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Bu denemede amaç farklı renklerin 
oluşturduğu farklı dalga boyuna sahip ışıkların Nil 
tilapyasının, Oreochromis niloticus, büyümesine 
etkisini araştırmaktır. Filtre ve ısı düzeneğine sahip 
50 L’lik akvaryumlarda 120 gün boyunca günde 16 
saat olmak üzere kırmızı (uzun dalga boyu, 620 
nm), yeşil (orta dalga boyu, 520 nm), mavi (kısa 
dalga boyu, 464 nm) ve floresan (kontrol) kaynaklı 
ışıklara maruz bırakılan Nil tilapyasının büyüme 
endeksleri karşılaştırılmış ve en fazla büyümenin 
mavi ve yeşil ışıkta olduğu, kırmızı ve floresan 
ışığında daha az olduğu gözlemlenmiştir. Poster ile 
farklı ışık dalga boylarına karşılık Nil tilapyasının 
büyüme performansı değerlendirilip tartışılacaktır. 
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Bu çalışmada, diazinonun Drosophila 
melanogaster’in gelişimi, morfolojisi, eşey oranı ve 
üçüncü instar larvalarının tükrük bezi politen 
kromozomlarında, puflaşma aktivitesi üzerine 
toksik etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmaya 
başlamadan önce, bu insektisitin letal 
konsantrasyon tespiti yapılmıştır. Buna göre, LC50 
konsantrasyonu diazinon için 6x10-4 ppm ve 1x10-4 
ppm arasında bulunmuştur. Deneylerde, LC50’nin 
altında olan, 6x10-5, 6x10-6 ve 6x10-7 ppm olmak 
üzere üç farklı konsantrasyon denenmiştir. 
Diazinon çözeltisi besi yerine ilave edilerek, 
beslenme yoluyla Drosophila melanogaster’e 
uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir madde 
uygulaması yapılmamıştır. Diazinon uygulanan 
deney gruplarında, F1 ve F2 neslinde fenotipik 

anormalliklerde artış gözlenmiştir. Ayrıca, dişi 
bireylerin erkek bireylere göre, daha hassas 
oldukları ortaya çıkmıştır. Diazinonun etkisiyle, F1 
neslinde ortaya çıkan anormal fenotipli bireylerin 
çaprazlaması sonucu oluşan F2 neslinde, anormal 
fenotipli birey oranı yüksek çıkmıştır. Eşey 
oranında küçük farklılıklar olmasına rağmen, bu 
durum kontrol grubundan istatistiksel açıdan farklı 
değildir.  Son olarak, üçüncü instar larvaları tükrük 
bezi politen kromozomlarında, puflaşma 
aktivitesinde kontrol grubuna göre farklılıklar 
bulunmuştur.   
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 Türkiye’de son yıllarda avlanan tatlısu 
türleri içerisinde Atherina boyeri (Gümüş 
balığı)’nin miktarının giderek arttığı dikkati 
çekmektedir. Gümüş balığı Akdeniz kökenli bir 
atherinid olmasına karşın, 2006 yılında 
denizlerimizden avlanan miktar 993 ton iken 
tatlısulardan avlanan miktar 6677 tondur. 
İçsularımızda avlanan miktarı 2002’de 1733 ton 
iken, 2006 yılında bu miktar yaklaşık 4 kat 
artmıştır. İllerimize göre içsulardaki gümüş balığı 
avcılığı ele alındığında, 2006 verilerine göre en 
yüksek avcılığın 2998 ton ile Bursa’dan, sonra 2587 
ton ile Ankara civarından olduğu görülmektedir. 
Ankara civarındaki gümüş balığı avcılığı büyük 
ölçüde Hirfanlı Baraj Gölü’nden 
gerçekleştirilmektedir. Önemli bir ihracat ürünü 
haline gelen bu türün avlanması sırasında 2007 
yılında Asya kökenli ve istilacı bir balık türü olan 
Pseudorasbora parva’nın barajda çok başarılı bir 
populasyon oluşturduğu tarafımızdan saptanmıştır. 
Hirfanlı Baraj Gölüne 1970’de uygulanan sudak 
aşılmasından sonra günümüze kadar çeşitli balık 
türleri istenerek veya kaza ile sokulmuştur.  
Yabancı türlerin sokulmasının da etkisiyle, balık 
faunasında çeşitli değişimler halen görülmektedir. 
Sunulan çalışmada, tehlikeli bir istilacı olan P. 
parva’nın Hirfanlı baraj Gölündeki ekonomik 
öneme sahip balık stokları ve biyoçeşitlilik 
üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.   
 


