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%20 oranında aktivite artışı, GR ve CAT enzimlerinde kısmi inhibisyon; Pb+Cd’un LC
50

/2 
konsantrasyonlarının karışımlarının GST, CaE ve GR enzimlerinde sırasıyla %190, %50 ve %75 
oranında aktivite artışı, AChE ve CAT enzimlerinde ise sırasıyla %20 ve %25 oranında inhibisyon; 
Pb+Cu’ın LC

50
/10 konsantrasyonlarının karışımlarının GST, GR ve CAT enzimlerinde sırasıyla 

%50, %60 ve %65 oranında aktivite artışı, CaE ve AChE enzimlerinde ise sırasıyla %20 ve %30 
oranında inhibisyon; Cd+Pb+Cu’ın LC

50
/10 konsantrasyonlarının karışımlarının GST, CaE, GR ve 

CAT enzimlerinde sırasıyla %400, %35, %750 ve %90 oranında aktivite artışı belirlendi.

Sonuç: Araştırma sonuçları metallerin 46. evredeki Xenopus laevis iribaşlarında toksik potansiyele 
sahip olduğunu göstermiştir. Özelikle alıcı ortamlarda bu metallerin karışımlar halinde bulunmaları 
durumunda metal karışımlarının düşük dozlarda dahi toksik etki göstereceği belirlenmiştir. Ayrıca 
çalışma sonuçları X. laevis iribaşlarının metal kirliliği etkisinin belirlenmesi için uygun bir test 
organizması olacağını, seçilen biyokimyasal belirteçlerin de bu amaçla kullanışlı belirteçler 
olduklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Kurşun, Bakır, Metal Toksisitesi, Xenopus laevis, Enzim

Teşekkür: Bu çalışma İÜBAP birimi tarafından (Proje no: 2009/38) desteklenmektedir.
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Amaç: Türkiye Ichneumonidae faunasını belirlemek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 
İç Anadolu Bölgesi’nden toplanan materyal incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada 2001-2008 yılları arasında farklı habitat özelliklerine sahip 
lokalitelerden atrap ve malaise tuzaklarıyla toplanan örnekler incelenmiştir. Toplanan örnekler 
tanıda önem taşıyan morfolojik özellikleri görülebilecek şekilde prepare edilmiş ve uygun 
literatürler kullanılarak teşhisleri yapılmıştır.

 Bulgular: Araştırma bölgesinde Nisan 2001 - Ağustos 2008 tarihleri arasında toplanan örnekler 
değerlendirilmiş ve 23 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 4’ü Türkiye faunası için yeni kayıttır. 
Türlerin dünyadaki ve Türkiye’deki yayılışları verilmiş ve literatürler ışığında tartışılmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Tespit edilen yeni kayıt türlerden Polyblastus (Polyblastus) pinguis 
(Gravenhorst,1820), ve Polyblastus (P.) tuberculatus Teunissen,1953’un dağılımında güney sınırın 
Türkiye olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ichneumonidae, Tryphoninae, Yeni kayıt, Türkiye, Fauna

Teşekkür: Çalışma materyaline katkıda bulunan Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük’e teşekkür 
ederim. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: Tübap-740). 


