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Özet: Bu araflt›rma Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan Saros Körfezi’nde da¤›l›m gösteren Patella türlerini tespit etmek amac›yla
yap›lm›flt›r. Bu nedenle söz konusu körfezin güney k›y›s›ndan 3 ve kuzey k›y›s›ndan 3 olmak üzere seçilen toplam 6 istasyondan 340
adet birey örneklenmifltir. Örneklemelerde her istasyondan 2m2’lik alan esas al›nm›flt›r. Radula diflleri dikkate al›narak yap›lan
taksonomik de¤erlendirme sonucunda Patella genusunun bu körfezde Patella caerulea, Patella ulyssiponensis ve Patella rustica olmak
üzere 3 tür ile temsil edildi¤i saptanm›flt›r. Bunlardan P. caerulea modiolittoral ve üstünfralittoral zonda bulunmas›na karfl›n, P.
rustica supralittoral zonda, P. ulyssiponensis’in ise sadece üstünfralittoral zonda da¤›l›m gösterdi¤i tespit edilmifltir. Ayr›ca kabuk
boyu ile radula boyu aras›ndaki iliflkiyi gösteren regresyon do¤rular›n› oluflturmak ve korelasyon de¤erini saptamak amac›yla
morfometrik ölçümler yap›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Archaeogastropoda, Patella, sistematik, ekoloji, Saros Körfezi

Patella Species (Archaeogastropoda) Distributed in Saros Bay (Northest Aegean Sea)
Abstract: The present study has been carried out in order to determine the Patella species distributed in Saros Bay located on the
northest of the Aegean Sea. For this purpose, 3 stations in the north and 3 stations in the south of the bay were chosen and a total
of 340 specimens were collected from the 6 stations. In each station, 2 m2 of sampling area was considered. As a result of the taxonomic examinations based on the radula teeth, the Patella genera was represented by three species (Patella caerulea, Patella
ulyssiponensis and Patella rustica) in Saros Bay. It was determined that P. caerulea was found in the mediolittoral and upperinfralittoral zones, whereas P. rustica was distributed on the supralittoral zone and P. ulyssiponensis was only collected from the
upperinfralittoral zone. Morphometric measurements were done in order to compute the regression equation and correlation coefficient between the shell lenght and the radula teeth.
Key Words: Archaeogastropoda, Patella, systematic, ecology, Saros Bay.

Girifl

Patella türleri denizel ortamda su içinde veya su
serpintileriyle ›slanan tafllar üzerinde s›k›ca tutunmufl
olarak yaflam›n› sürdüren Gastropod’lard›r. Bu konuda
yap›lan ilk çal›flmalar taksonomik olup, onsekizinci
yüzy›l›n ikinci yar›s›na dayanmaktad›r. Günümüze kadar
Akdeniz’in Avrupa k›y›lar› ile Kuzey Afrika k›y›lar›nda
Patella türlerinin taksonomik, ekolojik ve co¤rafik
da¤›l›mlar›na iliflkin pekçok araflt›rma yap›lm›flt›r. Orton
(1); Fischer-Piette (2; 3; 4); Bannister (5); Frenkiel ve
Moueza (6); Ghisotti ve Melone (7); Fischer-Piette ve
Gaillard (8) ve Christiaens (9)’in çal›flmalar› bunlardan
baz›lar›d›r.
Ghisotti ve Melone (7), Akdeniz’de Patella genusunun
P. caerulea, P. ulyssiponensis, P. ferruginea, P. rustica ve

P. safiana olmak üzere 5 tür ile temsil edildi¤ini rapor
etmesine karfl›n, daha sonraki y›llarda bunlara P.
intermedia türü de eklenmifltir (9; 10). De¤iflik türlere ait
kabuklar›n benzerli¤i ve çok say›daki variyete nedeniyle
bazen s›n›fland›r›lmalar›nda kar›fl›kl›klar meydana
gelmifltir. Fischer-Piette ve Gaillard (8) ile Christiaens
(9)’in araflt›rmalar› bunlar›n afl›lmas› yönünde yap›lm›fl
önemli çal›flmalard›r.
Bir çok ülkede insan besini ve bal›k yemi olarak
kullan›lan Patella türlerinin, k›y›lar›m›zda genifl da¤›l›m›
olmas›na karfl›l›k bu konuda özellikle Ege ve Akdeniz
sahillerimizi
kapsayan
herhangi
bir
çal›flma
bulunmamaktad›r. Bu çal›flma ile ülkemiz deniz
faunas›ndaki bu eksikli¤in biraz olsun giderilmesi
amaçlanm›flt›r.
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Materyal ve Metod

Bulgular

Bu çal›flma için Saros Körfezi’nin kuzey k›y›s›ndan
‹skele (Karaincirli), ‹brice ‹skelesi ve Gökçetepe, güney
k›y›s›ndan Güneyli, Kömür Liman› ve Koyun Liman› olmak
üzere toplam 6 istasyon seçilmifltir (fiekil 1).

Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan Saros Körfezi’nden
seçilen 6 istasyondan toplam 340 birey örneklenmifltir.
Bunlar üzerinde yap›lan inceleme sonucu, Akdeniz’de 6
türü bulunan Patella genusunun söz konusu körfezde 3
tür ile temsil edildi¤i saptanm›flt›r.

Patella’lar Supralittoral zondan itibaren yaklafl›k 1 m.
derinli¤e kadar olan k›y› fleridinden seçilen 2 m2’lik
yüzeyden toplanm›flt›r. Tafllar›n farkl› seviyelerinden
al›nan örnekler zonasyon tespiti için ayr› kaplara konmufl
ve daha sonra incelenmek üzere % 4’lük formol ile tespit
edilmifltir. Laboratuvarda tüm hayvanlar disekte edilerek
radulalar› ç›kar›lm›fl ve uzunluk ölçümleri yap›lm›flt›r.
Ard›ndan 1/3’ü, tür tayinlerinde kullan›lmak üzere radula
fleridinin erimesi ve difllerin ayr›lmas› için Javel suyu
içeren tüplere al›narak bir süre bekletilmifltir. Ayr›ca
radula ile kabuk boyutlar› aras›nda bir iliflki bulunup
bulunmad›¤›n›, e¤er varsa bunun tür tayinlerinde spesifik
karakter olarak kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› saptamak
amac›yla kompas ile kabuklar›n biometrik ölçümleri
yap›lm›flt›r. Tür tayinlerinde Fischer-Piette ve Gaillard
(8)’›n radula üzerinde orta eksenden itibaren enine s›ralar
halinde bulunan 2 lateral, 1 ç›k›nt›l› ve 3 marjinal diflten
taksonomik özelli¤e sahip olan 1. lateral ve ç›k›nt›l› diflleri
esas alan çal›flmas› ile Christiaens (9) ve Franchini (11)
dikkate al›nm›flt›r.
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Tespit edilen türler ve özellikleri

Patella (Patella) caerulea Linnaeus, 1758
sin. P. alba Da Costa, 1771; P. scutellaris Blainville,
1825a; P. fragilis Philippi, 1836; P. subplana Potiez &
Michaud, 1838
var. fragilis Philippi, 1836; subplana Potiez ve
Michaud, 1838
Tafllar›n farkl› yükseklik seviyelerinden al›nan
bireylerin incelenmesi sonucunda Saros Körfezi’nden
toplanan bireylerin % 79,4’nü teflkil eden P. caerulea’n›n
dominant tür oldu¤u saptanm›flt›r (Tablo 1). Bu tür,
mediolittoral zonda gerek tafllar›n su seviyesi üzerinde
kalan ve dalga hareketleriyle ›slanan k›s›mlar›nda, gerekse
su seviyesi alt›nda kalan k›s›mlar› üzerinde yayg›n olarak
bulunmaktad›r (fiekil 2).
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Araflt›rma yap›lan istasyonlar
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fiekil 2.
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Patella türlerinde dikey zonasyon (cm..): SSupralittoral zon, M-Mediolittoral zon, I-Infralittoral
zon, P.c-Patella caerulea, P.u-Patella ulyssiponensis,
P.r.-Patella rustica
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Derine gidildikçe say›sal olarak azalmaktad›r. Yaklafl›k
1m. derinlikte ise nadir olarak var. subplana’ya
rastlanmaktad›r. 20-60 mm. aras›nda de¤iflen radula
uzunlu¤unun ortalama de¤eri 39.5 mm.’dir. Radulan›n

7

kabuk boyuna oran ortalamas› 1.29 ve korelasyon 0.643
olarak hesaplanm›flt›r (Tablo 1). P. caerulea’da regresyon
do¤rusunun e¤imi y=-0.0169x+1.820 formülüne ba¤l›
olarak de¤iflmektedir (fiekil 3).

fiekil 3.

Patella türlerinde kabuk uzunlu¤una ba¤l› olarak
de¤iflen regresyon do¤rular›
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Radulan›n 1. lateral difl çengelinin taban k›sm›na
ba¤lanan kaidesi d›flbükey çizgi halindedir. Ç›k›nt›l› difl ise
3 ç›k›nt›l› olup, içteki di¤erlerine göre çok daha küçüktür.
Ayr›ca marjinal difller taraf›ndaki ç›k›nt› ortadaki ç›k›nt›ya
göre daha k›sad›r (fiekil 4).

