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Abstract: Some reproduction properties of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Demirköprü Dam Lake.
In this study, the fecundity, egg diameter and weight of freshwater crayfish in Demirköprü Dam Lake were investigated. It was
identified that fecundity 137 relative fecundity 5, average egg diameter-weight 2.72 mm-0.015 g-1, result of investigation on 92
female with egg. The total length-fecundity and weight-fecundity relationships were deduced as; logF= -6.7999+4.4934 logL and
logF= -0.1809+1.6145 logW, respectively. This show that the fecundity is affected much more by total weight than that of length. It
is found that the fecundity of female individuals having a total length between 72.8-123.9 mm ranges from 6 to 286.
Key Words: Freshwater Crayfish, Fecundity, Egg diameter and weight, Demirköprü Dam Lake.
Özet: Bu çalışmada, Demirköprü Baraj Gölü tatlısu ıstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) yumurta çapı ve ağırlığı
ile verimliliği konusu incelenmiştir. Yumurta taşıyan 92 dişi birey üzerinde yapılan araştırmada ortalama yumurta sayısı yaklaşık
137±7 adet, birim canlı ağırlığa düşen yumurta sayısı 5±0,2 adet, ortalama yumurta çapı 2,72±0,003 mm, ortalama yumurta ağırlığı
(tek yumurta) 0,015±0,0002 g olarak belirlenmiştir. Total Boy-Yumurta Sayısı arasındaki ilişki log YS= -6,7999+4,4934 log TB; Total
Ağırlık-Yumurta Sayısı arasındaki ilişki ise log YS= -0,1809+1,6145 log TA olarak bulunmuştur. Yumurta sayısının, bireyin total
boyundan çok total ağırlığı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Boyları 72,8-123,9 mm arasında değişen dişilerin yumurta sayıları en az 6,
en çok 286 adet olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tatlısu Istakozu, Yumurta Verimliliği, Yumurta Çapı ve Ağırlığı, Demirköprü Baraj Gölü.

Giriş
Tatlısu ıstakozları, dekapod krustaselerin içsularda yaşayan
en büyük formlarıdır (Momot, 1995). Yaşama alanları dere,
nehir, gölcük ve göllere kadar oldukça değişik habitatları
kapsamaktadır (Lowery, 1988; Köksal, 1988).
Dünyada 500’den fazla türe sahip olan tatlısu ıstakozları,
ülkemizde sadece Astacus leptodactylus türünün iki alt türü
(A. l. leptodactylus, A. l. salinus) ile temsil edilmektedir
(Holthius, 1961; Geldiay ve Kocataş, 1970).
Tatlısu ıstakozları, yengeçler ve deniz ıstakozları gibi
diğer krustaselere benzer şekilde çoğalırlar. Ancak, serbest
yaşam sürdüren bir larval evreye sahip olmayışlarıyla
onlardan belirgin bir şekilde ayrılırlar (Lowery, 1988; Holdich,
1992). A.leptodactylus türünde çiftleşme aktivitesi, çevresel ve
iklimsel faktörlere bağlı olmakla beraber, genellikle su
sıcaklığının azaldığı (7-12 °C) sonbaharda (Ekim-Kasım)
gerçekleşir. Kopülasyondan 4 veya 6 hafta sonra, 6-11°C su
sıcaklığında yumurtlarlar. Dişinin yüzme bacaklarına
yapışarak kuluçkalanan yumurtalar, Mayıs-Haziran ayları
arasında açılırlar (Köksal, 1988).Yumurta sayısı bu tür için
100-400 arasında değişmektedir (Müller, 1973; Cukersiz,
1988; Köksal, 1988; Corey, 1991; Lee ve Wickins, 1992;
Matthews ve Reynolds, 1995; Harlıoğlu, 2000).
Demirköprü Baraj Gölü, Anadolu’nun batısında Gediz
Nehir Sistemi üzerinde 28° 18' – 28° 28' Doğu boylamları ile
38° 36' – 38° 45' Kuzey enlemleri arasında yer alan bir baraj

