de¤iflmektedir. Eylül ve Ekim aylar›nda yumurta çaplar› 0.69 mm ile 0.65 mm. dir.
Anahtar Sözcükler : M. cephalus, Üreme, GS‹ ve Akgöl-Paradeniz Lagün, Silifke

Reproduction Properties of Mugil cephalus L., 1758 live in Akgöl- Paradeniz Lagoon, Silifke
Abstract : According to % GSI and egg diameter, reproduction periot of M. cephalus was determined to be on September and
October mounth. Minimum % GSI obtained for M. cephalus was % 4.14 on June mounth and maximum % GSI was % 20.08
on July and % 17.26 on October. Avarage egg diameter of M. cephalus ranged between minimum 0.15 and maximum 0.69 mm.
The egg diameters on September and October are 0.69 and 0.65 mm. .
Key Words : M. cephalus, Reproduction, GSI and Akgöl-Paradeniz Lagoon, Silifke

Girifl
Açl›k probleminin özellikle baz› ülkelerde yo¤un bir
flekilde yafland›¤› günümüz dünyas›nda, eldeki do¤al stoklar›n iyi korunmas› ve de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Mevcut besin kaynaklar›na alternatif olarak görülen
besleyici de¤eri oldukça yüksek olan su ürünleri içerisinde
bal›k üretimi önemli bir paya sahiptir. Bundan dolay› mevcut bu canl› kaynaklar›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan üreme ortamlar›n›n ve zamanlar›n›n belirlenmesi gerekmektedir. ‹lk efleysel olgunlu¤a eriflme,
büyümeyi do¤rudan etkiledi¤inden bal›k gelifliminde çok
önemlidir. Av yasaklar›n›n konulmas›nda avlama yap›lacak
bal›¤›n en az bir kez üremifl olmas› kural› gözönüne
al›narak ilk efleysel olgunlu¤a ulaflt›¤› yafl ve boyuta göre
av büyüklü¤ünün belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle
çal›fl›lan su sistemlerine göre hangi aylarda üreme dönemi
oldu¤unun bilinmesi ve buna göre av yasa¤› getirilmesi bu
canl›lar›n korunmas› ve do¤al stoklar›n devaml›l›¤› için

büyük önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmada, lagün üretiminde büyük paya sahip M. cephalus’un üreme zaman›,
efleysel olgunlu¤a ulaflma yafl› ve yumurta verimlili¤i saptanm›flt›r. M. cephalus’un üreme özellikleri ile ilgili özelikle lagün göllerinde yap›lm›fl çeflitli araflt›rmalar bulunmaktad›r (1-12).

Materyal ve Metot
Akgöl-Paradeniz Lagününe fiubat 1992 ile Temmuz
1994 tarihleri aras›nda 30 ay boyunca her ay periyodik
olarak gidilerek örnekleme yap›lm›flt›r. Bal›k örnekleri
18x18 mm., 25x25 mm., 40x40 mm., göz aç›kl›¤›ndaki
fanyal› a¤lar, uzatma a¤lar› (pinter) yard›m› ile
yakalanm›flt›r. Boy ölçümleri mm. aral›kl› ölçüm tahtas›
ile, a¤›rl›k ölçümleri ise ±5 g. duyarl› terazi ile yap›lm›flt›r.
Yafl tayininde pullardan yararlan›lm›flt›r. Her bal›ktan 1520 pul al›n›p zarflarda muhafaza edilerek laboratuvara

* Bu araflt›rma doktora tezinin bir k›sm› olup TÜB‹TAK taraf›ndan TBAG 1194 No’lu proje ile desteklenmifltir.
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getirilmifltir. Pul preparatlar› kullan›lan yayg›n yöntemle
haz›rlanm›flt›r (13). Pul preparatlar›ndan yafl okuma
stereomikroskop ile yap›lm›fl ve mikroprojeksiyon ile kontrol edilmifltir. Yafl belirlenmesinde Bagliniere and Louarn
(14)’›n önerdikleri pul karakteristi¤ine göre ve annulus
saptama yöntemleri izlenmifltir.
Ortalama de¤erler aras›ndaki farklar›n önem kontrolü
“t” testinden yararlan›larak yap›lm›flt›r.

