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 Bu çalışmada Deniz Levrek (Dicentrarchus labrax L.,1758)’lerinde görülen ve ekto 
parazit bir kopepod türü olan C. minimus’un üreme sistemi, planktonik yaşam döngüsünde ki 
aşamalar ve sıcaklık, tuzluluk, havalandırmalı ve havalandırmasız ortam ile ışıklı ışıksız 
ortamın gelişim aşamalarına etkisi incelenmiştir.  
 Elde edilen bulgulara göre dişi C. minimus’larda; sefalotoraksın dorsalinde yer alan 1 
çift ovaryum, her bir ovaryumdan çıkarak genital segment içerisinde kıvrımlar oluşturan 1 çift 
ovidukt kanalı, 1 çift semen bezi, spermlerin depolandığı dikdörtgen şeklinde receptakulum 
seminis ve döllenmiş yumurtaların depolandığı yumurta kolonlarından oluşan üreme sistemi; 
erkek bireylerde ise yine sefalotoraksın dorsalinde bulunan 1 çift testis, her bir testisten çıkan 
ve genital segmente kadar uzanan 1 çift sperm kanalı, 1 çift semen bezi, 1 çift spermatofor ve 
genital açıklıktan oluşan üreme sisteminin bulunduğu görülmüştür.  
 Planktonik yaşam döngüsünün Nauplii I-II ve Kopepodid aşamalardan oluştuğu, 
farklı sıcaklık ve tuzluluk değerlerine bağlı olarak her aşamanın tamamlanma sürelerindeki 
değişimlerin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  
 Havalandırmasız ortamın ölümlere neden olduğu görülmüştür. Işıksız ortamda 
aşamaların tamamlanma sürelerinin ışıklı ortama oranla uzadığı, yapılan t-testi sonucuna göre 
her iki ortamdaki aşamaların tamamlanma süreleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
 

    Anahtar Kelimeler: Caligus minimus, Levrek, Caligidae, Biyoloji, Üreme, Kopepod 
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 In this study; reproductive system, planktonic life stages, effects of; temperature, 
salinity, non-aeration and aeration and light versus dark conditions on developing stages of 
Caligus minimus, Otto, 1821 on sea bass (Dicentrarchus labrax L.,1758) were investigated. 
 The results showed that the reproductive system of female C. minimus consists of a 
pair ovaries located on the dorsal surface of the cephalothorax, oviducts, cement glands, a 
single rectangle receptaculum seminis where the sperms are stored and a pair of egg sacs 
where the fertilized eggs are extruded. The male reproductive system consists of a pair of 
testes located on the dorsal of the cephalothorax, vasa deferentia, cement glands, 
spermatophore sacs and gonophores.  

Planktonic life stages were Nauplii I – II and a Copepodid stage. The effects of 
different temperatures and salinities on duration times of each stage were statistically 
significant during the planktonic stages (p<0.05).  

Non-aeration conditions caused to death. Differences between the duration times in 
light versus dark conditions were also found significant (t-test, paired comparisons, p< 0.05). 
A small but significant prolonged times between each stage were recorded in darkness. 
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1. GİRİŞ  

  

Ekoloji, belli bir alanda yaşayan canlılar ile onların canlı ve cansız çevreleri 

arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Ekolojinin bir alt dalı olan 

simbiyoloji; doğadaki birlikte yaşam biçimlerini inceler. Simbiyozun başlıca üç şekli 

vardır: Komensalizm (sığıntılık), Mutualizm (yardımlaşma), Parazitizm (Unat, 

1979).  Parazitizm, bir canlının (konakçı)  diğer bir canlı (konak) üzerinde veya 

içinde zarar vererek yaşamasını sürdürmesi olarak tanımlanmıştır (Cengizler,2000). 

Parazitler konak üzerindeki yerleşim yerlerine göre ektoparazit (dış) ve endoparazit 

(iç) olmak üzere ikiye ayrılırlar (Cengizler,2000). Balıklarda görülen ektoparazitler, 

konağın vücut yüzeyinde veya  solungaçlar, solungaç açıklığı, ağız boşluğu ve içi, 

göz yuvarı ve burun delikleri gibi açık boşluklarda yaşarlar. Endoparazitler ise 

konağın vücut içi boşluklarında ve sindirim, boşaltım, dolaşım sistemi gibi sistemlere 

dahil olan karaciğer, böbrekler, kan, kas gibi doku ve organlarda bulunurlar. Balık 

ektoparazitleri genel olarak; siliatlar, bazı flagellatlar, monogenetik trematodlar, 

kopepodlar, isopodlar, branchiuranlar ve anellidlerden (sülükler) oluşmaktadır.  

Balık endoparazitleri, digenetik trematodlar, sestodlar, nematodlar,  

akantosefaller ve koksidianlar, mikrosporidianlar ve amoebae gibi bazı protozoan 

gruplarından oluşmaktadır (Grabda, 1991). 

Genel olarak balıklarda görülen parazitlerin ekto ve endo olarak 

sınıflandırılmasının yanısıra ekto ve endoparazit arasında olan bir grubu ifade eden 

mezoparazit kavramıda kullanılmaktadır (Kabata, 1975). Bu grup, balıkların özellikle 

kas dokusu, göz küresi ve kafatası içine yerleşerek vücudunun bir kısmını bu dokular 

içerisinde gizlemektedir. Yumurta kesesiyle birlikte geri kalan vücut kısmı ise balık 

vücudu dışında kalmaktadır. Bu gruba örnek olarak genellikle sazangillerde görülen 

Lernaea cyprinacea L.,1758 verilebilir.  

 Bu çalışmanın materyalini oluşturan Caligus minimus Otto,1821, ektoparazit 

bir tür olup deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758)’nin ağız boşluğunda, 

özellikle vomer ve lingual yastıkçık üzerinde lokalize olur. Çok yoğun 

enfestasyonlarda operkulum kapağı üzerinde, başın dorsal ve ventral kısımlarında 

bulunabilmektedir.   



1.GİRİŞ                                                                                            Argun Akif ÖZAK 

 2 

Örihalin bir tür olan deniz levreği (Dicentrarchus labrax), Akdeniz’de 

yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan bir türdür. Genellikle kıyısal alanlarda yaşamını 

sürdüren bu tür, sıcaklığa ve tuzluluğa töleransı nedeniyle daha çok lagünlerde ve 

nehir ağızlarında yayılım gösterir. Yaz sonunda kıyısal alanlara ve nehir ağızlarına 

doğru üreme göçleri yaparlar (Dando ve Demir, 1985; Pickett ve Pawson, 1994; 

Jensen ve ark, 1998).  

 Ülkemiz denizlerinin tümünde bulunan (Mater ve ark. 1989; Öztürk, 1981) 

ve Serranidae familyasına dahil olan bu türün ülkemizde ki üretimi 2000 yılı 

itibariyle 8000 ton’a ulaşmış olup, Avrupa ülkeleri genelinde yetiştiricilik miktarının 

%15’ini oluşturmaktadır (Theodorous,2002).   

Bu türün ekonomik değerinin yüksek olması ve yetiştiriciliğinin giderek 

artması nedeniyle, yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalık sorunlarının da çözülmesi 

oldukça önem kazanmaktadır. Deniz levreği’nde yaygın olarak ortaya çıkan 

hastalıkların bir çoğu bakteriyel ve viral kökenli olmasına karşın bu tür bir çok 

parazit türüne de konaklık etmektedir. Konaklık ettiği türlerden birisi olan 

C.minimus, levrek yetiştiriciliğinde özellikle üreme döneminde ciddi bir stres 

kaynağı olup, aynı zamanda da bazı bakteriyel hastalıkların ortaya çıkışında büyük 

rol oynamaktadır. Benzer şekilde, Copepod parazitlere ait Lepeophtheirus salmonis 

ve Caligus elongatus kuzey yarıkürede bulunan salmon çiftlikleri tarafından en iyi 

bilinen ve ciddi sorunlar oluşturan türlerdir (Pike ve Wadsworth, 1999). Parazitik 

kopepod’lardan Ergasilidae (Poecilostomatoida), Pennellidae ve Lernaeopodidae 

grupları en çok çalışılmış olup Caligidae familyası ile ilgili çalışmalar son yıllarda 

artmıştır. 

Bu güne kadar çalışılan türler genellikle Atlantik salmon’larda görülen 

Lepeophtheirus salmonis (Kroyer,1837) (Copepoda: Caligidae) ve Caligus elongatus 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer türlerin daha çok sistematik açıdan morfolojik 

tanımlanmaları yapılmış ancak biyolojileri çok fazla araştırılmamıştır. Özellikle de 

C. minimus ile ilgili yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır.  
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Bu nedenle bu araştırma; ülkemizde yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmakta 

olan deniz levreğinin yetiştiriciliğindeki sorunlardan birine çözüm oluşturabilme 

amacıyla C.minimus’un biyolojisinin daha iyi anlaşılması gerekliliği doğmuş ve 

böylece bu parazitin yaşam döngüsünün, üreme biyolojisinin,  bazı farklı fiziksel 

etmenlerin parazitin üreme ve gelişmesi üzerine etkileri ve optimum yaşam 

koşullarının belirlenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Belirlenen bu biyolojik 

özelliklerin, sağaltım ve mücadele yöntemlerinde kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Ayrıca  ülkemizde yapılan parazitolojik çalışmalar arasında bu güne kadar Caligus 

minimus Otto,1821’un biyolojisi ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmadığından bu 

çalışma bundan sonraki çalışmalara kaynak oluşturması açısından da önemli 

görülmektedir. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Caligidae familyasına ait türlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar daha çok 

türlerin identifikasyonu, sistematikteki yeri ve morfoloji’lerinin belirlenmesine 

yönelik  olan çalışmalardır. Balık yetiştiriciliğinin yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan 

sorunlardan dolayı   hastalık oluşturan organizmaların biyolojilerinin anlaşılmasına 

yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Kopepoda takımına ait 2000 türün yaklaşık %75’i 

Caligidae familyasını kapsayan Siphonostomatoida alttakımına aittir (Kabata, 1979). 

Bu türlerin çok farklı sıcaklık değerlerine tolerans gösterebilmeleri, bir çok balık 

türünü konak olarak kullanabilmeleri bu türlerin coğrafik dağılım alanlarını da 

genişletmektedir. Önceki yıllarda yapılmış çalışmalara bakıldığında; ilk olarak 

1960’lı yılların sonlarında Norveç’te ve 1970’li yılların ortalarında da İskoçya’da 

yetiştirilen Atlantik Salmon’larda bu türlerin oluşturduğu enfestasyonlar rapor 

edilmiştir (Ritchie, 1993). Daha sonraki yıllarda bu familyaya ait türlerin varlığı 

kuzey ve güney yarım kürede bulunan bir çok bölgeden rapor edilmiştir. Atlantik 

salmon, tilapia, deniz levreği, dülger, Atlantik halibut, sarı kuyruk, kefal, vatoz ve 

köpek balığı bu türlerin konak olarak seçtikleri balık türlerine örnek olarak 

verilebilir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar Atlantik salmon’larda yoğun 

enfestasyonlara neden olan Lepeophtheirus salmonis (Kroyer,1837) ve Caligus 

elongatus, von Nordmann,1832  türleri üzerinde yoğunlaşmış olmasına rağmen diğer 

Caligus türleri ile ilgili çalışmalara da rastlanılmaktadır ancak bu türler içerisinde C. 

minimus ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle daha çok diğer 

türlerin biyolojileri ile ilgili yapılmış çalışmalar ağırlıklı olarak burada verilecektir. 

 Paperna (1980), Bardawil Lagünü’nde Dicentrarchus labrax’larda  

enfestasyon meydana getiren parazitik kopepodlardan C. minimus’la  yaptığı 

çalışmada enfestasyon oranının mevsimsel değişim gösterdiğini ve maksimum 

seviyeye kış ve ilkbahar mevsimi başlangıcında ulaştığını tespit etmiştir. Konakçı 

büyüklüğü ile enfeksiyon oranı arasında yalnızca kış ve ilkbahar mevsimlerinde 

pozitif bir korelasyon görüldüğünü ve enfestasyon yapan dişi bireylerin sayısının 

erkek bireylere oranla daha fazla olduğunu bildirmiştir. 
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Johnston ve Dykeman (1987), farklı sıcaklık ve fotoperiyod uygulamalarının 

Atlantik salmon’ların solungaçlarında bulunan parazitik kopepod’lardan Salmincola 

salmoneus’un gövde oranları ve yumurta üretimi üzerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmada, 4 farklı sıcaklık ve fotoperiyod aşaması denemişlerdir. Fotoperiyod 

uygulamasının ortalama boylarda önemli farklılıklar oluşturduğunu gözlemişler fakat 

diğer morfometrik parametreler ve yumurta üretimi üzerine önemli bir etkisi 

olmadığını; ancak düşük su sıcaklıklarında gövde gelişim oranının ve üretilen 

yumurta sayısının belirgin bir şekilde azaldığını bildirmişlerdir. 

Poulin ve ark.,(1990), Salvelinus fontinalis üzerinde yaşayan parazitik 

kopepod’lardan Salmincola edwardsii yumurtalarının açılması üzerine sıcaklığın ve 

fotoperiyodun etkisini araştırmışlar ve fotoperiyodun yumurtaların açılma oranı 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığını, sıcaklığın ise metabolik hızı ve gelişimi 

değiştirmesi nedeniyle etkilediğini saptamışlardır. 

Johnson ve Albright (1991a), doğada yaşayan ve denizde kültürü yapılan 

salmon’larda bulunan Lepeophtheirus salmonis’in gelişme, büyüme ve hayatta kalma 

oranlarını belirlemek amacıyla laboratuar ortamında yaptıkları çalışmada, ortalama 

yumurta gelişim zamanını 5 oC’de 419.1 saat (17.5 gün), 10 oC’de 207.1 saat (8.6 

gün), 15 oC’de 130.8 saat (5.5 gün); Nauplii 1 safhasından kopepodid aşamaya 5 

oC’de 222.3 saat (9.3 gün), 10 oC’de 87.4 saat (3.6 gün) ve 15 oC’de 44.8 saat (1.9 

gün) olarak tespit etmişlerdir. Yumurta aşamasından ergin erkek bireylerin 

oluşmasına kadar geçen zaman  10 oC’de 40 gün ve ergin dişi oluşuncaya kadar 

geçen süre ise yine 10 oC’de 52 gün olarak saptanmıştır. %0 10 tuzlulukta yumurta 

gelişimi görülmezken %0 15 tuzlulukta yumurtaların geliştiği ancak aktif naupliilerin 

oluşamadığı gözlemlenmiştir. Daha yüksek tuzluluklarda (%0 20-30) aktif 

nauplii’lerin oluştuğunu fakat kopepodid’lerin %0 30 tuzlulukta elde edildiğini 

bildirmişlerdir. kopepodid’lerin %0 10 veya daha az tuzlulukta 1 günden daha az 

yaşadıkları gözlenmiştir. Daha yüksek tuzluluklarda ve 5-10-15 oC’lerde ortalama 

yaşam süresinin 2-8 gün arasında olduğu belirlenmiştir. 

 Heuch (1995), salmonid paraziti olarak bilinen parazitik kopepod’lardan 

Lepeophtheirus salmonis üzerinde yaptığı çalışmada, bulaşıcı aşamadaki 

kopepodid’lerin dikey dağılımına tuzluluğun etkisini %0 15, %0 5, %0 2 tuzluluk 
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seviyelerinde aşama aşama incelemiştir. Tuzluluk seviyesi 0 cm derinliğinde %0 

15.4’den 87.5 cm derinliğinde %0 30.4’e yükseldiği zaman kopepodid dağılımının 

lineer artış gösterdiğini ve farklı tuzluluk değerlerinde bulunan konaklarla bu sayede 

karşılaşma olasılığını artırdığını bildirmiştir. 

Heuch ve ark.,(2000), doğal ortamda ve yetiştiriciliği yapılan Atlantic 

Salmon’larda bulunan Lepeophtheirus salmonis’in yumurta üretimi üzerine su 

sıcaklığının etkisini araştırmışlardır. 7.1 oC ’de üretilen tek bir yumurta boyunun  

12.2 oC’ de üretilen bir yumurtanın boyundan belirgin bir şekilde küçük olduğunu ve 

düşük sıcaklıkta açılabilir yumurta oranın daha düşük olduğunu belirtmişlerdir.   

Lin ve ark.,(1997), yaptıkları çalışmada Caligus epidemicus’un larval 

gelişiminin 10 aşamadan meydana geldiğini, sırasıyla bu aşamaların 2 nauplii, 1 

kopepodid, 6 chalimus ve 1 preadult (genç adult) aşamalarından meydana geldiği 

açıklanmıştır.  

Lin ve ark.,(1997), Acanthopagrus schlegeli’nin  solungacından elde edilen 

Caligus multispinosus’un yaşam döngüsünü incelemişler ve yapılan çalışmada 2 

nauplii, 1 kopepodid, 4 chalimus, 1 preadult ve 1 adult olmak üzere 9 aşama 

tanımlamışlardır.  

Knudsen ve Sundnes,(1998), parazitik bir kopepod türü olan Lerneaocera 

branchialis tarafından enfekte olmuş Gadus morhua ile yaptıkları çalışmada farklı 

tuzluluk değerlerinin parazit üzerine etkisini araştırmışlardır. Deneme sırasında deniz 

suyunun tuzluluğu %0 34.5’den %0 9.2’e düşürülmüş sıcaklık ise 8.5±0.5 oC olarak 

ayarlanmış ve deneme sonunda parazitlerin %016-20 arasındaki tuzluluk değerlerinde 

yaşayabildiği ve tuzluluğa toleranslarının az olduğunu bildirmişlerdir. 

Hogans ve ark.,(1989), Kanada kıyılarındaki Fundy Körfezinde, kafeslerde 

Atlantik salmon yetiştiriciliği yapılan bölgelerden yakaladıkları  farklı balık 

türlerinde buldukları Caligus curtus, Caligus elongatus ve Lepeophtheirus salmonis 

türlerinin aşamalarını, yumurta verimliliklerini ve olgunluk düzeylerini tespit 

etmişlerdir. 

Pike ve ark.,(1993) Caligus elongatus’un yumurtadan çıktıktan sonra 

kopepodid aşamaya kadar olan gelişim aşamalarına sıcaklığın etkisini 

araştırmışlardır. Yaptıkları çalışmada 5,10,15 oC’lerde tutulan yumurta kolonlarına 
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12 saat karanlık 12 saat aydınlık olacak şekilde ışık rejimi uygulamışlar; Nauplii I, 

Nauplii II  ve kopepodid aşamaları tamamlama sürelerinin sıcaklıkla azaldığını ve en 

iyi gelişmeyi 10 – 15  oC ’lerde sağladıklarını bildirmişlerdir.  

Boxaspen ve Naess., (2000), düşük sıcaklıklarda Lepeophtheirus salmonis’in 

yumurta gelişimini ve planktonik aşamalarını incelemişlerdir.  

MacKinnon (1993), Caligus elongtus kopepodid’lerinin ışığa karşı tepkilerini 

ve göz yapılarını detaylı olarak araştırmıştır.  

Wooten ve ark.,(1982), Caligus elongtus ve  Lepeophtheirus salmonis’in 

biyolojisi, farklı sıcaklıklardaki aşamaları ve bu türlere karşı sağıltım yöntemlerini 

incelemişler ve sıcaklık artışının gelişim aşamalarını hızlandırdığını, organofosforlu 

bileşiklerden Dichlorvos 1 saat banyo tarzında ve 1 ppm dozunda uygulanmasının  

post-chalimus aşamasını etkilediğini fakat uygulamanın her 3-4 haftada bir 

tekrarlanması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Gurney (1934), Caligidae ve Clavellidae familyalarına ait Caligus 

centrodonti, Caligus labracis,  Lepeophtheirus thompsoni, Caligus diaphanus, 

Trebius caudatus, Clavella uncinata ve Epibranchiella impudica türlerinin yaşam 

döngülerini ve her aşamadaki morfolojik değişimlerini incelemiştir.  

Lewis (1963), Lepeophtheirus dissimulatus Wilson,1905’un yaşam 

döngüsünü ve üreme biyolojisini çalışmıştır.  

Izawa (1969), yetiştiriciliği yapılan sarı kuyruk (Seriola 

quinqueradiata)’larda  bulunan Caligus spinosus Yamaguti,1939’un yaşam döngüsü 

ve morfolojik özelliklerini tanımlamıştır.  

Boxshall (1974), Lepeophtheirus pectoralis (Müler,1776) (Copepoda: 

Caligidae)’in gelişim aşamalarını ve morfolojilerini detaylı bir şekilde incelemiştir. 

Kabata (1972), yaptığı bir çalışmada Caligus clemensi (Copepoda: 

Caligidae)’nin gelişimi incelemiş; 2 nauplii, 1 kopepodid, 4 chalimus ve 1 ön 

yetişkin aşaması olduğunu bildirmiştir.  

Johannessen (1978),  Lepeophtheirus salmonis’in serbest yaşam aşamalarını 

ve yumurta taşıma kapasitelerini incelemiş 5 – 22 oC’ler arasında yumurtaların 

açılma oranının en yüksek düzeyde gerçekleştiğini saptamıştır.  
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Piasecki (1996), Caligus elongatus (Copepoda : Caligidae)’un  gelişim 

aşamalarını incelemiş; yaşam döngüsünün toplam 8 aşamadan oluştuğunu ve diğer 

bazı Caligid türlerindeki gibi ön yetişkin aşamasının bulunmadığını bildirmiştir.   

Bron ve ark.,(1991), Lepeophtheirus salmonis larvalarının Salmo salar’ a 

tutunma ve yerleşmesinde rol oynayan yapıları detaylı olarak belirlemişlerdir.    

Bron ve ark., (1993), Lepeophtheirus salmonis’in larval aşamalarının sindirim 

kanalının morfolojisini inceleyerek sindirim sistemini tanımlamışlardır.  

 McLendon (1906), farklı parazitik kopepod türlerinde üreme sistemi 

organlarını, oogenesis, cinsi olgunluğa ulaşma aşamaları ve spermatogenesis’i 

incelemiştir ve yine McLendon (1907), farklı parazitik kopepod türlerinde üreme 

fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmıştır.  

