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bulunmuştur. Bu durum örnekleme noktaları çevresindeki nüfus yoğunluğunun fazla olması, buna 
bağlı olarak antropojenik atıkların fazlalığı ve özellikle geçmiş yıllarda deşarj sularının kontrolünün 
yeterli olmaması ile açıklanabilir. Bölgenin evsel atıkların yanı sıra yüksek oranda sanayi atığına 
maruz kaldığı bilinmektedir. Yerel yöneticiler atık arıtımı ile ilgili tesis ve faaliyetlerin artırıldığını 
belirtmektedirler. Ancak elde edilen veriler özellikle geçmiş yıllara ilişkin birikimin önemli 
boyutlara ulaştığını göstermektedir. İlerleyen dönemlerde, bu atıkların arıtımının ve bertarafının 
ne derece etkin yapıldığının değerlendirilebilmesi için bu ve benzeri sediment karakterizasyonu ile 
ilgili ölçüm çalışmalarının artırılarak devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Amaç: Artan kentleşme ve endüstrileşme nedeniyle ağır metallerin sucul ortama girişleri günden 
güne artmakta ve dünyamızın en önemli çevresel sorunu haline gelmektedir. Biyolojik parçalanmaya 
dayanıklı olan metallerin çoğu, tüm canlı grupları için esansiyeldir. Kadmiyum, canlılar için 
esansiyel değildir ve çok düşük konsantrasyonlarda bile toksik etki gösterebilmektedir. Bu nedenle 
kadmiyumunun besin zincirinin ilk halkasını oluşturan fitoplankton üzerindeki etkileri ve denizel 
bir diatom türü olan Thalassiosira allenii (Takano) üzerindeki toksik etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, İzmir Körfezi İç Körfez Bölgesinden izole edilen (Şişman 
Aydın, 2004) Thalassiosira allenii (Takano) türü; 11°C, 2700 lüx aydınlatmada (12:12 fotoperiyot) 
ve f/2 ortamında, 96 saat boyunca farklı kadmiyum derişimlerine (0,5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 75,100 
mg/l) maruz bırakılmıştır. 3 tekrarlı olarak yapılan deneme gruplarına 10000 hücre/l (büyüme 
fazında) olacak şekilde hücre hacmi eklenmiştir.

Bulgular: Kadmiyumun T.allenii türünün büyümesi üzerinde inhibisyon etkisi olduğu görülmüş, 
istatiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Günlük olarak ölçülen Chl a miktarları ile 
büyüme hızları hesaplanmıştır. Türün büyümesi için bulunan spesifik büyüme hızları, artan Cd 
konsantrasyonuna bağlı olarak, belirgin olarak azaldığı bulunmuştur.

Sonuç: Kadmiyum gibi esansiyel metaller organizmalarda birikim oluşturup besin zincirine 
katılırlar ve/veya fazla miktarlarda alındıklarında toksik etki oluşturabilirler. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlarla, 25 mg/l ve üzerindeki konsantrasyonlarda, kadmiyum T.allenii türü büyümesi 
tamamen durmuştur. 5- 10 mg/l aralığında ise büyümenin inhibe olduğu sonucu elde edilmiştir.
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