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A Study on the Life Cycle of Przhevalskiana silenus 
(Brauer) in Angora Goats. 

Summary: During the years of 1970 and 1972 a study was carried out on the life cycle 

of Przhevalskiana silenus in Angora goats in Central Anatolia, Turkey. The material used for 

bionomical investigations of the warble fly were collected from Lalahan, Çifteler and Yerköy 

Animal Breeding Farms and also from Ankara abattoir. 

A total of 765 slaughtered animals were inspected throughout four seasons for 2 years 

to determine the distribution and development stages of the larvae within the host body. in 

addition, 37 experimental animals were subjected to postmortem examination for these pur-

poses. Egg laying and the other habits of adult warble fly and dropping season of third stage 

larvae were observed on 8640 Angora goats on pasture. Pupae and adult flies were obtained 

from the third inster larvae placed in jars which contained dry sand. 

The larvae in 1 st, 2nd and 3rd development stages were found in subcutaneous tissue 

on the back of the animals. First instar larva was also observed in subcutaneous tissue of regio 

femoralis. First instar larvae were recovered in the body of animal from the beginning of 

September to the middle of December, second instar larvae from the end of Semptember to 

the middle of March and third instar larvae from November to April. Mature larvae began 

to drop in the ground at the beginning of February. They developed into pupa within 3 to 

7 days, and adult flies emerged from the pupa in 20 to 116 days in laboratory or pasture 

conditions. The number of flies which emerged from pupa increased while their pupal period 
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decreased in laboratory as compared to pasture. The flies did not mate in jar, but laid eggs 

3 to 4 days after on whing. Each fly deposited 7 to 12 eggs on the mohair placed in the jar. 

The life span of flies varied from 3 to 13 days. 

No fly was observed in pasture, but their eggs existed at 6 to 12 percent on Angora goats. 

The eggs were deposited on the hairs of hind legs, front legs and chest. They were attached 

in rows to a single hair, each egg being at an angle of about 45 ° to the axis of the hair. One 

to four eggs were present on a single hair. The egg was recovered on animasl from the middle 

of April to the middle of June. 

First instar larvae hatched out at incubation of 15°C to 25°C and 85 % humidity wit-

hin 5 to 19 days. Incubation period was shorter at 25°C than at 15°C. Fresh larvae died in 

1 to 3 hours after leaving the ,eggs. 

Taking these result into consideration, the life cycle of P. silenus was illustrated in f i-
gure I. The adult flies were on wing from the middle of April to the middle of june. They 

depositd eggs on the host from the second half of April to the first half of June. First instar 

larvae hatched out from the beginning of May to the beginning of July. They promply pe-

netrated leg skin and entered into subcutaneous tissue to migrate to the back of animal 

and developed into 2nd instar from the end of Semptember to the first half of December. Du-

ring this time, they molted twice. Second instar larvae in the subcutaneous tissue on the back 

of animal molted once and developed into 3 rd instar larvae from the middle of December 

to the middle of March. Third instar larvae also molted once and dropped in ground from 

the beginning of February to the middle of April. Pupal period in ground took place within 

3 to 7 days and continued from first half of February to the first half of june. 

Özet: Ankara keçilerinde görülen Przhevalskiana silenus'un biyolojisi , Orta Anadolu'da 

merada bulunan 8640, mezbahada kesilen 765 ve sat ın al ınan 47 hayvan üzerinde incelen-

miş tir. 

Larvalar hayvan ın art bacak ve s ırtında sadece subcutis içinde bulun ınuş lardı r. Sinek-

lerin art ve ön bacak ile gö ğüs kı llarına yumurtlad ıklar ı  anlaşı lmış t ır. Yumurtadan ç ıkan 

1. devre larvalar ın Mayıs ayı  başı ndan itibaren hayvan ın vücuduna girdi ğ i, Eylül ay ı  niha-

yetinden Aral ık ayı  ortas ına kadar geçen süre içinde 2. larva devresine dönü ş tükleri, 2. dev-

re larvalar ın Kasım ayı  ortas ından ba ş layıp Mart ayı  ortas ına kadar 3. larva devresine ula ş -

tıkları , 3. devre larvalar ı n Şubat ayı  başı ndan itibaren derideki deliklerden topra ğa düş meğ e 

baş ladıkları  ve Nisan ayı  ortas ına kadar konakç ı y ı  tamamen terkettikleri tesbit edilmi ş tir. 