Anstensrud (1990c), iki farklı parazitik kopepod; Lernaeocera branchialis  

(Pennellidae) ve Lepeophtheirus pectoralis (Caligidae)’te erkek bireylerin üreme 

biyolojilerini belirleyebilmek amacıyla bir dizi deney yapmış ve deney boyunca su 

sıcaklığı 10 -12 oC iken 12 saat aydınlık 12 saat karanlık ışık rejimi uygulamış ve 

tuzluluk oranını ‰ 30-31’de tutmuştur. 1. deney’de dişilerde döllenmenin 

gerçekleştiği receptaculum seminis’in hacmini ve döllenme başarısını belirlemeye; 2. 

deney’de ise bir ve iki kez dölleme gerçekleştikten sonra receptaculum seminis’in 

hacmindeki değişimi; 3. deneyde tekrarlanan döllenmeler arası geçen zamanı 

saptamış; 4. deneyde erkek bireylerin büyüklüğü ile spermatofor büyüklüklüğü 

arasında ilişki olup olmadığına bakmıştır. 5.deneyde ise dişi genital organının ve 

genital bölgeye erkek birey tarafından tutturulan spermatoforun büyüklüğünü; 

yumurta üretiminin başlangıcını incelemiştir. 6. ve son deneyde  Lernaeocera 

branchialis  dişilerinin yaşama oranını tespit etmiştir.  

Grabda (1958), parazitik kopepod’lardan Lernaeopodidae familyasının bazı 

türlerinde genital organlarının yapısını; çiftleşmenin nasıl gerçekleştiğini, 

spermatoforun yapısını; dişi genital organına bağlantısı ile sperm transferini  

incelemiştir.  

Schram ve Heuch.,(2001), bazı Pennellid kopepod’larda yumurta kolonunun 

bağlantı mekanizmasını incelemişler, yumurta kolonlarının dişilerin vücut 
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boşluğunun anterior ve posterior’undan çıkan bir çengel ile bağlantı yaptığını ortaya 

koymuşlardır.  

Boxshall (1977), Lepeophtheirus pectoralis (Caligidae)’in tutunma ve 

beslenme aktivesi sonucu dil balıklarının pektoral yüzgeçlerinde oluşturduğu 

deformasyonları histopatolojik yönden incelemiş; dermis tabakasında oluşan  

fibroplasi ve hücresel yangılaşma sonucunda oluşan yoğun fibröz granüllerin 

oluştuğunu bildirmiştir. 

Ritchie  ve ark.,(1996a),  Lepeophtheirus salmonis’in üreme sistemin 

morfolojisini ve yapısını histolojik açıdan incelemişlerdir. Üreme yapılarının ön 

yetişkin aşamadan itibaren görülebildiğini ancak yetişkin aşamada  olgunlaştığını ve 

dişi bireylerin üreme sisteminin 1 çift ovaryum, ovidukt kanalları, semen bezi ve bir 

receptaculum seminis’ten oluştuğunu, çeşitli oogenesis aşamalarının ön yetişkinlerde 

ovaryumlarda ve oovidukt içerisinde görülebildiğini; erkek bireylerin üreme 

sisteminin ise  1 çift testis, vas deferens, spermatofor kesesi, ve semen bezinden 

oluştuğunu, çeşitli spermatogenesis  aşamalarının ön yetişkin ve yetişkin bireylerin 

testisleri içerisinde görülebildiğini belirtmişlerdir.   

Ritchie ve ark.,(1996b), Lepeophtheirus salmonis’in çiftleşme ve üreme 

davranışları üzerine gözlemler yapmışlar ve bu türün çiftleşme şekillerinin 

Lepeophtheirus pectoralis’in çiftleşme şekilleri ile benzerlik gösterdiğini fakat 

çiftleşme sürelerinin farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Raibaut ve Trilles.,(1993), parazitik krustase’lerde görülen farklı üreme 

şekillerini, çift cinsiyetliliği, cinsiyet gelişimini incelemişlerdir.     

Raibaut (1985), çeşitli parazitik kopepod türlerinde yaşam döngüsü ve 

enfestasyon modellerini incelemiştir.  

Kabata ve Cousens.,(1973), Salmincola californiensis (Dana 1852)’in yaşam 

döngüsünü inceledikleri çalışmalarında yaşam döngüsünün 1 serbest yüzen 

kopepodid, 4 Chalimus ve 1 yetişkin olmak üzere toplam 6 aşamadan oluştuğunu 

bildirmişlerdir.    

Schram (1979), çaça balıklarının gözünde yaşayan Lernaeenicus sprattae’nin 

gelişim aşamalarını incelemiş ve yaşam döngüsünün; 2 Nauplii, 1 serbest kopepodid, 
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4 Chalimus ve 2 serbest yüzen ergin ve konak üzerinde serbest hareket eden 2 ergin 

olmak üzere toplam 11 aşamadan oluştuğunu saptamıştır.   

 Yaşam döngüsü ve gelişim aşamalarının belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmaların çoğunda parazitlerin çoğaltılması farklı araştırıcılar tarafından farklı 

metodlar kullanılarak yapılmıştır.  

Burkart ve Kleppel., (1998)’de kopepod yumurtalarının üretimi ve açılma 

oranının tespiti için bir inkübasyon sistemi geliştirmişlerdir.   

Voth (1971), caligid kopepod’lardan Lepeophtheirus hospitalis Fraser, 1920 

(Crustacea:Caligoida)’in gelişim aşamalarını belirleyerek yaşam döngüsünü 

tanımlamıştır. 

Ben Hassine (1983), Akdeniz’de yaşayan kefal türlerinde bulunan toplam 10 

farklı parazitik kopepod türünü belirlemiş ve bu türlerin morfolojileri, bio-ekolojisi 

ve yaşam döngülerini araştırmıştır.   

Cabral (1983), Fransa’nın Akdeniz kıyısal alanındaki Languedocienne 

bölgesinde yaşayan deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758) ve Karagöz 

(Diplodus sargus L., 1758)’de görülen parazitik kopepod türlerini belirlemiş; ve bu 

türlerin üreme, yaşam döngüsü, beslenme ve yaşama ortamlarını belirlemiştir. Cabral 

(1983) yaptığı bu çalışmada deniz levreğinde Colobomatus labracis, Caligus 

minimus, Caligus dicentrarchi, Caligus pageti, Lernanthropus kroyeri, 

Lernaeolophus sultanus, Karagöz’lerde ise Lernanthropus brevis, Caligus ligusticus, 

Caligus pageti, Alella macrotrachelus, Clavellopsis sargi  türlerini saptamıştır.  

Fraile (1989), deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758)’nin ağız 

boşluğunda bulunan Caligus minimus Otto,1848,’un taksonomisi, morfolojik 

özellikleri, coğrafik dağılımı, üreme, yaşam döngüsü ve bio-ekolojik özelliklerini 

araştırmıştır.    

Humes ve Gooding.,(1964), kopepod’ların morfolojik yapılarının 

incelenebilmesi için geliştirdikleri yöntemde, laktik asit içerisinde muhafaza ettikleri 

kopepod’ları, kolay yontulabilir ahşap malzemeden hazırladıkları; 75 x 25 x 1.5 mm 

ölçülerinde; ortasında 15 mm çapında delik bulunan ve bu deliğin üzerini tek taraftan 

kapatacak şekilde bir lamel yapıştırarak çukur bir lam elde etmişlerdir. Lamelin iç 

yüzeyine 1 damla laktik asit damlatılıp içerisine incelenecek olan kopepod 
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yerleştirilmiş ve lamı ters çevirerek asılı durumda olan örneği mikroskopta 

incelemeye almışlardır.  

Daha öncede belirttiğimiz gibi, Atlantik salmon (Salmo salar) 

yetiştiriciliğinde ciddi sorunlar yaratan parazitik kopepod türlerinden Lepeophtheirus 

salmonis ve  Caligus elongatus üzerinde en fazla çalışılan türler olmasına karşın 

Caligus minimus,Otto,1821, Caligidae familyasının diğer türleri ile 

karşılaştırıldığında üzerinde en az çalışma yapılmış olan türdür.  

Caligus minimus’un konak olarak seçtiği balık türü Deniz Levreği 

(Dicentrarchus labrax L., 1758) olup bu güne kadar başka bir balık türünde 

bulunduğu rapor edilmemiştir.  

Ülkemizde ise parazitik kopepodlara yönelik çok az çalışma vardır. Cengizler 

ve ark.,(2001) C. minimus’un neden olduğu Caligosis enfestasyonunu Çamlık 

dalyanından yakalanan deniz levreklerinde belirlemişlerdir. 

Özak ve Cengizler.,(2002) deniz levreğinde görülen C.minimus  

enfestasyonuna karşı tatlı su ve sirke uygulaması yapmışlardır. Yaptıkları bu 

çalışmada tatlı su uygulanan grupta parazitlerin tamamen döküldüğünü sirke 

uygulanan grupta ise tatlısu uygulamasına oranla daha az başarı elde edildiğini 

bildirmişlerdir.  

Özel ve ark.,(2004) parazitik kopepod’lardan deniz levreğinde buldukları 

Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851’nin morfolojik yapısının belirlenmesine 

yönelik çalışmalar yapmışlardır.  

 Öktener ve Trilles.,(2004), üç farklı deniz balığında iki farklı Lernaepodid ve 

bir Penallid kopepod türünü belirlemişlerdir.  

 Cengizler (2000), bazı parazitik kopepodların yaşam döngülerini ve düşük 

tuzlulukta parazitik kopepodların yumurta üretimlerinin düştüğünü bildirmiştir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma üç bölüm halinde yapılmıştır. 1. bölüm’de laboratuvar ortamında  

C. minimus’un yaşam döngüsü ve gelişim aşamaları belirlenmiştir. 2. bölümde 

parazitin üreme sistemi detaylı bir şekilde incelenmiş, 3. ve son bölümde ise bazı 

fiziksel parametrelerin (sıcaklık, havalandırmalı ve havalandırmasız ortam, tuzluluk 

ve ışık) planktonik yaşam aşaması içindeki dönemler üzerine etkisi araştırılmıştır.  

Araştırma, 2003 yılının Şubat ayında; Adana İli Yumurtalık ilçesinde bulunan 

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Balıkları Yetiştirme İstasyonu 

(Şekil 3.1)’nda başlatılmış olup tüm denemeler 8 aylık bir çalışma sürecinde 

tamamlanmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 3.1. Çamlık Lagünü ve Çukurova Üniversitesi Deniz Balıkları       
Yetiştirme İstasyonu. 

 

 

Çamlık 
Lagünü 

Adana 
Arş.İst 

AKDENİZ  

İskenderun 
Körfezi 
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3.1. I. Bölüm (C. minimus’un Yaşam Döngüsü ve Gelişim Aşamalarının 

Belirlenmesi)  

   

3.1.1. I. Bölüm Materyalleri 

  

   3.1.1.1 Konak (Dicentrarchus labrax L., 1758) 

  

Total boyları 48.7±0.23 cm olan 30 adet Deniz Levreği (Dicentrarchus 

labrax L., 1758) (Şekil 3.2) araştırmada konak olarak kullanılmıştır. Özellikle 

Akdeniz’de yoğun olarak bulunan bu türün Ege, Marmara ve Karadeniz’de de 

yaşadığı bilinmektedir. Deniz levreği, yavru ve olgun aşamalarında, tatlı sudan ‰50-

60 gibi farklı tuzluluklarda yaşayabilen ve yumurtlamak amacıyla acı suları veya 

nehir ağızlarını tercih eden  bir türdür (FAO,1970; Lasserre,1971; Chervinski, 1974; 

Girin, 1983; Jensen ve ark., 1998; Varsamos ve ark., 2001). 

 

 
 

Şekil 3.2. Levrek (Dicentrarchus labrax Linnaeus,1758)  
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Bu türün sistematiği aşağıda verilmiştir (Mater  ve ark.1989; Öztürk, 1981). 

 

Regnum : Animale 

Subregnum : Metazoa 

Phylum : Vertebrata 

Subphylum : Pisces 

Superclasis : Gnathostomata 

Classis : Osteichthyes 

Ordo : Perciformes 

Familia : Serranidae 

Genus : Dicentrarchus  

Species : D. labrax Linnaeus,1758. 

 

Araştırmada kullanılan balıklar aynı bölgede bulunan Çamlık Lagünü (Şekil 

3.1)’ndeki Çamlık Dalyan İşletmesi’ne ait kuzuluklardan temin edilmiştir. 

Kuzuluklardan yakalanan balıkların ağız boşluğu ve baş bölgesinde makroskobik 

gözlem yapılarak C. minimus’la en fazla enfeste olmuş olan 25 birey araştırmada 

kullanılmak üzere seçilmiş ve seçilen balıklar 1 ton kapasiteli plastik taşıma tankı 

içerisinde oksijen takviyesi yapılarak dalyana 20 km mesafedeki Çukurova 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Balıkları Yetiştirme İstasyonuna canlı 

olarak nakil edilmiştir. Nakil esnasında kullanılan deniz suyu sıcaklığı 15,4 ºC ve 

tuzluluk oranı ise ‰ 36 olarak tespit edilmiştir.  İstasyona getirilen balıklar, her biri 

2 ton su kapasiteli  fiberglas 5 adet dairesel tanka 5’er adet olacak şekilde 

stoklanmıştır. Stoklamadan iki gün önce çapı 1,5m olan tanklar sodyumhipoklorit ile 

1 saat dezenfekte edildikten sonra sodyum hipoklorit kalıntısını uzaklaştırmak 

amacıyla tanklara tiosülfat uygulanmış ve iyice durulanmıştır. Dezenfeksiyon işlemi 

sonrasında tanklar 1 gün güneş altında bekletilmiş; kum, kartuj ve U.V filtrelerden 

geçirilmiş ‰ 36 tuzluluktaki deniz suyu, tankların üzerine yerleştirilmiş 

musluklardan kesintisiz olarak verilmiştir. Stok süresi boyunca sürekli havalandırma 

yapılan tanklardaki su sıcaklığı, araştırmanın yapıldığı Şubat ayı deniz suyu sıcaklığı 

ortalaması olan 15,4±0.3 ºC olmuştur. Tüm denemeler boyunca tuzluluk ve sıcaklık 
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ölçümleri YSI (YSI 3010, USA) marka dijital bir salinometre ile belirlenmiştir.  Stok 

süresince 12 saat karanlık 12 saat aydınlık ışık periyodu uygulanmıştır. 

 

3.1.1.2 Parazit (Caligus minimus, Otto, 1821) 

 

Bu tezin asıl konusu olan parazit türü C. minimus (Şekil 3.3) deniz levreğine 

özgü bir dış parazittir.  

 

 
Şekil 3.3. Caligus minimus, Otto, 1821 Dişi (♀), Erkek (♂) 

  
Deniz levreğinin ağız boşluğunda yerleşik olmasına karşın çok yoğun 

enfestasyonlarda baş bölgesinin dorsal ve ventral kısımlarında aynı zamanda da 

operkulum kapağı üzerinde bulunabilmektedir. 

 

3.1.1.2.(1).  Caligus minimus’un Sistematikteki Yeri 

 

 Caligus minimus, Otto,1821, Arthropoda filumu altında yer alan Copepoda 

ordosu’nun ve Siphonostomatoida subordosu’nun  Caligidae familyasına dahil bir 

♀ 

♂ 
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krustase parazit türüdür (Kabata, 1979). Balıklarda görülen Arthropod parazitlerin 

yaklaşık olarak bugüne kadar tanımlanan 2000 türünün  Copepoda ordosuna dahil 

olduğu bilinmektedir (Woo, 1995). Copepoda ordosuna ait krustase parazitler gibi 

Branchiura, Isopoda, Amphipoda, Cirripedia ve Ostracoda ordolarına ait olanları da 

konaklarına zararlı olabilmektedir (Kabata,1984).  

Parazitik kopepod’lar; Cyclopodia, Siphonostomatoida ve Poecilostomatoida 

olmak üzere 3 subordo’ya ayrılır. Parazitik kopepod’lardan yaklaşık %75’i 

Siphonostomatoida, %20’si Poecilostomatoida ve sadece %5’i Cyclopoida 

subordolarına aittir (Kabata,1992). Her gruba ait çeşitli türler dünyada yaygın olarak 

bulunmakta ve gastropod’lardan teleost’lara birçok değişik konakta bulunmaktadırlar 

(Kabata, 1979; Huys ve Boxshall, 1991). 

Balıklarda bulunan krustase parazitler morfolojik ve işlevsel olarak dışta 

bulunabileceği gibi konaklarının içinde de yaşamlarını sürdürürler. Bu yerleşik türler, 

özellikle hareket eden türlere göre farklılık göstermekte ve beslenme aktivitelerini 

konağın epidermisi ile sınırlamaktadır. Bu türlerin çoğunluğu yaygın olarak denizel 

ortamlarda bulunmaktadır. Ancak tatlısu’da bulunan ve yetiştiricilikte oldukça 

önemli sorunlara neden olan türleri de bulunmaktadır.  

 

3.1.1.2.(2).  Caligidae Familyasına Ait Türlerin Genel Anatomisi  

 

Bir parazitik kopepod türü olan C. minimus anatomik organizasyon 

bakımından Caligidae familyasının diğer türlerine benzer özeliklere sahiptir. 

Caligidae familyasına ait bütün türler parazitik formda olup konaklarına özel 

uzantıları sayesinde tutunarak bulundukları bölgede bağımsız hareket edebilirler. Bu 

familyaya ait türlerin hepsi benzer morfolojiye sahiptir. Vücut yapıları, konak olarak 

seçtikleri balık yüzerken suyun direncini en aza indirgeyecek ve tutunduğu yerden 

ayrılmasını engelleyecek bir şekilde yassılaşmış ve düzleşmiştir. Düz oluşunun 

yanısıra 4 temel kısımdan oluşmuş bir gövdeleri bulunmaktadır. Anterior da bulunan 

birinci kısım bütün caligoid kopepod’lar için belirleyici bir yapı olup sefalotoraks 

adını alır. Sefalotoraks;  kendi içinde 3 göğüs yapısının birleşmesi ile oluşmuş bir 

bütün yapı ve 3. bacak taşıyıcı segmentinden oluşmuş yuvarlağımsı veya oval, sırt 
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kısmı hafifçe konveks bir zırh görünümünde, kenar kısımları çıkıntılı bir yapıya 

sahiptir. Sefalotoraksın genel görünümü ters çevrilmiş çay tabağını andırır. 

Sefalotoraksın anterior sınırında orta hattan kaynaşmış transversal konumlu ve 

ortalarından hafif çıkıntılı iki alın plakası bulunur. Alın plaklarının ventral 

yüzeylerinde bu plaklar genişlemiş ve kenarlara doğru farklı derinliklerde silindirik 

iki adet ortak emiciler yerleşmiştir. Bu fincan şekilli emicilere lunul adı verilir. Alın 

plaklarının anterior kenarlarında ve zırh yapısının yan kenarlarından uzantı yaparak 

gelen kenar membranları kütikül yapıda yanlardan hafifçe genişlemiş uca doğru iyice 

incelen şeffaf şeritler halinde bulunur. Bu membran yapılar konak yüzeyine konkav 

yapıdaki zırhın alttan kapanmasını ve böylece yapışma işleminin kolaylaşmasını 

sağlar. Zırhın dorsal kısmında H harfine benzer şekilde bir çizgi bulunur. Bu H 

harfinin anterior bacakları arasında sefalik bölge bulunur ve kütikül tabaka arasında 

görülebilen göz yapıları mevcuttur. H harfine benzer yapıdaki bu çizginin posterior 

bacaklarının gerisinde torasik kısım bulunur. Yine bu çizginin sağ ve sol tarafı 

boyunca uzanan kısım ise sefalotoraksın yanal kısımlarını oluşturur. Torasik 

bölgenin posteriordaki yanal köşeleri çentik şeklinde girintiler yaparak kıvrımlar iki 

veya daha az sayıda girintiler oluşturur bu girintilere posterior sinüsler adı verilir. 

Her sinüste yukarıda anlatılan sınır membranlarına benzer yapıda membran 

kanatçıklar bulunur ve tek yönlü valf gibi çalışarak zırhın altından su geçisine izin 

vererek suyun akış yönü doğrultusunda zırhın sürüklenmesini önler. Torasik 

bölgenin posteriordaki düz kısmı, 4. bacağı taşıyan segmentin bir sonraki vücut kısmı 

üzerine doğru uzanır (Kabata, 1979). 

İkinci ve en küçük kısım ise toraksın 4. bacağı taşıyan segment olup bir 

sonraki genital kompleks ve sefalotoraks arasında bulunur ve bu iki kısımdan 

bağımsız olduğu için serbest segment adını alır (Kabata, 1979). 

Üçüncü kısım genital kompleks adı verilen kısım olup türden türe çok farklı 

yapıda ve boyutlarda olabilir. Dorsoventral olarak basık ve dişilerde daha geniş bir 

yapıdadır. Dişilerde yaşa ve cinsi olgunluğa bağlı olarak büyüklüğü değişiklik 

gösterir bu nedenle bazen buradan yola çıkarak spesifik bir identifikasyon yapmak 

oldukça zor olabilir.  Genital kompleks, iki segmentin birleşmesiyle oluşmuştur. 

Dişilerde 5. bacağı taşıyan segmenti erkek bireylerde ise 5.ve 6. bacakları taşıyan 
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segmentleri bulundurur. Genital kompleks’in ventral bölgesinde ve posterior 

kenarının merkezinde bir çift vajinal açıklık bulunur. Bazen bu açıklıkların 

spermatoforlarla kapatıldığı görülmüştür. Aynı kısımda merkezden biraz uzakta ve 

abdomenin her iki yanında 1 çift yumurta kolonunun tutturulduğu ovidukt açıklığı 

bulunur. Bir çok türde, düzleşmiş yumurta dizilerinin bulunduğu kolonlar yarı 

küresel yapıdaki açıklıkların her birine uç kısımlarından tutturulmuş vaziyette 

bulunur. Yumurta kolonlarının içerisinde genital segment’te döllenmiş olan 

yumurtalar tek sıra halinde dizilirler. Döllenmiş ancak olgunlaşmamış yumurtalar 

kolon içerisinde krem renkli yapıda görülür. Yumurtalar olgunlaşmaya başladıkça 

pigmentasyon görülür ve yumurta kolonunun rengi olgunlaşma tamamlandığında 

kahve rengimsi veya siyah bir görüntü alır. Artık yumurtalar açılma aşamasına 

gelmiştir (Ritchie ve ark., 1993).  