Patella (Patella) ulyssiponensis Gmelin, 1791
sin. P. aspera Lamarck, 1819; P. depressa Pennant,
1777; P. athletica Bean, 1844; P. tarentina von Silis,
1793
var. spinulosa B.D.D., 1886; tarentina von Silis, 1793

a) Patella caerulea “tipik”

Saros Körfezi’nde P. caerulea’ya göre çok daha az
rastlanan bu tür toplanan bireylerin % 9.7’sini
oluflturmaktad›r. Bu türe ait tüm bireyler tafllar›n su
seviyesi alt›nda kalan k›s›mlar› üzerinden toplanm›flt›r
(fiekil 2). Söz konusu türe en fazla ‹brice Liman›’nda
rastlanmas›na karfl›l›k, Kömür Liman›’nda hiç
bulunamam›flt›r. Ortalama kabuk boyu 36.4 mm.,
maksimum uzunluk ise 48.6 mm.’dir. 24-49 mm.
aras›nda de¤iflen radula uzunlu¤u ortalamas› 36.2
mm.’dir. Radula uzunlu¤unun kabuk uzunlu¤una oran
ortalamas› 1.00 ve korelasyon 0.654’dür. Regresyon

c) Patella caerulea var. subplana

d
e
b) Patella caerulea var fragilis
fiekil 4.
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Patella caerulea’da kabuk ve radula diflleri: a-Patella caerulea “tipik”, b- Patella caerulea var. fragilis, c-Patella caerulea var subplana, dRadulan›n 1. lateral difli, e-Radulan›n ç›k›nt›l› difli (d ve e için ölçek= 200 µ)

B. ÖZTÜRK, Z. ERGEN

a) Patella uylssiponensis var spinulasa

b) Patella ulyssiponensis var farentina

d

c

fiekil 5.

Patella ulyssiponensis’te kabuk ve radula diflleri: a-Patella ulyssiponensis var. spinulosa, b-Patella ulyssiponensis var. tarentina, c-Radulan›n
1. lateral difli, d-Radulan›n ç›k›nt›l› difli (c ve d için ölçek = 200 µ)

Tablo 1.

Tespit edilen Patella türlerinde kabuk ve radulan›n biometrik özellikleri: B.S.-Birey say›s›, %-Total yüzde, K.U.-Kabuk uzunlu¤u, K.G.-Kabuk
–
geniflli¤i, K.Y.-Kabuk yüksekli¤i, R.U.-Radula uzunlu¤u, R/R.U.-Radula/Kabuk uzunlu¤u, r-Korelasyon, X - Ortalama de¤er

Tür Ad›

B.S.

%

K.U.
–
X

MAK.
K.U.

K.G.
–
X

K.Y
–
X

R.U
–
X

M‹N
R.U.

MAK
R.U.

R/KU
–
X

M‹N
R/KU

MAK
R/KU

r

P.caerulea
P.ulyssiponensis
P.rustica

270
33
37

79.4
9.7
10.8

31.1
36.4
27.5

50.2
48.6
35.5

25.9
28.9
21.9

8.3
9.5
10.0

39.5
36.2
91.4

29
24
62

60
49
154

1.29
1.00
3.37

0.58
0.76
2.28

2.24
1.37
6.28

0.643
0.654
0.166

Tablo 2.

De¤iflik araflt›rmalarda elde edilen R/R.U. oranlar›

Tür Ad›

F.Piette, 1935
Min
Ort
Max

Christiaens, 1973
Min
Ort
Max

Mevcut Çal›flma
Min
Ort
Max

P.caerulea
P.ulyssiponensis
P.rustica

0.70
0.80
2.70

0.80
1.00
2.60

0.58
0.76
3.37

1.10
0.95
3.30

1.50
1.10
4.60

1.07
1.16
3.22

1.50
1.45
4.13

1.29
1.00
2.28

2.24
1.37
6.28
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b
a

Patella rastica

fiekil 6.

Patella rustica’da kabuk ve radula diflleri: a-1. lateral difl, b-ç›k›nt›l› difl (ölçek =200 µ)

do¤rusunun e¤imi ise y=-0.0092x+1.338 formülüne
ba¤l› olarak de¤iflti¤i saptanm›flt›r (fiekil 3).

uzundur (fiekil 6).

Radulan›n 1. lateral difl çengelinin taban k›sm›na
ba¤lanan kaidesi yaklafl›k 90º’lik bir aç› oluflturmaktad›r.
Ç›k›nt›l› difl P. caerulea’n›n ç›k›nt›l› difline benzer olup, iki
uzun ç›k›nt› ayn› yüksekliktedir. Ayr›ca marjinal difller
taraf›ndaki ç›k›nt› daha genifltir (fiekil 5.)

