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karasuyunun ciddi çevresel problemlere yol 
açabileceği belirtilmektedir. Bu problemlere neden 
olan unsurların başında zeytin karasuyunun asidik 
yapısı ve yüksek fenol içeriği gelmektedir. Fenolik 
bileşiklerin ise genotoksik yol açabilecekleri 
bilinmektedir. Bununlabirlikte yıllık ortalama 
karasu üretiminin 30 milyon metreküp civarında 
olduğu tahmin edilen zeytin karasuyunun sucul 
organizmalarda yol açabileceği genotoksik etkilere 
dair çalışmalar oldukça sınırlıdır.  Bu çalışmada 
bölgesel bir üretim tesisinden elde edilen zeytin 
karasuyunun olası genotoksik etkileri Oreochromis 
niloticus (Pisces=Perciformes) türü balıklar model 
olarak kullanılarak araştırılmıştır. Balıklar 
laboratuvar ortamında 2, 4 ve 6 gün süresince 
zeytin karasuyunun üç faklı konsantrasyonuna (% 
0,01; % 0,05; % 0,25) maruz bırakılmışlardır. 
Genotoksik hasarlar periferal eritrositlerde 
mikronükleus ve nükleus anomali (binükleus, loblu, 
tomurcuklu ve çentikli nükleus) frekansları 
kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda 
genel olarak mikronükleus ve nükleus anomali 
frekanslarında anlamlı artışların olmadığı 
görülmüştür. Bulgularımız zeytin karasuyunun test 
edilen konsantrasyonlarda O. niloticus üzerinde 
genotoksik etkiye sahip olmadığını göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zeytin karasuyu, O. niloticus, 
genotoksik, mikronükleus testi. 
 
 
PZ254 
 

Amata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 
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Bu çalışmada Amata phegea’nın, 1. evre larva ve 
yumurta yüzey yapısı ışık ve taramalı elektron 
mikroskobu ile incelendi. Yumurtalar yeşilimsi –
sarı renkte ve dairesel şekildedir. Işık 
mikroskobuyla incelendiğinde yumurta yüzeyinin 
düz olduğu, taramalı elektron mikroskobunda 
yumurta yüzeyinin mikropil bölgesi hariç, diğer 
kısımlarının polygonal (beşgen ve altıgen) 
hücrelerle kaplı olduğu görülür. Poligonal 
hücrelerin köşelerinde aeropil adı verilen delikler 
vardır. Mikropil bölgesi “rosetta cell” adı verilen 
petal şekilli hücrelerle kaplıdır. 1. evre larvada baş, 
vücuda nispetle iri ve koyu kahve renkli, Vücut 
seyrek ve uzunca açık kahve renkli tüylü, tüy 
diplerinde koyu kahve renkli tümörler mevcut, 

göğüs bacakları üç çift soluk kahve renkli, karın 
bacakları beş çift ve uçarında dikenler mevcuttur. 
  
Anahtar Kelimeler: Amata phegea, Lepidoptera, 
Amatidae, Larva, Yumurta, SEM 
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Bu çalışmada, 2003-2005 yılları arasında 

Malatya ilinden toplanan su keneleri 
değerlendirilmiş ve toplam 16 familyaya ait 59 tür 
tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin tümü 
Malatya ilinden ilk defa kaydedilmiştir. Bu 
türlerden; Protzia (Calonyx) octopora Lundblad, 
1954 ve Lebertia (Hexalebertia) sefvei Walter, 
1911 Türkiye faunası için yeni kayıttır. Bu iki türün 
morfolojik özellikleri, çeşitli organlarının şekilleri 
ve ölçümleri ile dünyadaki dağılımları verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Acari, Hydrachnidia, 
sistematik, su keneleri, Türkiye, Malatya 
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Erzurum ili su kesesi (Acari: 
Hydrachnidia) faunası verilmiştir. Toplam 88 tür 
tespit edilmiştir. Bunlardan; 5’i Hydrachnidae, 6’sı 
Eylaidae, 18’i Hydryphantidae, biri 
Hydrodromidae, 9’u Sperchontidae, 3’ü 
Anisitsiellidae, 3’ü Lebertiidae, 3’ü Torrenticolidae, 
3’ü Limnesiidae,11’i Hygrobatidae, biri 
Unionicolidae, 3’ü Feltriidae, 2’si Pionidae, 5’i 
Aturidae ve 25’i de Arrenuridae familyasına aittir. 
Hydrodroma despiciens (Müller, 1776), Limnesia 
(s.str.) undulata (Müller, 1776), Hygrobates (s.str.) 
bucharicus Sokolow, 1928, Hygrobates (s.str.) 
calliger Piersig, 1896, Hygrobates (s.str.) 
longiporus Thor, 1898, Neumania (s.str.) deltoides 
Piersig, 1894, Arrenurus (s.str.) crenatus Koenike, 


