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PE–014

Patella sp. Ayak Yapısında Salgı Aktivitesi

Deniz Akşita, Beria Falakalı Mutafa Gamze Turgay İzzetoğlub 
aAkdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya, fmberia@akdeniz.edu.tr

bEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Patella sp. geniş yassı bir ayak yapısına sahiptir. Beslenme amaçlı dar alandaki hareketleri-
ni bu kaslı ayak ile yaparlar. Bu organizmalar kayalar üzerinde oluşturdukları evciklerinde hareket-
siz kaldıkları dönemde su kaybını önlemek için kayaların yüzeyini emercesine ayak kasının çekim 
gücü ile kaya yüzeyine sıkıca tutunur. Hareketli oldukları alanda iz oluşturmayı ve evciklerinde ya-
pıştıkları dönemlerde organizmanın yapışması ve nemli kalmasını sağlayan salgı aktivitelerini orta-
ya koymak amacı ile ayak yapısındaki pedal bezlerin ışık mikroskopik incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Patella örnekleri Antalya Körfezi kayalıklarında gelgit zonundan toplanmıştır. 
Ayak yapısının periferal ve orta bölgelerinden kesilen dokular Bouin’s sıvısında tespit edilerek rutin 
histolojik yöntemlerle hazırlanan kesitler Masson’s trikrom ile boyanmıştır.

Bulgular: Ayak yapısındaki yoğun kas demetleri ve retikular lifler arasında bez yapısından ziyade 
bireysel salgı hücrelerinin varlığı belirlenmiştir. Hücreler orta bölgede daha ziyade bazofilik ve 
metakromatik özelliklerde iken, periferdeki hücrelerin salgılarını epitelyum hücreleri arasından 
dışarı verdiği gözlemlenmiştir. Bu arada hücre dışı salgı materyali de yoğun damlalar halinde 
manto ile bağlantılı bölgelerde izlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ayak dokusu salgılarının çoğunlukla mukopolisakkarit olduğu, ancak farklı 
boyanma özelliğinde olmaları ve hücresel konumları nedeniyle iz bırakma ve yapışma salgıları 
olarak ayrılabileceği sonucuna varılmış, sabit ve hareketli dönemlerde ayrı ayrı incelenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Patella sp., ayak, salgı

PE–015

Türkiye’de Gal Yapan Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri

 Hayal Akyıldırım, Özhan Şenol, Şahin Güneş, Gazi Görür
Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde, 

hayalakyildirim@hotmail.com

Amaç: Otsu ve odunsu bitkiler üzerinde yaşayıp bitki özsuları ile beslenen ve bu nedenle bitki 
zararlısı olarak adlandırılan afitler, dünya genelinde yaklaşık 4700, ülkemizde de 480 türle 
temsil edilirler. Dünya üzerinde belirlenen türlerin yaklaşık %10-20 si yaptıkları salgılarla bitki 
dokularında türe spesifik olan ve gal adı verilen anormal oluşumlara yol açtıkları bilinmektedir. Bu 
çerçevede dünya genelinde gal oluşumlarına yol açan afitlerden yola çıkarak ülkemizde bitkilerde 
gal oluşumuna yolaçan afit türlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bugüne kadar Dünya’da ve Türkiye’de afitlerle ilgili olarak yapılan 
tüm çalışmalar incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de yapılmış arazi çalışmalarıyla da listeye 
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görsel olarak destek sağlanmıştır. Arazi örneklemeleri sırasında bitki üzerinde gözlenen galler 
fotoğraflanmış, gal içindeki bireylerin tamamı %95’lik alkol içerisinde muhafaza edilmiştir. 
Laboratuvarda örneklerin Martin 1983’de belirtilen prensiplere göre preparasyonu yapılmıştır. 
Preparasyonu uygun şekilde yapılan örnekler numaralandırılarak ulusal ve uluslararası kaynaklara 
göre teşhis edilmiştir ve dağılışları ile ilgili bilgiler sağlanmıştır (Blackman & Eastop 2006, 2010, 
Quednau, 1999, 2003, http://aphid.speciesfile.org, http://www.faunaeur.org).

Bulgular: Mevcut literatür bilgileri tarandığında dünya genelinde 500 adet gal yapan afit türü 
bulunduğu ve tarafımızdan yapılan arazi örneklemeleri, laboratuar çalışmaları ve literatür tarama 
çalışmaları sonucunda ülkemizde de bu sayının 33 olduğu tespit edilmiştir. Bu türlerden 28’i yaprak 
üzerinde gal oluştururken 5 tanesi dal ve sürgün üzerinde gal oluşumuna neden olmuştur.

Sonuç: Gal yapan afit türleri ile ilgili bu güne kadar Türkiye’de tam bir liste hazırlanmamıştır, 
bu nedenle bu çalışma bir ön bilgi sunmaktadır. Çalışma sonucunda Türkiye’de 17 cinse ait 33 
afit türünün bitkiler üzerinde gal oluşturduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde gal oluşumu yapan afit 
türlerinin çoğunlukla ağaç formları üzerinden tespit edildiği gözlenmiştir, otsu bitkiler üzerinde de 
afitler küçümsenmeyecek ölçüde gal oluşumuna yol açtığından bu sayının daha da fazla olacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afit, Bitki zararlısı, Gal, Hemiptera, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışmada sunulan verilerin elde edilmesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 
107T450 ve 111T866 nolu proje verilerinden de yararlanılmış olması nedeniyle TUBİTAK’a 
teşekkür ederiz. 

PE–016

Kıyı Ege Rafignatoid Akarların 
(Acari: Actinedida: Raphignathoidea) Faunası 

Mustafa Akyol
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Manisa, 

makyol77@gmail.com.tr

Amaç: Kıyı Ege Bölgesinin rafignatoid akarların faunistik tespitini yapmak, Türkiye ve dolayısı ile 
dünya akar faunasının ortaya çıkarılmasına ve türlerin zoocoğrafik dağılımına katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı olarak seçilen Kıyı Ege (Edremit Körfezi ile Gökova Körfezi 
arası) Bölgesinin, rafignatoid akar faunasını tespit etmek amacıyla Haziran 2007–Haziran 2008 
tarihleri arasında karasal ve yarı sucul habitatlardan toprak ve döküntü örnekleri alındı. Çalışma 
süresi boyunca yukarıda belirtilen habitatlardan toplam 175 adet örnek toplandı. Ayrıca, örneklerin 
alındığı yerlerin yaşama alanlarının çeşitli özellikleri de kaydedildi. Alınan örneklerin her biri ayrı 
ayrı naylon torbalar içerisine konulduktan sonra etiketlenip laboratuvara getirildi. Burada her örnek 
toprak akarları ayıklama düzeneği olan Berlese hunilerine konularak bir hafta süreyle ışık altında 
bekletildi. Huninin alt kısmında bulunan ve içinde % 70’lik alkol bulunan toplama şişelerinde 
biriken akarlar, diseksiyon mikroskobu (stereomikroskop) altında topraktan ayıklanıp içerisinde 
laktofenol (laktik asit 50 ml, fenol 25 ml, saf su 25 ml) bulunan petri kaplarına ağartılması için 