M. cephalus’un efleysel olgunlaflma ve üreme zamanlar›n› tesbit etmek amac›yla difli bireylerinden al›nan
gonadlar % 4’lük formol çözeltisi içerisinde laboratuvara
getirilmifltir. Üreme zaman›n› saptamak amac›yla aylara
göre ortalama gonadosomatik indeks de¤erleri ile ortalama olarak yumurta çaplar›nda oluflan de¤iflimlerden
yararlan›lm›flt›r. Ayr›ca her bir ovaryumdan al›nan 1 g.
parçadaki yumurta say›s› belirlenmifltir.
Gonadosomatik indeks de¤erlerinin hesaplanmas›nda
% GS‹ = Ovaryum a¤›rl›¤› (gr) x 100: Vücut a¤›rl›¤› (gr)
formülünden yararlan›lm›flt›r (15).
Yumurta çaplar›n›n ölçümünde difli bireylerin
ovaryumlar›n›n üst, orta ve alt k›s›mlar›ndan 10’ar adet
yumurta al›narak toplam 30’ar yumurtan›n çap› 0,001
mm. aral›kl› 1/20 mm. hassasiyette dijital Kanon marka
kumpas ile ölçülmüfltür.
Bulgular
Üreme
Efley Oran›
Akgöl-Paradeniz Dalyan›ndan yakalanan 503 M.
cephalus örne¤inin rastgele seçilip gonadlar› incelenen
bireylerden 236’s›n› difli, 215’ini erkek bireyler oluflturmaktad›r. Yap›lan efley tayini sonucunda M. cephalus ‘un
% 52,33’ünü difli ve % 47,67’sini erkek bireylerin
oluflturdu¤u belirlenmifltir. Erkek ve difli bireylerde II, III.
ve IV. yafllardaki bireyler büyük ço¤unlukta, I, II ve III
yafllarda erkek bireyler dizilerden fazla bulunmaktad›r.
Özellikle III. yaflta bu durum çok belirgin olup difli bireyler
% 29,66, erkek bireyler % 35,81 oran›ndad›r.Di¤er
yafllarda difli bireyler ile erkek bireyler aras›nda büyük
fark yoktur (Tablo 1).
Efleysel Olgunlu¤a Eriflme Yafl›

M. cephalus ‘un efleysel olgunlu¤a ulaflma yafl› IV. yafl
olarak belirlenmifltir. Erkek bireylerin III. ve IV. yafllarda
efleysel olgunlu¤a eriflti¤i saptanm›flt›r. Difli bireylerin çok
az bir k›sm›n›n III. yaflta efleysel olgunlu¤a eriflti¤i gözlen642

Tablo 1.

M. cephalus’un Difli ve Erkek Bireylerinin Yafl Kompozisyonu.
D ‹ fi ‹

Yafl

N

I
II
III
IV
V
VI
VII

15
56
70
58
22
9
6

TOPLAM

236

E R K E K
%

N

%

6,36
23,73
29,66
24,58
9,32
3,81
2,54

14
52
77
47
16
6
3

6,51
24,19
35,81
21,86
7,44
2,79
1,40

100

215

100

mifltir. Efleysel olgunlu¤a eriflmifl olan III. yaflta erkek
bireylerin ortalama çatal boyu 288,74 mm. a¤›rl›¤› ise
293.77 g.ve IV. yafltaki bireylerin çatal boyu 329,44
mm., a¤›rl›¤› ise 447.45 g.’d›r. Efleysel olgunlu¤a eriflmifl
olan difli bireylerin IV. yafltaki ortalama çatal boylar› 341,
45 mm olup ortalama a¤›rl›¤› 514, 17 g‘d›r.
Üreme Döneminin Saptanmas›
Silifke, Akgöl-Paradeniz Lagün Sisteminde yaflayan M.
cephalus ‘un üreme zaman›n› belirlemek amac›yla efleysel
olgunlu¤a eriflmifl olan 94 difli bireyinin aylara göre gonadosomatik indeksi incelenmifl ve sonuçlar Tablo 2 ‘de verilmifltir. Buna göre M. cephalus’un üreme dönemi Haziran
ile Aral›k ay› aras›n› kapsamaktad›r. En yüksek gonadosomatik indeksi Eylül (% 20,08) ve Ekim (% 17,26)
aylar›nda bulunmufltur. Bu aylar› takip eden Kas›m ay›nda
GS‹ % 5,1’e, Aral›k ay›nda ise % 1,12 de¤erine düflmektedir. Elde edilen GS‹ de¤erine göre M. cephalus’un üreme
zaman› Eylül ve Ekim aylar› olarak belirlenmifltir.
Gonadoasomatik indeksin aylara göre de¤iflimini flekil
1’de verilmifltir. Burada Eylül ve Ekim aylar›nda pik
olufltu¤u görülmektedir.
Tablo 2.

