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Summary: During the year of 1970 and 1972, a study yas carried out on the occur-

rence, life cycle and morphological characteristics of Przhevalskiana silenus in Angora goats 

in central Anatolia, Turkey. But only the findings concerning to the morphological charac-

teristics of this species has been reported in this paper. 

A total number of 2116 larvae, 154 adult flies and 215 eggs were obtained to study the 

characteristics in their morphologies.Of the larvae collected from either Angora goats or or-

dinary goats, 72 were in first stage, 338 in second stage, and 1706 in third stage.The flies were 

reared freshly from the third stage mature larvae in a jar which contained dry sand.The eggs 

either were collected from the mohair of the animals or were laid by the flies reared in 

the jar. 

The morphological characteristics of lst, 2nd and 3rd instar larvae, pupa, egg and 

imago were studied under olympus x-Tr stereoscopic microscope and were described in 

the paper in detail. 

The study of morphology of 3rd instar larva showed differences in the structure of the 

teeth above the mouth-dots on pseudocephalon. Some specimens possessed a set of small 

teeth arrenged in a single, medially interrupted row or a set of small teeth placed quite irre- 
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gularly and few in number. Some specimens were even found to be without teeth (fig. V). 

The adult flies reared from these 3 distinct groups of larvae specinlens did not Show any dif-

ference in the shape of interfacialum or in the width of median convexity of antennal grouve. 

Therefore the difference in the structure of the set of teeth in pseudocephalon of 3 rd instar 

larva specimens were not found to be significant for the erection of 3 species of Przhevalskiana 
(P. aegagri, P. crossi and P. silenus) in goats. This suggests that only one species (P. silenus) 

is present. P. aegagri and P. crossi are synonymouse with it. 

Özet: 1970 ve 1972 y ıllarında, Ankara keçilerinde bulunan Przhevalskiana silenus'un 
morfoloji, biyoloji ve yay ı lış  durumu üzerinde bir ara ş tırma yap ı lmış tır Bunlardan 

sadece morfolojiyle ilgili bulgular bu yaz ın ın konusunu teşkil etmiş tir. 

Araş t ırma süresince 2116 larva, 154 sinek ve 215 yumurtan ın morfolojik yap ısı  ince-

lenmiş tir. Değ iş ik devrelerde bulunan larvalar Ankara keçisi ve k ıl keçilerden toplanmış t ır. 
Sinekler, kavanoza konan olgun larvalardan elde edilmi ş tir Yumurtalar ın bir kısm ı  Ankara 

keçilerinin üzerinden toplanm ış , diğer kısmını  ise kavanozda yeti ş tirilen sinekler yumurtla-
mış t ır. Larvalarm bütün safhalar ı  incelenip tan ımlar' yap ılmış t ı r. Özellikle 3. devrede ayr ı-
l ık gösteren larvalardan elde edilen pupa ve sinekler ve bu sineklerden elde edilen yumurta-

lar da incelenip tavsif edilmi ş tir. Farkl ı  yapılış  gösteren larvalardan elde edilen sinekler ve 

bu sineklerden elde edilen yumurtalar aras ında önemli bir ayr ı l ık bulunmamış tır. Bu ara ş -

t ırmadan elde edilen bulgulara göre literatürde kay ı tlı  bulunan P. crossi ve P. aegagri'nin 

P. silenus ile sinonim olduklar ı  kan ıs ına var ı lmış t ır. 

Giriş  

Bugüne kadar capra soyuna bağ lı  hayvanlarda hypodermosis'e 
sebeb olan 3 tür bildirilmi ş tir. Bunlar Przhevalskiana aegagri, P. crossi 
ve P. silenus'dur. 

Przhevalskiana aegagri ilk defa 1863 yı lında Brauer tarafından ta-
nımlanmış tır. Bu ara ş tırıcı  Girit'ten Viyana Hayvanat Bahçesine geti-
rilen bir keçiden (Capra aegagrus) elde etti ğ i 3. devre 'aryalar ı -ince-
lmiş  ve Hypoderma aegagri ad ı  altı nda tanımlamış tır 5'19'2 6  1931 
yı lında Austen ı  Kı br ı s'ta keçilerden (Capra hircus) toplad ığı  2. ve 3. 
devre Iarvalarla bunlardan ç ıkardığı  sinekleri inceleyerek yeni bir tür 
zann ıyla Hypoderma aeratum adı nı  vermiş tir. ı  95o yı lında Van Emden1 9  
British Museum'da bulunan paratipler üzerinde yapt ığı  çal ış malarla 
H. aeratum'un H. aegagri ile sinonim olduğunu ortaya koymu ş tur. P. 
aegagri'nin yumurta, ı  devre larva ve pupas ı  bilinmemektedir 2 6 . Fakat 
2. ve 3. devre larvalar ı  ile sineğ i kısmen incelenmiş tir ı 'z' 6 . 

