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Amaç: Bu çalışmada Assyriella guttata türüne ait kavk örneklerinin bazı konkolojik karakterler 
bakımından lokaliteler arasında morfolojik varyasyon durumu değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali, Nisan 2010 ve Mayıs 2011 dönemlerinde belirtilen 
lokalitelerden (Lokaliteler: 1 – Elazığ/Ağın, 2 – Malatya/Arapgir I, 3 – Malatya/Arapgir II, 
4 – Malatya/Arapgir III, 5 – Erzincan/Kemaliye ve 6 – Adıyaman/ Gerger) toplanmıştır. Boş 
kavk örnekleri uygun büyüklükteki kilitli poşetlere alınarak muhafaza edilmiştir. Ayrıca aynı 
lokalitelerden alınan canlı materyalden ileri yapılması planlanan moleküler çalışmalar için ayak 
kısmından alınan doku örnekleri %80’lik alkolde konulmuş ve -200C’de muhafaza edilmektedir.

Ölçümlerden önce yıkanarak kavk örneklerinden hasarlı olanlar değerlendirilmeye alınmamıştır. 
Kavkların apertür yüksekliği (AY), apertür genişliği (AG), kavk yüksekliği (KY) ve kavk genişliği 
(KG) 0,1 mm hassasiyetteki dijital kumpas ile ölçülmüş ve veriler MS Office Excel’e kaydedilmiştir. 
Veriler, SPSS v17 ve Statistica v8 programları değerlendirilmiştir. Populasyonlar arasında fark olup 
olmadığı ANOVA Tukey testi ile değerlendirilmiştir. Uygulanan testlerdeki farklılıklar için p<0,05 
düzeyinde anlamlılık derecesi kabul edilmiştir. Aynı programlar ile ayırma analizi yapılmış ve 
alanlar arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. 

Bulgular: Kara salyangozlarında kavk şekli ve boyutları gibi karakterler populasyon içinde ve 
populasyonlar arasında önemli varyasyonlar göstermektedir. ANOVA Tukey testine göre apertür 
yüksekliği, 1 ve 2 populasyonlarında 3 ve 5’ten farklı; 3 populasyonunda diğerlerden farklı; 4 
populasyonunda, 3, 5 ve 6’dan farklı; 5 populasyonu 6 hariç diğerlerinden farklıdır. Apertür 
genişliği 1 ve 2 populasyonlarında, 3 ve 4’ten farklı; 3 ve 4 populasyonları diğerlerinden 
farklı; 5 ve 6 populasyonu 3 ve 4’ten farklı. Kavk yüksekliği 1 populasyonunda, 2, 3 ve 6’dan 
farklı; 2 populasyonunda 1, 3 ve 4’den farklı; 3 populasyonunda 6 hariç diğerlerinden farklı; 4 
populasyonunda 1 hariç diğerlerinden farklı; 5 populasyonunda 1 ve 2 hariç diğerlerinden farklı; 6 
populasyonu 2 ve 3 hariç diğerlerinden farklıdır. Kavk genişliği bakımından 1 populasyonu 2, 3 ve 
6’dan farklı; 2 populasyonu 1, 3 ve 4’ten farklı; 3 populasyonu diğerlerinden farklı; 4 populasyonu 
1’den farksız diğerlerinden farklı; 5 populasyonu, 3 ve 4’ten farklı; 6 populasyonu 1, 3 ve 4’ten 
farklıdır. Faktör yüklemeleri önemli bilgi veren 4 ayırım fonksiyonunun olduğunu göstermektedir. 
İlk ayırım fonksiyonu, toplam varyasyonun % 71,4’ünü açıklamaktadır. Bu fonksiyonlar, kavkların 
sınıflandırılmasında temel karakterlerden birisi olan kavkın büyüklüğünü açıklamaktadır. 