gölüdür. Araştırma periyodu süresince gölün alanının 21,7
km2 hacminin 254,4 106 m3 ve derinliğinin 46 m olduğu tespit
edilmiştir. Manisa Tarım İl Müdürlüğü, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü
ve Köprübaşı Su Ürünleri Kooperatifi’nden alınan son 12 yılın
avcılık verilerine göre, göldeki avcılık durumuna baktığımızda
toplam balık üretiminin ortalama 107540,09 kg olup bunun
%72,76’sını sazan (Cyprinus carpio), %24,99’unu sudak
(Stizostedion lucioperca) ve %1,7’lik kısmını da yayın balığı
(Silurus glanis) oluşturmaktadır. Ayrıca baraj gölünde
Chalcalburnus chalcoides, Barbus capito pectoralis,
Chondrostoma nasus, Leuciscus cephalus ve Gambusia
affinis türleri bulunmaktadır (Sarı, 1997).
Demirköprü Baraj Gölü’nde iyi bir av potansiyeline sahip
olmasına karşın ekonomik anlamda tatlısu ıstakozlarından
yeterince yararlanılmamaktadır. Kerevit pinterleri ile çok az da
olsa avcılığı zaman zaman yapılan tatlısu ıstakozları genellikle
balık ağları ile yakalanmakta ve ıskarta av olarak
değerlendirilmektedir. Sağlıklı bir populasyon oluşturan ve
ekonomik açıdan değerlendirilebileceğine inandığımız tatlısu
ıstakozunun sözkonusu lokalitedeki populasyon ekolojisinin
öncelikle bilinmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle bu çalışmada
populasyonun üreme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Tatlısu ıstakozu örnekleri Şubat 1991 ile Mart 1992 tarihleri
arasında Demirköprü Baraj Gölü’nden farklı göz açıklığındaki
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fanyalı ağlar kullanılarak yakalanmıştır. Araştırmada 113 dişi
tatlısu ıstakozu arasından yüzme bacaklarında yumurta
taşıyan 92 birey kullanılmıştır. Yakalanan tatlısu ıstakozları
%4’lük formalin solusyonu ile tespit edilerek laboratuvara
getirilmiş, gerekli metrik ölçümleri yapılmış, cinsiyetleri tespit
edilmiş, yumurta sayıları, yumurta ağırlıkları ve yumurta
çapları belirlenmiştir.
İncelenen tatlısu ıstakozlarının boyları 0,5 mm
hassasiyeti olan kumpasla, ağırlıkları ise 0,1 g duyarlı
elektronik terazi ile ölçülmüştür. Vücut uzunluklarını belirlemek
amacıyla total boy (TB), abdomen boyu (AB), vücut
ağırlıklarının belirlenmesi için total ağırlık (TA), ölçümleri
yapılmıştır. Vücut bölümlerine ilişkin ölçümlerin alınmasında
Rhodes ve Holdich (1984)’den yararlanılmıştır.
Populasyonun yumurta verimliliği, bireylerin Total Boy–
Yumurta Sayısı ve Total Ağırlık–Yumurta Sayısı ilişkileri
yönünden ele alınarak, boy ve ağırlıkları saptanan 92 adet
yumurtalı dişi bireyin yumurtalarının sayılması, yumurta çap
ve yumurta ağırlıklarının belirlenmesi suretiyle ortaya
çıkarılmıştır. Yumurta çapları Olympus stereo mikroskopla
ölçülmüş, ağırlıkları ise 0,1 g duyarlı elektronik terazi ile
tartılmıştır. Yumurta sayısı ile diğer vücut özelliklerinin
arasındaki ilişki denklemleri ve korelasyon katsayıları Ricker’in
(1973) fonksiyonel regresyon denklemi modeli ile
hesaplanmıştır.
Dişi tatlısu ıstakozlarının ilk eşeysel olgunluğa ulaştığı
boy ve ağırlığın saptanmasında, yüzme bacaklarında yumurta
bulunan en küçük birey esas alınmıştır (Taugbol ve Skurdal,
1989).
Bu araştırmada, tatlısu ıstakozlarının çeşitli özellikleri
arasındaki önem kontrollerinde t-testi yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular
Populasyondaki bireylerin yumurta verimliliğini saptayabilmek
için 92 bireyden oluşan yumurtalı tatlısu ıstakozlarında ortalama
yumurta sayısı (YS), birim canlı ağırlığa düşen yumurta sayısı
(BADYS), ortalama yumurta ağırlığı (YA) ve ortalama yumurta
çapı (YÇ) değerleri hesaplanmıştır (Tablo. 1).
Populasyondan sağlanan yumurtalı dişi tatlısu
ıstakozlarının total boyları 72,8 – 123,9 mm arasında,
ağırlıkları ise 11,3–55,7 g arasında değişmektedir (Tablo 2).
Eşeysel olgunluğa ulaşma boyu ve ağırlığı (yumurta taşıyan)