Przhevalskiana silenus 1858 yı lında yine Brauer tarafından ortaya 
konmuş tur. Brauer, Sicilya, M ı sır, Dalmaçya'dan yakalan ıp kendisine 
gönderilen sinekleri incelerni ş  ve bunları  Hypoderma silenus ad ı  alt ında 
tammlamış tır2°. Sineklerin yakaland ığı  yerde merkepler bulundu-
ğundan, o zaman bu türün merkeplerde myiasis yapt ığı  san ı lmış tır 3 . 

Halbuki Grunin 4  1953 yı lında bu türü Özbekistan'da keçi ve koyunlar-
da bulmuş  ve bunun keçilere özgü bir parazit oldu ğu anlaşı lmış tır. 
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Diğ er taraftan Zumpt 2°  P. silenus'u Kuzey Afrika'da ceylanlarda tesbit 
etmiş , daha önce bu hayvanlarda bulundu ğ u söylenen Hypoderma ga-
zellae'nin bununla sinonim oldu ğunu bildirmiş tir 

Grunin 4 P. silenus'un yumurta, I ., 2. ve 3. devre larvalar ı  hak-
kı nda bilgi vermi ş tir. Fakat Zumpt 2°  bu bilgilerin P. crossi için yaz ı -
lan eserlerden° 6' 1 8 aktar ı ldığı  kan ı sındadı r. Bununla beraber Madel 7' 8  
Afganistan'da keçilerden elde etti ğ i bu türün çe ş itli larva devreleri ve 
pupas ı n ı  incelemi ş  ve kı smen Grunin'in bulgular ına yakı n sonuçlar 
almış t ı r. 

Przhevalskiana crossi 1922 yı lı nda Patton 12 tarafından tan ı mlan-
mış t ır. Bu ara ş tı rı cı  Hindistan' ı n Pencap eyaletinde evcil keçilerden 
toplanıp kendisine gönderilen 3. devre larvalar ve bunlardan elde edi-
len sinekleri incelemi ş , bunları n P. silenus ve P. aegagri'den ayr ı  özellik 
gösterdikleri sonucuna varm ış  ve H. crossi ad ı  altı nda tavsif etmi ş tir. 
Henry 5 bu türün H. aeratum ile sinonim olduğunu ileri sürmü ş se de bu 
görüş  Van Emden 19  tarafından teyit edilmemi ş tir. P. crossi'nin sineki 3  
yumurta 1  8, i . devre 17 , 2. ve 3. devre 3  larvalar ı  etrafl ı  olarak tarif 
edilmi ş tir. Fakat pupa devresine ait bir kayda raslanmam ış tı r2 

Son yı llarda bütün bunlar ı n ayr ı  türler olup olmad ı kları  husu-
sunda çeş itli ara ş t ı r ı c ı lar aras ı nda görü ş  ayr ı lığı  belirmi ş tir. Van Em-
den 19  British Museum'da (Natural History) bulunan imago devre-
sindeki parazitleri incelemi ş  ve P. aegagri, P. silenus ve P. crossi'nin ayr ı  
özellik gösterdiklerini ve ayr ı  türler olduklar ını  ileri sürmü ş tür. Buna 
karşı l ı k Grunin 4 keçilerde sadece P. silenus'un bulunduğunu, diğ er-
lerinin bununla sinonim olduklar ını  savunmu ş tur. Ara ş tırıc ı  Özbekis-
tan'da bu konuda yapt ığı  çalış mada, çe ş itli araş tı rıcı ların bildirdik-
leri morfolojik farklar ın tür ayr ı mı  için yeterli olmad ıığı  sonucuna var-
mış tı r. Madel 7  Afganistan'da yapt ığı  çalış malardan ald ığı  sonuçlara 
dayanarak Grunin'in görü ş üne kat ı lmış tı r. Di ğ er taraftan Zumpt2 
çeş itli araş tı rı c ı lar ın çalış malar ı  ve kendi gözlemlerine dayanarak 
keçilerde 3 ayr ı  türün bulunduğ u görüş ünü savunmakta ve bu türlerin 
teş his anahtar ı n ı  vermektedir. 

Türkiye'de keçi Przhevalskiana'sı  üzerinde fazla çal ışı lmamış t ı r. 
Kurtpmar 6 keçilerden toplad ığı  larvalar ı  ve bunlardan elde etti ğ i 
sinekleri incelemi ş , bunları n P. aegagri olduğu sonucuna varm ış tı r. Mi-
mioğ lu 9 .Öncül ve arkadaş lar ı  10,11,  Say ı n ve arkada ş lara 4715  ayr ı  ayr ı , 
Ankara keçilerinde P. silenus'un bulunduğunu bildirmiş ler ve enfestas-
yon oran ı  hakkında bilgi vermi ş lerdir. 

