
Girifl

Kanatl›lar›n ektoparazitleri aras›nda Mallophaga
türleri önemli bir yere sahiptir. Mallophaga’lar›n bir k›sm›
konak derisinin ölü hücreleri ve tüyleri ile beslenirken,
hareketleriyle irritasyona, yem tüketiminde azalma,
uykusuzluk, zay›flama ve yumurta veriminde düflmeye,
tüylerde keçeleflme ve dökülmeye neden olur (1,2).
Menacanthus (Eumenacanthus) ve Menapon cinslerindeki
bitler konaklar›n›n derisini ›s›rmak suretiyle kan ve lenf
s›v›s› ile beslenmelerinden dolay› daha patojendirler ve
fliddetli enfestasyonlarda ölümlere neden olabilirler (1-3).
De¤iflik ülkelerde yap›lan çal›flmalarda (4-9) yabani
kekliklerin çeflitli Mallophaga türleri ile enfeste olduklar›
bildirilmifltir. ‹spanya’da Martinez ve ark. (8) Mallophaga
türlerinden Goniodes dispar, G. colchici, Menapon pallens,
Cuclotogaster heterographus ve C. heterogrammicus ile,
Cutalis ve ark. (6) G. dispar ile, Rodriguez-Caabeiro ve
ark. (9) Menacanthus lyali ile enfeste olduklar›n›
bildirirlerken, Goniocotes pusillus’un da kekliklerde
bulundu¤u bildirilmifltir (4,5,7). Türkiye’de ise yabani
kekliklere ait Mallophaga türlerini belirten bir çal›flmaya
rastlanmam›flt›r.

Türkiye’de yabani kanatl›larda bulunan Mallophaga
türleri hakk›nda bilgilerimiz s›n›rl› olup, bu çal›flma ile
yabani kekliklerde bulunan Mallophaga türleri ve bunlar›n
da¤›l›mlar› ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Materyal ve Metot

Bu araflt›rma 1996-2000 y›llar› aras›nda bulunan
Ekim-Ocak aylar› aras›nda Elaz›¤ ve çevresinde avlanan
68 yabani keklik üzerinde yap›lm›flt›r. fieffaf naylon torba
içine ayr› ayr› konularak laboratuvara getirilen kekliklerin
protokolleri tutulmufltur. Laboratuvarda torbalar
silkelenerek gözle görülen bitler bir lup yard›m›yla
toplanm›flt›r. Kekliklerin derileri yüzüldükten sonra deri,
alttan ›fl›kland›rmal› ve ›s›tmal› bir düzenek üzerinde
bulunan petri kutular› üzerine yay›larak iki gün süreyle
b›rak›lm›flt›r. 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. Ayr›ca kurumufl
olan deri, beyaz bir ka¤›d›n üzerine tüyleri kar›flt›r›larak
silkelenmifl ve beyaz ka¤›t üzerindeki bitler toplanarak
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Özet: Bu araflt›rma, Elaz›¤ bölgesinde yabani kekliklerde bulunan Mallophaga türlerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›flt›r. Bu amaçla,
1996-2000 y›llar› aras›nda bulunan  Ekim-Ocak aylar› aras›nda 68 keklik temin edilerek Mallophaga türleri yönünden incelenmifltir.
Araflt›rma boyunca 48 kekli¤in en az bir Mallophaga türüyle enfeste oldu¤u saptanm›flt›r. Enfeste kekliklerde 3 Mallophaga türü
bulunmufltur. Bu  türlerin; Goniodes dispar (Burmeister, 1838), Goniocotes pusillus (Nitzch in Giebel, 1866) ve Menacanthus lyali
(Rodriguez Caabeiro et al.,1983 ) olarak teflhisleri yap›lm›flt›r. Türkiye’de ektoparazit faunas› içinde bu Mallophaga türlerinin varl›¤›n›
belirten bir kayda rastlanmam›flt›r.   
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The Presence of Mallophaga Species on Wild Partridge in the Elaz›¤ District