Posteriorda bulunan dördüncü kısım abdomen olup genital kompleksin 

posterior ekstremitesinin merkezine bağlıdır. Türden türe farklı yapılarda olabilir. 

Dar ve silindirik yapıda olup, bir veya birkaç segment dizisi abdomenin 

anteriorundan posteriora doğru yerleşmiştir. Bazen yayvan ve dorsoventral yönde 

basık olabilmektedir. Posterior kenarı yarığa benzer şekildeki anüs ile ayrılmıştır ve 

her iki yanda genellikle iğne ucu gibi olan bir dizi seta’larla donanmış kısa bir 

üropod bulunur (Kabata,1979).  

 

3.1.1.2.(3). Caligidae Familyasına Ait Türlerin Üreme Sistemi 

 

Genel olarak Caligidae familyasına ait bireylerde üreme organları çift olarak 

tanımlanmıştır. Dişilerde ovaryumlar; geniş, böbrek şeklinde organlar olarak bulunur 

ve sefalotoraksta barsağın anteriorunda her iki yanda bulunur. Herbirinden bir 

ovidukt kanalı çıkar ve anteroventral hat boyunca posteriyora doğru ilerleyerek 

genital komplekse ulaşır (Scott,1901;Wilson,1905). Ovidukt kanalı gonopor 

üzerinden geçerek, genital açıklıkta sonlanır (Huys ve Boxshall, 1991). Genital 

komplekste bulunan semen bezi oviduktun ventral kenarının üzerinde bulunur. Bu 

yapı yumurta kesesinin salınımından sorumludur (Scott, 1901;Wilson,1905). 

Receptaculum seminis adı verilen uzun kese (Scott,1901; Anstensrud,1990a; Huys ve 
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Boxshall,1991) oviduktun genital açıklığa bağlandığı yerin orta hattından geçer. 

Çiftleşme esnasında transfer edilen spermler receptaculum seminis’ te depolanır. 

Genital kompleksten yumurtalar çıktıkca döllenir (Wilson, 1905). Bir çiftleşme 

organı veya vajina recepteculum seminis’in arkasından genital kompleksin posterior 

kenarına doğru uzanır ve genital bir delikten dışarıya açılır (Anstensrud, 1990b).  

Caligidae familyasına ait erkek bireylerin üreme organları bu familyaya ait 

dişilerin üreme organlarının vücuttaki konumuna ve yerleşimine oldukça benzerlik 

gösterir (Scott, 1901;Wilson, 1905; Scott & Scott, 1913). Erkek bireylerde de 

dişilerdeki gibi testisler ovaryum’ların bulunduğu yerdedir ve her birinin 

posteriorundan vas deferens vücut boyunca uzanır. Her vas defferens genital 

kompleksteki spermatofor kesesinde sonlanır (Wilson, 1905). Spermatofor kesesinin 

ventral yüzeyinde küçük bir semen bezi bulunur. Copepod spermatozoaları 

hareketsizdirler ve spermatoforlara transfer edilirler. Spermatofor, çiftleşme 

esnasında dişinin genital kompleksinin posterior kısmının ventral bölgesine genital 

açıklığın içine yerleştirilir (Schram ve Haug, 1988; Anstensrud, 1990b; Johnson ve 

Albright, 1991a).  Spermler spermatofor tüpleri aracılığı ile seprmatofordan çiftleşme 

kanalına oradanda receptaculum seminis’e geçiş yapar (Anstensrud, 1990b).  

 

3.1.1.2.(4).  Caligidae Familyasına Ait Türlerin Yaşam Döngüleri 

 

Caligid türlerinin yaşam döngüsü dahilinde geçirdikleri aşamalar genel olarak 

iki kısımda incelenebilir. Birinci aşama olan Serbest Yaşam Aşaması (SYA) veya 

Planktonik Yaşam Aşaması (PYA); Nauplii ve Kopepodid aşamalardan, ikinci aşama 

olan Bağımlı Yaşam Aşaması (BYA) veya Parazit Yaşam Aşaması (PaYA) ise 

Chalimus, Ön Yetişkin ve Yetişkin aşamalarından oluşur. Bu aşamaların 

tamamlanması türden türe farklılık gösterir ve her aşama kendi içinde bir veya birkaç 

fazda gerçekleşebilir. Örneğin Caligus epidemicus Hewitt, 2 Nauplius, 1 Copepodid, 

6 Chalimus, 1 Ön Yetişkin ve Yetişkin aşamasına ulaşarak yaşam döngüsünü 

tamamlarken (Lin ve ark.,1996),  Caligus punctatus Shiino, 2 Nauplius, 1 

Copepodid, 4 Chalimus, 1 Ön Yetişkin ve Yetişkin aşaması geçirerek yaşam 

döngüsünü tamamlamaktadır (Kim,1993). Yaşam döngülerinin tamamlanması için 
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gerekli sürenin sıcaklık başta olmak üzere, oksijen, salinite ve ışık periyodu gibi 

parametrelere bağlı olarak değişiklik gösterdiği yapılan  çalışmalarla ortaya 

konulmuştur. Özellikle yumurta gelişimi, yumurtadan çıkış ve gelişim aşamaları 

boyunca sıcaklığın etkisi bir çok araştırıcı tarafından incelenmiştir. Bu çalışmalar 

önceki çalışmalar kısmında detaylı olarak verilmiştir.  

Bu araştırma üç ayrı bölümden oluşmaktadır. I.Bölüm’de; C. minimus’un 

laboartuvar koşullarında üretilmesi sağlanarak  yaşam döngüsü ve gelişim aşamaları 

belirlenmiştir. II.Bölüm’de; parazitin üreme sisteminin organizasyonu, yumurta 

gelişimi ve yumurtaların açılımı belirlenmiştir. Son olarak III. Bölüm’de ise sıcaklık, 

tuzluluk, ışık ve havalandırmalı ve havalandırmasız ortam gibi bazı fiziksel 

parametrelerin; yumurta gelişimi, yumurta açılımı ve parazitin SYA içinde geçirdiği 

dönemlere etkisi 4 farklı deneme kurularak incelenmiştir. I deneme’de 5 farklı su 

sıcaklığı (15, 18, 21, 24, 26ºC) uygulanmıştır. II.denemede   ‰ 0, ‰ 10, ‰ 20, ‰30 

tuzluluk değerlerinin etkisi araştırılmıştır. III.denemede, I denemde uygulanan su 

sıcaklık değerlerinde ancak havalandırma yapılmayan ortamlara konan parazitler 

üzerinde deneme gerçekleştirilmiştir. IV. uygulamada ise parazitler denemenin 

yapıldığı tarihteki deniz suyu sıcaklığı olan 15 ºC’de ve ‰36 tuzluluk değerlerinde 

tamamen ışıksız ve tamamen ışıklı ortamlarda kuluçkalandırılmış ve ışığın gelişim 

aşamalarına etkisi belirlenmiştir.  Tanklara stoklanan C.minimus’la enfeste olmuş 

levreklere 9µl/l kinaldinsülfat 3 dakika uygulanarak anesteziye alınmış ve hızlı bir 

şekilde parazit örneklemesi yapılmıştır. Yaşam döngüsünün belirlenmesi amacıyla 

yumurta kolonu krem renkli olan dişi bireyler (yumurta gelişimi tamamlanmamış 

dişiler) laboartuvar koşullarında üretilmek amacıyla hızlı bir şekilde ağız 

boşluğundan özellikle lingual yastıkçık ve vomer’den  ince uçlu pens yardımıyla 

öldürülmeden toplanmıştır.  

 

3.1.1.3. Yaşam Döngüsü ve Gelişim Aşamalarının Belirlenmesine Yönelik 

Denemelerin Dizaynı 

 

Bu deneme, dişi parazitlerin kuluçkalandırılması ve gelişim aşamalarının 

kolaylıkla takip edilebilmesi amacıyla; 100’lük (ø10cm) plastik borulardan 10 cm 
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derinliğinde,  tabanı 0.45μm göz açıklığına sahip olan plankton bezi ile kapatılmış 

kompartman’lar hazırlanıp, 14lt. su hacmi olan plastik kaplar içerisine yerleştirilerek 

bir kuluçka düzeneği oluşturulmuştur (Şekil 3.4). 

 

 

 
Şekil 3.4. C.minimus Kuluçkalandırma Sistemi 

 

 

Bu kaplara kum, kartuj ve U.V (360 nm dalga boyu) filtrelerden geçirilmiş, 

‰36 tuzlulukta ve sıcaklığı 15,1ºC olan deniz suyu konulmuştur. Sıcaklığın 

15.5ºC’de sabitlenmesi amacıyla termostatlı akvaryum ısıtıcısı ve sıcaklık 

değerlerinin sürekli kontrolü için her kap içine bir adet cıvalı termometre 

yerleştirilmiştir. Tuzluluk ölçümü için YSI (YSI 3010, USA) marka dijital bir 

salinometre kullanılmış, aynı cihazla dijital olarak su sıcaklığı ikinci kez kontrol 

edilmiştir. Deneme boyunca ortalama su sıcaklığı 15,5±0.3ºC olmuştur. Her kaba 

1’er adet hava taşı bağlanarak merkezi hava pompası ile havalandırma yapılmıştır. 

12’şer saat karanlık / aydınlık olacak şekilde ışık periyodu uygulanmıştır. Her kapta 

4 adet kompartman olacak şekilde aynı ortam koşullarına sahip toplam 5 ayrı 

kuluçka sistemi kurulmuştur. 
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3.1.1.4 Denemede Kullanılan Dişi C. minimus’ların Seçilmesi 

 

Anestezi uygulanan balıkların ağız boşluğundan, ince uçlu pens yardımıyla 

yumurta kolonlarına sahip olan 40 adet dişi birey tesadüfi olarak alınıp balıkların 

bulunduğu tankın suyu ile dolu olan 250 ml hacimli Isolab marka cam  behere 

aktarılmıştır. 40 adet dişi bireyden yumurta kolonu olgunlaşmamış (pigmentasyon 

başlamamış) (Şekil 3.5)  olan 20 adet dişi birey ağzı geniş plastik pipetle alınarak her 

kompartmanda 1 adet dişi olacak şekilde kuluçka sistemine stoklanmıştır (Şekil 3.6).   

 

 
Şekil 3.5. Olgunlaşmamış Yumurta Kolonları 

 

 



3.MATERYAL VE YÖNTEM                                                        Argun Akif ÖZAK 

 23 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6. Kuluçka Sistemi 

 

 3.1.1.5 Yumurta Büyüklüğü ve Miktarının Belirlenmesi 

 

 Her bir dişinin yumurta sayısı ve kolondaki tek bir yumurtanın büyüklüğünü 

tespit belirlemek amacıyla; Heuch ve ark., (2000)’larının kullandığı yumurta sayım 

ve ölçüm yöntemi kullanılmıştır. Yumurta büyüklüğü ve miktarının belirlenmesi 

amacıyla deniz levreğinden toplanan 30 adet yumurta kolonuna sahip dişi birey 

kullanılmıştır.  

Bu yöntemde, tek bir kolon içersinde bulunan yumurtalardan tesadüfi olarak 

10 adet ardışık yumurtanın uzunluğu Kyowa SDZ-PL marka steromikroskop altında 

mikrometrik oküler kullanılarak ölçülmüş, elde edilen uzunluk 10’a bölünerek tek bir  

yumurtanın büyüklüğü saptanmıştır. Bu işlem ikinci kez aynı kolondaki farklı 10 

yumurta üzerinde tekrarlanmıştır. Diğer kolon içinde aynı ölçüm tekniği kullanılarak 

elde edilen tek yumurta büyüklük değerlerinin ortalaması bulunarak tek bir 

yumurtanın ortalama büyüklüğü belirlenmiştir.  

Yumurta sayısının belirlenmesi için ise tek bir kolon boyu ölçülerek tek bir 

yumurtanın ortalama büyüklüğüne bölünmüş ve bir kolonda kaç adet yumurtanın 
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olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan yöntem aşağıda şematize olarak verilmiştir (Şekil 

3.7). 

  

Şekil 3.7. Yumurta Sayım ve Ölçüm Yöntemi (Heuch ve ark., 2000) 

 

Şekil 3.7’de verilen kısaltmalar aşağıda belirtildiği gibidir;  

 

L1, L2= Kolon 1‘de birinci ve ikinci grup 10’ar adet yumurta boyları,  

L3, L4 = Kolon 2’de birinci ve ikinci grup 10’ar adet yumurta boyları,  

Y1K1, Y2K1 = Kolon 1’de birinci ve ikinci gruplardaki tek bir yumurta boyları, 

Y1K2,Y2K2 = Kolon 2’de birinci ve ikinci gruplardaki tek bir yumurta boyları, 

YortK1, YortK2 = Kolon 1 ve 2’de bulunan tek yumurta ortalama boyları, 

YortK1K2  = Her iki kolondaki tek yumurta ortalama boylarının ortalaması,  

LK1 = Kolon 1’in toplam uzunluğu,  

LK2 = Kolon 2’nin toplam uzunluğu,  

L3  

L4  

Kolon 1 Kolon 2 

Kolon 1 
 
Y1K1 = L1 / 10 
 
Y2K1 = L2 / 10 
 
YortK1 = (Y1K1 + Y2K1 ) / 2 
 
Kolon 2 
 
Y1K2 = L3 / 10 
 
Y2K2 = L4 / 10 
 
YortK2 = (Y1K2  +  Y2K2) / 2 
 
Tek Bir Yumurta Ortalama Boyu 
 
Yort K1K2 = (YortK1 + YortK2 ) / 2 
 
Herbir Kolondaki Toplam Yumurta 
Sayısı 
 
ΣYSK1 = LK1  / Yort K1K2 
  
ΣYSK2 = LK2  / Yort K1K2 
 
 

L1 

L2 

LK2 

  

 
 
LK1 
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ΣYSK1 = Kolon 1’deki toplam yumurta sayısı,  

ΣYSK2 = Kolon 2’deki toplam yumurta sayısı olarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 

 3.1.1.6 Yumurta Gelişimi, Açılması ve Serbest Yaşam Aşama’larının 

Belirlenmesi 

 

 Olgunlaşmamış yumurta kolonları ile birlikte her kopartmanda 1 adet olacak 

şekilde stoklanan dişi parazitler her yarım saatte bir gözlem altında tutulmuşlardır. 

Yumurta gelişiminin takibi kolon rengindeki pigmentasyon aşamalarına göre 

belirlenmiştir. Pigmentasyonun başlangıç zamanı, yumurtaların açılmasına kadar 

geçen süreler ve serbest yaşam aşamasında geçirilen her dönem tamamlanma süreleri 

kayıt edilmiştir. Ağzı geniş plastik pipetlerle pigmentasyon aşaması başlamış olan 

dişiler kompartman’larından alınarak ‰ 36 tuzlulukta ve 15,5±0.3ºC sıcaklığa sahip 

10 ml filtre edilmiş deniz suyu bulunan petri kaplarına fotoğraflanmak amacıyla 

alınmıştır. Yumurta kolonlarında görülen pigmentasyon aşamaları ve larval gelişim 

aşamaları, fotoğraf ataşmanlı Olympus Marka CH-40 Faz-Kontrast mikroskop ile X4 

ve X10 büyütmelerde fotoğraflanmış her dönemdeki büyüklükler mikrometrik oküler 

ile ölçülerek kayıt edilmiştir. Fotoğraflama ve ölçümleri yapılan kolonlar 

gelişimlerini tamamlamak üzere tekrar alındıkları kompartmanlarına konulmuştur. 

Ayrıca olgunlaşan yumurtaların kolondan çıkışları da fotoğraflanmıştır. Yumurtadan 

çıktıktan sonraki gelişim dönemleri (Nauplii I ve II, Kopepodid)’nin tespiti için her  

kompartmandan yine yarım saatte bir  ağzı geniş plastik pipetle örnekler alınarak 

petri kaplarına aktarılmış ve mikroskop altında gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu 

işlemler, tüm kolonlar açılıp yumurtadan çıkan parazitlerin serbest yaşam aşamasının 

son dönemi olan “Kopepodid” aşamayı tamamlayıncaya kadar devam ettirilmiştir.    

  

3.2. II. Bölüm (C. minimus’un Üreme Sistemi) 

 

 Bu bölümde, C. minimus’un üreme sistemi organlarını inceleyebilmek 

amacıyla preparasyon tekniği ve histolojik yöntemler kullanılmıştır. Bu amaçla 

yetişkin aşamada olan 20’şer adet dişi ve erkek C. minimus bireyi anestezi 
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uygulanmış deniz levrek’lerinin ağız boşluğundan ince uçlu pens yardımıyla 

toplanarak daha önceden hazırlanmış 10 ml. hacimli, ağzı kauçuk kapaklı cam 

tüplerde bulunan Karnovsky fiksatif içerisine aktarılmış ve 48 saat bekletilerek 

histolojik çalışmalar öncesinde fiske edilmişlerdir.  

 

3.2.1. Karnovsky Fiksatif Hazırlanması 
  
 

Bu fiksatif, aşağıda verilen üç farklı kimyasal bileşimin birbirine 

karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. 

1- 40 ml Grunmedium 

2- 5 ml %25.lik Glutaraldehid 

3- 5 ml %10.luk Formaldehit 

Buna göre toplam karışımın seması aşağıda verildiği gibidir (Şekil 3.8) 

 
 
 

Karnovsky Fiksatif 
 

 
 
5 ml %25 Glutaraldehid       40 ml Grunmedium       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 3.8. Karnovsky Fiksatifin Hazırlanması 
 
 
 

1 Kısım Fosfat Tamponu (0,2 M) 
 

5ml. % 10’luk Formol 
2gr paraformaldehit 
20 ml Distile Su 
Not: 
 700C de Hazırlanacak 
ve 1-2 damla NaOH 
Eklenecek 

3 Kısım Ringer Çöz. 
1000ml Distile su için 

 
7,36   g  NaH2PO4. H2O 
 
33,64 g  Na2HPO4. 2H2O 

1000ml Distile su için 
9.0    g   NaCl 
0.14  g   KCl 
0.12  g   CaCl2 
0.2    g   NaHCO3 
2.0    g   Glukoz 
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Fikse edilecek örnekler denizel formlar olduğu için fiksatife konan örneklerin 

buruşmasını engellemek amacıyla osmolarite dengelemesi yapılmış, bu amaçla 

hazırlanan karışıma 4g sukroz ilavesi yapılmıştır.  

 

 3.2.2 Preparasyon Tekniği 

 

 Üreme sisteminin incelenebilmesi amacıyla parazitin tüm vücudu aseto-

karmin ile boyanarak, iç organların boyanıp mikroskop altında görülebilmesi 

sağlanmıştır. 10’ar adet fikse edilmiş dişi ve erkek parazit aseto-karmin ile 

boyanmadan önce boyanın parazit vücuduna geçebilmesini sağlamak amacıyla 

azalan alkol serileri (%70, % 50, %30, %10’luk etanol)’ nden geçirilmiş ve en son 

distile su ile örnekler yıkanmıştır. Daha sonra 50 ml. distile su içerisine 5 damla 

aseto-karmin damlatılarak oluşturulan aseto-karmin solüsyonuna parazitler 

yerleştirilmiş ve 24 saat bekletilmiştir. 24 saat sonra örnekler distile su ile tekrar 

durulanmış ve bu defa artan alkol serileri (%10, % 30, %50, %70’lik etanol)’nden 

geçirilmiş; bu aşamanın hemen ardından parazit örnekleri, vücuda alınan fazla 

boyanın uzaklaştırılmasını sağlamak için;  %1’lik hidroklorik asit (HCl) solüsyonu 

eklenmiş  %70’lik etanol içerisinde yerleştirilmiştir. Yeterli oranda boya 

uzaklaştırıldıktan sonra dokulardan hidroklorik asit’i uzaklaştırmak amacıyla tekrar 

%70, %95 ve saf etanol serilerinden parazitin vücudunda bulunan suyun 

uzaklaştırılması (dehidrasyon) amacıyla geçirilmiştir. Alkol serileri ile yapılan 

dehidrasyon aşamasından sonra, parazitin vücudunda bulunan alkolü uzaklaştırmak, 

parazitlerin yarısaydam hale gelmesini sağlamak ve gömme ortamı olarak 

kullanılacak olan kanada balzamı’nın parazit içine dağılmasını sağlamak amacıyla 

parazitler ksilen ve saf etanol karışımında daha sonrada tamamen ksilen içinde 

bekletilmiştir. Ksilen aşaması da tamamlandıktan sonra kalıcı preparat oluşturmak 

için parazitler lam üzerine dökülen kanada balzamı içine gömülmüş ve üzeri lamelle 

hava almayacak şekilde kapatılmıştır. Alkol ve ksilen serileri uygulanırken her 

aşamada 15’er dakika beklenmiştir. Hazırlanan kalıcı preparatlar daha sonra fotoğraf 

ataşmanlı Olympus CH-40 faz-kontrast mikroskop ile incelenmiş ve fotoğrafları 

çekilmiştir.  
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 3.2.3 Histolojik Yöntemler  

 

 Bu çalışmada kullanılan histolojik incelemeler ışık mikroskobu (IM) ve 

taramalı elektron mikroskobu (TEM) kullanılarak yapılmıştır ve her iki inceleme için 

de ayrı doku hazırlama yöntemleri kullanılmıştır. 

     

     3.2.3.1  Işık Mikroskop Histolojisi İçin Doku Hazırlama Tekniği 

 
 Işık mikroskobu için preparasyon hazırlığı; Dehidrasyon, İnfiltrasyon ve 

Doku Gömme aşamaları olmak üzere toplam üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmada gömme materyali olarak rezin kullanılmış bu maksatla ticari olarak 

satılan Leica historezin kiti (Leica Historesin Embadding Kit Code : 7022 18500) 

kullanılmıştır.  

