
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1123

PF–004

Tıbbi Sülüklerin Yapay Ortamda Barındırılmasında 
Sünger Materyalin Kullanılabilirliği

Mustafa Ceylan, İsmail Erbatur, Ufuk Akçimen, Cafer Bulut
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Eğirdir Birimi 32500
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Amaç: Bu çalışma ile doğadan toplanan tıbbi sülüklerin doğal ortamlarını andıracak, havadar ve 
geniş ortamlarda barınmalarında sünger materyalin kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma Eğirdir Gölü çevresindeki sulak alanlardan 12-15-21 Ekim 
2010 tarihlerinde toplanan 354 adet tıbbi sülük Hirudo verbana Carena, 1820 ile yürütüldü. 
Doğadan toplanan sülükler Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kuluçkahanesi’ne 
nakledildi.

1.20x1.20x0.60 cm ebatlarındaki fiberglas tankın üst iç cidarına kablo kanalı yerleştirildi ve kanal 
boyunca 25 cm eninde sünger monte edildi. İkincil bir tedbir olması amacıyla tankın üst tarafı cırt 
bant ile tutturulmuş olan ince gözenekli tül kumaş ile kapatıldı. Tank toprak, taş ve bitkisel materyal 
ile donatılarak yarısına kadar su dolduruldu ve ağırlıkları belirlenen sülükler tanka yerleştirildi. 
Tanktaki suyun tamamı haftada bir kez değiştirildi ve araştırma boyunca sülüklerin davranışları 
gözlemlendi.

Bulgular: Doğadan toplanan Hirudo verbana bireylerinin 0.78-9.79 gr arasında değiştiği ve 
2.15±0.05 gr ortalama ağırlığa sahip oldukları belirlendi. Deneme boyunca bünyelerinin gevşek 
yapılı olmalarından aç oldukları anlaşılan sülüklerin su yüzeyine yakın bölgelere konumlandıkları, 
aktif olarak yüzdükleri, tankın iç cidarına çekmenleri ile tutundukları ve yer yer tankı terk etme 
girişiminde bulundukları görüldü. Vücutlarının dolgun olmalarından tok oldukları anlaşılan 
sülüklerin ise tank tabanına, yaprak, taş veya toprak zeminin altına konumlandıkları tespit edildi. 
Tankta su bulunan dönemlerde sülüklerin tankı terk etme girişimlerinin sınırlı olduğu, ancak 
ortamda suyun geçici olarak bulunmadığı haftalık su değişimleri esnasında ortamdan uzaklaşma 
eylemlerinde ciddi bir artışın olduğu görüldü. 25 cm genişlikteki sünger engelinin sülüklerin 
ortamdan uzaklaşmalarını önlemede yeterli olduğu, ikincil bir tedbire gerek olmadığı kanaatine 
varıldı.

Sonuç: Hareket etme özellikleri dikkate alındığında; sülüklerin ortamdan uzaklaşmasını önlemede 
sünger materyalin kullanışlı ve faydalı olduğu, gerek yetiştiricilik çalışmalarında, gerekse de 
doğadan toplanan ve alıcıya ulaşana kadar geçen sürede sülüklerin doğal ortamlarını andıracak 
havadar ve geniş ortamlarda barınmalarına imkan veren yapılarda güvenle kullanılabileceği 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: tıbbi sülük, Hirudo verbana, barınma, fiberglas tank, sünger


