
Girifl

Kanatl›lar›n ektoparazitleri aras›nda bulunan bit
türleri önemli bir yere sahiptir. Bu türlerin bir k›sm›
konakç› derisinin ölü hücreleri ve tüyleri ile beslenmeleri
esnas›nda hareketleriyle irritasyona, dolay›s›yla
huzursuzlu¤a, yem tüketiminde azalmaya, uykusuzluk,
zay›flama ve verim düflüklü¤üne, tüylerde keçeleflme ve
dökülmeye neden olur. Di¤er baz›lar› ise konakç›lar›n
derisini ›s›rmak suretiyle kan ve lenf s›v›s› ile
beslenmelerinden dolay› daha patojendirler ve fliddetli
enfestasyonlarda ölümlere neden olabilirler (1,2). De¤iflik
ülkelerde yap›lan çal›flmalarda (3-5), kazlar›n Anaticola
anseris türü ile enfeste olduklar› bildirilmifltir. Türkiye’de
kanatl›lardan evcil kazlarda bulunan bit türleri bildirilmifl
(6), ancak yabani kazlara ait bit türlerini belirten bir
çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Bu çal›flma ile yabani kazlarda
bulunan bit türleri ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Materyal ve Metot

Bu araflt›rmada, 1998, 1999, 2000 ve 2001
y›llar›n›n Ocak ve fiubat aylar›nda Elaz›¤ ve çevresinde
avlanan 20 yabani kaz fleffaf naylon torba içine ayr› ayr›
konularak laboratuara getirilmifltir. Laboratuarda

torbalar silkelenerek gözle görülen bitler bir lup
yard›m›yla toplanm›flt›r. Daha sonra kazlar›n derileri
yüzülmüfl, deri, alttan ›fl›kland›rmal› ve ›s›tmal› bir
düzenek üzerinde bulunan petri kutular› üzerine
yay›larak iki gün süreyle bekletilmifltir. Düzenek üzerinde
bulunan petri kutular› al›narak diseksiyon mikroskobu
alt›nda incelenmifl, görülen bitler toplanm›flt›r. Düzene¤in
üzerinde bulunan bitler ise bir lup yard›m›yla
toplanm›flt›r. Kurumufl olan deri, beyaz bir ka¤›t üzerine
tüyleri kar›flt›r›larak silkelenmifl ve beyaz ka¤›t üzerine
düflen bitler toplanarak petri kutular›na al›nm›flt›r.
Bunlardan toplanan bitler ayr› ayr› içinde % 70’lik alkol
bulunan cam fliflelere al›nm›fl ve her birine protokol
numaras› verilmifltir. Tür tayini yapmak için gerekli olan
fleffaflaflt›rma ifllemi, Laktofenolde (40 g kloral hidrat +
30 ml asetik asit + 30 ml distile su) 10 gün süreyle
tutularak gerçeklefltirilmifltir. fieffaflaflan bitler stero-
mikroskop alt›nda, kanada balsam› (Fisher scientific) ile
lamlara al›narak monte edilmifltir. Bitlerin tür teflhisleri
TE PAPA (Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Entomology)’da Ricardo L. Palma taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Mikrofotografik resimleri x4’lük (fiekil 1, 2, 3) ve
x10’luk (fiekil 4, 5) ve x20’lik (fiekil 6) objektif alt›nda
çekilmifltir.
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Özet: Bu araflt›rma, Elaz›¤ bölgesinde yabani kazlarda bulunan bit türlerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›flt›r. Bu amaçla, 1998 ve
2001 y›llar› Ocak ve fiubat aylar›nda yakalanan 20 yabani kaz bit türleri yönünden incelenmifltir. Bunlardan 9’unun (% 45) bit
enfestasyonuna maruz kald›¤› görülmüfl, bunlardan toplanan 92 bitin tamam›n›n Anaticola anseris (Linnaeus, 1758) oldu¤u teflhis
edilmifltir. Anaticola anseris’in morfolojik özellikleri mikroskopta incelenmifl ve mikrofotografik resimleri çekilmifltir.  

Anahtar Sözcükler: Bit, Anaticola anseris, kaz 

The Presence of Lice Species on Wild Geese in the Elaz›¤ District

Abstract: The purpose of this study was to determine the presence of lice species on wild geese in the Elaz›¤ district. Twenty wild
geese were inspected for lice species between January and February in 1998 and 2001. Nine of these geese had been exposed to
lice infestations and Anaticola anseris (Linnaeus, 1758) composed all the collected 92 lice. The morphological description of A. anseris
was based on microscopy and microphotography pictures were taken.
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fiekil 1. Anaticola anseris (¶). fiekil 2. Anaticola anseris ()

fiekil 3. Anaticola anseris larvas›n›n ventralden görünüflü.

fiekil 4. Anaticola anseris (¶) ventralden abdomen ve genital
organlar›n›n görünüflü.