 

  3.2.3.1.1 Dehidrasyon Aşaması 
 

      1. aşama olan dehidrasyon aşaması, doku içerisinde bulunan suyun yada 

fiksatifin dışarı çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Bu aşamada Karnovsky fiksatiften 

çıkartılan parazitler bir dizi alkol serisinden geçirilmiş ve alkol olarak etanol 

kullanılmıştır. Alkol serileri aşağıda verilen oranlarda ve sürelerde uygulanmıştır.  

a)  %30 Etanol       30 dk. 

b)  %60 Etanol       1 sa. 

c)  %70-80 Etanol  1 sa. 

d)  %96 Etanol       30 dk 

e)  %100Etanol      1 sa 

 Alkol serisi uygulanırken her basamakta Heidolph marka rotator kullanılarak 

alkolün parazit dokuları içerisine iyice girmesi sağlanmıştır.  
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 3.2.3.1.2 İnfiltrasyon Aşaması 

 

 İnfiltrasyon aşamasında kullanılmak üzere Historezin kiti içerisinde satılan 

infiltrasyon sıvısı Hidroksimetil-krilat (Hydroxymethyl-crylate 500ml)  ve 5 g toz 

formdaki aktivatör karıştırılarak elde edilmiştir. %100’lük etanol den çıkarılan 

parazitler, (1:1) oranlarında %100’lük Etanol ve  infiltrasyon sıvısı karışımı içersinde 

1 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra tamamen %100’lük infiltrasyon sıvısına 

aktarılan parazitler yine 1 saat süreyle bekletilerek 2. aşama tamamlanmıştır. 

İnfiltrasyon aşamasının her iki basamağında da rotator kullanılarak kimyasalların 

doku içerisine iyice işlemesi sağlanmıştır.  

 

3.2.3.1.3 Gömme Aşaması  

 

  Historezin kiti içerisinde bulunan infiltrasyon sıvısı ve sertleştirici  (15:1) 

oranında karıştırıldıktan sonra, plastikten yapılmış doku gömme blokları (histoblok) 

(Şekil 3.9) içerisine parazitler yerleştirilip üzerlerine infiltrasyon sıvısı ve sertleştirici 

karışımı eklenmiştir. Gömme bloklarının üzeri, arada hava kalmayacak şekilde takoz 

(Şekil 3.10) adı verilen plastik malzeme ile kapatıldıktan sonra en az 3 saat oda 

sıcaklığında donması için bekletilmiştir.   

 

  

 

 

  

 

          a) 

 

 

 

 

 b) 
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 c) 

 

Şekil 3.9. Histoblok; a) üstten görünüm b) yandan görünüm c) doku gömme 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     c) 
 

  Şekil 3.10. a) Parazitlerin sabitlendiği takozun yandan görüntüsü  b) Rezinin 
hava kalmadan yayılmasını sağlayan takoz kanalları  c) Katılaşmış Historezin 
içinde bulunan dokunun takoza sabitlenmiş görüntüsü. 

 Parazit 

İnfiltrasyon 
+ 

Sertleştirici 
+ 

Doku 

Parazit 

Takoz 

 Kanallar 

Katılaşmış 
Historesin 
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Rezine gömülen parazitler, plastik gömme bloklarından çıkarılıp Microm 

marka mikrotom’da, 3μm kalınlığında kesitler alınacak şekilde rezin bıçağı ile 

kesilmiştir. Alınan kesitler lam üzerine alınarak kurutulup %1’lik toludin mavisi ile 

boyanmıştır. Olympus CH-40 faz-kontrast mikroskopta alınan kesitler incelenerek 

x4,10 ve 20’lik büyütmelerde fotoğrafları çekilmiştir.   

 

3.2.3.2.  Taramalı Elektron Mikroskop (TEM) İncelemesi 

 

 TEM incelemesi için seçilen dişi ve erkek C.minimus bireyleri, 0.35 M sukroz, 

0.1 M sodyumklorit içeren 0.2 M sodyumkakodilat ile %3’lük glutaraldehid karışımı 

içinde 24 saat fikse edildikten sonra tekrar sodyumkakodilat tamponu (pH 7.2) ile 

yıkanmıştır. Yıkanan örnekler sodyumkakodilat tamponu içeren %1’lik osmiyum 

içersinde tekrar fikse edilip dehidrasyon için aseton serilerinden (%30, 60, 90,100) 

geçirilmiştir. Dehidrasyon aşamasında % 30,60,90’lık aseton uygulamalarının 

tamamı buz içerisinde % 100’lük uygulama ise oda sıcaklığında ve iki kez 

uygulanmıştır. % 30’luk aseton uygulaması 5 dk, %60 ve 90’lık aseton uygulamaları 

10’ar dakika, %100’lük aseton uygulanımları ise 15’er dakika yapılmıştır. Aseton 

serilerinden sonra örnekler, Polaron E3100 marka Kritik Nokta Kurutma Çemberi 

(Critical Point Drying Chamber)’nde sıvı CO2’den geçirilerek kurutulmuşlardır. 

Kurutulan örnekler, üzerine çift taraflı bantlar yapıştırılmış özel vidalara sabitlenerek 

EM Scope, SC500A marka metal kaplama cihazında örneklerin üzeri altın ve 

paladyum kaplanmıştır. Örneklerin TEM incelemeleri ve fotoğraf çekimleri 

Cambridge Inst. S600 Taramalı Elektron Mikroskobunda 7.5 kV’da yapılmıştır. 

Taramalı elektron mikroskop çalışmaları Norveç’te bulunan Bergen Üniversitesi 

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Fakültesi, Balık Hastalıkları bölümünde 

gerçekleştirilmiştir. 
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3.3.  III. Bölüm (Fiziksel Parametrelerden; Sıcaklık, Havalandırmalı ve 

Havalandırmasız Ortam, Tuzluluk ve Işığın Serbest Yaşam Döngüsü İçindeki 

Aşamalar Üzerine Etkisi) 

 

Araştırmanın bu bölümü; sıcaklığın, tuzluluğun, havalandırmalı ve 

havalandırmasız ortamların ve son olarak da ışığın;  

a) Yumurta gelişimi,  

b) Yumurta açılımı,  

c)  Serbest yaşam aşaması içerisinde oluşan Nauplii I , II ve Copepodid dönemlerinin 

tamamlanma süreleri, 

d ) Her dönemdeki yaşama oranlarına etkisinin; belirlenmesi amacıyla planlanan 4 

farklı denemeden oluşmuştur. 

 

 3.3.1. III. Bölüm Materyalleri 

   

 Tezin I. bölümünde kullanılan Deniz levrekleri C.minimus’ların temini için 

kullanılmıştır. Aynı şekilde dizayn edilen kuluçka sistemleri içerisine, anestezik 

madde kullanılarak bayıltıldıktan sonra su dışına çıkarılan balıkların ağız 

boşluğundan ince uçlu pens yardımıyla canlı olarak toplanan dişi C. minimus  

bireyleri stoklanmıştır. Parazitlerin ağız içindeki konumlarını net görebilmek 

amacıyla bir fener kullanılmıştır.  Bu bölümde yapılan denemeler aşağıda detaylı 

olarak belirtilmiştir.   

  

 3.3.1.1.   I. Deneme ( Sıcaklığın Etkisi ) 

 

Sıcaklığın etkisinin belirlenmesi amacıyla, dişi C. minimus’lar kuluçka 

sistemleri içerisine termostatlı akvaryum ısıtıcıları koyularak temin edilen 5 farklı 

sıcaklık (15, 18, 22, 24, 26 ºC) değerlerinde kuluçkalandırılmışlardır. Her kuluçka 

sisteminde sıcaklık değerleri dışındaki tüm parametreler sabitlenmiştir. Buna göre 

deney koşulları; 12 saat karanlık 12 saat aydınlık,  yoğun havalandırmalı ve tuzluluk 

değeri ‰ 36 olarak ayarlanmıştır. Her sisteme stoklanan deniz suyu kum, kartuj ve 
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UV filtreden geçirilmiş ve dişi parazitler stoklanmadan su sıcaklıkları termostatlı 

ısıtıcılarla 15,18,21,24 ve 26 ºC’lere ayarlanmıştır (Şekil 3.11). Stoklanan dişiler I. 

bölümde kullanılan dişiler gibi olgunlaşmamış yumurta kolonuna sahip dişilerden 

seçilmiştir. Her kuluçka sisteminde yine 4’er adet kompartman ve her kompartmanda 

da 4’er adet dişi birey olacak şekilde stoklama yapılmıştır.   

  

 

Şekil 3.11. Sıcaklık Denemesinde Kullanılan Kuluçka Sistemi 

 

 3.3.1.2  II.Deneme (Havalandırmalı ve Havalandırmasız Ortamın Etkisi ) 

 

 II. Denemenin 1. kısmı olan havalandırmalı ortamın etkisi; sıcaklığın etkisini 

belirlemek amacıyla yaptığımız deneyde belirlendiği için tekrar ayrı bir deneme 

kurgulanmamıştır. Ancak havalandırmasız ortam denemesi için, yine sıcaklık 

denemelerinde kullanılan kuluçka sistemi kullanılmış ancak her bir kompartmana 
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konan dişiler  bu defa 10 ml.  hacimli cam tüpler içine 1 adet dişi olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Tüplerin ağzı kauçuk kapakla kapatılarak su değişimi hiç 

yapılmamıştır. Deneme 15,5±0.3ºC’de gerçekleştirilmiş olup tuzluluk değerleri 

aynı tutulmuştur.  Her bir tüpe 1 adet dişi yerleştirilmiş olan tüpler her 

kompartmana 4 adet tüp olacak şekilde kuluçka sistemine yerleştirilmiş (n=16) 

(Şekil 3.12) ve yumurtaların gelişimleri ve açılımları gözlemlenmiştir. Havasız 

ortam denemesinde kullanılan dişi parazitler yine  tanklarda tutulan deniz 

levreklerinden temin edilmiştir.  

 

 
                                                                         
                             
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Şekil 3.12. Havasız Ortam Denemesinde Kullanılan Tüp Sistemi ve  Parazitlerin     
Stoklanması. 

 
 
  3.3.1.3  III. Deneme ( Tuzluluk Denemesi ) 

   
  

Tuzluluğun etkisinin belirlenmesi amacıyla, dişi C. minimus’lar, kuluçka 

sistemleri içerisinde 4 farklı tuzluluk (‰0,10,20,30) değerlerinde 

kuluçkalandırılmışlardır. Her kuluçka sisteminde tuzluluk değerleri dışındaki tüm 

parametreler sabitlenmiştir. Buna göre deney koşulları; 12 saat karanlık 12 saat 

aydınlık,  yoğun havalandırmalı ve sıcaklık değeri 15.5±0.3ºC olarak ayarlanmıştır. 

Her sisteme stoklanan deniz suyu kum, kartuj ve UV filtreden geçirilmiş ve dişi 

parazitler stoklanmadan su tuzlulukları YSI marka dijital salinometre ile ölçülerek 

yine filtrelerden geçirilmiş tatlı su ilavesi yapılmış ve istenen tuzluluk dereceleri elde 

10ml 
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edilmiştir. Stoklanan dişiler I. bölümde kullanılan dişiler gibi olgunlaşmamış 

yumurta kolonuna sahip olanlardan seçilmiştir. Her kuluçka sisteminde yine 4’er adet 

kompartman ve her kompartmanda da 4’er adet dişi birey olacak şekilde stoklama 

yapılmıştır.   

  
 3.3.1.4.  IV. Deneme ( Işık Denemesi ) 
 

 Tezin son denemesi olan ışığın yumurta gelişimi ve yumurta açılımına 

etkisinin belirlenmesi amacıyla tanklarda stoklanmış olan deniz levreklerinden 32 

adet yumurta kolonu olgunlaşmamış dişi C. minimus bireyleri ince uçlu pens 

yardımıyla toplanmıştır. Toplanan  dişiler  ‰ 36 tuzlulukta; kum, kartuj ve UV 

filtreden geçirilmiş deniz suyu içeren 250 ml. hacimli Isolab marka cam beherde 

toplanmış ve havalandırma bağlanmıştır. Daha sonra, 10 ml. hacimli 8 adet, otoklav 

da steril edilmiş cam petri  kabına aynı kaliteye sahip deniz suyu stoklanarak her 

petri kabında 4 adet dişi bulunacak şekilde parazitler yerleştirilmiştir. Deneme 

boyunca petri kaplarına konan deniz suyu günde iki kez ölçülmüş ve ortalama 

sıcaklığı 15,5 ± 0.2 ºC olarak belirlenmiştir. Petri kaplarındaki su miktarının yarısı 

günde iki kez pipetle alınarak aynı sıcaklık ve tuzlulukta olan havalandırılmış su 

eklenmiştir. 8 adet petri kabından 4’ü sürekli aydınlık diğer 4’ü sürekli karanlık 

ortamda tutularak ilk yumurta açılım süreleri ile her aşamanın tamamlanma süreleri 

kayıt edilerek ışığın etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Deneme başlangıcından itibaren 

her yarım saatte bir yumurtaların açılıp açılmadığı kontrol edilmiştir.  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. Bulgular 

 

 4.1.1. I. Bölüm (C. minimus’un Serbest Yaşam Döngüsü ve Gelişim 

Aşamaları ) 

 

 Caligidae familyasına ait diğer türlerde görülen yaşam döngüsü gibi C. 

minimus’un yaşam döngüsü de 2 kısımda tamamlanmaktadır. 1. kısım; Serbest 

Yaşam Aşaması veya Planktonik Yaşam Aşaması  olarak adlandırılan ve kendi 

içerisinde 3 farklı evrede tamamlanan aşamadır. 2. kısım ise; Bağımlı Yaşam 

Aşaması veya Parazitik Yaşam Aşaması olarak adlandırılan ve konak üzerinde 6 

farklı evrede tamamlanan aşamadır.  

 Yaşam döngüsünün belirlenmesi amacıyla kurulan denemede, Çamlık 

dalyanından yakalanan deniz levreklerinin ağız boşluklarından ince uçlu pens 

yardımıyla alınan yumurta kolonu içerisinde bulunan yumurtaları olgunlaşmamış dişi  

C.minimus bireyleri toplanmış, materyal ve yöntemde belirtilen kuluçka sisteminde 

kuluçkalandırılmıştır. Kuluçka sistemine stoklandıktan sonraki her yarım saatte bir 

gözlemler yapılarak oluşan değişimler gözlenmiş ve kayıt edilmiştir. Stoklamadan 

sonra yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.  

  

 4.1.1.1.Yumurta Gelişimi ve Olgunlaşması 

 

 Yumurta kolonu içerisinde döllenmiş fakat olgunlaşmamış yumurtalara sahip 

olan dişiler stoklandıktan sonra yumurta gelişimleri takip edilmiştir. Değişik 

araştırıcılar tarafından aynı familyanın diğer türlerinde bildirildiği gibi C. minimus 

dişilerinin yumurtaları başlangıçta krem renkli görülmektedir. Yumurtaların kolon 

içerisinde olgunlaşmaları, yumurtalar üzerinde oluşan pigmentasyon aşamalarına 

göre belirlenmiştir. Yeni şekillenmeye başlayan döllenmiş yumurtaların 

sitoplazmalarının homojen olarak dağıldığı ancak gelişme süresince sitoplazmanın 

yumurtanın median hattı boyunca yoğunlaştığı belirlenmiştir. Olgunlaşmamış 
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yumurtalar ilk stoklandıklarında tamamen krem renkli iken stoklamadan yaklaşık 20-

25 dakika sonra kahverengi pigmentler yumurtaların median ve lateral kısımlarında 

dağınık bir şekilde belirmeye başlamış olduğu gözlemlenmiştir. Stoklamadan 45 

dakika sonra kolonun genel renginin koyu kahveye dönüştüğü ve pigmentlerin 

heterojen bir şekilde tüm yumurtalara dağıldığı saptanmıştır (Şekil 4.1). Tam bu 

aşamada yumurta kolonu içersindeki embriyoların hareketlerinin gözlenebilir 

aşamaya ulaştığı görülmüştür. 

 

    

   
Şekil 4.1. Yumurta Kolonu İçerisinde Yumurta Gelişimi ve Pigmentasyon ; (A)(B) 
olgunlaşmamış yumurtalar, (C) gelişmesi ve pigmentasyonu başlamış yumurtalar (D) 
olgunlaşmasını ve pigmentasyonu tamamlamış, açılmaya hazır yumurtalar (orjinal) 
 

 Lin ve ark.,(1996), Caligus epidemicus’un gelişim aşamalarını belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada döllenmiş yumurtaların kolon içine geçişinden 6 saat 

sonra pigmentasyonun başladığını, sonraki 4 saat içinde de tüm yumurtalarda 

A x4 

C x10 D x10 

B x20 
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pigmentasyonun tamamlandığını ve embriyo hareketlerinin görülebildiğini 

belirtmişlerdir. C. minimus ve C. epidemicus türlerinin pigmentasyon başlama ve 

tamamlanma süreleri arasındaki farkın türsel özelliklere bağlı olarak değişiklik 

gösterdiği düşünülmektedir.  

 Herhangi bir nedenle gelişimini tamamlayamayan veya ölen yumurtalarda ise 

pigmentasyon gözlemlenmemiştir (Şekil 4.2). Kolon içersinde bulunan ölü veya 

gelişmemiş yumurtaların; diğer sağlam yumurtaların tamamı açıldıktan sonra boşalan 

kolon ile birlikte dişi vücudundan atıldığı görülmüştür.   

 

 
Şekil 4.2.  Ölü veya Gelişimi Tamamlanmamış Yumurtalar (orjinal) 

  

 Denemenin yürütüldüğü; 15,5±0.3ºC su sıcaklığı ve ‰36 tuzlulukta, dişilerin 

stoklanmasından 1 saat sonra bütün yumurta kolonlarında pigmentasyon %98 

oranında gerçekleşmiştir ancak 2 dişi bireyin 1’er yumurta kolonlarında toplam 4 

adet ölü veya gelişimini tamamlayamayan yumurtalara rastlanmıştır. Genital segment 

içerisinde döllenen yumurtaların, yumurta kolonu içersine dizilmeye başladığı andan 

itibaren dişi vücudundan bağımsız olarak gelişmeye devam ettiği gözlemlenmiştir. 

Hatta yumurta kolonları dişi vücudundan koparılarak ayrılsa dahi uygun sıcaklık ve 

oksijen sağlandığı takdirde yumurtaların gelişmeye devam edip olgunlaştığı ve 

yumurtaların açıldığı görülmüştür.  
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  4.1.1.2. Yumurta Büyüklüğü ve Miktarı  

 

 Heuch ve ark.,(2000)’larının kullandığı; ortalama tek bir yumurta büyüklüğü 

ve kolon başına düşen yumurta sayısının belirlenmesine ilişkin yöntem kullanılarak 

10 adet dişi bireyde kolon başına düşen ortalama yumurta miktarları (Şekil 4.3) ve 30 

adet dişi C. minimus bireyinde ortalama tek bir yumurta büyüklüğü belirlenmiştir 

(Şekil 4.4).    
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Şekil 4.3. Kolon Başına Düşen Ortalama Yumurta Miktarları  

 

 Yukarda verilen grafikte yumurta miktarlarının dişiden dişiye farklılık 

gösterdiği ölçümü yapılan her dişinin iki kolonunda bulunan yumurta sayısının 

ortalaması alındığında dişi başına ortalama yumurta sayısının 42.70±7.08 olduğu 

bulunmuştur. Bu değer bir ortalama±standart sapmayı ifade etmektedir (n=10). 
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 Her dişinin sahip olduğu iki kolondaki toplam yumurtaların her birinin 

ortalama büyüklüğü ölçüldüğünde ortalama tek bir yumurtanın büyüklüğü 

0.054±0.01 mm olarak belirlenmiştir. Bu değer bir ortalama±standart sapmayı ifade 

etmektedir (n=30). Grafiksel olarak 3 ve 8. dişilerin kolonlarında bulunan 

yumurtaların büyükleri arasında belirgin bir fark görüldüğü, 3. dişinin ortalamasının 

0.1 mm ye yaklaştığı görülmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında ölçümü 

yapılan dişilerin yumurta büyüklükleri yukarıda belirtilen ortalama değer düzeyinde 

olduğu saptanmıştır.  
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Şekil 4.4. Tek Bir Yumurtanın Büyüklüğü 
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Yumurta sayısı ve büyüklükleri arasında yapılan korelasyon testi sonucuna 

göre R2 = -0.15 çıkmış olup yumurta sayısı ve büyüklüğü arasında bir ilişki 

bulunmadığı (P>0.05) görülmüştür (Şekil 4.5). Bu durumda yumurta sayısındaki 

artışın sadece yumurta kolon uzunluğunu değiştirdiği düşünülmektedir.  
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Şekil 4.5. Yumurta Büyüklüğü ve Sayısı Arasındaki İlişki 

 

 Denemeler esnasında bir dişiye ait her iki yumurta kolonu boşaldıktan sonra 

boşalan kolonların bir müddet dişinin vücuduna asılı kaldığı görülmüştür. Ancak 

ovidukt kanalı içerisinde olgun yumurtalar varsa boşalan kolonların 2-3 dakika 

içerisinde dişi vücudundan atıldığı ve 10 – 15 dakika kadar kısa bir süre içerisinde 

yeni yumurta kolonun oluşmaya başladığı gözlemlenmiştir. Oluşturulan yumurta 

kolonun içerisine hemen yeni yumurtaların tekrar arka arkaya dizilmesine başlandığı 

şayet oviduktta yumurta yoksa yeniden şekillenmeye başlayan yumurta kolonun uç 

kısmının bir müddet genital segmentin ventralinde asılı şekilde beklediği 

belirlenmiştir. Genellikle yeni kolona gönderilen yumurta sayısının bir önceki 

yumurta kolonunda bulunan yumurta sayısından daha az olduğu belirlenmiştir. 

Ancak yeni kolon içersinde daha az sayıda yumurta olmasına karşın yeni gönderilen 
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yumurta büyüklüklerinde herhangi bir küçülme olmadığı, sadece kolon uzunluğunun 

yumurta sayısının azlığına bağlı olarak daha kısa kaldığı görülmüştür. Ovulasyonu 

takiben genital kompleksin boşaldığı ve fakat  yaklaşık 45 – 60 dakika sonra ovidukt 

içerisinde yeni yumurtlar belirmeye başlamıştır (Şekil 4.6).  

 

 

 
   

 Şekil 4.6.  Yeni Oluşmuş Yumurta Kolonu (yk)  ve Boşalmış Ovidukt (bo), 
Dolu ovidukt (do), Genital Segment (GS) (orjinal) 

 

 

 4.1.1.3  Yumurtaların Açılımı 

 

 Yumurta kolonu içersinde olgunlaşmasını tamamlamış olan yumurtaların ilk 

olarak yumurta kolonunun distalinden açılmaya başladığı ve sıra halinde 

embriyoların kolondan çıktığı (Şekil 4.7) ancak bir süre sonra C. epidemicus’dan 

farklı olarak C. minimus’da açılma sırasının farklılaştığı görülmüştür (Şekil 4.8). 