Bu çal ış manı n amac ı  Ankara keçilerinde bulunan Przhevalskiana 
türlerini tesbit etmektir. Ayn ı  zamanda önceleri keçilerde varl ığı  bil- 
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dirilen P. silenus, P. aegagri ve P. crossi gibi türlerin son zamanlarda baz ı  
ara ş t ı r ı c ı larca sinonim kabul edilmeleri ile ortaya ç ı kan çeli ş ik görü ş -
lerin gerçek yan ı n ın aydı nlanmas ına yard ı mcı  olmakt ı r. 

Materyal ve Metod 

Bu ara ş tı rma Ankara keçisinin yo ğ un olduğu Orta Anadolu'da 
(Ankara, Eski ş ehir, Yozgat) yap ı lmış tır. Değ i ş ik yaş  ve cinsiyette 
864o canl ı  ve 765 kesilmi ş  Ankara keçisi muayene edilmi ş tir. 

Canlı  veya kesildikten sonra muayene edilen hayvanlardan top-
lanan 72 adet I. devre, 338 adet 2. devre ve ı  706 adet 3. devre olmak 
üzere toplam 2116 larva ve 528 adet de ölmü ş  larva kal ı ntı sı  toplan-
mış tır. Ayr ıca keçilerde varl ığı  bildirilen türlerin idantik olup olma-
dı klar ı nı  ortaya ç ı karacak gerekli k ıyaslamayı  yapabilmek için Diyar-
bakı r, Samsun, Muğ la, Alanya, Eğ ridir, Çanakkale, Bursa, Afyon, 
Isparta, S ıvas, Hakkari, Sütçüler, Ni ğde gibi il ve ilçe mezbahalar ı nda 
kesilen kı l keçileri ile Siirt, Yozgat, Nall ı han'da kesilen tiftik keçile-
rinden i o2 adet 2. ve 3. devre larva elde edilmi ş tir. Yetmi ş  derecelik 
alkolde muhafaza edilen bütün bu larvalar üzerinde mukayeseli mor-
folojik incelemeler yap ı lmış tı r. 

Özellikle Aral ık, Ocak, Ş ubat ve Mart aylar ında keçilerin bu-
lunduğu ağı lların zemini her sabah süprülmü ş , toplanan süprüntü 
içinde, kendiliğ inden hayvanlar ı  terkedip yere dü ş en, olgun larvalar 
araş tı rı lmış tı r. Böylece sinek ç ı kabilecek olgunlukta 317 larva toplan-
mış tır. Bu larvalar, özellikleri incelenip idantifkasyonlar ı  yap ı ldı k-
tan sonra, içinde biraz kuru kum bulunan ve a ğ z ı  tülbentle örtülü ka-
vanozlara konmu ş tur. Bu kavanozlar sinek ç ı kmas ı  için laboratuvara 
bı rakı lmış lardı r; bunlardan 154 erkek ve di ş i sinek elde edilmi ş  ve 
morfolojileri incelenmi ş tir. 

Canl ı  hayvanlardan 215 adet sinek yumurtas ı  toplanmış tı r. Bu-
na ilaveten kafeslerde yeti ş tirilen sineklerden 23 adet yumurta 
elde edilmi ş tir. Bu yumurtalar ı n morfolojisi incelenmi ş , 4o tanesi 
ı  5 °-25 °C ve % 85 nisbi rutubeti olan inkubatörde kuluçkaya terkedil-
miş tir. Kuluçkadan ç ı kan I. devre larvalar da morfolojik yönden ince-
lenmiş tir. 

Sinek, yumurta, larva ve pupa'n ı n morfolojik ayr ı ntı lar ı  Olym-

pus x-Tr stereoskobik mikroskopta incelenmi ş  ve mikrofotograflar ı  
aynı  mikroskopta çekilmi ş tir. Bunlar ı n baz ı  ayrı ntı lar ı n ı  belirten re-
simler Camera Lucida yard ı mıyla çizilmi ş tir. 
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Sonuçlar 

Ankara keçilerinde bulunan P. silenus'un larva, pupa, sinek ve yu-
murtaları mn morfolojik özellikleri ayr ıntı lı  olarak incelenmi ş , elde 
edilen bulgular kı l keçilerinden al ınan numunelerle mukayese edil-
dikten sonra a şağı ya kaydedilmiş tir. 