dişi bireylerde 72,80 mm ve 11,3 g olarak tespit edilmiştir.
Yumurtalı dişi tatlısu ıstakozlarından hesaplanan bireysel
ortalama yumurta sayısının 137 olduğu ve en fazla 286, en az
ise 6 adet yumurta taşıdıkları tespit edilmiştir. Dişi birey
üzerindeki tek bir yumurtanın ortalama ağırlığının 0,0145 g,
minimum ve maksimum değerlerinin ise 0,0097-0,0257 g
arasında değiştiği saptanmıştır.
Tablo 1. Demirköprü Baraj Gölü tatlısu ıstakozlarının yumurta verimliliği
değerleri (N=92).
YS±Sh (Adet)
(Min-Mak)
137±6,839
(6-286)

BADYS±Sh
(Adet)
(Min-Mak)
5±0,206
(1-11)

YÇ±Sh (mm)
(Min-Mak)

YA±Sh (g)
(Min-Mak)

2,72±0,003
(0,3-3,6)

0,0145±0,0002
(0,0097-0,0257)

92 adet yumurtalı dişiden alınan 2241 yumurtanın
çapları ölçülerek ortalama değerin 2,72±0,003 mm olduğu,
minimum ve maksimum değerlerin ise 0,3-3,6 mm arasında
değiştiği saptanmıştır (Tablo 1).
Tatlısu ıstakozu yumurtalarının ağırlığı, sayısı, çapı ile
total boy ve total ağırlık arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon
analizinde en yüksek korelasyon değerinin total vücut ağırlığı
ile yumurta sayısı arasında olduğu ve bu ilişkinin pozitif yönde
bulunduğu saptanmıştır (Tablo 3). Tüm korelasyon
katsayılarının önem kontrolleri yapılarak bu değerlerin
istatistiki yönden anlamlı oldukları tespit edilmiştir (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç
Demirköprü Baraj Gölü’nden yakalanan 92 adet dişi tatlısu
ıstakozunun
yüzme
bacakları
üzerine
yapışarak
kuluçkalanmakta olan embriyolu yumurtalar üzerinde
çalışılmıştır. Yumurtalı dişi tatlısu ıstakozlarının total boyları
72,8 – 123,9 mm arasında, ağırlıkları ise 11,3 – 55,7 g
arasında değişmektedir (Tablo 2). Eşeysel olgunluğa
erişmede en önemli kriter olarak kullanılan, yumurtalı en
küçük dişi bireyin total boyu 72,8 mm, total ağırlığı ise 11,3 g
olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz tatlısu ıstakozları ile ilgili
yapılan çeşitli araştırıcıların çalışmalarında, tatlısu ıstakoz
türlerinin dişi bireyleri için eşeysel olgunluğa ulaşma
sırasındaki boy ve ağırlıkları Tablo 4’de belirtilmiştir.

Tablo 2. Dişi tatlısu ıstakozlarının total boylarına (mm) ve ağırlıklarına (g) göre tespit edilen ortalama yumurta sayıları (F), ortalama yumurta ağırlıkları (Y.A) ve
ortalama yumurta çapları (Y.Ç).
Boy Grupları (mm)

N

70-79

4

80-89

20

90-99

46

100-109

16

110-119

4

120-129

2

TBORT.±Sh
(min-max)
75,66±1,009
(72,8-77,4)
83,87±0,764
(79,05-88,95)
93,97±0,424
(89,3-98,95)
103,26±0,579
(99,85-108)
113,78±1,614
(110,75-118,2)
123,60±0,300
(123,3-123,9)