Abstract: The purpose of this study was to determine the presence of Mallophaga species on wild partridges in the Elaz›¤ region.
We inspected 68 partridges for Mallophaga species between November and January from 1996 to 2000.  At least one species of
Mallophaga was found on 48 partridges. Three species of Mallophaga were found on infested partridges. These species, were
Goniodes dispar (Burmeister, 1838), Goniocotes pusillus (Nitzch in Giebel, 1866) and Menacanthus lyali (Rodriguez Caabeiro et
al.,1983). These three Mallophaga species have not been reported before in Turkey.
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petri kutular›na al›nm›flt›r. Petri kutular› diseksiyon
mikroskobu alt›nda incelenmifltir. Toplanan bitler ayr›
ayr› içinde % 70’lik alkol bulunan cam fliflelere al›nm›fl,
protokol numaras› verildikten sonra tür tayini yapmak
için Laktofenolde (40 gr Kloral hidrat + 30 ml asetik
asit + 30 ml distile su) 10 gün süreyle bekletilmifltir.
Bu ifllemlerin akabinde stero-mikroskop alt›nda,
kanada balsam› (Fisher Scientific) ile lamlara al›narak
monte edilmifltir. Bu preparatlarda bulunan bitlerin
teflhislerini yapmak için TE PAPA (Museum of New
Zealand Te Papa Tongarewa Entomology)’da Ricardo
L. Palma‘ya gönderilerek teflhisleri yap›lm›flt›r.
Teflhisleri yap›lan Goniodes dispar’›n x 4 (fiekil 1-2), x
20 (fiekil 3) ve x 40 (fiekil 4) objektiflerde, Goniocotes
pusillus’un x 4 (fiekil 5), x10 (fiekil 6-7) ve x 40 (fiekil
8) objektiflerde, Menacanthus lyali’nin x 4 (fiekil 9-10)
ve x 10 (fiekil 11-12) objektiflerde mikrofotografik
resimleri çekilmifl ve x 4’lük objektif de µm ölçümleri
yap›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma süresince incelenen 68 yabani kekli¤in
48’inde (% 70,59) bit enfestasyonu tespit edilmifl ve
kekliklerin en az bir Mallophaga türüyle enfeste oldu¤u
saptanm›flt›r. Enfeste yabani kekliklerde üç türe ait
toplam 304 adet Mallophaga örne¤i toplanm›flt›r. Geriye
kalan 20 (% 29,41) yabani keklikte herhangi bir
Mallophaga türüne rastlanmam›flt›r. Bulunan bu bit türleri
TE PAPA (Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Entomology)’da Ricardo L Palma taraf›ndan teflhisleri
yap›larak, üç Mallophaga türünün bulundu¤unu
bildirmifltir. Bunlar; Goniodes dispar (Burmeister,1838)
(fiekil 1-4), Goniocotes pusillus (Nitzch in Giebel,1866)
(fiekil 5-8) ve Menacanthus lyali (Rodriguez Caabeiro et
al.,1983) (fiekil 9-12) dir.

Enfeste yabani kekliklerde bulunan Mallophaga türleri
ve bunlar›n da¤›l›m oranlar›; 48 (% 70,59) enfeste
kekli¤in 26’s›n›n (% 54,17) bir türle, 18’inin (% 37,50)
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fiekil 1. Goniodes dispar ¶. fiekil 2. Goniodes dispar .
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fiekil 3. Goniodes dispar ¶ anten. fiekil 4. Goniodes dispar  anten.

fiekil 5. Goniocotes pusillus ¶. fiekil 6. Goniocotes pusillus .
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fiekil 7. Goniocotes pusillus ¶ genital. fiekil 8. Goniocotes pusillus  genital. 

fiekil 9. Menacanthus lyali ¶. fiekil 10. Menacanthus lyali .



iki türle ve 4’ünün (% 8,33) de üç türle enfeste olduklar›
görülmüfltür (Tablo 1).

Enfeste yabani kekliklerde üç türe ait toplam 304 adet
Mallophaga örne¤i toplanm›flt›r.

Bu türler aras›nda en çok 197 (% 64,80) adetle G.
dispar’a rastlanm›fl, onu 85 (% 28) adetle G. pusillus
takip etmifltir. En az rastlanan tür ise 22 (% 7,20) adetle
M. lyali olmufltur.

Toplanan Mallophaga türleri ve cinsiyetlerine göre
say›lar› Tablo 2’de verilmifltir.

Goniodes dispar’›n diflileri erkeklere göre daha büyük
yap›l›d›r. Bu türün diflisinin en küçü¤ü 2560 µm
uzunlukta, 1371 µm genifllikte olup en büyü¤ü 2572 µm
uzunlukta, 1382 µm geniflliktedir (fiekil 1). En küçük
erke¤i 1849 µm uzunlukta, 1154 µm genifllikte ve en
büyü¤ü ise 1861 µm uzunlukta, 1165 µm genifllikte
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fiekil 11. Menacanthus lyali ¶ genital . fiekil 12. Menacanthus lyali  genital.

Türler n %

Goniodes dispar 13 27.1

Goniocotes pusillus 7 14.6

Menacanthus lyali 6 12.5

Goniodes dispar + Goniocotes pusillus 15 31.2

Goniocotes pusillus + Menacanthus lyali 3 6.3

Goniodes dispar + Goniocotes pusillus + Menacanthus lyali 4 8.3

Toplam 48 100.0

n:Enfeste keklik say›s›, %: Enfeste keklik oran›

Tablo 1. Elaz›¤ yöresinde muayene edilen
68 yabani keklikte bulunan
Mallophaga türlerinin enfestasyon
durumu.