. devre larva: Yumurtadan yeni ç ıkmış  5 larvan ın, kanada bal-
samı  ile monte edildikten sonra, morfolojileri incelenmi ştir ( Ş ekil 
I. c ve V. c). Bunlar ı n boyu o.38-0.42 mm. (ortalama o.4o mm). ara-
sında değ i şmektedir. Vücut oldukça narin ve ş effaft ır, segmentler tam 
olarak belli değ ildir. Fakat segmentlerin birle ş tiğ i yerlerde, dorsal ve 
ventral yüzde gayet belirli, sivri ve siyah renkli transversal diken s ıra-
ları  mevcuttur. Bunlar ı  . ve 9. segmentler aras ı nda muntazam çift 
sıra halindedir. Onuncu segmentte yanlarda çift, ortada tek s ıralıdı r. 
Onbirinci segmentte tamamen tek s ıral ıdır. Onikinci segmentin üzeri 
ve özellikle arka nihayeti uzun ve kuvvetli dikenlerle kaplanm ış tı r. 
Posterior kısmında bir çift trachea'n ın açı ldığı  2 posterior spiracle mev-
cuttur. Posterior peritrem henüz te ş ekkül etmemi ş tir. Vücudun dor-
sal ve ventral yüzünde, diken s ı raları  arası nda yer alan, gayet ş effaf ve 
küçük, gayr ı muntazam dikenler yer alm ış tır. Larvan ın ön tarafı nda 
bulunan kuvvetli bir cephalopharingial iskelet vard ır ( Ş ekil I. d). 
Bunun anterior ucu s ırt s ı rta dayanm ış  2 hilal'i, poserior k ısmı  uzun, 
nihayeti geni ş  ve çatal 2 spatülü (profilden çizilmedi ğ i için resimde 
çatal kı sım belirtilmemiş tir) and ı rmaktad ır. Baz ı  numunelerde hilal 
ş eklindeki te ş ekküllerin iç bükey tarafı nda az belirli, gül dikeni ş eklin-
de birer ç ıkı ntı  görülmüş tür. Hayvan vücudunda, subcutis içinde, bu-
lunan ı  . devre larvalardan 7o adet incelenmi ş tir. Bunlar, uzun silin-
dirik, terminal kısı mları  küttür. Vücudun anterior k ısmı , posterior 
kısmına nazaran daha kal ındır. Renkleri beyaz veya fildi ş idir. Vücut 
segmentleri belirlidir. Üzerlerinde diken veya ç ı kı ntı  yoktur ( Ş ekil 
I. e ve V. d). Boylar ı  7.5- ıı  mm. (ortalama 8.94 mm.) aras ında değ iş -
mektedir. Son segmentin ıı ihayetinde 2 trachea'n ı n açı ldığı  2 posterior 
spiracle mevcuttur. Posterior peritrem henüz te ş ekkül etmemi ş tir. 
Fakat posterior spiracle etraf ında nokta ş eklinde, siyah, yayg ı n birçok 
lekeler bulunmaktad ır. Cephalopharengial iskelet, yumurtadan yeni 
çıkmış  larvalardakine benzer. 

2. devre larva: 2. devrede bulunan 7o larva incelenmi ş tir. Bunlar ın 
vücutlar ı  özellikle genç olanlarda, lobut ş eklindedir. Anterior taraf, 
posterior tarafa nazaran daha kal ı ndı r. Geliş miş  olanlarda iki uç ara-
sındaki bu farkl ı lık daha azd ır. Renkleri genellikle beyaz veya fildi ş i-
dir. Uzunluklar ı  6-15.5 mm. (ortalama 10.96 mm.) dir ( Ş ekil II. 
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B, C ve V. E). Vücut segmentleri belirli, fakat üzerlerinde etli k ıv-
rı nt ı  ve diken benzeri ç ıkı ntı lar yoktur. Bununla beraber segmentlerin 
ön ve arka kenarlar ı nda küçük, sivri, siyah renkli ve kitinöz birçok 
dikenlerden meydana gelmi ş  bantlar mevcuttur. Bunlar 8 veya daha 
az diken sıralarından meydana gelmi ş tir. Dorsal ve ventral yüzde veya 
segmentler aras ında diken bantlar ı  yönünden ayr ı lı k mevcuttur. Mua-
yene edilen larvalar ı n % 97 sinin dorsal yüzünde ( Ş ekil II. B) ı  den 7 
ye kadar olan segmentlerin ön kenar ında diken bantlar ı  mevcuttur. 
Larvalarm % 3 ünde ise 8. segmentin ön kenar ında da bu bantlar var-
dır. Birinci segmentteki bant ı  teşkil eden dikenler küçük ve az s ıralıdı r. 
Larvalar ın % 94 ünde 2. den 6. segmente kadar, 4 ünde 2. den 7. seg-
mente kadar olanlar ı n arka kenarlar ı nda da diken bantlar ı  bulunmak-
tadır. Ventral yüzde ( Ş ekil II. C) larvalar ın 85 inde, i. den ı  o. 
segmente kadar, % i 2 sinde i . den ı  segmente kadar, % 2 sinde I. 
den 9. segmente kadar ön kenarlarda diken bantlar ı  vardır. Buna kar-
şı lık % g8 inde ı  . den ı  o. Segmente, % 2 sinde ı  . den 9. segmente 
kadar, segmentlerin arka kenarlar ında diken bantlar ı  görülmektedir. 
İ kinci safhada bulunan larvalarda trachea'n ı n dış arıya aç ıldığı  yerde 
posterior peritrem te şekkül etmi ş tir, fakat 3. devredeki larvalar ı n-
kine nazaran primitif bir durum arz etmektedir. Peritremleri te ş -
kil eden göze say ı sı , her peritremde de ğ i ş tiğ i gibi, fertler aras ında da 
değ işiklik göstermektedir. Bunlar en az 9- ı  i, en çok 24-25 gözeden 
meydana gelmi ş tir. 