Açılma esnasında nauplii’nin serbest kalabilmesini kolaylaştırmak için yumurta 

kolonu içindeki embriyoların baş kısımlarının yumurta kolonun dışına doğru 

yöneldiği belirlenmiştir. Açılmadan kısa bir süre önce kolon içinde bulunan her bir 

yumurtanın, bulunduğu kompartmandan dışarıya çıkıncaya kadar su alarak şiştiği ve 

böylece kolondan ayrıldığı gözlemlenmiştir. Yumurta kolondan ayrıldığında bazı 

GS 

do 

bo 
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embriyoların etrafında halen yumurta membranı bulunduğu (Şekil 4.9) ve bu 

membranı yırtıp dışa çıkmak amacıyla uzantılarını yanlara doğru kuvvetlice açtığı ve 

membranda oluşan yırtıktan kendisini membranın dışına ittiği, böylece yumurtadan 

çıkışı tamamladığı görülmüştür.  

 Boşalan yumurta kolonlarından anlaşıldığı üzere kolon içerisinde her bir 

yumurtanın bulunduğu kompartmanların birbirinden bir membranla ayrıldığı ve 

ayrıca her bir embriyonun kendi etrafını çevreleyen ikinci membranın varlığı tespit 

edilmiştir (Şekil 4.10). Yumurta kolonu içerisinden çıkış, yumurtaların açılması ve 

membranlar aşağıda verilen şekillerde görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 4.7. A)Yumurta Kolonunun Distalinden Embriyoların Çıkışı 
   B) Embriyoların Sıra Sıra Çıkışı (orjinal)                  

 

A  X10 B  X4 
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      Şekil 4.8.   A,B Embriyoların Yumurta Kolonundan ve Yumurta Membranından       
Ayrılışı (orjinal)  

 

B  x 20 

A   x 10 
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Şekil 4.9. Kolondan Ayrılmış Embriyonun (emb) Etrafını Çevreleyen Yumurta 
Membranı (ym) (orjinal) 
 

 
Şekil 4.10. Yumurta Kolonu İçindeki Kompartmanlar Arası Membran (ykm), 
Embriyo (emb).(Yumurta Kolonun Transversal Kesiti) (Taramalı Elektron 
Mikroskop Görüntüsü ) (orjinal) 
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 4.1.1.4  Nauplii  I Aşaması  

  

 Caligidae familyasına ait diğer türler gibi C. minimus’unda yumurta 

membranını yırtarak dışarı çıktıktan sonra gelişim aşamalarının ilki olan Nauplius I 

veya Nauplii I olarak adlandırılan döneme geçtiği görülmüştür. Nauplii I aşaması 

aynı zamanda planktonik yaşam aşaması’nın ilk basamağıdır. Henüz yumurtadan 

çıkmış olan Nauplii I’ler, ilk başta hareket etmemiş ancak daha sonra silkinme 

hareketi yaparak pasif yüzme hareketleri yapmaya başlamıştır. Bu dönem diğer bütün 

Caligid naupliusları gibi besin ihtiyaçlarını vücutlarında bulunan besin maddesini 

kullanarak giderdikleri ve beslenme yapmadıkları dönemdir.  Nauplii I’lerin 

gelişmesi devam ettikçe morfolojik olarak bir çok değişim geçirdiği görülmüştür. 

Nauplii I, yumurta dışına ilk çıktığı anda, oval bir vücut formuna sahip olup 

segmentasyon gözlemlenmemiştir (Şekil 4.11). Dorsal yüzeyleri ventrale oranla daha 

konveks bir yapıdadır.  

 

 
 

Şekil 4.11. Yumurtadan Henüz Çıkmış Nauplii I (orjinal) 

 

       x 20 
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 C. minimus’un Nauplii I aşamasında vücudun anterio-ventral bölgesinde, 

uçlarında setalar bulunan  3 çift uzantı bulunmaktadır (Şekil 4.12). Vücut yapılarına 

ilişkin adlandırmalar genel olarak kopepod morfolojisinde kullanılan terimler olup 

genelde Kabata (1979)’nın kullandığı terimlerdir. Bu uzantılardan anteriordaki ilk 

çift, genel olarak tüm Caligidae türlerinin bu aşamasında antenül (at) adını alır ve  uç 

kısımlarında 1’er çift seta (s) bulunur (Kabata, 1972; Johannessen, 1978). 

Antenüllerin her biri tek parça halinde bütün yapılardır. Antenüllerin hemen 

arkasında iki parçalı yapıya sahip 1 çift anten (an) uzantıları bulunmaktadır. 

Antenlerin uç kısımlarında da yine 6’şar ayrı bölme ve her bir bölmeden uzanan birer 

seta bulunmaktadır. Son olarak 3. çift uzantı, mandibul (alt çene) (mn) olarak 

adlandırılır ve bu yapıda anten yapısına benzer şekilde iki parçalı olup uç 

kısımlarında setalar bulunur. Bu yapılar dışında vücudun posteriorunda biri sağda 

diğeri solda olmak üzere denge organeli (do) olarak görev yapan iki ayrı uzantı 

bulunmaktadır (Wilson, 1905; Johannessen, 1978) (Şekil 4.12). 

 

 
Şekil 4.12.  Nauplii I Morfolojisi; Antenül (at), Anten (an), Mandibul (mn), 

Denge Organeli (do), Seta (s) (Fraile,1989).  
                         

 
 Belirtilen 3 çift uzantı ve denge organeli dışında bazı iç oluşumları da Nauplii 

I aşamasında görmek olanaklı olmuştur. Bu oluşumlardan özellikle anteriorda 

gözlerin bulunduğu bölgede kırmızı pigment oluşumu görülmüş ve Nauplii I’in 

vücudu içerisinde posterior bölgede yer alan yoğun globullerden oluşmuş besin 

materyali kolaylıkla seçilebilmiştir (Şekil 4.13).  
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Şekil 4.13. Nauplii I;  Gözler (gz), Besin Materyali (bm), Denge Organelleri 
(do), Setalar (s) (orjinal) 
   

Nauplii I aşaması gelişmeye devam ettikçe yumurtadan ilk çıktığı halindeki 

görünümünden daha farklı bir görünüm almaya başladığı, vücut genişliğinin azalarak 

daha oval bir yapıya dönüştüğü gözlemlenmiştir. Aynı zamanda 3.çift uzantının da 

anteriora doğru yöneldiği görülmüş, gözlerin ve besin kesesinin bulunduğu bölgede 

de pigmentasyon artmıştır. Nauplii I, bu değişimle beraber daha aktif hareket eder 

duruma gelmiş ve gözlerin gelişmeye başlamasıyla birlikte ışığa yönelme hareketi 

görülmeye başlanmıştır.  

Tüm Caligidae türlerinde vücut yüzeyinin kitin bir tabakayla kaplı olduğu 

bilinmektedir (Kabata, 1972; Pike ve ark., 1993). Yumurtadan çıktığı andan itibaren 

C. minimus gelişim aşamalarını tamamlarken vücudunu çevreleyen kitin tabakayı 

yenilediği görülmüştür. Bu değişim kabuk değişimi olarak da adlandırılabilir. İlk 

s 

bm 

do 

gz 



4. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                    Argun Akif ÖZAK 

 49 

kabuk değişimi Nauplii I aşamasından Nauplii II aşamasına geçerken gerçekleşir. 

Nauplii I aşamasının sonlarına doğru vücudu çevreleyen kitin tabakanın 

yumuşayarak dışa doğru ayrılmaya başladığı, NaupliiI’in hareketlerinde azalma 

olduğu, anten ve mandibul’ların posteriora doğru yöneldiği, antenüllerin anteriora 

yöneldiği görülmüştür (Şekil 4.14). 

 

 
 
Şekil 4.14.  Nauplii I Aşamasında Kabuk Değişim Başlangıcı (A),(B); Kitin 

Tabaka (k), Antenül (at), Anten (an), Mandibul (mn) (orjinal) 
 
 

Anteriora doğru yönelmiş olan antenüller kitin tabakada bir yırtık oluşturmuş 

ve kabuk değişim işlemi başlamıştır. Değiştirilmekte olan kabuğun altında Nauplii I 

kolaylıkla görülebilmektedir. Nauplii I’in ani hareketler yaparak kendini kabuk 

dışına çekmeye çalıştığı görülmüştür (Şekil 4.15). Eski kabuk tamamen 

çıkartıldığında Nauplii I aşaması tamamlanmış artık Nauplii II aşaması başlamıştır 

(Şekil 4.16). Nauplii I aşamasında yumurtadan çıkış anından itibaren kabuk 

değişimine kadar olan sürede 25 bireyin ortalama boyları 430.36±26.49 μm ve 

genişlik değerleri 189.12±13,65 μm. olarak belirlenmiştir. Burada belirtilen değerler 

bir ortalama±standart sapmayı ifade etmektedir (n=25). 
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Şekil 4.15. Nauplii I Aşamasında Kabuk Değişimi (orijinal) 

 

 

 

 
 

Şekil 4.16. Nauplii I Aşamasından Nauplii II (Np II) Aşamasına Geçiş (x 10 Faz-
Kontrast Mikroskop) (orijinal) 

 

 

 

Np II 
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 4.1.1.5  Nauplii  II Aşaması  

 

Kabuk değişiminden sonra Nauplii II’nin, Nauplii I’’e oranla çok daha 

hareketli olduğu ve ışığa karşı yöneliminin arttığı görülmüştür. Morfolojik olarak 

Nauplii I’den daha belirgin ve daha uzamış bir vücut yapısında olduğu belirlenmiştir. 

Bütün uzantıların ileriye doğru uzandığı ve salınım hareketi yaptıkları 

gözlemlenmiştir. Bu salınım hareketinin hızlı hızlı yüzmeyi sağladığı 

düşünülmektedir. Nauplii I aşamasında tam olarak gözlemlenemeyen sindirim 

kanalının bu aşamada gelişmeye başladığı fakat embriyonik gelişme süresinde 

gözlemlenmesi gereken proktadeum (anüs oluşumu) henüz gözlemlenemediğinden  

hala fonksiyonel olmadığı düşünülmektedir. Vücudun posteriorunda Nauplii I 

aşamasına oranla daha az miktarda besin materyalinin bulunduğu ve vücudun lateral 

kısımlarda pigmentasyonun arttığı gözlemlenmiştir. Bu değişimlerden farklı olarak 

denge organellerinin arasında oluşan bir çıkıntı görülmüştür (Şekil 4.17).   

 

 
 Şekil 4.17. Nauplii II (A) Karanlık Alan Faz Kontrast Mikroskop  (B) Parlak 

Alan Faz-Kontrast Görüntüsü; Gözler (gz), Orta Barsak (ob), Besin Materyali (bm), 
Lateral Pigmentasyon (lp), Denge Organelleri (do), Denge Organelleri arasındaki 
Çıkıntı (ç) (orijinal)  

A  x20 B  x20 
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 Nauplii II’nin gelişmesiyle birlikte boyunda ve eninde de belirgin artışlar 

meydana gelmiştir. Özellikle anteriorda genişleme görülürken posteriorda belirgin 

bir şekilde daralma fark edilmiştir. Yine bu aşamada, ışığa yönelimin belirgin bir 

şekilde artması ile gözlerin daha fonksiyonel çalıştığı düşünülmektedir. Yapısal 

olarak da gözler pigmentasyonu tamamlayıp belirgin bir şekilde görülebilmektedir 

(Şekil 4.18).  

 
Şekil 4.18.  Nauplii II ; Gözler (gz), Antenül (at) (orijinal) 

 

 Morfolojik değişimler arttıkça Nauplii II’nin hareketlerinde azalma  

görülmüştür. Hareketlerin yavaşlaması ile birlikte Nauplii I aşamasında olduğu gibi 

kabuk değişiminin ilk aşaması olan kitin tabakanın vücut yüzeyinden ayrılmaya 

başladığı ve anterior kısımda daha yuvarlak bir yapının oluşmaya başladığı 

gözlemlenmiştir (Şekil 4.19). 

gz 

at 

x 20 
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 Şekil 4.19. Nauplii II Kabuk Değişim Başlangıcı; Kitin Tabaka (k) (orijinal) 

                          (x 20 Faz-Kontrast Mikroskop) 
 
 
 Nauplii II’nin vücut yüzeyinden ayrılan kitin tabakanın yine antenül uzantıları 

sayesinde yırtıldığı ve Nauplii II’nin artık Kopepodid aşamaya geçmeye başladığı ve 

vücudunu kabuktan ayrılıncaya kadar dışarı ittiği saptanmıştır. Kabuk içerisinden 

tamamen çıkan Nauplii II’nin artık Kopepodid aşamasına geçtiği ve Nauplii I ve 

II’den tamamen farklı bir yapıya dönüşmüş olduğu görülmüştür (Şekil 4.20). 

 

       
 

 Şekil 4.20. Nauplii II aşamasından Kopepodid (kp) Aşamaya Geçiş;(x 10 
Faz-Kontrast Mikroskop) (orijinal) 
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Nauplii II aşamasının başlangıcından ikinci kabuk değişimi tamamlanıncaya 

kadar olan sürede 25 bireyin ortalama boyları 547.28±29.46 μm ve genişlik değerleri 

221.08±19,84 μm. olarak ölçülmüştür. Burada belirtilen değerler bir 

ortalama±standart sapmayı ifade etmektedir (n=25). 

 

4.1.1.6 Kopepodid Aşama  

 

Planktonik yaşam aşamalarının sonuncusu olan Kopepodid aşama Nauplii 

II’nin kabuk değiştirmesiyle başlamıştır. Nauplii aşamalarından çok daha farklı bir 

yapıda olan kopepodid aşamada vücudun posterior kısmının segmentli olduğu 

izlenmiştir. Ayrıca sefalotoraks oluşumu ve segmentli bir yalancı abdomen oluşumu 

görülmüştür. Bu aşamada sindirim kanalı gelişimini tamamlamasına rağmen vücut 

içerisinde hala bir miktar besin materyalinin bulunduğu gözlemlenmiş ve ventral 

kısımda da belirgin bir ağız yapısının oluştuğu belirlenmiştir.  Nauplii aşamalarında 

gözlenmeyen yüzme bacaklarının bu aşamada vücudun ventral kısımlarında oluştuğu 

ve bu oluşum ile Nauplii aşamalarından çok daha hızlı hareket edebildiği 

görülmüştür. Kopepodid aşamaya geçen bireylerin ışıklı bölgede toplanması bu 

aşamada ışığa yönelimin Nauplii aşamalarından daha fazla olduğunu göstermiştir. 

Kabuk değişiminden hemen sonra daha aktif hareket eden kopepodid’lerin bir 

müddet sonra hareketsiz kalarak batmaya bıraktıkları ancak ışıklı ortamın çok kısa 

bir süre (1-2 sn) karanlık yapılmasıyla birlikte tekrar ani bir yüzme hareketi ile 

yüzeye doğru çıktıkları fark edilmiştir. Işıklı ortam tekrar sağlandığında ise 

kopepodidlerin tekrar hareket etmeden kendilerini batmaya bıraktıkları dikkati 

çekmiştir. Bu davranış şekli ve ayrıca bu aşamada anterior kısımda bulunan 

antenlerin kısalarak tutunmayı sağlayacak şekilde kanca yapısına dönüşmesi 

kopepodid aşamada yavaş yavaş planktonik yaşamdan parazitik yaşama 

adaptasyonun oluşmaya başladığını düşündürmektedir. Kopepodid aşamada 

belirlenen morfolojik değişimler Şekil 4.21’de gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Şekil 4.21. Kopepodid Aşama Dorsal(A)Lateral(B)Çizim(orijinal)(C); Sefalotoraks 
(S), Anten (an), Antenül (at), Gözler (gz), Maksiliped (mp), Yüzme Bacakları 
(yb1)(yb2),(Fraile,1989). 
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Kopepodid aşamasının başlangıcından ikinci kabuk değişimi tamamlanıncaya 

kadar olan sürede 25 bireyin ortalama boyları 669.4±34.46 μm ve genişlik değerleri 

254.16±13.9 μm. olarak ölçülmüştür. Burada belirtilen değerler bir ortalama±standart 

sapmayı ifade etmektedir (n=25). 

 

4.1.2. II. Bölüm ( C. minimus’un Üreme Sistemi ) 

 

 Bu bölümde C. minimus’un üreme sisteminin belirlenebilmesi amacıyla ergin 

dişi ve erkek bireylerde (Şekil 4.22) çeşitli histolojik teknikler uygulanarak detaylı 

inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde elde edilen bulgular her cinsiyet için 

ayrı ayrı verilmiştir.  

 

  

                         
Şekil 4.22. Caligus minimus ; Dişi (A), Erkek (B); Sefalotoraks (S), Genital Segment 
(GS), (Fraile,1989) 

 

 

 

 

0.5 mm 
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4.1.2.1 Dişi Üreme Sistemi  

 

Caligidae türlerinde gonadlar bir çift olarak tanımlanmıştır. Dişi Caligus 

minimus’un ovaryumları sefalotoraksın dorsalinde (Şekil 4.23), bağırsağın anterior 

bölgesinin her iki yanında ve gözlerin posteriorunda bulunmaktadır (Şekil 4.24). 

 

 

 
 
Şekil 4.23. Dişi Bireyde Ovaryumların Konumu; Ovaryum (o), Anterior Barsak (ab), 
Sefalotoraks (S) (Asetokarmin)( Işık Mikroskop, x 4)(orijinal) 
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Şekil 4.24. Dişi Bireyde Ovaryumların Konumu; Ovaryum (o), Anterior Barsak (ab), 
Gözler (gz), Ağız (a) (Asetokarmin)( Işık Mikroskop, x 10) (orijinal)  
 
 Her bir ovaryumun anterio-ventral kısmından çıkan ovidukt kanallarının, 

vücudun posterioruna doğru barsaklara paralel bir şekilde sefalotorakstan geçerek 

genital segmente giriş yaptığı görülmüştür (Şekil 4.25). Genital segmente giriş 

yaptığı bölgede ovidukt kanalı genişlemiş ve genital segment içerisinde kıvrımlar 

oluşturmuştur. Ovidukt kanalı, genital segmentin posteriordaki en son noktasında 

bulunan genital açıklıkta son bulmaktadır. Genital açıklığa bağlantı yapan bir çift 

dikdörtgen şeklinde semen bezi kıvrık haldeki ovidukt kanallarının ventral kısmında 

kalır (Şekil 4.26). Semen bezi yumurta kolonunun oluşmasını sağlamaktadır 

(Ritchie,1993). Döllenmenin gerçekleştiği ve spermlerin depolandığı yer olan 

reseptakulum seminis, uzamış bir kese şeklinde genital açıklığın orta hattı boyunca 

uzanmakta ve bir kanalla semen bezine bağlantı yapmaktadır. Erkek birey tarafından 

sperm paketi (spermatofor) yerleştirilmiş dişilerde reseptakulum seminis içerisinde 

depolanmış olan seprmatozoalar görülebilirken hiç çiftleşmemiş dişilerde 

reseptakulum seminis boş olarak görülmektedir. Çiftleşme kanalları reseptakulum 

seminisin her iki yanından geriye doğru genital segmentin posterior kısmına 

uzanarak genital delik ile dışa açılmaktadır (Şekil 4.27). 

gz 

a 

O 
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Şekil 4.25. Sefalotorakstan Geçen Ovidukt Kanalları(A)(B); Ovidukt Kanalı (ok), 
Barsak (b), Yumurta (y) (Asetokarmine) (orjinal) 

ok 
ok 

b 

A x10 

B  x20 

ok 
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Şekil 4.26. Genital Segment (dorsal); Ovidukt Kanalı(ok), Barsak(b), Yumurta (y), 
Semen Bezi (sb) (orjinal) 
 

 
 

Şekil 4.27. Genital Segment (ventral); Reseptakulum Seminis(rs), Semen Bezi(sb), 
Çiftleşme Kanalı(çk), Ovidukt kanalı(ok), Spermatozoa (s), Genital Açıklık (çember)  

ok 

sb 
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 Erginleşmiş dişi bireylerin ovaryumlarında yumurta oluşumu (oogenesis) 

aşamalarını görmek amacıyla ovaryumun histolojik kesitleri alınmıştır. Daha öncede 

belirtildiği üzere ovaryumlar sefalotoraksın dorsalinde, gözlerin posteriorunda ve 

anterior bağırsağın iki yanında, ters üçgen şeklinde görülmektedir (Şekil 4.28). 

 

 
Şekil 4.28. Sefalotoraks Dorsal; Ovaryum(o), Anterior Barsak (ab), Gözler (gz) 
(Frontal kesit )(Toludin Mavisi) (3μ) 
 

   Ovaryumun longitidunal kesiti alındığında yumurtaların oluşmaya başladığı 

yer olan farklı büyüklüklerdeki tübül yapılar görülebilmektedir (Şekil 4.29). Tübül 

yapılar içerisinde oogenesis (yumurta oluşumu) üç farklı bölgede görülebilmektedir. 

Tübüllerin posterior bölgesinde oogonialar, median bölgesinde primer oositler ve 

anteriorunda da olgunlaşmamış yumurta hücreleri görülmektedir (Şekil 4.30). 
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Şekil 4.29. Ovaryum (longitidunal kesit); Tübül (t) (Toludine Mavisi) (3μ) 

   

Tübüllerin posteriorunda görülen oogoniaların tam merkezinde hücrenin 

hemen hemen tamamını kaplayan geniş bir nukleus (çekirdek)’larının olduğu 

görülmüştür. Median kısımlarında görülen primer oositlerin nukleusları oogoniaların 

nükleuslarına oranla daha büyük görülmekte ancak hücre büyüklüğü oogoniadan 

daha büyüktür (Şekil 4.30). Ayrıca oosit nukleusunda birkaç tane nukleolus 

(çekirdekçik) bulunmaktadır ve genellikle nukleus bölünme aşamasında 

görülmektedir. Oosit hücre içinde bulunan ooplazmanın belirgin bir şekilde granüllü 

yapıda olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.31). Oogonia ve oositlerin etrafını çevreleyen 

membran yapının çevresinde hücre içerisine madde girişini sağlayan ve vitellus 

oluşumunda rol aldığı bilinen granül yapıdaki hücreler görülmüştür. Bu hücrelerin 

varlığı vitellogenesis’in oogonia aşamasından itibaren başladığını düşündürmektedir.   
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Şekil 4.30. Ovaryum Tübülleri (t), Oosit (o), Oogonia (og), Granül Hücreler (gh) 
(Toludine Mavisi) (3μ) 
  

 
 

Şekil 4.31. Oosit (o), Ooplazma (op), Nukleus (n), Oogonia (og), Tübül (t) (Toludine 
Mavisi) (3μ) 

o og 
t 

t 

t 

n 

op 

og 

o 
t 

t 

t 

gh 



4. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                    Argun Akif ÖZAK 

 64 

Ovaryumdan çıkarak sefalotoraks boyunca ilerleyen ovidukt kanalı içerisinde 

görülen yumurtalarda (Şekil 4.32), yavaş yavaş vitellogenesis (hücre içi besin 

materyalinin oluşumu)’in başladığı ooplazma içerisindeki protein ve yağ 

damlacıklarının  görülmeye başlaması ile belirlenmiştir.  