M. cephalus ‘un Difli Bireylerinin % GS‹ De¤erleri.
%

G S ‹

AYLAR

N

_
X

SH

Haziran
Temmuz
A¤ustos
Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k

4
7
9
32
29
11
2

4,14
5,58
11,30
20,08
17,26
5,1
1,12

0,16
0,29
0,87
2,43
1,27
3,39
0,14
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0.6

Yumurtalar›n b›rak›lmaya
bafllad›¤› ay
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0.3
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0.2
0.1

0
HAZ‹RAN TEMMUZ A⁄USTOS EYLUL

EK‹M

KASIM

ARALIK

0.0

AYLAR
fiekil 1.

HAZ‹RAN TEMMUZA⁄USTOS EYLUL

M. cephalus ‘ un Aylara Göre % GS‹ De¤iflimleri.

M. cephalus’un yine üreme zaman›n› belirlemek
amac›yla 94 difli bireyin ovaryumlar›n›n üst, orta ve alt
k›sm›ndan al›narak yap›lan yumurta çap› ölçümlerinin
aylara göre de¤iflimi incelenmifltir (Tablo 3). Buna göre
M. cephalus’un Eylül ay›ndaki yumurta çap› 0,69 mm ve
Ekim ay›nda 0,65 mm olarak en yüksek de¤erlere
ulaflmaktad›r. Ölçümle elde edilen yumurta çaplar› ile GS‹
de¤erleri birbiri ile uyum içindedir. Gonadasomatik indeks
de¤erlerinde oldu¤u gibi yumurta çap› de¤iflimleri de Eylül
ve Ekim ay›nda en yüksek düzeyde olup üreme zaman›n›n
bu aylarda oldu¤unu göstermektedir. Yumurta çap›
ölçümlerinin aylara göre göstermifl oldu¤u de¤iflim flekil
2’de görülmektedir.
Tablo 3.

M. cephalus ‘un Aylara Göre Yumurta Çap› De¤iflimleri.
Yumurta Çaplar› (mm)

EK‹M

KASIM

ARALIK

AYLAR
fiekil 2.

M. cephalus ‘ un Aylara Göre Yumurta Çap› De¤iflimleri.

Tablo 4.

1 g. Ovaryumdaki Yumurta Say›s›n›n Aylara Göre De¤iflimi.
1 g. Ovaryumdaki Yumurta Say›s›

AYLAR

N

Haziran
Temmuz
A¤ustos
Eylül
Ekim
Kas›m

4
7
9
32
29
11

_
X
10581,57
9871
9254,06
86620,17
5571

SH
542,24
75,75
844,91
927,91
266,50

yumurtaya rastlanmam›fl ve bu aya kadar yumurtalar›n›
tamamen döktükleri gözlenmifltir.
Yumurta Verimi (Fekondite)

AYLAR

N

_
X

SH

Haziran
Temmuz
A¤ustos
Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k

4
7
9
32
29
11
2

0,22
0,36
0,41
0,69
0,65
0,26
0,15

0,016
0,013
0,013
0,026
0,024
0,018
0,015

Yumurtlama zaman›n› belirlemek amac›yla ayr›ca M.
cephalus ‘un ovaryumlar›ndan al›nan 1 gr’l›k ovaryum
parças›ndaki yumurta say›s›n›n aylara göre de¤iflimi incelenmifltir (Tablo 4). Buna göre Temmuz ay›ndan itibaren
artan yumurta say›s› yumurtan›n geliflimini tamamlad›¤›
üreme zaman› olan Eylül ve Ekimde azalmakta Kas›m’da
tamam›yla bir düflüfl göstermektedir. Aral›k ay›nda olgun