Yere düş en larvalardan, mera ve laboratuvar şartlar ında, 5-7 gün içinde pupa'n ın mey-

dana geldiğ i ve bunlardan 20-116 gün sonra sineklerin ç ıktığı  anlaşı lmış t ır. Sineklerin Nisan 

ayının ortasından Haziran ay ının sonuna kadar hayvanlar ın üzerine yumurtalar ını  bırak-

t ıkları , bir sineğ in 7-12 adet yumurta yumurtlad ığı , bunların ömrünün 3-13 gün aras ında 

değ iş tiğ i görülmüş tür. 

Giri ş  

Baz ı  literatürlerde keçilerde hypodermosis'e sebep olan 3 türün 
(Przhevalskiana silenus, P. aegagri ve P. crossi) varl ığı  kaydedilmi ş se 
de" S son yıllarda yap ı lan morfolojik ve biyolojik ara ş t ırmalar bu tür-
lerin sinonim olduklar ını  göstermiş tir2' 3' 5 . Böylece keçilerde sadece bir 
türün, Przhevalskiana silenus bulunduğu anlaşı lmış tır. Bu türün morfo- 
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lojik özellikleri çeş itli ülkelerde ve çe ş itli araş tı rıcı lar tarafından ayrın-
tı lı  olarak incelenmi ş tir. Lâkin biyolojisiyle ilgili bilgiler henüz nok-
sandır. 

Keçilerde bulunan Przhevalskiana silenus'un biyolojisi üzerinde ilk 
defa 1931 y ı lında durulmuş  ve o zaman K ıbrıs'da Hıpoderma aeratum 
(H. aegagri) olarak tan ınan bu türe ait biyolojik bilgiler verilmi ş tir'. 
Fakat verilen bilgiler sadece gözlemlere dayand ığı ndan yetersiz bulun-
muş tur. Bunu takiben 194o y ı lında Hindistan'da Hypoderma crossi 
olarak bilinen P. silenus'un sinek ve larva faaliyetleri daha objektif 
ölçüler içinde incelenmi ş  ve bu hususda baz ı  ayd ınlatı cı  bilgiler veril-
mi ş tir 6 . Nihayet 1962 y ı lında Ozbekistan'da2 ve 1971 y ı lı nda Afga-
nistan'da4 P.silenus'un mevsimsel aktiviteleri üzerinde incelemeler 
yapılmış  ve elde edilen sonuçlar hakk ında bilgi verilmiş tir. Türkiye'de 
P.silenus'un biyolojisiyle ilgili bir yay ı na raslanmamış tır. 

Bu çal ış manın amacı , Ankara keçisi populasyonunun yo ğun ol-
duğu Orta Anadolu'da bu türün mevsimsel aktivitesini incelemek ve 
böylece bu parazitle radikal sava ş  olanaklarına zemin te şkil edecek 
gerekli bilgileri ortaya koymakt ır 

Materyal ve Metod 

Bu araş tırma Ankara keçisi populasyonunun yo ğun olduğu Orta 
Anadolu'da (Ankara, Eski ş ehir, Yozgat) yap ılmış  ve Nisan 97o'den 
Ekim ı 972'ye kadar devam etmi ş tir. Bu süre içinde hemen her hafta 
mezbaha ve Lalahan'a, her ay Eski ş ehir'e, ara s ıra Yozgat'a gidil-
miş tir. Mezbahada, kesilen hayvanlar; Lalahan, Eski şehir ve Yozgat'ta 
genellikle canlı  ve bazan kesilmi ş  hayvanlar ele al ınmış tır. Böylece 
değ iş ik yaş  ve cinsiyette 864o canl ı  ve 765 kesilmi ş  Ankara keçisi mua-
yene edilmi ş tir. Ayrıca sat ı n al ınan 47 Ankara keçisi üzerinde, canl ıy-
ken ve bunlardan 37 si kesildikten sonra, gerekli incelemeler yap ı l-
mış tır. 

Ankara keçisinde parazitin geli şmesini tayin etmek için, özellikle 
Ankara ve Eski ş ehir yöresinde, haftada ı  defa olmak üzere, toplam ola-
rak her ay 36o canl ı  hayvan muayene edilmi ş tir. Bunlar, en az bir 
sezon meraya ç ıkmış  olanlar aras ından seçilmiş tir. Satın al ınarak fa-
kültede muhafaza edilen 47 hayvan da her gün bu maksatla muayene 
edilmiş lerdir. 