Ooplazma içerisinde oluşmaya başlayan protein ve yağ damlacıkları 

vitellogenesisin ilk aşamalarında perifere yakın bölgelerde görülebilmektedir. 

Vitellogenesis’in başlaması ve bunun sonucu olarak hücre içindeki vitellus (besin 

materyali)’un artış göstermesiyle birlikte oositin hacimsel olarak büydüğü ancak 

nukleusun aynı büyüklükte kalması nedeniyle sanki küçülmüş gibi göründüğü 

gözlemlenmiştir (Şekil 4.33). 

 

 

 
 

Şekil 4.32. Sefalotorakstan Geçen Oviduk Kanalı İçerisindeki Gelişmekte Olan 
Vitellojenik Yumurtalar; Ovidukt Kanalı(ok), Gelişmekte Olan Yumurtalar (gy), 
Barsak (b), Barsak Epiteli (be) (Toludine Mavisi) (3μ) (Frontal kesit) (orjinal) 
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Şekil 4.33. Ovidukt Kanalı İçerisindeki Vitellojenik Oositler; Ovidukt Duvarı(od), 
Vitellojenik Oositler (vo), Ooplazma (op),Nukleus (n), Vitellus (v) (Toludine 
Mavisi) (3μ) (Frontal kesit) (orjinal) 
 
 Genital segmente kadar dar bir yapı halinde ilerleyen ovidukt kanalının 

genital segment içerisine girdiğinde genişlediği ve kıvrımlar yaparak genital açıklığa 

kadar ilerlediği görülmüştür. Burada ovidukt kanalındaki yumurtaların ooplazmaları 

içerisinde vitellusun daha da artmış olduğu ve yumurtaların belirgin şekilde hacimsel 

olarak büyüdüğü gözlemlenmiştir (Şekil 4.34). Genital segmentin orta hattı boyunca 

anteriordan posteriora doğru ilerleyen barsak kanalının her iki yanında kıvrımlar 

oluşturmuş olan ovidukt kanallarının ventralinde yumurta kolonun oluşumunda rol 

alan ve ovidukt kanalı ile aynı genital açıklığa bağlantı yapan bir çift semen bezi 

izlenmektedir (Şekil 4.35). Çiftleşme esnasında spermlerin depolandığı yapı olan 

reseptakulum seminis semen bezlerinin medyan hattı boyunca uzanan dikdörtgene 

benzer bir yapı halinde görülmektedir. Reseptakulum seminis’te, ovidukt kanalı ve 

semen bezleri gibi aynı genital açıklığa bağlantı yapar ve buradan gelen 

spermatozoalar genital açıklıkta ovidukt’tan sıra halinde gelen yumurtaları tek tek 

döller. Döllenen yumurtalar, semen bezinin oluşturduğu yumurta kolonu içerisine 

dizilerek genital açıklığa bağlı yumurta kolonu şeklinde görülürler (Şekil 4.36) 
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Şekil 4.34.Sefalotoraksı Geçerek Genital Segmente Giren Ovaryum Kanalları(A)(B); 
Ovidukt Kanalı(Ok), Barsak(B), Gelişmekte Olan Yumurtalar (Gy), Vitellusu Artmış 
Yumurtalar (Vy); (Toludine Mavisi) (3μ) (Frontal Kesit) (Orijinal) 
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Şekil 4.35 Genital Segment ; Longitidunal Kesit (A) (Toludine Mavisi) (3μ), 
Dorsalden Görünümü (B) (Asetokarmin Boyama); Ovidukt Kanalı (Ok), Semen 
Bezi(Sb), Barsak (B), Yumurta (Y), Yumurta Kolonu (Yk), Döllenmiş Yumurta 
(Dy), Genital Açıklık (Ga) (Orijinal). 
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Şekil 4.36 Semen Bezinin Oluşturduğu Yumurta Kolonu İçerisine Dizilen Döllenmiş 
Yumurtalar (A)(B); Ovidukt Kanalı (Ok), Semen Bezi(Sb), Yumurta Kolonu (Yk), 
Döllenmiş Yumurtalar (Dy), Barsak (B), Geniatal Açıklık (Ga), Vitelluslu 
Döllenmemiş Yumurtalar (Vy) (Frontal Kesit) (Toludine Mavisi) (3μ) (Orjinal) 
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Döllenerek yumurta kolonu içerisine girmiş olan yumurtaların artık dişi 

vücudundan bağımsız olarak gelişmeye devam ettiği görülmüştür. Yumurta 

kolonunun horizontal kesiti alındığında yumurtaların her birinin ayrı ayrı 

kompartmanlarda bulunduğu ve her yumurtanın kendi membranından hariç bir zarla 

birbirinden ayrılmış olduğu belirlenmiştir. Büyük bir kısmı yağ ve protein 

damlacıklarından oluşan vitellus yumurtanın merkezini doldurmuş ve sitoplazma 

yumurtanın çevresinde ince bir tabaka halinde dağılım göstermiştir. Bu yönüyle 

sentrolesital tip yumurtaya sahip olduğu görülmüştür (Şekil 4.37).  

 
Şekil 4.37  Yumurta Kolonu (A) Ve Sentrolesital Tip Yumurtalar (B); Döllenmiş 
Yumurtalar (dy), Yumurta Kolon Zarı (kz), Sitoplazma (st), Vitellus (V),Protein Ve 
Yağ Damlacıkları (py), Yumurtaları Birbirinden Ayıran Kompartman Membranı 
(km)  
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 Sentrolesital tip yumurtalarda gözlemlenen bölünme biçimlerinden 

süperfisiyal bölünme tipi C. minimus’un kolonu içerisindeki yumurtalarda da 

gözlemlenmiştir. Süperfisiyal bölünmede yumurtanın merkezinde bulunan nukleus  

birbirini izleyen bölünmeler sonunda çok sayıda yavru nukleus oluşturarak 

yumurtanın çevresinde bulunan sitoplazmaya doğru göç eder. Çevredeki sitoplazma 

tabakası nukleus sayısı kadar kısma bölünerek yumurtanın etrafını sarar ve böylece 

blastomeri oluşturur  (Geldiay ve Geldiay, 1991). Yumurta kolonun histolojik 

kesitinde sitoplazmaya göç etmekte olan bölünmüş nukleuslar (Şekil 4.38), 

sitoplazmadan oluşan blastomerler ve blastomerlerin merkezden uzaklaşarak  çevre 

yapıda dizilmesiyle oluşan blastoderm(Şekil 4.39) kolaylıkla görülebilmektedir ki bu 

aşama blastula olarak adlandırılır (Geldiay ve Geldiay, 1991).   

 

 
Şekil 4.38. Bölünmüş Ve Sitoplazmaya Göç Eden  Nukleuslar; Bölünmüş Nukleuslar 
(bn), Göç Eden Nukleuslar (gn), Sitoplazma (st) (Frontal Kesit) (Toludine Mavisi) 
(3μ) (Orijinal)  
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Şekil 4.39. Yumurta Kolonu; Blastomer (bl), Blastoderm(bld), Sitoplazma (st) 
(Frontal Kesit) (Toludine Mavisi) (3μ) (Orjinal)   
 
 
 Blastula aşamasında blastodermin oluşması ile birlikte artık embriyo yumurta 

içerisinde oluşmaya başlamıştır. Gelişmesini tamamlayan embriyo I. bölümde  

anlatıldığı gibi pigment bakımından oldukça zengindir ve yumurta kolonunda 

bulunduğu kompartmandan dışarıya çıkabilecek duruma gelinceye kadar yumurta 

membranından içeriye su alarak hacmini artırır. Kolondan dışarı çıkan yumurta yine 

bölüm I’de anlatıldığı şekilde açılarak dişinin vücudundan tamamen bağımsız hale 

gelir  ve böylece dişi bireylerdeki yumurtlama tamamlanmış olur. 
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 4.1.2.2 Erkek Üreme Sitemi  

 

Erkek Caligus minimus’ların üreme sistemleri bir çift testis, vücudun 

posterioruna doğru ilerleyerek genital segmente giriş yapan uzun bir çift vas deferens 

(sperm kanalı), spermlerin toplu halde bulunduğu bir çift spermatofor kesesi ve 

spermatofor keselerine bağlantı yapan bir çift semen bezinden oluşmaktadır. Erkek 

bireylerde testisler, sefalotoraksın dorsalinde, anterior bağırsağın iki yanında ve 

gözlerin posteriorunda bulunmaktadır (Şekil 4.40). 

                                 

 
Şekil 4.40. Erkek C.Minimus’da Testislerin Konumu(A)(B); Testis (ts), Anterior 
Barsak (ab), Gözler(gz), Genital Segment (GS) (Asetokarmin Boyama) (X 4) 
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 Testislerin her birinden çıkan vas deferens’lerin, sefalotoraks’tan geçen kısmı 

anterior (Şekil 4.41), genital segment içerisinde kalan kısmı da posterior kısmını 

oluşturmaktadır. Spermatofor keseleri genital segmentin posteriorunda bulunmakta 

ve buradan genital açıklığa bağlantı yapmaktadır (Şekil 4.42). 

 

 
 

Şekil 4.41. Anterior Vas Deferens (av), Testis(ts) 
 

Caligus minimus’larda spermatogenezin bütün aşamaları testislerde 

tamamlanır. İlk olarak, testisin posterior bölgesinde spermatogoniumlar; median 

kısımlarında primer spermatositler, anteriora yakın bölgelerde sekonder 

spermatositler ve anterior kısımda spermatid ve spermatozoaların bulunduğu 

bildirilmiştir (Ritchie ve ark., 1996a).  

Vas deferens içerisinde ilerleyen spermatozoalar çiftleşme öncesinde 

spermatofor kesesi içerisinde depolanırlar. Semen bezleri ventral kısımda ve 

yanlarda bulunurken spermatoforların ventral kısmının anterior bölgesinden bağlantı 

yapar. Çiftleşme öncesinde olgunlaşmış olan spermatoforlar ventralde bulunan 

genital açıklığa (Şekil 4.43) iletilirler ve çiftleşme anında spermatoforlar dişi bireyin 

genital açıklığına yerleştirilir.  
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Şekil 4.42. Genital Segment (A:Dorsal)(B:Ventral); Posterior Vas Deferens (pv), 
Spermatofor Kesesi (sk), Semen Bezi (sb), Genital Açıklık(ga) A:Asetokarmin, 
B:Tem  
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 4.1.3 III. Bölüm (Bazı Fiziksel Parametrelerin Gelişim Aşamalarına 
Etkisi)  

 
 
 Bu bölümde fiziksel parametrelerden sıcaklık, tuzluluk, havalandırmalı ve 

havalandırmasız ortam ile ışığın C. minimus’un kolon içerisindeki yumurtaları ve  

serbest yaşam döngüsü içerisinde görülen gelişim aşamaları (Nauplii I-II ve 

Kopepodid)’na etkisi incelenmiştir.  

Bu amaçla 4 farklı deneme kurgulanmış ve her bir fiziksel parametreye ilişkin 

farklı değerler belirlenerek diğer ortam koşulları deneme boyunca sabit tutulmuştur.  

 

4.1.3.1. Sıcaklığın Etkisi  

 

 Sıcaklık farklarının gelişim aşamaları üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan bu denemede ilk olarak 15, 18 ve 21ºC su sıcaklığına sahip kuluçka 

sistemlerinde yumurta kolonu içinde yumurta bulunan ancak yumurtaları 

olgunlaşmamış dişi bireyler stoklanmış ve yumurta açılımından sonraki Nauplii I –II 

ve kopepodid aşamaların tamamlanma süreleri ve morfolojik değişimler 

incelenmiştir. Denemede kullanılan sıcaklık değerlerinden 15ºC,  denemelerin 

yürütüldüğü döneme ait ortalama deniz suyu sıcaklık değeri olması ve özellikle 

levreklerin üreme dönemi olan Kasım – Ocak ayları arasında yakalanan balıklarda 

çok yoğun C. minimus bulunmasından dolayı tercih edilmiştir. Daha yüksek sıcaklık 

değerlerine çıkılmamasının nedeni ise yaz aylarında özellikle doğal ortamlardan 

yakalanan levrek balıklarında görülen C. minimus  enfestasyonuna az rastlanılması 

nedeniyle (Paperna,1980) yüksek sıcaklıkların C. minimus’ların yaşamını olumsuz 

etkilediği düşünülmüş ve bu nedenle 18ºC ve 21ºC’ler uygulanmıştır.   Deneme 

koşullarının yetersizliği nedeniyle ikinci olarak daha yüksek su sıcaklık değerleri 

olan 24 ve 26ºC’ler de ayrıca denenmiştir. Bunun yanı sıra 15ºC’nin altındaki 

sıcaklıklar ayrı bir araştırma konusu olarak kurgulanacaktır. Her bir sıcaklık değeri 

için oluşturulan kuluçka sistemi içerisinde bulunan 4 adet kompartmanların her 

birine 4’er adet dişi birey stoklanmış (n=16) ve her yarım saatte bir gelişim düzeyleri 

kontrol edilmiştir. Olgunlaşamamış yumurta kolonlarına sahip olan dişilerin yumurta 
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olgunlaşma süreleri stoklama zamanından itibaren ilk Nauplii I aşamasının 

görüldüğü zamana kadar olan saat farkı belirlenmek üzere tespit edilmiştir. Nauplii I 

den Nauplii II’ye geçiş süreleri ise Nauplii I aşamasının görüldüğü saat ile Naupli II 

aşamasının görüldüğü  saat arasındaki fark hesaplanarak her bir aşamada geçen 

toplam süreler belirlenmiştir. Aynı hesaplama Nauplii II ve Kopepodid aşamaları 

içinde tespit edilmiştir. Her sıcaklık değerinde gözlemlenen morfolojik değişimler 

bölüm I’de verildiği gibidir, ancak sıcaklık artışının her aşamanın tamamlanma 

sürelerini belirgin bir şekilde azalttığı görülmüştür.  

İlk olarak denenen 3 farklı sıcaklık değeri 15ºC, 18ºC ve 21 ºC’nin 

yumurtaların açılma sürelerine etkisi  Şekil 4.43’de verilmiştir.   
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Şekil 4.43. Farklı Sıcaklıklarda İlk Yumurta Açılma (İlk Nauplii I Aşamasına Geliş) 
Zamanları 
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 Yukarda verilen grafikte görüldüğü üzere sıcaklıkla yumurtaların açılma 

süreleri arasında negatif korelasyon olduğu (R2 = -0,99) (n=16) sıcaklık artışıyla 

açılma sürelerinin kısaldığı görülmektedir.  

Farklı sıcaklıklarda Nauplii I aşamasından Naupli II aşamasına geçiş 

sürelerine bakıldığında (Şekil 4.44) ise yine artan sıcaklıkla birlikte Naupli I’den 

Nauplii II’ye geçiş süresinin de azaldığı görülmektedir. Bu aşamada da sıcaklıkla 

Nauplii I’den Nauplii II’ye geçiş süresi arasında negatif korelasyon (R2 = -0,99) 

(n=16) saptanmıştır. 
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Şekil 4.44. Farklı Sıcaklıklarda Nauplii I Aşamasından Nauplii II’ye Geçiş 
Zamanları 
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 Kopepodid aşamaya geçiş süresi ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 

aşağıda verildiği gibidir (Şekil 4.45). 
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Şekil 4.45. Farklı Sıcaklıklarda Nauplii II Aşamasından Kopepodid Aşamaya Geçiş 
Zamanları 
 

Kopepodid aşamada da sıcaklıkla Nauplii II’den kopepodid aşamaya ortalama 

geçiş süreleri arasında negatif bir korelasyon olduğu görülmüştür (R2 = -0,96)(n=16). 

Sıcaklıkla ilgili yapılan I. denemede; uygulanan 15ºC, 18ºC ve 21ºC sıcaklık 

değerlerinde stoklanmış dişilerin yumurtalarında %100 oranında açılma 

gözlemlenmiştir. Açılan bütün yumurtalar kopepodid aşamaya gelerek serbest yaşam 

döngüsünü tamamlayarak parazitik yaşam döngüsüne girmişlerdir.  

 Sıcaklıkla ilgili yapılan II. denemede 22 ve 24 ºC’lerde yumurta açılım 

süreleri, Nauplii aşamaları ve kopepodid aşamaya ulaşma süreleri belirlenmeye 



4. BULGULAR VE TARTIŞMA                                                    Argun Akif ÖZAK 

 79 

çalışılmıştır. 24 ºC’de ortalama yumurta açılım süresi 6.87 ± 0.48 saat; Nauplii II ye 

geçme süresi 56 ± 0.4 saat ve kopepodid aşamaya geçme süresi de 74.25 ± 0.28 saat 

olarak belirlenmiştir. Her geçiş süresi için  4 ayrı kompartman her kompartmanda da 

4’er dişi bireyin yumurtaları incelenmiştir (n=16).   

I. denemede; 15ºC, 18ºC ve 21ºC’ler de elde edilen zaman değerleri içerisinde 

en uzun açılma ve aşamaları tamamlama süreleri 15ºC’de elde edilmiştir. Bu 

ortalama değerler; açılma süresi için 2.75±0.28 saat; Nauplii II’ye geçme süresi için 

36.13±0.25 saat ve kopepodid aşamaya geçme süresi için 54.63±0.48 saat olarak 

belirlenmiştir (n =16). Burada verilen değerler ortalama değer ±standart sapmayı 

ifade etmektedir. 24 ºC’de gözlemlenen değerlerle kıyaslandığında bütün aşmaların 

gerçekleşmesi için gereken ortalama değerin çok daha uzadığı görülmüştür.  

II. denemede uygulanan diğer sıcaklık değeri olan 26 ºC’de ise hiç bir 

yumurta kolonunda pigmentasyon oluşmadığı ve yumurtaların gelişmediği; dişilerin 

stoklanmasından yarım saat sonra yumurta kolonlarının dişi vücudundan atıldığı ve 

bir daha yumurta kolonu üretmedikleri gözlemlenmiştir. Caligidae türlerinde görülen 

bir özellik olarak; yumurta kolonları dişi vücudundan ayrılsa bile yumurtaların 

gelişimini tamamladığı ve yumurtaların açıldığı bilinmektedir. Bu nedenle atılan 

yumurta kolonlarında oluşabilecek geç gelişme ihtimaline karşı atılan yumurtalar 

gözlem altında tutulmuştur. Yumurta kolonlarının atılımından yaklaşık 28 saat sonra 

yumurta kolon zarının bozulmaya başlayarak bütünlüğünü kaybettiği ve kolonda 

bulunan yumurtaların içlerinde kabarcıkların oluşarak yumurtaların öldüğü 

görülmüştür (Şekil 4.46). 
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Şekil 4.46. Yumurta Kolon Zarında Meydana Gelen Bozulma Ve Ölü Yumurtalar; 
Yumurta Kolon Zarı (ykz), Ölü Yumurtalar (öy); (26ºC) (Faz-Kontrast Mikroskop) 
(Orjinal) 
 
 
 Yapılan denemeler, serbest yaşam döngüsüne ait  bütün aşamaların 

tamamlanmasında sıcaklığın önemli derecede etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

Özellikle 26ºC ve yukarısındaki sıcaklık değerlerinin yumurta gelişimini durdurduğu 

belirlenmiştir.  

 

 4.1.3.2. Tuzluluğun Etkisi 

 

 Daha öncede belirtildiği üzere denemelerde kullanılan Caligus minimus 

bireyleri doğal bir ortam olan Çamlık dalyanından yakalanan levrekler üzerinden 

toplanmıştır. Bu dalyanla ilgili yapılan çalışmalarda Çamlık dalyanının yıllık 

ortalama tuzluluk değerleri; ‰ 47.77± 5.03 (Aritmetik ortalama ± standart hata) 

olarak belirlenmiştir (Dural, 2004). Lagün sistemlerinin kısmen kapalı ortamlar 

olmasından dolayı, araştırmanın yürütüldüğü Ç.Ü Yumurtalık araştırma istasyonunda 

ölçülen tuzluluk ( ‰ 36 – 38 ) değerlerinden daha yüksektir. Ancak bu farklılığın 

X 10  

ykz 

öy 
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yakalanan levreklerden toplanan C. minimus’lar üzerinde olumsuz bir etki yapmadığı 

yaşam döngüsünü belirlemek amacıyla yapılmış olan I. Bölüm denemelerinde ortaya 

konmuştur. Deneme için stoklanan bütün dişi bireylerin yumurta kolonlarının 

tamamının açıldığı ve serbest yaşam döngüsünün sorunsuz bir şekilde tamamlandığı 

görülmüştür.  

 Farklı tuzluluk düzeylerinin serbest yaşam döngüsü içindeki aşamaların 

tamamlanma zamanına ve yumurta açılım süresine etkisinin belirlenebilmesi 

amacıyla ‰ 30, 20, 10 ve 0 olmak üzere 4 farklı düzeyde denemeler yapılmıştır. 

Tuzluluk denemeleri de, sıcaklık denemesinde kullanılan kuluçka düzeneklerinde 

gerçekleştirilmiştir. Yumurta kolonunda olgunlaşmamış yumurtalar (pigmentasyonu 

başlamamış) bulunan dişi bireyler her bir kompartmanda 4 adet dişi olacak şekilde 

yerleştirilmiş (n=16), tuzluluk düzeyleri dışındaki tüm parametreler sabit tutularak 

denemeler gerçekleştirilmiştir. Yumurta açılım süresi ve Nauplii I – II ve kopepodid 

aşamaların tamamlanma sürelerinin belirlenmesi amacıyla da yine her yarım saatte 

bir örnekleme yapılmıştır.  