Yumurta veriminin saptanmas›nda 84 difli M. cephalus
‘un ovaryumundaki toplam yumurta say›s›ndan ve ortalama ovaryum a¤›rl›¤›ndan yararlan›lm›flt›r. Tablo 5 ‘de
görülece¤i gibi yafl art›fl›yla birlikte büyümede oldu¤u gibi
yumurta say›s›nda da art›fl oldu¤u gözlenmektedir.
Efleysel olgunlu¤a ulaflma yafl› olan IV. yaflta ortalama
yumurta a¤›rl›¤› 73,23 g. ve toplam yumurta a¤›rl›¤›
664,599 iken VI. yaflta yumurta a¤›rl›¤› 145,11 gr’a ve
toplam yumurta say›s› ise 1.545.021’e yükselmektedir.
Tablo 5. M. cephalus’un Toplam Yumurta Say›s›n›n ve
A¤›rl›¤›n›n Yafllara Göre De¤iflimi

Tart›flma
Akgöl-Paradeniz Dalyan›ndan yakalanan 504 M.
cephalus ‘un 236’s›n› difli, 215’ini erkek bireyler (%
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Tablo 5.

M. cephalus’un Toplam Yumurta Say›s›n›n ve A¤›rl›¤›n›n Yafllara Göre De¤iflimi.

N

Çatal Boy
(mm)
_
X

SH

Total
A¤›rl›k (g)

SH

3

7

259,29

10,66

212,14

4

42

341,45

14,35

514,17

5

22

379,91

4,32

663,64

15,11

128,29

45,87

1205026,27

490761,06

6

9

398

7,35

866,67

47,70

145,11

35,23

1545021,44

367027,83

7

4

452,25

14,92

1195

101,61

204,2

7,16

1009777,77

111139,41

Yafl

Yumurta
A¤›rl›¤›

SH

24,47

17,9

10,54

79039,94

49456,86

91,56

73,23

44,76

664599,14

423623,49

52,33’ünü difli ve % 47,67’sini erkek) oluflturmaktad›r.
Erman (1), Bo¤azlar ve Marmara Denizinde efley tayini
yap›labilen bireylerin oran›n› % 43’ünü erkek , % 57’sini
ise difli fleklinde saptam›flt›r. Brusle (2), Tunus Gölünde
yapt›¤› çal›flmada 114 M. cephalus ‘un % 7,9’unu erkek
% 92,1’ini difli bireylerin oluflturdu¤unu belirtmifltir. Yerli
ve Erk’akan, (3) Köyce¤iz Lagün Sistemindeki 411 M.
cephalus ‘un % 36,67’sini erkek bireyler, % 63,33’ünü
difli bireylerin oluflturdu¤unu saptam›fllard›r. Aksun, (12)
Bal›kgölü ve Uzungöl’den yakalad›¤› 556 M. cephalus
örne¤inin % 53,96’s›n› difli, % 46,04’ünü erkek bireylerin meydana getirdi¤ini belirlemifltir.
Bu çal›flmada elde edilen sonuçlar Aksun (12)’un
sonuçlar›yla paralellik göstermektedir. Bu çal›flmadaki
sonuçlar Erman (1)’›n sonuçlar›na yak›nken, Yerli ve
Erk’akan (3)’›n sonuçlar›nda difli bireylerin oran› daha
yüksek bulunmufltur. Bal›k populasyonlar›nda Nikolsky
(5)’ n›n belirtti¤i gibi erkek ve difli oran›n›n 1:1 oran›nda
ç›kmas› beklenmektedir, fakat efley oranlar›nda baz› sapmalar gözlenmektedir. Bunun nedenleri efleye ba¤l› morfolojik ve fizyolojik aktivite farkl›l›¤›n›n a¤ seçicili¤ine etkisi, efleylere göre olgunlaflma yafl›na ve büyüklü¤üne sahip
olmalar›d›r. Brusle (2) efleyler aras› farkl›l›¤›n efleyler
aras›nda do¤al ve bal›kç›l›¤a ba¤l› ölümlerden kaynaklanabilece¤ini ifade etmektedir .