Yap ılan muayenelerde canl ı  hayvanlarda larva ş iş likleri ve para-
zitin yumurtalar ı  ara ş tırı lmış , bunların adedi, bulunduklar ı  veya kay-
boldukları  tarihler tesbite çal ışı lmış tı r. 
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Bununla birlikte de ğ i ş ik tarihlerde mezbahada kesilmi ş  olan 
hayvanlar ı n derisi yüzüldüktan sonra deride, subcutis içinde, özofa-
gus ve diyaframada larvalar ara ş tırı lmış tır. Sat ın alınan hayvan-
lardan 37 tanesi de ğ iş ik tarihlerde kesilmek suretiyle deride, subcu-
tis'de, iskelet, çene, dil, kalp, inter costal ve diyaframa kaslar ı  içinde, 
özofagus, dalak, karaci ğ er ve omurga kanal ında olgunla ş mış  veya göç 
halinde olan larvalar ara ş tırı lmış t ır. Bulunan larvalar ı n adedi, yeri, 
geliş me safhas ı  tayine çal ışı lmış t ır. 

Özellikle Aral ık, Ocak, Ş ubat ve Mart aylar ında keçilerin bu-
lunduğu meskenlerin zemini her sabah süpürülmü ş , toplanan süprün-
tü içerisinde olgunla şı p kendiliğ inden hayvanlar ı  terkeden larvalar 
araş tırı lmış tır. Böylece sinek ç ı kabilecek olgunlukta 3 ı  7 larva toplan-
mış tır. Bu larvalar ın identifikasyonu yap ıldıktan sonra bir k ısmı , için-
de biraz kuru kum bulunan, a ğı zı  tülbentle örtülü, geni ş  kavanozlara 
konmuş tur. Bu kavanozlardan baz ıları  laboratuvar ş artlar ına, diğ er 
bazı ları  da dış  ş artlara terkedilmi ş tir. Larvalar ın diğer bir kısmı  
meraya veya hayvan meskenlerine yerle ş tirilmi ş , içinde biraz kum 
bulunan 5ox5ox3o cm. ebad ındaki tel kafeslere konmu ş tur. Kaya-
nozlara konan larvalardan baz ıları  daha önce 0°C. ve —5 °C de buz 
dolabında 16 saat bekletilmi ş lerdir. Ağı lın iç veya d ış  tarafına inşa 
edilen 3x3x2 m. ebad ı ndaki 2 tel kafese, s ırtında fazla say ı da larva bu-
lunan 2 ş er keçi yerle ş tirilmiş  ve bunlar larvalar döküldükten sonra 
bir süre, kafeslerde muhafaza edilmi ş lerdir. 

Bu ş artlar altında larvalardan pupa ve sinek meydana gelip 
gelmediğ i izlenmi ş , te ş ekkül edecek sineklerin çiftle ş me ve yumurt-
lama aktiviteleri ve taze olarak morfolojik ayr ı lıkları  incelenmeye 
çal ışı lmış tır. Merada keçilere yumurta b ırakmağ a gelen sinekler ara ş -
tırı lmış tı r. 

Muayene sonunda üzerlerinde sinek yumurtas ı  bulunan hayvan-
lardan 215 adet yumurta toplanm ış tır. Buna ilâveten kavanoz ve kafes-
lerde yeti ş tirilen sineklerden 23 adet yumurta elde edilmi ş tir. Bu yu-
murtalar ın morfolojisi incelenmi ş , 4o tanesi ı 5°-25°C ve % 85 nisbi 
rutubeti olan inkubatörde kuluçkaya terkedilmi ş tir. 

implantasyon maksad ıyla, inkubatördeki yumurtalardan elde 
edilen 4 larva ı  keçinin art bacak derisi üzerine b ırakılmış  ve böylece 
larvalar ı n deriyi delme mekanizmalar ı  ve vücutta takip ettikleri yollar 
izlenmek istenmi ş tir. Ayn ı  maksatla, k ı llarında yumurta bulunan 5 
keçi ı  ay süre ile mü ş ahade alt ı nda tutulmuş , hergün yap ı lan muayene-
lerle yumurtadan larvalar ı n ç ı kışı  ve deriye giri ş i gözlenmi ş tir. Bunu 
takiben bu keçiler birer ay ara ile kesilmi ş  ve vücutlar ında larvalar 
ara ş tırı lmış tı r. 
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Sonuçlar 

Przhevalskiana silenus'un biyolojik özellikleriyle ilgili bulgular a ş a-
ğı da aç ı klanmış tı r. 