TAORT±Sh
(min-max)
12,40±0,561
(11,3-13,6)
17,55±0,653
(12,6-24,1)
24,57±0,447
(19,8-32,5)
32,29±0,784
(24,8-35,5)
41,30±2,961
(34,8-46,9)
54,35±1,350
(53-55,7)

F±Sh
(min-max)
76±31,226
(6-144)
87±8,891
(6-152)
132±7,670
(16-236)
190±12,904
(96-257)
233±11,225
(205-259)
274±12,500
(261-286)

Y.AORT±Sh
(min-max)
0,93±0,328
(0,1-1,5)
1,23±0,124
(0,1-2)
1,86±0,113
(0,2-3,4)
2,76±0,130
(1,8-3,7)
3,98±0,259
(3,5-4,6)
4,35±0,350
(4,0-4,7)

Y.ÇORT±Sh
(min-max)
2,59±0,065
(2,4-2,67)
2,69±0,014
(2,56-2,78)
2,72±0,012
(2,48-2,91)
2,76±0,016
(2,6-3,05)
2,83±0,023
(2,76-2,87)
2,85±0,024
(2,82-2,87)
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Tablo 3. Yumurta sayısı, çapı ve ağırlığı ile total vücut ağırlığı ve total boy arasında hesaplanan regresyon denklemleri ve bunlara ait önem kontrolleri (N= 81; t
= Hesaplanan değer, t t (Tablo değeri)=2,00).

h

TB-YS
TB-YA
TB-YÇ
TA-YS
TA-YÇ

log y= log (a) + b log x
log YS= -6,7999+4,4934 log TB
log YA= -9,0468+4,7002 log TB
log YÇ= 0,0677+0,1859 log TB
log YS= -0,1809+1,6145 log TA
log YÇ= 0,3579+0,5500 log TB

r2
0,377
0,412
0,297
0,469
0,251

th
6,914
7,442
5,777
8,355
5,145

Karar
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

Tablo 4. Farklı lokalitelerde yapılan araştırmalarda saptanan en küçük eşeysel olgunluk boy ve ağırlığı.
Lokalite
Eğirdir Gölü
Hotamış Gölü
Mamasın Baraj Gölü
Mogan Gölü
Seyhan Baraj Gölü
Eğirdir Gölü
Keban Baraj Gölü
Işıklı Gölü
Eğirdir Gölü
İznik Gölü
Demirköprü Baraj Gölü

Eşeysel Olgunluk Büyüklüğü ♀♀
En Küçük Boy (mm)
En Küçük Ağırlık (g)
69
9
71-72
10,20
71-72
10,32
82
17
76
12,3
74
15
79
13,43
86,9
16,4
72
72
13,5
72,8
11,3

Hazar Denizi’nin Türkmenistan tarafındaki sularında
bulunan A. leptodactylus populasyonundaki bireylerin de
Türkiye’deki gibi 3 yaşında ve yaklaşık 75 mm total boyda iken
eşeysel olgunluğa ulaştıkları söylenmektedir (Cherkashina,
1975). Polonya’da Mazurian Gölü’ndeki A. leptodactylus türü
dişi tatlısu ıstakozlarının ise 83 mm’den büyüklerinin eşeysel
olgunluğa eriştikleri belirtilmiştir (Stypnska, 1979).
A. leptodactylus türü, diğer Avrupa türleri gibi soğuk
seven gruptandır. Üreme döngüsünün uzunluğu ise içinde
yaşadığı habitatın iklimsel şartlarına göre değişmektedir
(Köksal,1988). Bu araştırma sonuçlarına göre, ülkemizdeki
dişi tatlısu ıstakozları 69-86,9 mm arasındaki total boylarda
olgunlaşmaktadırlar (Tablo 4).
Dişi bireyler tarafından bırakılan yumurta miktarı ve
kuluçka sonrası ortaya çıkan genç bireylerin sayısı olarak da
nitelendirilen fekondite değeri, üreme biyolojisi çalışmalarının
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Abercrombie et al.,
1992). A. leptodactylus türü bütün yerli Avrupa kerevitleri
içersinde en verimli olan türlerden biridir. Zira, bir dişinin
ürettiği yumurta sayısı 200-400 arasındadır (Hofmann,
1971).Vücut büyüklüğü ile ovaryum ve pleopodal yumurta
sayıları arasında doğrusal bir orantı vardır (Köksal, 1980).
Demirköprü Baraj Gölünde yürütülen bu çalışmada elde edilen
92 yumurtalı dişi tatlısu ıstakozunun bireysel ortalama
yumurta sayısı 137 olarak sayılmış ve dişi birey üzerinde en
fazla 286, en az 6 yumurta belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan
diğer araştırmalarda bireysel ortalama yumurta sayıları,
Eğirdir Gölünde ortalama 170 (Anonymous, 1980); Beyşehir
Gölünde 156; Akşehir Gölünde 149; Eber Gölünde 161; Apa
Baraj Gölünde 153 ve Eğirdir Gölünde 148 (Erdemli, 1983);
Hotamış Gölünde 163 ve Mamasın Baraj Gölünde 158
(Erdemli, 1985); Mogan Gölünde 80-372 arasında (Tüzün,
1987); Seyhan Baraj Gölünde 171 (Çevik, 1993); Keban Baraj
Gölünde 97-289 arasında (Duman ve Gürel, 2000); İznik

