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anüs ve cinsel organlarla bağlantılı değildir. Kese 
deri kıvrımlarıyla oluşmuştur. Bu kese kahverengi 
yağlı bir madde salgılayan çıplak bir membrana 
sahiptir. Salgılanan madde kahverengimsi sarı ve 
pis kokuludur. Erkek porsukta kıllı scrotum, kısa 
tüylerle kaplı circumanal kesenin kenarında yer alır. 
Bu türde genellikle baculum 2.33-7.96 cm uzunluk 
ve 0.06-1.80 gr ağırlıkta olup örneklerimize ait 
baculum uzunlukları 6.20-7.21 cm arasında ve 
ağırlıkları ise 0.80-1.48 gr arasında değişmektedir. 
Kök kısmı incrassete olup alta kıvrılır ve proximal 
yarıda carinattır. Dişide genital bölge çevresindeki 
alan yumuşaktır; genital delik, circumanal kesenin 
çıplak kenarının biraz altındadır ve içe doğru 
genişleyen yivin üstünde açılır. Bu yiv, küçük 
klitoris cevresinde glandular bir alan oluşturarak 
angular deride biter. 
  
Anahtar Kelimeler: Porsuk, Meles meles, anüs, 
anal bez, scrotum, baculum, klitoris  
 
 
PZ007  

 
Eğirdir Gölü'nden Sudak (Sander lucioperca L. 

1758)'ın  Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve  
Bazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesi 

Derya BOSTANCI1, Savaş YILMAZ2, Mahmut 
YILMAZ3, Nazmi POLAT4 

1Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Perşembe, Ordu 

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Taşlıçiftlik, Tokat 

3Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kırşehir 

4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun 

deryabostanci@gmail.com 
 

Bu çalışmada, Eğirdir Gölü’ndeki sudağın 
otolit boyutları-balık boyu ilişkilerini ve bazı 
populasyon parametrelerini belirlemek amacıyla 
Mart 2001-Temmuz 2003 tarihleri arasında aylık 
olarak yakalanan 228 birey incelenmiştir. 
Populasyonda 122♀ ve 106♂ birey bulunmaktadır. 
Her bir örnekten çıkarılan otolitlerin boyu (OB), 
genişliği (OG) ve ağırlığı (OA) ölçülmüştür. 
Ortalama otolit boyu ve genişliği sırasıyla 
6.47±0.08 mm ve 2.46±0.03 mm; ağırlığı ise 
0.0124±0.0005 g olarak belirlenmiştir. Balığın çatal 
boyu (ÇB) ile otolit boyutları arasındaki ilişki 
denklemleri ÇB=10.38OG-5.8479 (r2=0.94); 
ÇB=3.5407OB-3,1655 (r2=0.90) ve 
ÇB=604.5OA+12,206 (r2=0.93) olarak tespit 
edilmiştir. Dişi, erkek ve tüm bireyler için boy-
ağırlık ilişkileri sırasıyla y=0.014x2.8836; 
y=0.0157x2.8512 ve y=0.0146x2.8705 olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama kondisyon faktörü 
dişilerde 1.00; erkeklerde 1.02; tüm bireylerde 1.01 

olup, erkek ve dişi bireylerin kondisyon faktörleri 
arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli değildir 
(P>0.05).  

 
Anahtar Kelimeler:  Sudak, otolit, otolit boyutları-
balık boyu ilişkileri  
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Ülkemizin tür çeşitliliği açısından oldukça 

zengin olduğu bilinmekte aynı zamanda da  
Avrupa’da dağılım gösteren pekçok türün gen 
merkezini oluşturduğu düşünülmektedir.  Buna 
temel olan faktörler arasında Anadolu’nun jeolojik 
geçmişi, farklı fitocoğrafik alanların bulunması, 
ekolojik koşullardaki çeşitlilik ve özellikle buzul 
dönemleri boyunca kullanılan muhtemel sığınak 
alanları sayılabilir. Anadolu’da tür zenginliğini 
oluşturan gruplar  arasında meşelerde mazı 
oluşturan Andricus caputmedusae (Hymenoptera: 
Cynipidae)  böcek türü de yer almaktadır. 

Bu çalışmada farklı populasyonlardan 
toplanılan A. caputmedusae bireylerinin mitokondri 
DNAları (mtDNA) izole edilerek ND4 geni, ND4L, 
tRNAThr ve tRNAPro, ND6 ve cytb geni olmak 
üzere  yaklaşık 2.5 Kb lik bir gen bölgesi PCR ile 
çoğaltılmıştır. Çoğaltılan gen bölgesi VspI, AluI, 
HinfI, TaqI, ApaI, SspI, MboII, ve HindII 
restriksiyon enzimleri  ile kesilmiş ve 
populasyonlara ait haplotipler çıkarılmıştır. 
Haplotip profilleri Bitlis, Bingöl, Kayseri, 
GaziAntep ve Adana populasyonlarının 
populasyon-spesifik haplotiplere sahip olduğunu ve 
haplotip çeşitliliğinin yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Andricus caputmedusae, 
PCR-RFLP, populasyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