Larvaları n Hayvan Vücudunda Geçen Geli şme Safhaları , Gelişme Süreleri 
ve Bulunduklar ı  Yerler: P. silenus larvalar ı nı n konakç ı  vücudundaki geli ş -
me safhalar ı nı , geli ş me sürelerini ve yerle ş tikleri yerleri tesbit mak-
dıyla, 2 yı l içinde kesilen hayvanlar üzerinde yap ı lan muayenelerden 
elde edilen sonuçlar cetvel ı  de gösterilmi ş tir. 

CETVEL 1 

İ ki sene içinde ayn ı  aylarda toplanan larvalar ı n hayvan vücudundaki 

geli şme safhalar ı  ve bulunduklar ı  yerleri gösteren cetvel 

Aylar 

Toplanan larva say ıs ı 	Hayvan vücudunda bulundu ğu yer 

1. safha 2. safha 3. safha 1. safha 2. safha 3. safha 

Nisan 
May ıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kas ı m 
Aral ık 
Ocak 
Şubat 
Mart 

0 
0 
0 
0 
0 
7 (%87) 

21 (%43) 
29 (%19) 
20 (% 4) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 (%12) 

27 (%56) 
110 (%73) 
148 (%32) 
48 (%14) 
3 (%04) 
1 (%02) 

10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 (% 7) 
292 (%54) 
284 (%85) 
641 (%99) 
463 (%99) 

— 

— 
— 
-- 
— 

Artbacak 

s ırt 
" 
,, 
35 

>, 

— 

— 
— 
— 
-- 

s ı rt 
ve yan 

s ırt 
,, 
,, 
)7 

7) 

s ı rt 
—
—
—
—
--
-- 

s ırt 

" 
,, 
7) 

Genel olarak cetveli de belirtilen bulgulara göre 9 Eylül'den 
15 Aral ı k'a kadar devam eden süre içerisinde hayvan vücudunda I. 
safha larvalara, 29 Eylül'den 15 Mart'a kadar 2. safha larvalara, 15 
Kas ı m'dan ı  o Nisa'a kadar 3. safha larvalara raslanm ış tır. Mayıs' 
dan Ağustos sonuna kadar hayvan vücudunda göç durumunda olmas ı  
gereken I. safha larvalar görülememi ş tir. Birinci safhada olan larvalar 
regio femoralis'in d ış  yüzünde, 1., 2. ve 3. safhada olanlar omurgan ın 
iki yan ı nda fossa paralumbalis'in ön hududundan, scapula'n ın arka 
hududuna kadar devam eden bölgede, subcutis içerisinde bulunmu ş -
lardır. Bunlar ın yanında özellikle hayvan ı n sı rt bölgesinde I., 2. ve 
3. Safha larvalar taraf ı ndan terkedildiğ i anla şı lan gömlek kal ı nt ı la-
r ı na da raslanm ış t ır. Oesophagus, diaframa, omurilik, omurga kanal ı  
ve iç organlarda, inter costal, kalp, çene ve dil adelelerinde larva 
bulunamam ış t ı r. 

Larvaları n Hayvan Vücudunda Yerle ş tikleri Yerler ve Aktivite Durum-
ları : P. silenus larvalar ı nın hayvan vücudunda bulunduklar ı  doku 
ve aktivite durumlar ı  cetvel 2 de belirtilmi ş tir. Bu cetvelde de 2 
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yı l içinde kesilen hayvanlar üzerinde yap ı lan çal ış malardan elde 
edilen sonuçlar gösterilmi ş tir. 

CETVEL 2. 

İki sene içinde ayn ı  aylarda larvalar ın hayvan vücudundaki aktivite durumlar ı n ı  ve bulun- 

dukları  dokuları  gösteren cetvel. 