Pseudocephalon üzerinde, rudimenter a ğı z etrafı nda küçük 
ve değ işik say ı  ve pozisyonda diken kümeleri mevcuttur ( Ş ekil II. 
A,A„A2). 

3 . devre larva : Üçüncü devre larvalardan 7o adet incelenmi ş tir. 
Henüz deri alt ı nda bulunan genç larvalar ın renkleri beyazdır. Yaş la-
nıp olgunlaş tıkça sarı msı  beyaz, sar ı  ve nihayet kahverengi renklere 
dönü şmektedirler ( Ş ekil III. A,B ve V. F,G). Tam olgunla şı p hayvan ı  
terkederek toprağa düş en larvalar siyah renktedirler. Boylar ı  13-24 
mm. (ortalama 20.7) dir. Muayene edilen larvalar ın hepsinde, 9. 
halkaya kadar olan segmentlerin dorsal yüzünde ve ön kenarlar ı  bo-

yunda transversal s ıralar te şkil eden kalı n ve kıvrı k dentiküller bulun-
maktadır ( Ş ekil III. B ve V. F). Halbuki ventral yüzde bu dentikül 
sıralarına, larvalar ın % i 3 ünde ı  ı  . ye kadar, % 87 sinde ı  2. ye kadar 

olan segmentler de raslanm ış tır ( Ş ekil III. A ve V. G). Ayr ı ca dorsal 
yüzde, larvalar ı n % 43 ünde 8. ye, % 35 inde 7. ye ve % 12 sinde 6. 

ya kadar olan segmentlerin posterior kenarlar ı  boyunca küçük, siyah 

renkli, tek s ıral ı  dikenlerden meydana gelmi ş  transversal bantlar gö- 
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rülmü ş tür. Larvalar ı n % 8 inde ise segmentlerin hiçbirinde bu bant 
bulunmam ış tır. Bu tip bantlar ventral yüzde, larvalar ın % 7 sinde 
8. ye, % 71 inde 9. ya, % ı  o unda I I. ye, % I I inde ı  o. ya kadar olan 
segmentlerin posterior kenarlar ında görülmü ş lerdir. Ancak ventral 
yüzde bulunan posterior bantlar ın, dorsaldekine nazaran, daha belir-
gin ve daha kal ın olduğu tesbit edilmi ş tir. Yani bunlar çok s ıralı  ve 
daha büyük dikenlerden meydana gelmi ş lerdir. Bütün bu larvalar ı n 
5: segmentlerinin ventral yüzündeki diken s ı raları  aras ında önemli bir 
fark görülmemi ş tir. 

Muayene edilen 7o adet 3 devre larvadan % 12 sinan pseudocep-
halon'unda ve rudimenter a ğı zın üst tarafinda bir grup dentiküle ras-
lanmış  ve mevcut dentiküllerin belirgin ve say ılarının fazla oldu ğu 
görülmüş tür ( Ş ekil III. E ve V. M). %59 unda ise yine dentikül grubu 
bulunmuş , fakat mevcut dentiküllerin az belirgin ve say ı ları nı n çok 
az olduğu anlaşı lmış tır ( Ş ekil III. D ve V. L); % 29 unda ise denti-
küle raslanmam ış tır ( Ş ekil III. C ve V. K). 

Pseudocephalon'unda belirgin ve çok dentikül görülen larvalar ın 
posterior peritremlerinin medial taraf ında bulunan kanal ın uzunlu-
ğunun o.50-1.3 mm. (ortalama o.86) ( Ş ekil III. F ve V. H), az den-
tikül bulunanlar ınkinin o.50-0.90 mm. (ortalama o.76 mm.) ( Ş ekil 
V. 1), hiç dentikül bulunmayanlar ını nkinin o.55—o.95 mm. (ortalama 
0.83 mm.) ( Ş ekil V. J) olduğu görülmü ş tür. 