 Yumurta açılım süresinin belirlenebilmesi için yine stoklama saati ile ilk  

Nauplii I’in görüldüğü saat arasındaki zaman farkı hesaplanmıştır. Diğer aşamaların 

tamamlanma sürelerinin belirlenmesi de aynı sıcaklık denemesindeki gibi zaman 

farklarının hesaplanmasıyla yapılmıştır. Her bir tuzluluk düzeyi ile zaman arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon testi uygulanmıştır.   

 Elde edilen verilere göre farklı tuzluluk değerleri için her aşamanın 

tamamlanma süreleri ayrı ayrı grafik haline getirilmiştir. Buna göre ilk kez Nauplii 

I’in görüldüğü aynı zamanda yumurtaların ortalama açılma süreleri ile farklı 

tuzluluklar arasındaki ilişkiyi gösteren grafik Şekil 4.47’de verilmiştir.  
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Şekil 4.47. Farklı Tuzluluklarda İlk Yumurta Açılma (İlk Nauplii I Aşamasına Geliş) 
Zamanları 
  

 Grafikte görüldüğü gibi, farklı tuzluluk değerleri ile yumurta açılım süreleri 

arasında negatif ilişki olduğu (R2 =- 0.98) (n=16); tuzluluk değerleri düşerken 

yumurta açılım sürelerinin uzadığı belirlenmiştir. Özellikle ‰ 30 tuzluluk değerine 

karşılık elde edilen ortalama açılma süresi 7±0.41 saat olarak belirlenmişken, ‰ 20 

tuzluluk değerine karşılık elde edilen ortalama yumurta açılım süresi  11.5±0.41 saat 

olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere ‰ 30 tuzluluktan ‰ 20 tuzluluk değerine 

düşüldüğünde ortalama yumurta açılım süresinin 4 saat uzadığı belirlenmiştir.  ‰ 10 

tuzluluk değerinde bu sürenin 20.8±0.25 saate uzadığı ‰ 0 tuzlulukta ise tüm dişi 

bireylerin öldüğü ve yumurta kolonlarının da deneme boyunca açılmadığı 

gözlemlenmiştir. ‰ 0 tuzlulukta dişi bireylerin ölmesi ve yumurta kolonlarının 

açılmaması nedeniyle, tuzluluk - aşamaların tamamlanma süreleri arasındaki ilişkiyi 
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gösteren grafikler sadece  ‰ 30, 20 ve 10 tuzluluk düzeylerinde elde edilen değerler 

baz alınarak çizilmiştir. 

 Farklı tuzluluk değerlerinde Nauplii I aşamasından Nauplii II aşamasına 

gelişme süreleri Şekil 4.48’de görülmektedir. 

 

TUZLULUK

ZAMAN ( sa )

908070605040

TU
ZL

U
LU

K 
( ‰

 )

40

30

20

10

0

Nauplii II

Linear

 
Şekil 4.48. Farklı Tuzluluklarda Nauplii I Aşamasından Nauplii II’ye Geçiş 
Zamanları 
 

 Yumurta açılım süresindeki uzama gibi, Nauplii I aşamasından Nauplii II 

aşamasına ortalama geçiş süreleri, azalan tuzluluk oranlarına bağlı olarak artmış ve 

yine negatif ilişki (R2 = - 0.99) (n=16) bulunmuştur. ‰ 10, 20 ve 30 tuzluluk 

düzeylerinde elde edilen ortalama Nauplii II’ye geçiş süreleri sırasıyla 81.13±0.25;  

62.5±0.4; 49.88±0.25 saat olarak belirlenmiştir.  

 Kopepodid aşamaya geçiş süreleri ve farklı tuzluluk düzeyleri arasında da 

negatif ilişki (R2 = - 0.98) (n=16) olduğu görülmüş ‰ 30 ve ‰ 10 tuzluluk değerleri 

için kopepodid aşamaya geçme süreleri arasında 50 saatlik bir uzama oluştuğu 
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gözlemlenmiştir. Kopepodid aşamaya geçiş süreleri ve farklı tuzluluk arasındaki 

negatif korelasyonu gösteren grafik ise Şekil 4.49’da verildiği gibidir. 
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 Şekil 4.49. Farklı Tuzluluklarda Kopepodid Aşamaya Geçiş Zamanları 
 
 
 

4.1.3.3. Havalandırmalı ve Havalandırmasız Ortamın Etkisi 
 
 
Havalandırmalı ve havalandırmasız ortam denemesi materyal ve yöntem 

kısmında anlatıldığı gibi yine aynı kuluçka sistemleri içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Sıcaklığın etkisinin belirlenmesi amacıyla II. Bölümde 15ºC’de yapılan deneme 

esnasında elde edilen yumurta açılma ve serbest yaşam döngüsünü oluşturan 

aşamaların tamamlanma sürelerine ilişkin veriler aynı zamanda havalandırmalı ortam 

değerlerini de belirlediğinden, havalandırmalı ortam denemesinin tekrar 
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kurgulanmadığı materyal ve yöntemde belirtilmiştir. Bu defa aynı kuluçka 

sisteminde bulunan kompartmanların her birine, içerisinde ‰ 36 tuzluluğa 

ayarlanmış deniz suyu bulunan 4’er adet 10 ml. hacimli tüpler yerleştirilmiş ve 

tüplere birer adet yumurta kolonu olgunlaşmamış dişi birey stoklanmıştır (n=16). 

Tüplerin ağzı kauçuk kapaklarla kapatılarak havalandırmasız ortam sağlanmış ve su 

sıcaklığı 15ºC’ye ayarlanmış kuluçka sistemine yerleştirilmiştir. Havalandırmasız 

ortam denemesi boyunca her yarım saatte bir yine gelişim düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla kontroller yapılmıştır.  

Havalandırmasız ortam denemelerinde tüm kompartmanlarda bulunan  

dişilerin yumurta kolonları açılmış, Nauplii I aşaması tamamlanmıştır. Ancak  

Nauplii II aşamasına sadece 2 kompartmanda bulunan Nauplii I’lerin ulaşabildiği, 

diğer iki kompartmanda stoklanan dişilerin ve Nauplii I’lerin Nauplii II aşamasına 

ulaşamadan öldükleri gözlemlenmiştir. Nauplii II aşamasına ulaşılan 

kompartmanların tamamında, kopepodid aşamaya ulaşamadan bütün Nauplii II’lerin 

öldüğü görülmüştür.  

Havalandırmalı ve havalandırmasız ortam denemelerinden elde edilen 

değerleri karşılaştırmak amacıyla bu iki grup arasında t-testi uygulanmış ve her iki 

grup arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Uygulanan t-testi 

sonuçlarına göre elde edilen ortalama gelişim ve yumurta açılma süreleri aşağıda 

çizelge halinde verilmiştir (Çizelge 4.1). 

 

Çizelge 4.1  Havalandırmalı ve Havalandırmasız Ortamda Ortalama Gelişim 
Süreleri (ortalama değer ± ss) (n=16) (p<0.05) 

 
  

Nauplii I  

(Yum.Açılma Süresi) 

 

Nauplii II 

 

Kopepodid 

 

Havalandırmalı 

 

3±0.4 (sa) 

 

36.25±0.28 (sa) 

 

56.13±0.25 

 

Havalandırmasız 

 

3.5±0.4 (sa) 

 

50.5±0.7 (sa) 

 

----- 
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Elde edilen değerlere bakıldığında yumurtaların stoklama saatinden 3 ve 3.5 

saat sonra her iki ortamda da açılmaların gerçekleştiği görülmektedir. Nauplii II 

aşamasına  ise havalandırmalı ortamda 36.25±0.28 saatte ulaşılırken havalandırmasız 

ortamda 50.5±0.7 saate uzadığı görülmüştür. Kopepodid aşamaya havalandırmalı 

ortamda ulaşma süresi ise 56.13±0.25 saat olarak belirlenmiştir.  Yukarda belirtildiği 

üzere iki kompartmanda dişiler ölmüş ve Nauplii I’ler Nauplii II aşamasına 

ulaşamamıştır. Nauplii II aşamasına ulaşabilen kompartmanda bulunan Nauplii 

I’lerin havalandırmalı ortamdan yaklaşık 14 saat sonra Nauplii II aşamasına ulaştığı 

belirlenmiştir.  

 

4.1.3.4. Işığın Etkisi 
  
 
 Işıklı ortam ve ışıksız ortamın yumurta açılım süresi ve gelişim aşamalarının 

tamamlanma sürelerine etkisi araştırılmıştır. Deneme boyunca su sıcaklığı (15,5 ± 

0.2 ºC), tuzluluk (‰ 36) değerleri sabit tutulmuştur. Petri kaplarında gerçekleştirilen 

bu denemede dişi bireylerin oksijensiz kalmaması için günde iki kez petri 

kaplarındaki suyun yarısı önceden havalandırılmış su ile değiştirilmiştir.  

 Işıklı ortam ve ışıksız ortam denemelerinden elde edilen yumurta açılım 

süresi ve gelişim aşamalarının tamamlanma süreleri belirlendikten sonra t-testi 

uygulanmış ve iki grubun değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 4.2).  

Çizelge 4.2 Işıklı Ortam Ve Işıksız Ortam Denemelerinden Elde Edilen Ortalama 
Yumurta Açılım Ve Gelişim Aşamalarının Tamamlanma Süreleri Süreleri (Ortalama 
Değer ± ss) (n=4) (p<0.05). 
 

 Nauplii I 

(Yum.Açılma Süresi) 

 

Nauplii II 

 

Kopepodid 

 

Işıklı Ortam  

 

3±0.41 (sa) 

 

36.87±0.25 (sa) 

 

56.12±0.25 (sa) 

 

Işıksız Ortam 

 

5.12±0.25 (sa) 

 

40.87±0.25 (sa) 

 

57.25±0.86 (sa) 
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 Her iki grupta da bütün yumurtalar açılmış ve serbest yaşam döngüsü içindeki 

Nauplii I – II ve kopepodid aşamaları tamamlamışlardır. Yapılan t-testi sonuçlarına 

göre her iki grupta, aşamalar arası ortalama tamamlanma süreleri arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Elde edilen ortalama değerlere göre 

ışıksız ortamda yumurta açılım süresi ve Nauplii I’den Nauplii II’ye, Nauplii II’den 

kopepodid aşamaya geçiş sürelerinin ışıklı ortama göre daha uzun olduğu 

görülmüştür. Ancak her iki ortamda da bütün yumurtaların açılmış olması ve 

kopepodid aşamaya kadar ulaşmaları ışığın serbest yaşam döngüsü üzerinde 

sınırlayıcı bir faktör olmadığını göstermiştir.   
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 4.2 Tartışma  

 Araştırma sonunda elde edilen bulgular ele alınış sırasına göre aşağıda 

verildiği gibi tartışılmıştır. 

 

 4.2.1  I. Bölüm (C. minimus’un Serbest Yaşam Döngüsü ve Gelişim 

Aşamaları 

 

 Bu bölümde Caligus minimus’un serbest yaşam döngüsü içerisinde geçirdiği 

gelişim aşamaları incelenmiştir. Caligidae familyasına ait 12 farklı türde yaşam 

döngüsü çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda belirlenen aşama sayıları aşağıda 

tablo halinde verilmiştir (Çizelge 4.3). 

 

Çizelge 4.3 Farklı Caligidae Türlerinin Serbest Yaşam Aşama Sayıları 

Caligus   Nauplii (I-II) Kopepodid Kaynak 

centrodonti  2 1 Gurney (1934) 

curtus 2 1 Heegaard (1947) 

orientalis 2 1 Hwa (1965 ) 

spinosus 2 1 Izawa (1969) 

clemensi 2 1 Kabata (1972) 

pageti 2 1 BenHasseine (1983) 

elongatus 2 1 Hogans ve Trudeau (1989) 

epidemicus 2 1 Lin ve Ho (1996) 

Lepeophtheirus    

dissimulatus 2 1 Lewis (1963) 

hospitalis 2 1 Voth (1972) 

pectoralis 2 1 Boxshall (1974) 

salmonis 2 1 Johnson ve Albright (1991) 
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Bu araştırmanın materyali olan C. minimus’un serbest yaşam döngüsü içinde 

geçirdiği aşamalara (Nauplii I – II, Kopepodid) bakıldığında diğer Caligidae türleri 

ile aynı sayıda gelişim aşaması geçirdiği belirlenmiştir. 

 Lin ve Ho (1996), C. epidemicus’un gelişim aşamalarını belirlemek için 

yaptıkları çalışmada dişilere bağlı yumurta kolonları içerisindeki gelişimin 

pigmentasyonla başladığını, pigmentasyonun homojen olmayan bir şekilde 

gerçekleştiğini ve açılmaya yakın yumurta kolonunun tamamının kahverengi 

pigmentle kaplandığını bildirmişlerdir.  

 Ritchie (1993),  Lepeophtheirus salmonis’le yaptığı bir çalışmada yumurta 

kolonlarında benzer şekilde pigmentasyon oluşumu gözlemlemiştir. Yapılan bu 

çalışmada da kolon içerisinde bulunan yumurtaların gelişmesi boyunca 

pigmentasyon gözlemlenmiş, yumurtaların açılımına yakın bütün kolon pigmentle 

kaplanmıştır. Pigmentasyon tamamlandığında da yumurtalar açılmıştır.  

 Yumurtaların açılımı ile ilgili az sayıda yayına rastlanmıştır. Wilson (1905), 

Lewis (1963), Hwa (1965), Izawa (1969), Johannessen (1978), Lin ve Ho (1996) ve 

Boxshall (1974); Değişik Caligidae türlerindeki yumurta açılımı ve yumurta 

membranından Nauplii I’in dışarıya çıkışını tanımlamışlardır. Yumurtaların açılım 

ile ilgili belirtilen makalelerden Boxshall (1974) ve Lin ve Ho (1996) yumurta 

açılımının iki aşamada gerçekleştiğini belirtirken diğer araştırıcılar tek bir aşamada 

gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bizim çalışmada da yumurta açılımının; yumurtanın 

su alıp şişerek kolon dışına çıkması ve yumurta membranın yırtılması olmak üzere 

iki aşamada gerçekleştiği belirlenmiştir. Wilson (1905), Lewis (1963), Hwa (1965), 

Izawa (1969), Johannessen (1978) yumurta kolonu içerisinde bulunan yumurtaların 

birbirinden ayrı bir membranla ayrılarak ayrı ayrı bölümler içinde bulunmadığını 

bildirmişlerdir. Ancak yapılan bu çalışmada yumurtaların kolon içerisinde 

yumurtanın kendi membranı dışında her kompartmanı ayıran ikinci bir zarın 

bulunduğu görülmüştür. Bu çalışma ile benzer şekilde Lin ve Ho (1996) C. 

epidemicus’la yaptıkları çalışmada yumurtaların kolon içerisinde ayrı bir zarla 

ayrıldığını belirlemişlerdir. Heuch ve ark.,(2000) Lepeophtheirus salmonis’in 

yumurta sayısı ve büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirttiği bir çalışmasında yumurta 

büyüklüğünün yumurta sayısı ile değişmediğini yumurta sayısındaki artışın kolon 
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boyunu artırdığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada da yumurta büyüklüğünün 

yumurta sayısındaki artışla değişmediği görülmüş ancak kolon uzunluklarının 

değiştiği belirlenmiştir. Bununda cins ve tür farklılığından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Benzer şekilde Jackson ve Minchin (1992), Ritchie ve ark.(1993), 

Tully ve Whelan (1993)’da Lepeophtheirus salmonis’le yaptıkları çalışmalarda 

yumurta büyüklüklerinin artan yumurta sayısı ile değişmediğini bildirmişlerdir.  

 Caligus minimus’un serbest yaşam döngüsü içinde belirlenmiş olan Nauplii I 

– II ve Kopepodid aşamalarda ölçülen boy değerleriyle diğer Caligidae türlerinden C. 

elongatus’la yapılan araştırmalarda (Pike ve ark.,1993; Piasecki,1996) ölçülen boy 

değerleriyle kıyaslandığında Caligus minimus’un tüm aşamalar için ortalama boy 

değerlerinin C. elongatus’un tüm aşamalarında ölçülen boy değerlerinden daha 

küçük olduğu görülmüştür. Yine bu farklılığın da türsel bir özellik olabileceği 

düşünülmektedir. 

Diğer Caligidae familyası türlerinden C.clemensi, C.spinosus,  

Lepeophtheirus pectoralis,  Lepeophtheirus dissimulatus’un gelişim aşamaları ile 

ilgili yapılan çalışmalarda ölçülen Nauplii I – II ve kopepodid’lerin boy değerleri C. 

minimus’un gelişim dönemlerinde ölçülen ortalama boy değerlerinden daha büyük 

olduğu görülmüştür (Kabata, 1972; Boxshall, 1974; Lewis 1963, Izawa, 1969).    

 

4.2.2. II. Bölüm ( C. minimus’un Üreme Sistemi )  

 

Bu bölümde yapılan histolojik çalışmalardan elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde dişi C. minimus’un üreme sistemi ile Lepeophtheirus salmonis, 

Lepeophtheirus pectoralis, Lernaeocera branchialis (Scott, 1901; Scott ve Scott, 

1913; Ritchie ve ark.,1996) ayrıca C. bonito, Salmincola edwardsii (Fasten, 1914) 

türlerinin üreme sistemi arasında benzerlikler olduğu görülmüştür. Farklı türlerde 

yapılan bu araştırmalarda da  C. minimus’un üreme sisteminde olduğu gibi dişilerde 

1 çift ovaryum ve 1 çift  ovidukt kanalı bulunduğu bildirilmiştir. Honma ve Ho 

(1988); Lernaeolophus aceratus ve Lernaeenicus sayori türlerinde C. minimus’a 

benzerlik göstermeyen bir üreme sistemi tanımlamışlar ve bu türlerin dişilerinde tek 

ovaryum ve tek ovidukt kanalı belirlemişlerdir. Ritchie ve ark.(1996), L.salmonis’in 
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üreme biyolojisi üzerine yaptıkları bir çalışmada  dişi bireylerin ovaryumlarında 

C.minimus’un ovaryumunda olduğu gibi oogenezin ovaryumda bulunan tübüller 

içerisinde başladığını, ve oogonia, primer ve sekonder oositlerin ovaryumda 

oluştuğunu bildirmişlerdir. Ritchie (1993),  L. salmonis’in ovidukt kanalının C. 

minimus’un ovidukt kanalı gibi kıvrımlar oluşturduğunu ve vitellus miktarının 

genital segment içerisindeki yumurtalarda daha fazla olduğunu bildirmiştir. Bu 

çalışmada da dişilerde genital segment içindeki yumurtaların daha fazla vitellus 

içerdiği gözlemlenmiştir.  

Beams ve Kassel (1980), Blades-Eckelbarger ve Youngbluth (1984), Adiyodi 

(1985), Boxshall (1992), farklı kopepod türlerinde yaptıkları çalışmada C. minimus’a 

benzer şekilde vitellogenesis’in tam olarak genital segmentte kıvrımlar oluşturmuş 

ovidukt kanalı içerisinde gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Ritchie (1993), Honma ve 

Ho (1988);  Lernaeolophus aceratus ve Lernaeenicus sayori ve L. salmonis 

türlerinde, C. minimus’da olduğu gibi 1 çift semen bezinin genital segment içindeki 

ovidukt kanalının ventralinde bulunduğunu ovidukt kanalı, reseptakulum seminis ve 

semen bezinin aynı bölgeye açıldığını ve döllenmenin, reseptakulum seministe 

depolanmış olan spermlerin bu üç kanalın birleşim noktasında gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir.  

Lepeophtheirus salmonis ve Lepeophtheirus pectoralis’in erkek bireylerinde 

görülen üreme sistemi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; C. minimus’un erkek 

bireylerinde bulunan üreme sistemine benzer şekilde; sefalotoraksın dorsalinde, 

gözlerin posteriorunda yer alan 1 çift testis, her testis’ten çıkan bir çift vas deferens, 

1’er çift spermatofor kesesi ve semen bezlerinin bulunduğu bildirilmiştir (Scott, 

1901; Scott ve Scott, 1913; Ritchie ve ark.,1996). 

Gouillart (1937), Lepeophtheirus pectoralis’le yaptığı bir çalışmasında 

spermatofor ve semen bezlerinin birbirlerine bağlantılı olduğunu ve spermatofor 

keselerinin çiftleşme esnasında genital segmentin ventralinde bulunan genital 

açıklıktan dişi bireye aktarıldığını bildirmiştir. C. minimus’da da Lepeophtheirus 

pectoralis’te olduğu gibi genital segmentin ventralinde genital açıklık bulunmaktadır.  

C. minimus’a benzer şekilde spermatofor yapısının planktonik ve parazitik bir çok 

kopepod türünde görüldüğü çeşitli araştırıcılar tarafından belirtilmiştir (Park,1966; 
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Raymont, ve ark.,1974; Hopkins, 1978; Baldes ve Youngbluth, 1981; Boxshall, 

1992). 

Daha önce yapılmış değişik araştırmalarda da belirtildiği gibi genel olarak C. 

minimus’un erkek ve dişi bireylerinde görülen üreme sistemi diğer kopepod türleri ile 

büyük benzerlikler göstermektedir. Özelliklede Caligidae familyasına dahil olan 

türlerde gonadların vücut içerisinde anterior bağırsağın her iki yanında, 

sefalatoraksın dorsalinde ve gözlerin posteriorunda yer aldığı görülmektedir.  

 

4.2.3.   III. Bölüm (Bazı Fiziksel Parametrelerin Gelişim Aşamalarına 

Etkisi)  

 

Bu bölümde sıcaklık, tuzluluk, havalandırmalı ve havalandırmasız ortam ile 

ışıklı ve ışıksız ortamın C. minimus’un döllenmiş yumurtaların gelişim ve açılım 

süreleri ile serbest yaşam döngüsü içerisinde görülen aşamaların tamamlanma 

sürelerine etkisine bakılmıştır. Burada denemeleri yapılan fiziksel parametrelerden 

havalandırmalı  ve havalandırmasız ortamın etkisiyle ilgili çalışmalar yok denilecek 

kadar azdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar içersinde daha çok sıcaklık, tuzluluk ve 

ışığın etkisi üzerinde yoğunlaşılmış olmasına rağmen yapılmış olan çalışmalar da 

daha çok diğer Caligidae türlerinde gerçekleştirilmiştir. C. minimus için anılan 

parametrelerin etkisi ilgili araştırmaya rastlanılmamıştır.  