Aylar 

S ırt bölgesinde bulunan 
larvalar 	(Subcutis) 

Artbacakta bulunan lar- 
valar (Subcutis) 

Diğer yerlerde 
bulunan 	larvalar 

kapsüllü kapsülsüz kapsüllü kapsülsüz kapsüllü kapsülsüz 

Nisan 10 (%100) 0 0 0 

r 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
 

Mayıs 0 0 0 0 
Haziran 0 0 0 0 
Temmuz 0 0 0 0 
Ağustos 0 0 0 0 
Eylül 0 5 (%62) 

C
, 3 (%37) 	0 

Ekim 5 (%10)  41 (%89) 2 (% 8) 0 
Kas ı m 17 (%11)  133 (%88) 0 0 
Aral ık 160 (%35) 300 (%65) 0 0 
Ocak 267 (%80) 65 (%19) 0 0 
Ş ubat 609 (%95)  35 (% 5) 0 0 
Mart 445 (%96)  19 (% 4) 0 0 

Yukar ıdaki cetvelden tnla şı ldığı  gibi larvalara sadece deri alt ında, 
subcutis içinde raslanm ış tır. Eylül ve Ekim aylar ında hayvan ın sı r-
tı nda ve art bacaklar ında bulunan larv alarm etrafında, genellikle ba ğ -
dokudan bir kapsülün bulunmad ığı , yani bunlar ın henüz muhace-
ret safhas ında olduklar ı  görülmüş tür. Ekim ay ından Ş ubat ay ına kadar 
geçen süre içerisinde hayvan ı n sırt bölgesinde bulunan larva say ı sının 
arttığı  ve bunları n çoğunlukla muhaceret durumlar ı  sona ermi ş , etrafı  
kapsüllü olgun larvalar olduğu anla şı lmış tır. Genellikle Nisan ay ı nın 
ı  o una kadar larvalar konakç ıyı  terkedip topra ğ a dü ş tüklerinden 
hayvan vücudundaki say ı ları  gittikçe azalm ış tır. Sırta gelmi ş  ve 2. 

safhaya yeni eri şmiş  larvalar ın, Kası m'dan itibaren deride delikler aç-
tı kları  ve peritrem'lerini bu deliklere dayayarak, d ış arı dan oksijen alma 
olanağı na kavu ş tukları  tesbit edilmi ş tir. Kapsüllü larvalarda da ayn ı  
durum görülmü ş tür. Hayvan ın sırt bölgesinde geli şmesini i amamla-
mış  3. safha larvalarm, ı  Ş ubat'tan itibaren derideki deliklerden d ı -
şarıya ç ıktıkları  anlaşı lmış tır. Renkleri siyahla ş mış  bu larvalar ın kısa 
bir süre kıllara tutunarak hayvan ın üzerinde kald ıkları , sonra ko-
nakçıy ı  terkederek topra ğ a dü ş tükleri görülmü ş tür. 

Larvalardan Pupa ve Sineklerin Meydana Gelmesi: Olgunlaşı p yere 
düş tükten sonra veya henüz deri alt ındayken toplan ıp kültürü yap ı lan 
3. safha larvalardan al ınan sonuçlar Cetvel 3 de özetlenmi ş tir. Burada 
da iki yılda yap ılan çal ış maların sonuçlar ı  belirtilmi ş tir. Kültür 
3. safha larvalar ın bulunduğu dönemde yap ılmış tır. 
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CETVEL 3. 

İ ki sene içinde ayn ı  aylarda yap ılan larva kültürlerinden elde edilen sinek say ıs ını  gösteren 

cetvel. 

Kültürü yap ı - 
lan larvalar 

Pupa Sinek 

Adet Süre (gün) Adet Süre (gün) Aylar 

*Aral ı k 80 0 – 0 — 
*Ocak 80 0 – 0 — 
Ş ubat 207 98 (%42) 5-7 (6) 98 (%42) 31-116 (73) 
Mart 110 56 (%50) 3-5 (5) 56 (%50) I 20-68 	(44) 

* Deri alt ında bulunan ve elle s ıkı larak ç ıkarı lmış  3. safha larvalar. 

