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Sagitta setosa Müller, 1847 (Chaetognatha)’ nın 

Güney Doğu Karadeniz’deki Yaz Dağılımı 
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Yaygın holoplanktonik karnivor bir tür 
olan Sagitta setosa’ nın 7 Temmuz -13 Temmuz 
2001 tarihleri arasındaki alansal dağılımı 
çalışılmıştır. S. setosa örnekleri Giresun, Trabzon,  
Rize ve Hopa sahillerinden toplanmıştır. Her 
istasyondan 150 m ile yüzey arasından 75 µm göz 
açıklığına sahip plankton kepçesiyle önekler 
alınmıştır.CTD, besin elementleri yerinde 
ölçülmüştür. Organizmaların boyları ise 
laboratuarda ölçülmüştür. Çalışmamızın 
sonuçlarına göre en yüksek sayıda bireye Hopa 
istasyonunda rastlanırken en düşük sayıda 
organizmaya Giresun istasyonunda 
rastlanmıştır.Çalışma istasyonları arasında en 
büyük ortalama boy Trabzon mm  istasyonunda 
(8.99 mm) tespit edilirken, en küçük ortalama boy 
Giresun istasyonunda (5.82 mm)  belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sagitta setosa, Karadeniz, 
Zooplankton  
 
 
PZ138 
  
İznik Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio 

L., 1758)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri 
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Bu çalışmada, İznik Gölü’nden Mayıs 
1999 ile Temmuz 2003 tarihleri arasında yakalanan 
385 adet sazan (Cyprinus carpio) örneğinin büyüme 
ve üreme özellikleri incelenmiştir. Büyüme 
özelliklerine ilişkin olarak incelenen sazan 
örneklerinin yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık 
ilişkileri, kondisyon faktörü değişimleri ile üreme 
özelliklerine ilişkin olarak da gonadosomatik 
indeks, yumurta çapı ve fekondite değerleri ele 
alınmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, İznik Gölü’nde 
yaşayan sazanların yaşlarının I-VII, ortalama çatal 
boylarının 61mm ile 810 mm; ortalama 
ağırlıklarının ise 5,5 g ile 8422 g arasında olduğu, 
oransal boy ve ağırlık değerlerinin yaşla birlikte 

azaldığı saptanmıştır. Kondisyon faktörünün Nisan, 
Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına kadar artma 
eğiliminde, bu dönemden sonra da Ekim’e kadar 
düşme eğilimde olduğu belirlenmiştir. 

Üremeye ilişkin olarak dişilerin III-IV, 
erkeklerinin II-III yaşlarında eşeysel olgunluğa 
eriştiği, üreme zamanının ise Nisan-Haziran ayları 
arasında olduğu belirlenmiştir. Dişilerde ve 
erkeklerde en yüksek gonadosomatik indeks değeri 
Mayıs 2003’de sırasıyla 20 ve 13,3 olarak 
hesaplanmıştır. Dişilerin yumurta çapları da Mayıs 
ve Haziran aylarında 1,10 mm ile 1,30 mm olmak 
üzere en yüksek değere ulaşmakta, ortalama 
yumurta sayısının ise III. yaşta 18.500’den VII. 
yaşta 1.402.935’e kadar arttığı saptanmıştır.  
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Kuluçkanın Farklı Günlerinde Yumurtaya 
Verilen Organik İnsektisit Fipronilin Tavuk 
Embriyoları ve Kuluçka Sonu Erken Dönem 

Civcivleri Üzerindeki Bazı Etkileri 
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Fipronil diğerlerine göre daha yeni ve daha 
küçük bir grup olan pirazoller grubundan bir 
insektisit olup pek çok zararlıya karşı etkili 
olduğundan, zirai alanda, çevre sağlığında ve 
veteriner hekimlikte kullanımı tüm dünyada 
artmaktadır. Bu çalışmada yumurtaya kuluçka 
başlangıcı ve kuluçkanın 8. gününde LD50 ve 
subletal dozlarda verilen saf fipronilin tavuk 
embriyoları üzerindeki olası embriyotoksik ve 
teratojenik etkileri ile bu yumurtalardan elde edilen 
civcivlerin immün sistemleri üzerindeki zararlı 
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
161 µg/yumurta, 80.50 µg/yumurta ve 40.25 
µg/yumurta dozlarında fipronil beyaz yumurtacı 
(Bovans white) damızlıklara ait döllü tavuk 
yumurtalarına hava kamarası yoluyla enjekte 
edilmiştir. Ayrıca negatif kontrol amacıyla çözücü 
grubu ve pozitif kontrol amacıyla embriyotoksik 
etkisi iyi bilinen aflatoksin B1 grubu 
oluşturulmuştur. Kuluçkanın belirli günlerinde 
açılan yumurtalarda, ölü ve anormal embriyo 
oranları ile embriyo ağırlıkları, kuluçka sonunda ise 
civciv çıkış oranı, anormal civciv oranı ve civciv 
ağırlıkları belirlenmiş ve embriyo örnekleri Alizarin 
Red-S ile boyanmıştır. Kuluçka sonu elde edilen ve 


