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konsantrasyonlarda Cd verildikten sonra, dokularda 
(hepatopankreas ve ovo-testis) meydana gelen 
toksisite belirli konsantrasyonlarda EDTA ile 
iyileştirmeye gidildi.  
 Örneklerin Atomic Absorsiyon 
spektrofotometresi yardımıyla ağır metal 
miktarlarının tayini yapıldı.  
 İstatiksel olarak elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılarak hangi konsantrasyondaki Cd’un 
dokularda (hepatopankreas ve ovo-testis) ne kadar 
hasar verdiği ve EDTA ile iyileştirmeden sonra 
dokulardaki hasarın ne derece geri dönüşüm yaptığı 
structurel ve ultrastructurel (Işık mikroskobu ve 
Elektron mikroskobu) olarak incelendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Galba truncatula, elektron 
mikroskobu, Cd, EDTA, histopatoloji  
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 Modernleşen dünyada sucul sistemlerin 
sanayi kaynaklı ağır metaller tarafından kirletilmesi 
önemli bir çevresel problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çevrede birikmiş olan bu ağır 
metaller, besin zinciri yoluyla insan sağlığını tehdit 
etmekte ve ekolojik zararlar  verebilmektedir. 
 Bu çalışmada, Diyarbakır ilinden toplanan 
tatlı su salyangozu olan Galba truncatula üzerinde 
ağır metal iyileştirilmesi araştırıldı. Örneklere 
belirli konsantrasyonlarda Pb verildikten sonra, 
dokulardaki (hepatopankreas ve ovo-testis) 
meydana gelen toksisite, belirli konsantrasyonlarda 
EDTA ile iyileştirmeye gidildi.  
 Örneklerin Atomic Absorsiyon 
spektrofotometresi yardımıyla hepatopankreas ve 
ovo-testislerinde biriken ağır metal miktarlarının 
tayini yapıldı. Pb’un ağır metal konsantrasyonuyla 
dokularda meydana gelen tahribat ve EDTA’nın 
etkisiyle dokularda meydana gelen iyileşmelerin 
histopatolojisi structurel ve ultrastructurel (Işık 
mikroskobu ve Elektron mikroskobu) olarak 
incelendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Galba truncatula, elektron 
mikroskobu, Pb, EDTA, histopatoloji  
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Gomphocerinae Uvarov, 1958 (Orthoptera: 

Acrididae) taksonlarının çoğunluğu kuzey yarım 
kürenin soğuk iklime sahip bölgelerini, özellikle 
Avrupa ve Asya’nın orta ve kuzey kesimlerindeki 
soğuk ve devamlı yeşil vejetasyonları, tercih 
ettiklerini rapor etmişlerdir. Araştırmacıların 
tanımına uygun olarak Türkiye’de soğuk ve 
devamlı otsu yeşil vejetasyonun hakim olduğu 
Karadeniz Bölgesi’nde Gomphocerinae 
taksonlarının dağılım gösterdiği yükseltiler, yoğun 
olarak bulunduğu lokaliteler, bu lokalitelerden 
toplanan bitki taksonları ve bu lokalitelerin 
bulunduğu vejetasyon kuşaklarında dağılım 
gösteren altfamilya taksonları araştırılmıştır.  

Araştırma sonunda Karadeniz Bölgesinde 
altfamilyaya ait 16 cinsin tür ve alttür kategorisinde 
48 takson örnekleri farklı vejetasyon kuşaklarından 
toplanmış ve toplanan takson örneklerinin tercih 
edebileceği bitki takson örnekleri verilmiştir.     
  
Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Acrididae, 
Gomphocerinae, vejetasyon, bitki taksonu tercihleri   
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 Biyoçeşitliliğin korunması açısından, 
doğal bir tür hakkında yapay koşullar altında 
yapılan çalışmalardan elde edilen veriler gün 
geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 
Anadolu’nun en eski ikincil tatlısu elemanı olan 
Aphanius cinsine ait bir tür (A. mento) ele 
alınmıştır. Asi Nehri (Hatay) havzasından 
yakalanan Aphanius mento bireyleri akvaryum 
koşullarında yumurtlatılıp, yumurtaların 
embriyonik gelişimleri mikroskop altında 
incelenmiştir. Anaç balıklar 2 mm göz aralığındaki 
kepçe ile yakalanmıştır. Hava motoru ile 