M. cephalus ‘un Akgöl-Paradeniz Lagüner sisteminde
üreme döneminin % GS‹ ve yumurta çap› geliflimine göre
Eylül ve Ekim aylar›nda oldu¤u saptanm›flt›r (Tablo 2 ve 3
fiekil 2 ve 3). Eylül’ün ilk haftas›ndan itibaren bafllayan
yumurtlama faaliyeti Ekim ortas›na kadar devam etmektedir. Ekim ay›nda yumurtlama faaliyetinde olan
bireylerde yüksek % GS‹ de¤erlerine rastlanmaktad›r.
Ekim ay›n›n sonuna do¤ru yakalanan örneklerde yumurta
dökmenin tamamland›¤› görülmektedir. Eylül ve Ekim
ay›nda görülen yüksek de¤erdeki % GS‹ üremenin bu
644

Yumurta
Say›s›

SH

aylarda oldu¤unu göstermektedir. Akgöl-Paradeniz
Dalyan›nda M. cephalus için elde edilen en düflük % GS‹
Haziran’da % 4,14, Kas›m’da % 5,1 ve Aral›k’ta % 1,12,
en yüksek de¤er Eylül ay›nda % 20,08 ve Ekim ay›nda %
17,26’d›r.
GS‹
Shehadeh et al., (1973) M. cephalus için
de¤erini %7,66 ile %16,53 aras›nda; Yashouv (1969)
GS‹ de¤erini % 19-20 aras›nda; Grent and Spain (1975)
% 20’nin üzerinde; Tamura (1974) ise % GS‹ ‘nin %
20’ye ulaflan de¤erlere sahip oldu¤unu bildirmifllerdir (2).
Yerli ve Erk’akan (3) A¤ustos ay›nda % GS‹ de¤erini
% 18,10 olarak, Aksun (4) Bafra Bal›k Göllerinde % 12
düzeyinde Temmuz ay›nda bulmufltur. Bu çal›flmada saptanan % GS‹ de¤erleri genellikle di¤er araflt›r›c›lar›n
sonuçlar›yla paralellik göstermektedir.