ölçülmüfltür (fiekil 2). Ay›r›c› tan›da önemli bir yere sahip
olan antenleri befl eklemden oluflmufltur. Erkeklerin
antenleri kal›n yap›l› olup Flagellomeres I e¤ilerek
kavisleflmifl ve bir yumru biçimini alm›flt›r (fiekil 4).
Diflilerin antenleri ise erkeklere göre daha ince olup
Flagellomeres I düzgün bir yap› sergilemektedir (fiekil 3).
Diflilerde abdomenin posterior ucu aç›k olarak bulunurken
(fiekil 1) erkeklerde d›flar› do¤ru bir ç›k›nt› yapm›flt›r
(fiekil 2). Erkeklerin abdomeninde 3 adet ventro lateral
uzun k›l vard›r (fiekil 2). Diflilerin ayaklar› iyi geliflmifl olup
tarsuslar›n sonunda bir çift t›rnak bulunmaktad›r (fiekil1). 

Goniocotes pusillus türünün en küçük diflisi 1836 µm
uzunlukta, 958 µm genifllikte ve en büyük diflisi 1845 µm
uzunlukta, 966 µm geniflliktedir (fiekil 5). En küçük
erke¤i 867 µm uzunlukta, 457 µm genifllikte ve en büyük
erke¤i 875 µm uzunlukta, 465 µm genifllikte ölçülmüfltür
(fiekil 6). Bu türün erkekleri oldukça küçük yap›l› olup
abdomenin posterior ucunda dü¤me fleklinde bir ç›k›nt›ya
sahiptir. Bu ç›k›nt› üzerinde d›flar›ya taflmayacak flekilde
sert ve k›sa k›llar mevcuttur (fiekil 8). Diflilerinde ise bu
durum farkl› olup abdomenin posterior ucunda küçük bir
girinti yer alm›flt›r (fiekil 7). 

Vücutlar› uzun, k›sa ve düzensiz k›llarla kapl› olan
Menacanthus lyali’nin diflisinin en küçü¤ü 2064 µm
uzunlukta, 887 µm genifllikte, en büyü¤ü 2076 µm

uzunlukta, 899 µm geniflliktedir (fiekil 9). Erke¤inin en
küçü¤ü 1551 µm uzunlukta, 573 µm genifllikte ve en
büyü¤ü 1560 µm uzunlukta, 581 µm geniflliktedir (fiekil
10). Erkeklerin genital organ› uzun ve iyi geliflmifl olup ‘V’
fleklinde bir görünüme sahiptir (fiekil 12). Diflilerinde
anus genellikle oval bir yap›ya sahiptir (fiekil 11).
Erkeklerin ayaklar›nda coxa ve femur oldukça iyi geliflmifl,
Femur III’de yo¤un olarak k›sa k›llar mevcut iken Tibia II
ve III’de seyrek olarak uzun k›llar yer alm›flt›r (fiekil 10).

Tart›flma

Yabani ve evcil kekliklerde bulunan Mallophaga
türlerinin varl›¤› bir çok ülkede (4-10) bildirilirken,
Türkiye’de yabani ve evcil kekliklerde bulunan Mallophaga
türlerinin varl›¤›n› belirten bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r.
Goniocotes pusillus’un kekliklerde bulundu¤u bildirilirken
(4,5,7), Martinez ve ark. (8) ile Cutillas-Barrios ve ark.
(6) G. dispar’›n, Rodriguez-Caabeiro ve ark. (9) M.
lyali’nin kekliklerde yayg›n oldu¤unu bildirmifllerdir. Bu
çal›flmada incelenen 68 yabani kekli¤in 48’inin en az bir
Mallophaga türü ile enfeste oldu¤u görülmüfl ve enfeste
yabani kekliklerde 197 (% 64,80) adet G. dispar, 85 (%
28) adet G. pusillus, 22 (% 7,23) adet M. lyali tespit
edilmifltir. Bu bitlerden en çok G. dispar’a, en az olarak da
M. lyali’ye rastlanm›flt›r. Yabani kekliklerde bulmufl
oldu¤umuz bu bit türlerinin varl›¤› yukar›da belirtilen
araflt›r›c›lar›n bulgular› ile uyum içinde oldu¤u
görülmektedir.

Sonuç olarak; bu araflt›rmada yabani kekliklerde G.
dispar, G. pusillus ve M. lyali olmak üzere üç Mallophaga
türü tespit edilmifltir. Bulunan bu türlerin Türkiye bit
faunas› içinde rastlanmam›fl olmas› nedeniyle, de¤iflik
türdeki yabani kanatl›larda bulunan bit türlerinin varl›¤›n›
ortaya ç›karan çal›flmalar›n sürdürülmesinin yararl› olaca¤›
kanaatine var›lm›flt›r. 
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Tablo 2. Yabani kekliklerden toplanan Mallophaga türleri ve
say›lar›.

Türler Difli Erkek Larva Toplam

Goniodes dispar 87 61 49 197

Goniocotes pusillus 58 16 11 85

Menacanthus lyali 6 13 3 22

Toplam 151 90 63 304
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