Kaynak
Anonymous, 1980
Erdemli, 1985
Tüzün, 1987
Çevik, 1993
Bolat, 1996
Duman ve Gürel, 2000
Güner ve Balık, 2002
Bolat, 2001
Erdem vd., 2001
Bu Çalışma

Gölünde ortalama 154 (Erdem vd., 2001); Işıklı Gölünde 216
(Güner ve Balık, 2002); Eğirdir Gölünde 277 (Bolat 1996)
olarak belirtilmiştir. Türkiye dışında dağılım gösteren A.
leptodactylus populasyonunun, Polonya’nın Dluzek Gölü’nde
yaşayan 95-135 mm total boya sahip dişi bireylerin
ovaryumlarında 210-410, Mazurian Gölü’ndeki dişi bireylerin
ovaryumlarında ise ortalama 374 yumurta bulunduğu
belirtilmiştir (Stypnska, 1979).
Tatlısu ıstakozlarında fekondite ve üremeye ilişkin diğer
bazı özelliklerin iyi bilinmesi, türün ekosistemdeki populasyon
dengesinin korunması ve kültür koşullarında uygulamaya
yönelik faydalar sağlaması açısından büyük önem
taşımaktadır (Mason, 1975).
Bu araştırmada kullanılan 92 adet yumurtalı dişi tatlısu
ıstakozundan elde edilen toplam 2241 adet yumurta
çaplarının, yapılan ölçümler sonucunda 0,3-3,6 mm arasında
dağılım gösterdikleri ve ortalama 2,72 mm büyüklükte
oldukları saptanmıştır.
Ülkemizin değişik bölgelerindeki doğal su kaynaklarında
bulunan tatlısu ıstakozları için farklı yumurta çapları
belirlenmiştir. Bu türe ait yumurta çapları Eğirdir Gölü için 2,49
mm, Beyşehir Gölü için 2,44 mm, Akşehir Gölü için 2,47 mm,
Eber Gölü için 2,43 mm, Apa Baraj Gölü için 2,5 mm (Erdemli,
1983), Hotamış Gölü için 2,43 mm, Mamasın Baraj Gölü için
2,48 mm (Erdemli, 1985), Seyhan Baraj Gölü için 2,52 mm
(Çevik, 1993), Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesi için 2,88-3,03
mm (Duman ve Gürel, 2000), Işıklı Gölü için 2,45 mm (Güner
ve Balık, 2002), İznik Gölü için 2,5 mm (Erdem ve diğ., 2001),
Eğirdir Gölü için 2,77mm (Bolat, 2001) olarak verilmiştir.
Araştırmamızda elde ettiğimiz 2,72 mm ortalama
yumurta çapı, Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesi tatlısu ıstakozu
yumurtaları hariç olmak üzere (2,88-3,03 mm), diğer
bölgelerdeki tüm değerlerden daha büyük, Bolat’ın (2001)
verilerine ise çok yakın değerdedir. Yumurta büyüklüğü, tatlısu
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ıstakozunun üreme verimliliğine etki eden ana faktörlerden
biridir. Çünkü, yumurta büyüklüğündeki artış, balıklarda
olduğu gibi, tatlısu ıstakozlarında da yumurta sayısında
azalışa neden olmaktadır (Abrahamsson, 1971; Ware, 1975).
Yumurta büyüklüğü üzerinde ise parazitlik, predatör baskısı,
su kalitesi, beslenme gibi çevresel faktörlerin etkisi
bulunmaktadır (Corey, 1991; Huner ve Lindqvist, 1991).
Ovaryum gelişiminin meydana geldiği yaz mevsimi boyunca
besin kullanımı ve populasyonlar arasındaki çeşitli ortam
koşullarının yumurta büyüklüğünde değişikliklere neden