Sonuç: Sonuçlara göre seçilen karakterler bakımından populasyonlar önemli düzeyde varyasyonlar 
göstermektedir. Bu varyasyonlar apertür yüksekliği bakımından 3 populasyonu diğerlerinden ileri 
düzeyde; apertür genişliği bakımından 3 ve 4 populasyonları birbirlerinden ve diğerlerinden ileri 
düzeyde; kavk yüksekliği bakımından yine 3 populasyonu 6 hariç diğerlerinden ileri düzeyde ve kavk 
genişlikleri bakımından 3 populasyonu ve 4 populasyonu birbirlerinden diğer populasyonlardan 
ileri düzeyde farklılık göstermektedirler. Bu sonuçlardan yola çıkarak populasyonlar arasında ileri 
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düzeyde bir genetik varyasyonun olup olmadığı araştırılması gereken bir konudur. Bunun için 
ayaktan alınan doku örneklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Assyriella guttata, Malatya, Erzincan, Gastropoda, Helicidae.
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Amaç: Pestisitler, zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Genel anlamda, bitki 
ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan kimyasalların tümüne pestisit 
adı verilmektedir. Ülkemizde tarım alanlarında yaygın olarak kullanılan diazinon, dichlorvos, 
paraquatın ve trifluralin etkilerinin yalnızca hedef organizmalar üzerinde etkili olmadıkları, 
yağmur ve yeraltı suları ile alıcı ortama taşınarak fitobentik ve fitoplanktonik organizmaları da 
etkileyerek aquatik çevrelerdeki primer üretimi olumsuz yönde etkiledikleri bilinmektedir. Bu 
çalışmad, Diazinon, dichlorvos, paraquat ve trifluralin’in hedef organizma olmayan ve tatlısularda 
fitoplanktonun önemli bir üyesi olan Chlorella vulgaris’in gelişimi üzerindeki etkilerini incelemek 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bazı pestisitlerin sucul ortamdaki 
etkilerini incelemek amacıyla tatlı su fitoplanktonunun önemli bir üyesi olan Chlorella vulgaris 
seçilmiştir. Tatlı sularda fitoplanktonun önemli bir üyesi olan Chlorella türlerini de içerisinde 
bulunduran örnekler plankton ağı kullanılarak araziden toplanmış ve inverted mikroskop altında 
mikropipetler izole edilmiştir. İzole edilen C. vulgaris örnekleri katı besi yerinde çoğaltılarak saf 
koloniler elde edilmiş ve bu koloniler sıvı besi yerine aktarılmıştır. Sıvı kültürler ışık yoğunluğu 
2000 lüx olan, 16 saat aydınlık, 8saat karanlık periyodunda, sıcaklığı 25 ± 1 °C, ayarlı bitki büyüme 
kabininde gelişmeye bırakılmıştır. Yeterli hücre yoğunluğuna ulaşan sıvı kültürlerden alınan 10 ml 
örnek alınarak 1’er tanesi kontrol grubu olmak üzere sırası ile 100 ml.’deki son konsantrasyonları 
1x10-3 ml.,3x10-3 ml. ,7x10-3 ml.,10x10-3 ml., 15x10-3 ml. , ve 20x10-3 ml. olacak şekilde stok pestisit 
çözeltilerden eklenmiş ve 96 saat boyunca 1ml. deki Chlorella sayıları hesaplanmıştır. 

Bulgular: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin sucul ortamdaki organizmaları, özellikle 
de algleri nasıl etkiledikleri yönündeki sorulara cevap bulmak amacı ile yaptığımız çalışmanın 
bulgularına göre, diazinon, dichlorvos, paraquat, ve trifluralinin Chlorella vulgaris’in gelişimi 
üzerine inhibitif etkileri açıkça gözlenmektedir. 

Sonuç: Pestisitlerin çeşidi, konsantrasyonu ve uygulama süresine göre Chlorella vulgaris’in 
gelişiminin farklı olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında en büyük toksik etkiyi diazinonun 
gösterdiği tespit edilmiştir. Chlorella vulgaris’in gelişimini en fazla etkileyen diazinonu sırası ile 
dichlorvos, paraquat ve trifluralin takip etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Chlorella vulgaris, diazinon, dichlorvos, paraquat, trifluralin.