Pupa devresi: Pupa devresine giren 3. devre larvalar ın baş ları  ve 
peritremleri içeriye çekilmi ş tir. Vücutlar ı  büzüş mü ş  bir manzara 
almış t ı r. Uzunlukları  15-19 mm. (ortalama 17 mm.) dir. Anterior 
taraf k ısmen incelmiş , posterior taraf kal ınlaşı p kütle ş miş tir. 
Renk tamamen siyahlaş mış tır. Vücut segmentlerinin belirginli ğ i 
kısmen kaybolmu ş tur. Üzerlerindeki diken ve dentiküller tamamen 
vücuda yap ış mış tır. Bir süre sonra' vücut kuru ve sert bir manzara 
göstermi ş tir. Pupa devresinin sonuna do ğ ru anterior tarafta ve 
dorsal yüzde üçgen ş eklinde bir kapak aç ı lmış  ve olgunlaş an sinek 
buradan dış arı  ç ıkmış t ı r. Geride kuru, sert ve siyah renkte bir kabuk 
kalmış tır. (Ş ekil VI. A,B). 

İmago (sinek) devresi : Laboratuvarda kültürlerden elde edilen 
ı  oo sineğ in, canl ı  olarak morfolojik özellikleri incelenmi ş tir. Bu sinek-
lerin % ı  o u pseudocephalon'unda belirgin ve çok say ıda dentikül 

bulunan, % 45 i az say ıda ve az belirli dentikül ta şı yan, % 45 i de hiç 
dentikül bulunmayan larvalardan elde edilmi ş lerdir. 

Her grupta erkek ve di ş i sinekler incelenmi şlerdir. 
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Genel olarak her grup larvadan elde edilen sineklerin erkeklerinin 
boyları  12-14 mm. (ortalama ı  3 mm.) ; di ş ilerinin boylar ı  8-13-mm. 
(ortalama II mm.) aras ı nda değ iş mektedir ( Ş ekil VI. C,D). 

Bütün sineklerde ba şı n iki yanında büyük, kiremit renginde birer 
göz vard ır. Gözler, tepesi toraks istikametinde ilerleyen ve taban ı  
al ı nla birleş en üçgen ş eklinde bir saha ile birbirinden ayr ı lmış tır. Bu 
saha k ı lsızdır, rengi kur şuniden kahverengine kadar de ğ iş mektedir. 
Erkek sinekler de k ızı lımsı  kahverengindedir. Herbir gözle bu saha 
arasında açık kurşuni renkli ve k ı llı  2 saha daha mevcuttur. Ba şı n ön 
tarafında, antennal çukurlukta yer alan 3 eklemli 2 anten ve bunlar 
üzerinde birer arista yer alm ış tır. Antennal çukurluklar belirli bir me-
dian konveksiti ile birbirinden ayr ı lmış lard ı r. İ nterfacialum oval veya 
kısmen yuvarlakt ır (Ş ekil IV. ve  VI. G). Sar ı msı  beyaz renkte ve üzeri 
kadife görünü ş ündedir. İ nterfacialum ile gözler aras ında yel; alan 
gena bölgesi ise aç ık kahverengi olup ince ve uzun k ı llarla örtülüdür. 
Gena ve interfacialum'un alt ı nda bulunan bucca bölgesi kirli parlak 
renkte olup, muhtelif istikamette seyreden, uzun, kal ı n ve seyrek k ı l-
larla kaplıdır. Bu sahalarda bulunan k ı llar diş ilere nazaran erkeklerde 
daha fazla ve kuvvetlidir. Pseudocephalon'unda az say ıda ve zay ıf 
dentikül bulunan larvalardan elde edilen sineklerin median konvek-
sitilerinin geni ş liğ i o. '5-0.35 mm. (ortalama o.24) mm.) ; çoksay ıda 
ve kısmen dentikül bulunanlardan elde edilen sineklerin median kon-
veksitilerinin geni ş liğ i o.2-0.35 mm. (ortalama o.26 m ın.) hiç dentikül 
bulunmayanlardan elde edilenlerin median konveksitisinin geniş liğ i 
o. ı 5—o.35 mm. (ortalama o.23 mm.) dir. Bunlarda interfacialum'un 
uzunluğu ve geni ş liğ i sırayla; 1.8-2.3 x i .7-2.2 (ortalama 2 x ı  .8 
mm.); x ı •7-2.2 (ortalama ı  .9 x i.9 mm.); X .9— 
2.3 (ortalama 2.1 X 2 mm.) olarak bulunmu ş tur. 