Pike ve ark., (1993), farklı sıcaklıklarda C.elongatus’un yumurta kolonu 

içerisinde bulunan döllenmiş yumurtaların gelişimini yumurta kolonunda oluşan 

pigmentasyon artışına göre belirlemiş ve açılım sürelerini saptamışlardır. Yaptıkları 

çalışmada sıcaklıkla gelişim ve açılma süreleri arasında istatistiksel olarak ilişki 

olduğunu bulmuşlardır. Johnson ve Albright (1991), 5ºC, 10ºC ve 15ºC’lerde L. 

salmonis’in gelişim aşamalarının tamamlanma sürelerini belirlemiş ve düşük 

sıcaklıklarda gelişim sürelerinin uzadığını bildirmişlerdir. L. salmonis’in gelişim 

aşamalarının tamamlanma sürelerini belirlemek amacıyla yapılmış olan başka bir 

çalışmada  9ºC ve 11,5 ºC’ler denenmiş ve sıcaklıkla gelişim süreleri arasında negatif 

ilişki olduğu belirtilmiştir (Johannessen ,1978). Piasecki ve MacKinnon (1995), 

Caligus elongatus’un 10ºC’deki gelişim sürelerini belirlemişlerdir. Yapılan bu 
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çalışmada da  C. minimus’un Nauplii I- II , kopepodid aşamalarının tamamlanma 

süreleri ve yumurta gelişimi ve açılım sürelerinin sıcaklıkla istatistiksel olarak ilişkili 

olduğu, düşük sıcaklıklarda ölçülen sürelerin yüksek sıcaklıklarda ölçülen sürelere 

oranla daha uzun olduğu belirlenmiştir. Sadece 15ºC, 18ºC ve 21ºC’lerde negatif 

ilişki bulunduğu, 24ºC’de bu bağıntının bozulduğu görülmüştür. Özelliklede 26ºC’de 

ölümlerin gözlenmiş olması bu çalışmada uygulanan değerler içersinde 21ºC’den 

yukarı değerler için C. minimus’un gelişimini yavaşlattığı görülmüş, daha yüksek 

değerlerinde de gelişimini durduracağı düşünülmüştür. Schram (1979), Lernaeenicus 

sprattae’nin nauplii aşamaları ile yaptığı bir çalışmada 5ºC’de bütün Nauplii’lerin 

öldüğünü ve 5ºC’nin bu tür için alt limit olduğunu bildirmiştir.  Boxsapen ve Naess 

(2000),  2,3,4,5 ve 10ºC’lerde L. salmonis’in serbest yaşam aşamaları ve yumurta 

gelişimlerini incelemişler ve benzer şekilde düşük sıcaklıklarda sürenin gelişim ve 

açılım sürelerinin uzadığını yüksek sıcaklıkta bu sürelerin kısaldığını 

belirlemişlerdir. Farklı türlerde yapılan benzer çalışmalarda sıcaklığın gelişim ve 

yumurta açılım sürelerine etkidiği ortaya konmuştur (Heuch ve ark.,2000; 

Poulin,1990; Kabata, 1981; Sarvala, 1979; McGladdery ve Johnston, 1988). 

Tuzluluğun etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar sıcaklığın etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmalara benzer şekilde, genellikle L. salmonis 

üzerinde yapılmış çalışmalardır. Heuch (1995), tuzluluğun L.salmonis’in kopepodid 

aşamaları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, kopepodid’lerin en 

çok ‰15 tuzlulukta yoğun olarak toplandığını gözlemlemiştir. Johnson ve Albright 

(1991), ‰10, 15, 20 ve 30 tuzlulukta L. salmonis’in gelişim sürelerini araştırmış;   

‰10 tuzlulukta dişi bireylerin yumurta geliştirmediğini, ‰15 tuzlulukta 

yumurtaların geliştiğini ancak çıkan Nauplii I’lerin aktif olmadığını, ‰ 20 – 30 arası 

tuzlulukta aktif Nauplii’ler elde edildiğini ancak kopepodid aşamaya ‰ 30 tuzlulukta 

ulaşılabildiğini bildirmiştir. Johannessen (1978),  ‰ 11,5 tuzlulukta L. salmonis’in 

yumurtalarının çoğunun öldüğünü ve yumurtadan çıkabilen Nauplii 1’lerinde kısa 

süre içinde öldüğünü bildirmiştir. Berger (1970), L. salmonis Nauplii’lerinin ‰ 8 ve 

12 tuzluluğa direk stoklandığında ortalama olarak 48 saat yaşabildiğini belirlemiştir. 

Schram ve Anstensrud (1985), L. spratte ile yaptıkları bir çalışmada Nauplii 

aşamalarının ‰ 10 tuzlulukta tamamının öldüğünü bildirmişlerdir. Bu araştırmada, 
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C. minimus’un serbest yaşam aşamaları ile yapılan tuzluluk denemelerinde  ‰ 0, 10, 

20 ve 30 tuzluluklar denenmiş, azalan tuzluluk değerlerine karşın aşamaların 

tamamlanma sürelerinin uzadığı ve ‰ 10 – 30 arasındaki tuzluluk değerlerinde 

kopepodid aşamaya kadar ulaşıldığı gözlemlenirken ‰ 0 tuzlulukta dişilerin ve 

yumurtaların öldüğü gözlemlenmiştir. L. spratte ile karşılaştırıldığında C. 

minimus’un   ‰ 10 tuzluluğa daha dayanıklı olduğu ancak L. salmonis’e oranla daha 

dayanıksız olduğu gözlemlenmektedir. Bununda türsel farklılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Havalandırmalı ve havalandırmasız ortamlarda gelişim ve yumurta açılım 

sürelerinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak daha öncede belirtildiği üzere yapılan 

çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bunun nedeninin; doğal ortamlarda havasız 

ortam oluşturmanın mümkün olmayışı, dolayısıyla yetiştiricilik koşullarında bu 

yöntemle mücadele yapılamayacağının düşünülmesinden kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir. Burada araştırılmasının başlıca nedeni ise, bu türün biyolojik 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar içerisinde havasız ortama tolerans 

düzeylerinin belirlenmesidir. Gelişim aşamalarının belirlenmesine yönelik yapılmış 

olan çalışmalar genellikle havalandırmalı ortam koşullarında gerçekleştirilen farklı 

sıcaklık denemeleri veya tuzluluk denemelerinden ibarettir. Bu nedenle 

havalandırmasız ortam denemesinin Caligidae türleri içinde ilk kez bu çalışma ile 

yapıldığı düşünülmektedir. Yapılan bu deneme sonuçlarına göre havalandırmasız 

ortamda gelişim aşamalarının tamamlanma sürelerinin havalandırmalı ortam 

koşullarına oranla uzadığı gözlemlenmiştir. Ancak her iki ortamda da yumurta 

gelişim ve açılım süreleri birbirine oldukça yakın çıkarken Nauplii I’den Nauplii 

II’ye geçiş süreleri arasında belirgin bir uzama görülmüştür. Her iki ortamda da 

yumurta açılım sürelerinin birbirine yakın bulunmasının nedeninin, tüplere konan 

deniz suyunun oksijen düzeyinin  ilk başlarda yüksek olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Havalandırmasız ortamda yumurtaların açılımından sonra tüpler 

içerisindeki oksijen düzeyinin düşmesine bağlı olarak Nauplii I aşamasının uzadığı 

ve Nauplii II aşamasının tamamlanamadan kopepodid aşamaya geçişi sağlayacak 

düzeyde oksijenin kalmamasından dolayı ölümlerin gerçekleştiği düşünülmektedir. 
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Bu deneme sonuçlarına göre; oksijen düzeyinin C.minimus’un yaşam döngüsünü 

tamamlamada sınırlayıcı bir faktör olabileceği varsayılmaktadır.  

Boxsapen ve Naess (2000), ışığın ve sıcaklığın L.salmonis’in yumurta 

gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada; bütün 

yumurtaların ışıklı ve ışıksız ortamda açılabildiklerini ancak karanlık ortamda 

bulunan yumurtaların açılma sürelerinin çok az farkla uzadığını ancak bu farkın 

istatistiksel olarak önemli olmadığını bildirmişlerdir. Poulin ve ark.,(1990), 

Salmincola edwardsii’nin yumurta açılımı süresi üzerine sıcaklığın ve farklı ışık 

rejimlerinin etkisini araştırdıkları çalışmalarında farklı ışık rejimlerinin yumurta 

gelişim ve açılma sürelerine belirgin bir etkisinin bulunmadığını ortaya  

koymuşlardır.  

L. salmonis ve Salmincola edwardsii üzerinde yapılmış olan ışıklı ve ışıksız 

ortam deneme sonuçlarından farklı olarak, bu araştırmada yapılan çalışmada ışıklı ve 

ışıksız ortamda C. minimus’un yumurta gelişim ve açılma süreleri ile serbest yaşam 

döngüsündeki aşamaların tamamlanma süreleri arasındaki fark, istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.05) ancak diğer çalışmalarda olduğu gibi ışıksız ortamda 

ölçülen sürelerde ışıklı ortama oranla uzama saptanmıştır. Işıksız ortamda 

yumurtaların açılma süresinin ışıklı ortama göre yaklaşık olarak 2 saat daha geç 

açıldığı; Nauplii I süresinin ise 4 saat geç tamamlandığı belirlenmiştir. Aynı şekilde 

Nauplii II’den kopepodid aşamaya geçiş süresinde de uzama olduğu belirlenmiştir. 

Caligidae familyasına ait türlerden sadece C. minimus ve L. pectoralis konağın ağız 

boşluğu içerisinde bulunan türler olarak bilinirken üzerinde en fazla çalışma yapılmış 

olan L. salmonis, C. elongatus ve diğer türler genellikle konak üzerinde 

bulunmaktadır. Ancak L. pectoralis’in gelişim aşamaları ve ergin aşamaları üzerinde 

ışığın etkisinin bulunup bulunmadığına dair herhangi bir araştırmaya 

rastlanılamadığından C.minimus’la kıyaslama yapılamamıştır.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
  
 Bu araştırmada; deniz levreği (Dicentrarchus labrax, L.1758)’nde bulunan ve 

bir ekto parazit olan Caligus minimus, Otto, 1821’un bazı biyolojik özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik incelemeler yapılmıştır. Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde  

deniz levreği yetiştiriciliğinin artmasıyla birlikte bu türde görülen hastalık 

problemlerinin çözümüde önem kazanmaktadır. Bir ekto parazitik kopepod türü olan 

Caligus minimus’da deniz levreğinde ciddi sağlık sorunları yaratan bir parazittir. 

Parazitlerle mücadele yöntemlerinde asıl hedef; yaşam döngüleri içindeki herhangi 

bir aşamasına etki oluşturarak yaşam döngüsünün tamamlanmasını engellemektir. 

Genellikle oluşturulması hedeflenen bu etki çeşitli kimyasal maddelerin 

kullanılmasıyla sağlanabilmektedir. Caligus minimus’la mücadelede kullanılan 

organofosfatlı bileşiklerden  Triklorfon, Diklorvos gibi gerek insan sağlığını gerekse 

çevre sağlığını tehdit eden oldukça toksik etkiye sahip kimyasal maddelerdir. Zararlı 

etkilerinden dolayı bu maddelerin kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmıştır.  Böyle 

kimyasallar yerine insan ve çevre sağlığına duyarlı mücadele yöntemleri 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Deniz levreğinde görülen  C. minimus  gibi, dünyanın 

bir çok yerinde Caligidae familyasına ait türler diğer balık türleri üzerinde parazitik 

enfestasyonlar oluşturmaktadır. Özellikle Atlantik salmonlarda ciddi sağlık 

sorunlarına neden olan Lepeophtheirus salmonis ve Caligus elongatus en çok bilinen 

türlerdendir. Atlantik salmon yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ülkelerden 

Norveç, Japonya, Şili, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır özellikle bu 

iki türün biyolojisi ve mücadele yöntemleriyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda bu türle mücadelede kullanılan toksik kimyasalların, 

bu iki türün serbest yaşam döngüsü içerisinde görülen Nauplii I – II ve kopepodid 

aşamalara çok az veya hiç etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Aynı şekilde Caligus 

minimus’la mücadelede kullanılan bu kimyasalların serbest yaşam aşamalarına 

etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Woo, 1995). Daha etkin mücadele yöntemleri 

geliştirebilmek  amacıyla bu türlerin biyolojileri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi 

gerekliliği doğmuş ve kurgulanan bu araştırma ile Caligus minimus’un bazı biyolojik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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 Caligus minimus, diğer Caligidae familyasına dahil türlere benzer şekilde; 

planktonik olarak yaşadığı serbest yaşam ve bağımlı olarak yaşadığı parazitik yaşam    

aşaması olmak üzere iki kısımdan oluşan bir yaşam döngüsüne sahiptir. Serbest 

yaşam aşaması diğer türlerde olduğu gibi Nauplii I, Nauplii II ve Kopepodid olmak 

üzere toplam 3 aşamada tamamlanmaktadır. Bu dönemlerden Nauplii I ve II 

aşamalarında tamamen vücutlarında bulunan besin materyalini kullanarak 

gelişimlerini sürdürmekte olup kopepodid aşamaya geçtiklerinde ise  vücutlarındaki 

besin materyali iyice azalmış ve artık parazitik yaşama morfolojik olarak 

adaptasyonun ilk oluşumu olan kanca şeklindeki tutunma organelleri gelişmeye 

başlamıştır. Nauplii II aşamasından itibaren ışığa karşı pozitif eğilim 

göstermektedirler. Serbest yaşam dönemlerinde toplam iki kez kitin yapısında olan 

kabuk değişimi gerçekleştirmişlerdir. I. kabuk değişimi Nauplii I aşamasından 

Nauplii II aşamasına geçişte, II. kabuk değişimi ise Nauplii II aşamasından 

kopepodid aşamaya geçişte gözlenmiştir.  

 Nauplii ve Kopepodid aşamaların tamamlanma süreçlerinde sıcaklık, 

tuzluluk, havalandırmalı ortam ve ışığın etkisi oldukça önemli bulunmuştur. 15 – 

21ºC’ler arası  ‰ 36 tuzluluk, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık ve havalandırmalı 

ortamlarda yumurta gelişimi ve serbest yaşam aşamalarının hepsini tamamlayarak 

parazitik yaşama geçiş yapabilecek duruma gelmektedirler.  15ºC’de yaklaşık 2,5 

günde; 21 ºC’de ise 21-22 saatte enfestayon oluşturabilecek duruma gelmektedirler. 

Ancak 24ºC’den  daha yüksek su sıcaklıklarında üremeleri durmakta ve tamamen 

inaktive olmaktadırlar. Bu sonuçlara göre tanklarda levrek yetiştiriciliğinde su 

sıcaklığının 26ºC’de tutulmasının bu parazit türü ile mücadelede son derece etkili 

olacağı düşünülmektedir. Ancak ülkemizde kafes koşullarında yetiştiricilik daha 

yoğun olarak yapıldığından uygulanabilirliği olası görülmemektedir.  

 Yine bu aşamaların tamamlanma süreleri üzerinde tuzluluk değişimlerinin 

oldukça önemli olduğu görülmüştür. Azalan tuzluluk düzeylerinin bu türün 

aşamalarının tamamlanma sürelerini uzattığı ancak  ‰ 36 – 10 tuzluluk düzeyleri 

arasında bütün aşamaları tamamladıkları belirlenmiştir. ‰ 0 tuzlulukta bütün 

parazitlerin ergin bireylerinin ve serbest yaşam döngüsü içindeki aşamalarının 

öldüğü; ölen bireylerin yumurtalarının gelişmediği belirlenmiştir. Bu verilere 
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dayanarak yine tanklarda yetiştiriciliği yapılan C. minimus’la enfeste olmuş deniz 

levreklerine banyo tarzında tatlı su uygulanmasının etkili bir mücadele yöntemi 

olacağı düşünülmektedir.  

 Havalandırma yapılmayan ortamlarda gerçekleştirilen denemeler sonrasında 

düşük oksijen düzeylerinin gelişim süreçlerini durduğu Nauplii II aşamasında 

ölümlerin meydana geldiği ve parazitik yaşam döngüsüne geçemedikleri 

gözlemlenmiştir. Havalandırmasız ortamda Nauplii I’lerin en fazla 2 gün hayatta 

kalabildikleri ancak Nauplii II’ye geçtikten kısa bir süre sonra öldükleri 

gözlemlenmiştir. Ancak bu durumun parazitle mücadele yöntemi olarak 

kullanılabilirliği olanaklı değildir. Havasız bir ortam oluşturmak bugün 

uygulanmakta olan yetiştiricilik koşullarında imkansızdır. Bunun yanı sıra böyle bir 

ortamın oluşturulması olanaklı bile olsa balıkların bu duruma tolere etmeyeceği bir 

gerçektir. Daha öncede belirtildiği gibi deneme balıkların tolere edebileceği  ancak 

bu parazit türünü öldürebilecek havasızlık düzeyini oluşturulup oluşturulamayacağını 

belirlemek amacıyla kurgulanmıştır. Yumurta gelişimi ve aşamaların tamamlanma 

sürelerini etkileyen diğer faktörlerden birinin ise ışık olduğu bu araştırmada yapılan 

denemelerle belirlenmiştir. Işıksız ortamda yumurta açılma sürelerinin ve 

aşamalarının tamamlanma sürelerinin uzadığı görülmüştür. Yine tanklarda 

yetiştirilen levreklerin karanlık ortamda tutulmasının enfestasyon hızını düşürücü bir 

önlem olarak önerilebileceği sanılmaktadır.  

 C.minimus’un üreme sistemi organizasyonuna bakıldığında dişilerde 1 çift 

ovaryum, ovaryumlardan çıkan 1 çift ovidukt kanalı ve genital segment içerisinde 

kıvrımlar oluşturarak ilerleyen ovidukt kanalının altında yer alan 1 çift semen bezi ve 

genital açıklıktan oluşmakta olduğu görülmüştür. Erkek bireylerde ise sefalotoraksın 

dorsalinde bulunan bir çift testis, testislerden çıkan  1 çift vas deferens kanalı ve bu 

kanalların bağlantı yaptığı genital segment içerisinde bulunan spermatofor keseleri 

ile 1 çift semen bezinden oluştuğu görülmektedir. Dişilerde ovidukt kanalının 

sefalotoraksın dorsalinde bulunan ovaryumlardan çıkarak vücudun posterioruna 

doğru barsak kanalının her iki yanından geçerek genital segmente giriş yaptığı 

belirlenmiştir. Genital segment içersinde vitellus oluşumu artmış olan yumurtalar; 

yine genital segmentte bulunan ve erkek bireyin spermlerinin geçici olarak 
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depolandığı yer olan reseptakulum seministen gelen spermlerle döllenerek semen 

bezlerinin oluşturduğu yumurta kesesi içerisine aktarıldığı belirlenmiştir. Yumurta 

kolonu içerisine gönderilen yumurtaların sentrolesital tip yumurtalar olduğu 

embriyonik gelişmenin ilk basamağı olan blastoderm oluşumu yumurta kolonu 

içerisinde gözlemlenmiştir. Embriyonik gelişimin tamamlanma süreci içerisinde 

yumurta kolonuna düştüğü anda pigmentsiz  sarı – krem renkli görülen yumurtalarda 

zamanla pigmentasyon oluşumunun başladığı ve tamamlanan pigmentasyonla 

birlikte yumurtaların su alarak şişip kolon içerisinde bulundukları bölmelerden 

dışarıya çıktıkları görülmüştür. Dışarıya çıkan yumurtanın etrafını şeffaf bir yumurta 

zarının sardığı ve bu zarın yırtılmasıyla Nauplii I’in dışarıya çıktığı; böylece yumurta 

oluşumu ve gelişim aşamasının tamamlandığı belirlenmiştir. 

 Elde edilen sonuçların bundan sonra C. minimus ile ilgili yapılacak biyolojik 

ve sağaltım amaçlı araştırmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.   
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ÖZGEÇMİŞ  
 
 
 22.09.1972 yılında Adana’da doğdum. İlk öğrenimimi Celalettin Sayhan 

İlköğretim Okulunda, orta okul ve lise öğrenimimi Adana Özel Yeni Kolej’de 

tamamladım. 1995 Yılında Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinden mezun 

oldum. 1996 – 2000 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Su Ürünleri Anabilim Dalı Yetiştiricilik Bölümünde Balık Hastalıkları üzerine 

yüksek lisans programını tamamladıktan sonra aynı anabilim dalında doktora 

programına başladım. 

1998 yılında Hollanda da bulunan Wageningen Instıtute of Animal Sciences 

(WIAS)’da “Balık Aşılama Kursu”na katıldım. 2001 yılında Norveç Hükümet Bursu 

ile Austevoll Deniz Biyolojisi Ve Balıkçılık Araştırma İstasyonu ve Bergen 

Üniversitesi Deniz Bilimleri Balık Hastalıkları Bölümü’nde Atlantik Salmon’lar da 

görülen bir ektoparazit türü olan Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae)’in 

biyolojisi üzerine çalışmalarda bulundum. 2002 yılında Ulusal Tayvan Okyanus 

Üniversitesin’de düzenlenen Uluslararası Kopepod Konferansına “Residence Time 

Of  Caligus minimus (Otto) (Copepoda:Caligidae) On European Sea Bass 

(Dicentrarchus Labrax, L., After Bath Treatment With Fresh Water And Vinegar” 

adlı bildiri ile katıldım. 2003 yılında Polonya Hükümet Bursu İle Szczecin Ziraat 

Akademisi Balık Hastalıkları Bölümünde, Sudak (Stizostedion lucioperca)’larda 

görülen parazitik kopepod’lardan Achtheres percarum von Nordmann,1832 

(Copepoda: Lernaepodidae)’un üreme biyolojisi üzerine çalışmalarda bulundum. 

1996 yılından beri Ç.Ü Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 

Hastalıklar Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktayım. Yabancı 

dil olarak İngilizce bilmekteyim (ÜDS : 72.5). 

 