olduğu bildirilmektedir (Lahti ve Lindqvist, 1983). Yumurta
büyüklüğü ile yavruların yaşama oranı ve ortama
adaptasyonları arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Daha
büyük yumurtalardan çıkan, dolayısıyla morfolojik olarak
diğerlerinden daha büyük olan yavru bireylerin daha fazla
yaşama oranına sahip oldukları belirtilmektedir (Mason, 1975;
Lowery, 1988).
Yumurta sayısı, ağırlığı, çapı ile total boy ve total ağırlık
arasında hesaplanan regresyon denklemlerine ait korelasyon
katsayılarının pozitif yönde olmasına rağmen zayıf ilişkiler
tespit edilmiştir. En yüksek korelasyon değerleri Total boyYumurta ağırlığı (r2=0,412) ile Total vücut ağırlığı-Yumurta
sayısı (r2=0,469) arasında tespit edilmiştir
Yumurta Sayısı ile Total Boy arasındaki ilişkilere ait,
korelasyon katsayılarının, Mogan ve Eğirdir Göllerinde pozitif
yönde ve yüksek değerde olduğu (Tüzün, 1987; Bolat, 2001),
diğer göllerdeki gibi, bu çalışmada da pozitif yönde fakat zayıf
değerde bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Yumurta sayısı ile
Total Vücut Ağırlığı arasındaki ilişkinin ise sadece Eğirdir
Gölünde pozitif yönde ve kuvvetli olmasına rağmen, bizim
çalışmamızda ve diğer göllerdeki çalışmalarda pozitif yönde
fakat zayıf bir ilişki şeklinde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5).
Bu sonuç, yumurta sayısının artışında veya azalışında, total
boy ve ağırlığın etkisiyle birlikte genellikle diğer çevresel
faktörlerin ve kalıtsal özelliklerin de etkili olabileceğini
düşündürmektedir.
Tablo 5. Ülkemizde farklı lokalitelerde yapılan diğer çalışmalarda hesaplanan
regresyon denklemleri ve korelasyon katsayıları.
Lokalite
Mogan Gölü (Tüzün,
1987)
Işıklı Gölü (Güner ve
Balık, 2002)

N
73
82

Eğirdir Gölü (Bolat, 2001)
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Bu Çalışma

81

Log y= log a + b log x
Log F= -3,2191+2,7188 logTB
Log F= 0,7229+1,0227 logTA
Log F= -21,412+10,862 logTB
Log F= -4,5847+3,4787 logTA
Log F= -1,4761+1,9102 logTB
Log F= 1,2822+0,7013 logTA
Log F= -6,7999+4,4934 logTB
Log F= -0,1809+1,6145 logTA

r2
0,956
0,487
0,154
0,165
0,624
0,630
0,377
0,469

Sonuç olarak, Demirköprü Baraj Gölü’nde bulunan
tatlısu ıstakozlarının ortamın ekolojik özelliklerine iyi bir
biçimde adapte oldukları görülmektedir. Baraj gölünde
yaşayan tatlısu ıstakozları üreme yetenekleri açısından
oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Tatlısu ıstakozu
populasyonlarının üreme özellikleri üzerine yapılan bu
çalışmaların, yıllara bağlı olarak meydana gelebilecek
değişiklikleri izlemek ve verimli av stratejilerini planlamak
açısından son derece yararlı olacağı düşünülmektedir.
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