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Çandarlı Körfezi’nde Dağılım Gösteren Papaz Balığı
(Chromis chromis)’nın Sagittal Otolit Özellikleri

Gökçen Bilge
Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kötekli, Muğla, gbilge@mu.edu.tr

Amaç: Sistematik ihtiyoloji ve mide içeriği çalışmaları açısından, denizlerimizde semipelajik 
dağılım gösteren ve ekonomik yönden olmasa da, av olarak besin zincirinde ekolojik açıdan önemli 
yere sahip olan Chromis chromis (Linnaeus, 1758) türünün klasik morfometrik karakterler yanında, 
tanımlanmasının mümkün olmadığı, predatörlerinin mide içeriklerinde bulunmaları halinde, 
en iyi korunan kalsifiye yapılar olan otolitlerinden tür tayini yapılabilmesi ile boy ve ağırlığının 
belirlenebileceği eşitliklerin ortaya konulması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Çandarlı Körfezi’nden Ocak-Aralık 2007 periyodunda 
uzatma ağları ile artisanal balıkçı teknelerinden elde edilen 328 adet papaz balığı örneği 
oluşturmaktadır. Bireyler laboratuvara getirilerek total boyları 1 mm hassasiyetli balık ölçüm 
tahtası ile mm ve ağırlık ölçümleri 0.01 g hassasiyetli hassas terazi ile g cinsinden ölçülmüştür. 
Baş bölgesi disekte edilen bireylerin sagittal otolitleri alınarak, NaOH solüsyonu ile temizlendikten 
sonra kurutularak u-plate içinde saklanmıştır. Otolit boy ölçümleri stereo zoom mikroskop ve 
mikrometrik oküler ile mm cinsinden, ağırlık ölçümleri ise 0.0001 g hassasiyette hassas terazi ile 
alınmıştır. Otolitler ile balıkların boy ve ağırlıkları arasındaki ilişkilerin ortaya konabilmesi için, 
doğrusal regresyon tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Dünyada Doğu Atlantik ve Akdeniz kıyısal sularında dağılım gösteren Pomacentridae 
familyasından bir tür olan C. chromis, ülkeminizin tüm denizlerinde bulunmaktadır ve tek türle 
temsil edilmektedir. Tüm bireylerin total boylarının 5.7-14.1 cm, ağırlıklarının ise 3.37-43.24 
g arasında olduğu bulunmuştur. Otolit boyu (OL) ile balık boyu (TL) arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyan doğrusal regresyon denklemi tüm bireyler için OL=0,0372TL+0,6548 (r= 0,9752) olarak 
hesaplanmıştır. Otolit ağırlığı (OW) ile balık ağırlığı (TW) arasındaki ilişki ise tüm bireyler için 
OW=0,0007TW-0,0014 (r=0,969) olarak bulunmuştur. Türün otolitlerinin şekil olarak eliptik 
formdan beşgen yapıya kadar değişim gösterdiği, dorsal marjinin daha büyük boylu otolitlerde 
yumru gibi, ventral marjinin ise tırtıklı olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Chromis chromis türünün kıyısal sulardaki trofik ilişkilerin ortaya konulması amacı ile 
Türkiye denizlerinde gerçekleştirilmiş ilk çalışmadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
sonucunda, bireylerin boyu ve ağırlığındaki artışla birlikte otolitlerinin de hem boy hem de 
ağırlık olarak doğrusal bir ilişki ile artış gösterdiği; balık büyüdükçe otolitlerinin morfolojisinin 
değişim sergilediği sonucuna varılmıştır. Scorpaenidae familyasından Scorpaena porcus Linnaeus, 
1758 (Lipsoz) ve Serranidae familyasından Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) (Orfoz) gibi 
hem ekonomik hem de ekolojik yönden önemli olan piskivor balık türlerinin besinini oluşturan 
türün otolit ve balık boyu ile ağırlığı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ile kuvvetli sindirim 
enzimlerine sahip predatörlerinin sindirim sistemi içeriğinden sistematik kriterler kullanılarak 
tanımlanamayacak kadar sindirilmiş olabilecek papaz balığı bireylerinin otolit morfolojileri 
kullanılarak tanımlanabilmesini ve avcılarının tükettikleri papaz balığı boy ve ağırlığının 
belirlenebilmesini sağlayacaktır.
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