M. cephalus ‘un difli bireylerinde ortalama yumurta
çap› 0,15 mm ile 0,69 mm aras›nda de¤iflmektedir. Eylül
ve Ekim aylar›nda aras›yla 0,69 mm ile 0,65 mm.’ye
ulaflan yumurta çaplar› üremenin yo¤un olarak bu aylarda
oldu¤unu göstermektedir (Tablo 3). Ekim ay›nda yumurta çap›nda gözlenen bir miktar düflüfl yumurtlama
evresinin yavafl yavafl sona erdi¤ini ve Kas›m ay›nda
yumurta çap›n›n 0,26 mm’ye düflmesi yumurtlama döneminin bitiflini göstermektedir. Slastenenko (7) M.
cephalus’un yumurta çap›n› 0.7 mm., Erman (1) 0.55
mm. olarak saptam›flt›r. Yashouv and Berner-Samsonov,
(6) ‹srail k›y›lar›nda yaflayan M. cephalus için yumurta çap›
de¤erlerini 0,66 mm ile 1.08 mm. aras›nda bulmufltur.
Yerli ve Erk’akan (3) 0,29 ile 0,69 mm. aras›nda, Aksun
(4) Bafra Bal›k Göllerinde 0.72 mm. olarak
saptam›fllard›r.
Slastenenko (7) Karadeniz Havzas›’nda M. cephalus
‘un üreme dönemini Nisan sonunda, Eylül ay›n›n
bafllang›c›na kadar devam etti¤ini, Erman (1) Marmara
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Denizi’nde ayn› türün üreme dönemini Temmuz-Ekim
aylar› aras›nda, Yüce (8) Marmara Denizinde Haziran bafl›
ve Ekim sonu, Katavic (9) Orta Adriatik’te Temmuz ve
A¤ustos aylar›ndan itibaren yumurta dökme faaliyetinin
bafllad›¤›n› ve bunun bir kaç ay devam etti¤ini bildirmifltir.
Tomaro (1940)M. cephalus ‘un yunurtalama döneminin Temmuz-A¤ustos aylar›nda, Ilin (1949) May›s ile
Ekim ortas›na kadar, Taranenko (1950)’ye göre May›s’ta
Eylül ortas›na kadar devam etmekte, yine Toranenko
(1951)’ya göre Temmuz ve A¤ustos aylar›nda yumurtlama olmaktad›r (6). Bu araflt›r›c›lar›n Karadeniz için
belirledikleri üreme dönemi, bu çal›flmalardakinden daha
önce olmaktad›r. Karadenizin daha serin olmas› nedeniyle
yumurta b›rakma faaliyeti ço¤unlukla nisbeten daha s›cak
olan Temmuz-A¤ustos aylar›nda gerçekleflmektedir. Akdeniz özellikle Temmuz-A¤ustos aylar›nda yüksek s›cakl›¤a
sahip olabilmektedir, fakat Eylül ve Ekim aylar›nda bu
s›cakl›k biraz daha düflüfl göstermekte ve Karadenizin
ancak Temmuz-A¤ustos aylar›nda ulaflt›¤› s›cakl›¤a Akdeniz bu aylarda gelmekte ve yumurtalar›n aç›l›m› için
gerekli s›cakl›k iste¤inin bu aylara denk geldi¤i
düflünülmektedir.
Belloc (1938), Heldt (1948) ve Paget (1923)’in Akdenizdeki M. cephalus için üreme dönemini A¤ustos-Eylül
aylar› olarak belirlemifllerdir, bunun yan›nda Abraham
(1963)’a göre Ekim ile Aral›k aylar› aras›nda, yine Abraham et al. (1966)’ a göre Ekim-Kas›m aylar›nda olmaktad›r (6) .
Yashouv and Berner -Samsonov, (6) M. cephalus’un
üreme dönemini ‹srail Körfezi için Ekim-Aral›k aylar›
aras›nda saptam›fllard›r.
Yüce, (8) Marmara Denizinde yaflayan M. cephalus ‘un
yumurta, prelerva, postlarva ve juvenil bireyleriyle yapt›¤›
araflt›rma sonuçlar›na göre yunurtlama periyodunu Haziran bafl› Ekim sonu olarak bildirmifltir. Yerli ve Erk’akan,
(3) Köyce¤iz Lagün Sisteminde üreme döneminin Nisan ile
Eylül aylar› aras›nda oldu¤unu, yumurtlaman›n Temmuz
ve A¤ustos aylar›nda gerçekleflti¤ini ifade etmifllerdir.
Aksun (4)’un Bafra Bal›k Göllerindeki çal›flmas›nda
yumurtlaman›n Temmuz ve A¤ustos aylar›nda oldu¤unu
belirtmifltir.
Bu çal›flmada üreme dönemleri için elde edilen
sonuçlar Erman (1)’ ›n Marmara Denizi, Yüce (8)’nin yine
Marmara Denizin’de, Abraham (1963) ‘›n Akdeniz için
belirledi¤i tarihler ile uyum içindedir.