Thorax' ı n i . ve 2. segmentleri koyu kur ş uni renkte ve dorsal yüz- 
leri kısa kalın ve kirli sar ı  renkte,lateral taraflar ı  ince uzun, sar ı msı  
beyaz ve parlak renkte k ı llarla kapl ı dır. Üçüncü segmentin dorsal 
yüzü siyah renktedir ve üzeri uzun sar ı msı  beyaz kıllarla örtülüdür. 
Segmentin ortas ı nda bulunan k ı llar daha uzun ve daha s ı ktır. Thorax 
segmentlerinin ventral yüzleri ayn ı  nitelikte s ı k ve sar ı msı  beyaz uzun 
kı llarla kaplanmış tı r. Erkek sineklerde thorax halkalar ında bulunan 

diş ilerdekine nazaran genellikle daha uzun, s ık ve parlakt ırlar. 
13acaklarda coxa ve femur'un distal uçlar ı  koyu kahverenginde, bun- 
ları n geri kalan k ı sı mlarıyla tibia, tarsus ve metatarsus tamamen tu- 
runcu renktedirler. Bacaklar ın üzerinde ince uzun, aç ık sarıdan altı n 
sansma kadar de ğ işen kıllar bulunmaktad ır. Bu kı lları n uzunlu ğu 
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bacaklar ın distalinden proksimaline do ğ ru gidildikçe azalmaktad ı r. 
Erkek ve di ş iler aras ı nda önemli bir fark yoktur. 

Abdomen segmentlerinin dorsal ve ventral yüzleri di ş ilerde ince 
uzun ve sar ı  renkte k ıllarla kaplanm ış tır. Birinci ve 2. segmentlerin 
lateral taraflar ı nda sarı  lekeler mevcuttur. Erkeklerde ise alt ın renkli 
kuvvetli kıllarla örtülmü ş tür. Birinci ve 2. halkalar üzerinde koyu renk-
li lekeler mevcuttur. 

Yumurta : P .silenus' un yumurtaları  aç ı k sar ı  renkte ve elipsoidaldir. 
Yaln ız bir kutbu diğ er kutbuna nazaran daha küt ve kal ındır. Pürüz-
süz ve parlak bir kabu ğ u vardır. Her bir yumurta küt ve kal ın ucundan 
yapış kan bir madde ile k ı la tutunmu ş tur. Kı lla yumurta aras ı nda tak-
riben 45 ° lik bir aç ı  mevcuttur. Sivri uçta küçük bir çukurluk bulun-
maktadır. Aynı  ucun ventral tarafında kenarlar ı  sutural ı  küçük bir 
kapakç ık vard ır. Kapa ğı n üzeri bombe görünü ş te olmay ıp düzdür. 
Yumurtalar ı n uzunluğ u 0.72-0.77 (ortalama o.76 mm.) mm , geni ş liğ i 
0.29-0.33 mm. (ortalama o.32 mm.) aras ında değ işmektedir ( Ş ekil 
I. A,B ve VI. A,B). 

Tartış ma 

Keçilerde sadece i veya 3 ayr ı  Przhevalskiana türü bulunduğu 
görüş leri tart ışı lacak bir konudur. Van-Emden22 ve Zumpt2 4 paratip-
ler üzerinde yapt ıkları  gözlemlere istinaden keçilerde P.silenus, P.aegagri 
ve P.crossi türlerinin bulundu ğunu kabul etmektedirler. Bunlara göre 
P .silenus' un sineklerinde antennal çukurluklar aras ındaki median kon-
veksiti geni ş tir ve tamamen tüylüdür. Interfacialum oval ve geni ş , 
alın geniş tir. P.aegagri de median konveksiti dard ır, interfacialum dar 
ve uzundur. P.crossi de median konveksiti geni ş  ve siyah renkli, al ın 
dar, interfacialum oval fakat küçüktür. Zumpt2 4 bu türlerin 3. devre 
larvalarımn da birbirinden farkl ı  olduğunu bildirmektedir. Bu ara ş -
tırıcıya göre P .silenus' un 'aryaları= pseudocephalon'unda a ğı z 
kal ıntı sı  üzerinde az say ıda bir grup dentikül bulunmaktad ı r. 
P.crossi'ninkinde bunlar çok say ıdadı r ve P.aegagri'ninkinde hiç yok-
tur. Aynı  araş tırıcı  bunların peritrem kanallar ında uzunluk bak ı -
kı mı ndan ve 5. segmentin diken s ıralar ının azlığı  ve çokluğu bakı -
mı ndan aralar ında az çok bir fark bulundu ğunu bildirmektedir. Gru-
nin 4 Özbekistan'da, Madel 7 Afganistan'da keçiler üzerinde yapt ık-
ları  çalış malarda, elde ettikleri 3. devre larvalarda gördükleri bu fark-
ların tür ayrı mı  için yeterli olmadığı nı , çeş itli araş tı rı c ı larca kabul edi-
len 3 ayrı  türün gerçekte ayn ı  ve bir türden, P .silenus , ibaret olduğunu 
kaydetmektedirler. Bu çalış ma sı ras ında keçilerden toplanan 3. devre 
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larvalardan baz ıları nı n, Zumpt'un belirttiğ i gibi, pseudocephalon'lar ı  
üzerinde dentikül bulunmad ığı , baz ı larında çok sayıda ve baz ı lar ı nda 
da az say ıda dentikül bulunduğu görülmü ş tür. Bununla beraber bu 
larvaların 5. segment diken s ıraları  ve peritrem kanallar ının uzunluğ u 
aras ında önemli bir fark bulunamam ış tır. Bunlarla ilgili ölçüler ça-
l ış manı n sonuçlar bölümünde kaydedilmi ş tir. Pseudocephalonun'da 
dentikül bulunmayan ve pseudocephalon'ünda farkl ı  dentiküller ta-
şı yan larvalardan elde edilen sinekler incelendi ğ i zaman, bunları n 
median konveksitisinin kal ı nlı klarının, interfacialum'lar ımn ş ekil ve 
geniş liklerinin, ara ş tırman ın sonuçlar bölümünde kaydedildi ğ i gibi, 
birbirinden farks ız oldukları  görülmüş tür. Böylece Zumpt'un P.crossi, 
P.aegagri ve P.silenus'u ayırmak için, bunların 3. devre larvalar ında 
mevcut oldu ğunu belirtti ğ i karekterlerin geçici oldu ğu sonucuna 
varı lmış tı r. 