Bulgular

Araflt›rma süresince yakalanan 20 yabani kaz›n 9’undan
(% 45) 92 adet bit toplanm›fl ve tamam›n›n A. anseris
oldu¤u tespit edilmifltir. Bitlerin enfeste kazlarda geliflme

dönemlerine göre da¤›l›m› Tablo’da gösterilmifltir. Buna göre
toplanan bitlerin % 54,4 difli, % 27,2’sinin erkek ve %
18,4’ünün larva oldu¤u; enfeste kazlarda çeflitli dönemlere
ait en az 3, en fazla 19 bit bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. 

N. AKSIN

89

fiekil 5. Anaticola anseris’in () ventralden abdomen ve genital
organlar›n›n görünüflü.

fiekil 6. Anaticola anseris’in t›rnak yap›s›.

Tablo. Enfeste 9 kazdan toplanan 92 Anaticola anseris’in geliflme
dönemlerine göre da¤›l›m›.

Enfeste
Kaz Difli Erkek Larva Toplam
No

1 9 4 2 15

2 3 1 2 6

3 11 5 3 19

4 4 2 1 7

5 6 3 2 11

6 1 2 - 3

7 8 3 3 14

8 5 1 2 8

9 3 4 2 9

Toplam 50 25 17 92



Anaticola anseris’in mikroskobik bak›s›nda, difliler
erkeklere göre daha büyük yap›l› olup, larvalar› ise erkek
ve difliye göre daha küçüktür. Diflilerinin uzunlu¤u 3200-
3475 µm aras›nda de¤iflirken, erkeklerde bu de¤er
2775-2850 µm ve larvalar› ise 1875-1925 µm de¤erleri
aras›ndad›r (fiekil 1-3). Bafl›n ön k›sm› dar ve yuvarlak
olup hyalin margin ile çevrelenmifltir. Hyalin margin
üzerinde k›sa setealar ile ventro lateral olarak bir çift
kal›n setea mevcuttur. Mandibula ventral yüzde iyi
geliflmifltir. Antenleri, Scape, Pedicle ve Flagellomeres I,
Flagellomeres II ve Flagellomeres III olmak üzere 5
parçadan oluflmufltur. Flagellomeres III‘ün anterior
k›sm›nda üç çift sensilla ihtiva etmektedir. Erke¤in
scape’si diflininkine göre daha kal›n ve uzun olup
Flagellomeres I’de bir ç›k›nt› vard›r (fiekil 1, 2). Erke¤in
abdomeni diflinin abdomenine göre daha dard›r (fiekil 1,
2). Abdomende 6 çift Abdominal spiracles ve 3 adet
ventro lateral setea vard›r (fiekil 4, 5). Ayaklar iyi
geliflmifl olup coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus,
pretarsus ve bir çift pretarsal t›rnakdan meydana
gelmifltir (fiekil 6).

Tart›flma

Yabani ve evcil kazlarda bulunan bit türlerinin varl›¤›
bir çok ülkede (3-5) bildirilirken, Türkiye’de, ilk kez
Merdivenci (6) Marmara bölgesinde ‹stanbul ilinde evcil
kazlarda bit türü olarak Esthiopterum anseris Linnaeus,
1758 (Syn: Pediculus anseris Linnaeus, 1758)’in varl›¤›n›
aç›klayan çal›flmas› d›fl›nda yabani kazlarda bulunan bit
türlerinin varl›¤›n› belirten bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r.
El-Kifil ve ark. (3) Anaticola anseris’in özellikle kazlarda
bulundu¤unu, Luo ve ark. (4) ile Aguirre-Marti (5) A.
anseris’in kazlarda yayg›n oldu¤unu bildirmifllerdir. Bu
çal›flmada incelenen yabani kazlar›n A. anseris türü ile enfeste
oldu¤u görülmüfltür. Yabani kazlarda bulmufl oldu¤umuz bu
bit türünün varl›¤›n›n yukar›da belirtilen araflt›r›c›lar›n
bulgular› ile uyum içinde oldu¤u görülmektedir.

Sonuç olarak; bu araflt›rmada yabani kazlarda A.
anseris olarak tek tür bit tespit edilmifltir. Bulunan bu
türün Türkiye bit faunas› içinde evcil kazlarda Marmara
bölgesinde bulundu¤u bildirilmifltir. Bu çal›flmada ise bu
türün Do¤u Anadolu bölgesinde yabani kazlarda da
görülebilece¤i ortaya konulmufltur.
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