Tart›flma ve Sonuç

Patella (Patellastra) rustica Linnaeus, 1758
sin. P. lusitanica Gmelin, 1791; P. nigropunctata
Reeve, 1854

Patella bireyleri aras›nda % 10.8’lik bir oran ile temsil
edilen P. rustica’n›n sadece üstmediolittoral zondan
bafllayarak supralittoral zona do¤ru da¤›l›m gösterdi¤i
saptanm›flt›r. Bu tür, su seviyesinden 40-90 cm.
yükseklikte olan, az çok dikey yüzlerden toplanm›flt›r.
Koyun Liman›’nda hiç bulunmamas›na karfl›n, en fazla
bireye ‹brice Liman›’nda rastlanm›flt›r. Ortalama kabuk
boyu 27.5 mm., maksimum boy ise 35.5 mm.’dir. Radula
uzunlu¤u 62-154 mm. aras›nda de¤iflmekte olup,
ortalama de¤eri 91.4 mm.’dir. Radula uzunlu¤unun
kabuk uzunlu¤una oran›n›n ortalama de¤eri 3.37,
korelasyon ise 0.166 ile di¤er türlere göre çok daha
düflüktür (Tablo 1). Regresyon do¤rusunun e¤imi y=0.0990x+6.113 eflitli¤ine ba¤l› olarak de¤iflmektedir.
Radulan›n 1. lateral difl çengelinin taban k›sm›na
ba¤lanan kaidesi e¤ik çizgi fleklindedir. Ç›k›nt›l› difl iki
ç›k›nt› içermekte olup, lateral difller taraf›ndaki daha
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Yap›lan araflt›rma sonucunda saptanan 3 türden biri
olan P. rustica’n›n üst mediolittoral zondan itibaren su
seviyesinden 90 cm. yüksekli¤e kadar da¤›l›m gösterdi¤i
tespit edilmifltir. P. caerulea’n›n mediolittoral ve
üstinfralittoral zonda bulunmas›na karfl›n, P.
ulyssiponensis’ sadece üstinfralittoral zonda da¤›l›m
göstermektedir. Bu türe geçici olarak da olsa su d›fl›nda
kalan tafllar üzerinde hiç rastlanmam›flt›r. Yap›lan
ölçümlerde P. caerulea türünde su seviyesinden en uzakta
bulunanlar›n, su seviyesine daha yak›n veya su seviyesi
alt›nda bulunanlara göre genellikle daha yüksek kabu¤a
sahip olduklar› tespit edilmifltir. Ayr›ca Sphacelaria
cirrosa, Laurencia obtusa, Jania rubens, Mesospora
macrocarpa gibi k›rm›z› ve esmer alglerin bol oldu¤u
tafllar üzerinde bulunan bireylerin ç›plak tafllar üzerinde
bulunanlara göre daha büyük oldu¤u gözlenmifltir.
Bununla birlikte, P. caerulea’da ayn› boydaki hayvanlar›n
su seviyesi üzerinde bulunanlar›nda radula boyunun
genillikle biraz daha uzun oldu¤u saptanm›flt›r. P. rustica
türünde kabuk, di¤er iki türe göre daha konik ve
yüksektir. Orton (1) ve Gamulin-Brida (12), kuru
habitatlarda yaflayan hayvanlarda kabu¤un bu fleklinin su
kayb›n› asgariye indirmek için adaptiv bir özellik oldu¤unu
ifade etmifllerdir.

B. ÖZTÜRK, Z. ERGEN

Bunun yan›nda ‹brice Liman›’nda daha az e¤imli
zeminde P. rustica’n›n hem say›sal olarak, hem de su
v
seviyesine daha yak›n bulunmas› Simunoviç’ (13)in
bulgular›yla ayn› do¤rultudad›r.
Radula kabuk oran› için elde edilen sonuçlar FischerPiette (2) ve Christiaens (9)’in verileri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ortalama de¤erlerin birbirine çok yak›n
oldu¤u gözlenmektedir (Tablo 2).
Sonuç olarak bu bölgede da¤›l›m gösteren 3 türden
biri olan P. caerulea’n›n körfezin hakim türü, birbirine
yak›n oranlarda temsil edilen di¤er iki türün ise çok daha

az bulundu¤u saptanm›flt›r. Bununla birlikte P. rustica’y›
di¤er iki türden ay›rdetmek için R/K.U. oran›n›n
kullan›labilece¤i, ancak di¤er iki türden bu de¤erlerin
birbirine kar›flmas› nedeniyle tür tayinlerinde yanl›fll›klara
yol açabilece¤i görülmüfltür. Ayr›ca P. caerulea ve P.
ulyssiponensis türlerinde kabuk benzerli¤inin yan›nda
radulan›n ç›k›nt›l› diflleri de benzerdir. Bundan dolay› bu
iki türü birbirinden ay›rdetmek için radulan›n 1. lateral
diflinin kullan›lmas›n›n daha sa¤l›kl› sonuca götürece¤i
kan›s›na var›lm›flt›r.
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