Ayrı ca toplanan yumurtalar ıı n ve bunlardan ç ı kan ı  . devre lar-
vaların morfolojik özellikleri aras ında hiçbir fark ın bulunmadığı , ı  
devre larvalara ait cephalopharingial iskeletin, Soni2 ° tarafindan tav-
sif edilen P.crossi'nin 1. devre larvas ı nı n cephalopharingial iskeletine 
benzediğ i görülmü ş tür. 

Böylece, ara ş tı rmadan elde edilen sonuçlar P.crossi, P.aegagri ve 
P.silenus'un sinonim oldukları  hususunda Grunin ve Madel'in görü-
ş ünü teyit etmektedir. 
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Şekil 1. A. yumurta (Hoyer mahlulü ile şeffafland ırı l ımş ) ; B. yumurta (içinden larva ç ık- 

ması  için kapağı  aç ılmış ) ; C. yumurtadan yeni ç ıkm ış  1. safha larva; D. 1. devredeki larvamn 

cephalopharingial iskeleti. E. Hayvan vucudunda subcutis içinde göç durumunda 

bulunan 1. safha larva. 
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Ş ekil II. 2. devre larva; A, A„ A,. pseudocephalon üzerindeki diken gruplar ı  (çeş itli numune- 

lerde) ; B: dorsalden görünü ş  ; C: ventralden görünü ş . 

Ş ekil III. 3. devre larva; A: ventralden görünü ş  ; B: dorsalden görünü ş ; C: pseudocephalon 

(ağı z kal ı ntıs ı n ın üstünde dentikül yok) ; D: pseudocephalon (a ğı z kal ınt ıs ı n ın üstünde az 

sayıda dentikül var) E: pseudocephalon (a ğı z kal ıntı s ı  üstünde çok sayıda 

dentilkül var) ; F: posterior peritrem. 



Ş ekil IV. Kültürden elde edilen sineklerde ba ş ta bulunan median konveksiti ve interfa- 
cialum'un görünü şü. 

Ş ekil V. A: yumurta x 39; B: bir k ıla yap ış mış  4 yumurta x 26; C: yumurtadan yeni ç ıkmış  
1. devre larva x 100; D: hayvan vücudunda bulunan 1. devre larva x 6; E: 2. devre larva 
x 4; F: 3. devre larva (dorsalden) x 2.5; G: 3.devre larva (ventralden) x 2.5; H, I., J: 3. 
devre larvan ı n çeş itli numunelerinde posterior peritrem x 9; K: 3. devre larvada dentikülsüz 
pseudocephalon x 18; L: 3. devre larvada az dentiküllü pseudocephalon x 18; M: 3. 

devre larvada çok dentiküllü pseudocephalon x 18. 
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Ş ekil VI. A. pupa (ventralden görünü ş ) x 4; B: pupa (dorsalden görünü ş , kapak aç ılmış -ve 

sinek ç ıkmış ) x 4; C: di ş i sinek x 4; D: erkek sinek x 3; E: sine ğ in baş  yap ıs ı  (özellikle 

median konveksiti ve interfacialum'un görünü şü) x 10. 