De¤iflik flu sistemlerinde farkl› araflt›r›c›lar›n üreme
dönemi için saptam›fl olduklar› aylarda gözlenen farkl›l›k
yumurta geliflimine etki eden ›fl›k ve s›cakl›k de¤iflimlerinin
bölgeden bölgeye farkl›l›k göstermesinden kaynaklanmaktad›r. Thomson (10), M. cephalus’un üreme döneminde
görülen farkl›l›¤›n yaz sonunda, sonbahar ve k›fl
bafllang›c›na kadar de¤iflebilece¤ini ifade etmifltir.
Bu çal›flmada Akgöl-Paradeniz Lagüner sisteminde
yaflayan M. cephalus ‘un efleysel olgunlu¤a eriflme yafl›
erkek bireylerde 3. yafl, difli bireylerde 4. yafl olarak belirlenmifltir. Diflilerde 3. yaflta da efleysel olgunlu¤a eriflen
bireylere rastlanm›flt›r, fakat bu bireyler az say›da
oldu¤undan olgunlaflma yafl› 4. yafl olarak saptanm›flt›r.
Erkek bireylerin 3. yafl›nda ulaflt›klar› çatal boy 288,74
mm. ve IV. yafltaki difli bireylerin ulaflt›¤› çatal boy 337,78
mm. dir. Slastenenko,(7) Karadeniz Havzas›nda difli
bireylerin VII.-VIII. yafl gruplar›nda , erkek bireylerin VIVII. yafl gruplar›nda efleysel olgunlu¤a eriflti¤ini, boy
de¤erlerinin erkek bireyler için 30 cm. difli bireyler için 34
cm. oldu¤unu belirlemifltir. Erman, (1)’a göre Marmara
Denizi’nde erkek ve difli bireyler 5. yaflta efleysel olgunlu¤a eriflmektedirler. Efleysel olgunlu¤a eriflmifl 5 yafltaki
difli ve erkek bireylerin çatal boyu s›ras›yla 400 mm. ve
415 mm.’dir.
Yerli ve Erk’akan, (3) Köyce¤iz Lagün Sisteminde M.
cephalus ‘un erkek bireylerinin 2 yafl›nda, difli bireylerin 3
yafl›nda efleysel olgunlu¤a eriflti¤ini, 2 yafl›ndaki erkek
bireylerin total boy ortalamas›n›n 295,88 mm., 3
yafl›ndaki difli bireylerin ise 366,77 mm. oldu¤unu belirtmifllerdir. Aksun, (4) Bafra Bal›k Göllerinde yaflayan M.
cephalus ‘un hem difli hem de erkek bireylerinin 3. yaflta
efleysel olgunlu¤a eriflti¤ini bildirmektedir. Üreme olgunlu¤una eriflen difli bireyler 342,65 mm. çatal boya, erkek
bireyler ise 340,60 mm. boya eriflmektedirler.
Bu çal›flmada elde edilen sonuçlar Slastenenko (7)’nun
Karadeniz, Erman (1)’›n Marmara Denizi için bildirdikleri
olgunlaflma yafl›ndan daha öncedir. Bunun yan›nda Yerli
ve Erk’akan (3)’›n bildirdi¤i olgunlaflma yafl› bu çal›flmadaki olgunlaflma yafl›ndan daha erkendir. Aksun (4)’ un
bildirdi¤i üreme yafl› erkek bireyler için ayn› olmas›na
ra¤men, difli bireyler için bir yafl daha düflüktür.
Efleysel yönden olgunlaflma ekolojik faktörler ve
beslenme ile yak›ndan ilgilidir. Efleysel olgunlaflma yafl›n›
su s›cakl›¤›n›n etkiledi¤i ve farkl› co¤rafik ve ekolojik
ortamlara ba¤l› olarak de¤iflik yafllarda olgunlaflman›n
gerçekleflti¤i bilinmektedir(5).
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Bu çal›flmada M. cephalus ‘un gonad a¤›rl›¤› 17,9 g. ile
204,2 g. aras›nda de¤iflmekte, toplam yumurta say›s› ise
79.039 ile 1.009.777 aras›nda de¤iflmektedir. Erman
(1959), Marmara Denizi ve Bo¤azlardaki M. cephalus
bireylerinin gonad a¤›rl›¤›n›n 100,0 g. ile 670,0 g.
aras›nda de¤iflmektedir. Slastenenko (7) yumurta mutlak
verimlili¤inin
2.915.000’den 7.206.000’e kadar
de¤iflmekte oldu¤unu belirtmifllerdir. Slastenenko (7) M.
cephalus ‘un yafl›n›n artmas› ve büyemesiyle, diflilerin verimlili¤inin artt›¤›n› bildirmektedir. Bu çal›flmada da M.
cephalus ‘un boyca ve a¤›rl›kça gelifltikçe gonad
a¤›rl›¤›nda ve yumurta say›s›nda art›fl görülmektedir.

Özellikle ilk olgunlaflma yafl›ndan sonraki yafllarda bu verimlilik daha da artmaktad›r.
Akgöl- Paradeniz Lagüner sisteminde yaflayan,
yumurta verimi çok yüksek oldu¤u için havyar üretimi
nedeniyle yo¤un av bask›s› tafl›yan M. cephalus ‘ un
üreme zaman› olan Eylül ve Ekim döneminde avlama
yasa¤›n›n getirilmesi gerekmektedir.M. cephalus populasyonundan en yüksek ve ekonomik olarak yararlanabilmek için bu dalyanda 341,45 mm.( ilk efleysel olgunlaflma yafl› olan 4.yafl) ‘den daha büyük bireylerin avlanmas› uygun olacakt›r.
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