Cetvel 3 de görüldü ğü gibi Ş ubat ve Mart aylar ında olgunla şı p 
hayvanı  terkederek yere dü ş en siyah renkli larvalar ın çoğu 3-7 gün için-
de pupa haline gelmi ş  ve bunlardan 20-116 gün içinde sinekler ç ı k-
mış tır. Buna kar şı lı k Aralı k ve Ocak aylar ında canlı  hayvanların 
derileri altından sıkarak ç ı karı lmış  3. safha larvalar ın hiç birisinden 
pupa veya sinek meydana gelmemi ş tir. S ı karak ç ıkarı lan veya kendi-
liğ inden ç ıkıp herhangi bir etki alt ında zedelenen larvalardan, tam 
olarak olgunla şmış  olsalar bile, pupa ve sinek elde edilememi ş tir. Mart 
ayında kültürü yap ılan larvalardan Ş ubat ayı ndakilere nazaran, 
daha k ı sa zamanda ve daha çok say ıda sinekler meydana gelmi ş tir. 
Keza laboratuvar ş artlarında haz ırlanan kültürlerden elde edilen sinek 
sayı sının, ağı l ve mera ş artlar ı nda haz ırlananlardan meydana gelen-
den daha fazla oldu ğu görülmü ş tür. Ayrıca laboratuvarda sinekler daha 
kısa süre içinde meydana gelmi ş lerdir. Mesela, laboratuvarda i 98 lar-
vadan 78'i (% 5o) 26-68 (ortalama 47) günde, a ğı la yerle ş tirilen 66 
larvadan 48'i (% 3 ) i ı  o- ı  ı  6 (ortalama ı  ı  3) günde, meraya b ırakı -
lan 62 larvadan 28'i (% 18) 6o-go) (ortalama 75) günde sinek hali-
ne gelmiş lerdir. Laboratuvar ş artlar ı ndan sonra, ağı l ş artlar ının fazla 
sayıda sinek te şekkülüne daha uygun oldu ğu anlaşı lmış tır. Mera şart-
larında az sayıda sinek meydana gelmesine kar şı l ık, ağı ldakine nazaran 
inkübasyon süresinin k ı saldığı  görülmüş tür. Bundan baş ka direkt 
güne ş  ışığı nı n sineklerin meydana gelmesini olumsuz yönde etkiledi ğ i 
kanı sı na vanlmış tır. Mesela, laboratuvarda ayd ınlık bir köş eye konan 
kültürlerden 20-53 (ortalama 36) günde ve % 36 oran ında sinek ç ık-
tığı  halde, lo ş  bir köş eye konan kültürden 64-68 (ortalama 66) günde 
% 58 oran ında sinek meydana gelmi ş tir. Bununla beraber ayd ınlığ a 
konan kültürlerde inkübasyon süresinin daha k ısa olduğu görülmü ş -
tür. 

Bu arada fazla so ğ uğun larva kültürleri üzerindeki tesiri de k ıs-
men incelenmi ş tir. Bu maksatla —5 °C. de buz dolab ında 16 saat bek-
letilen 4 olgun larvan ın hiç birisinden sinek meydana gelmemi ş tir. 
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Fakat o °C. de 16 saat bekletilen 4 larvadan 2 cinin 33 gün içinde sinek 
haline geldiğ i tesbit edilmi ş tir. 

Kültürlerden elde edilen sineklerin 3-13 gün kadar ya ş adıkları  
anlaşı lmış tır. Özellikle doğ rudan doğ ruya güne ş  ışığı na terkedilen 
kafeslerde bulunan sineklerin çok hareketli olduklar ı  ve uçarak devam-
lı  vı zı ldadıkları  müş ahede edilmi ş tir. Ayn ı  kafeste bulunan -hareketli 
erkek ve di ş i sineklerin çiftle ş tikleri görülmemi ş tir. 

Bütün çal ış malar ı mıza rağmen, merada hayvanlar üzerinde sinek-
leri görmek ve yakalamak mümkün olmam ış tır. Dolayı sıyla doğ al ola-
rak ta aktiviteleri izlenememi ş tir. 

Sineklerin Yumurtalama Dönemi, Yumurtalar ı n Hayvan üzerinde Bu-
lundukları  Bölgeler ve İnkubasyon Süreleri : Sineklerin yumurtlama dönemi, 
üzerinde yumurta bulunan hayvan say ı sı  ve yumurtalar ı n bulunduk-
ları  bölgeler üzerinde yap ı lan çal ış malardan al ı nan sonuçlar Cetvel 
4 de özetlenmi ş tir. Bu cetvelde de iki y ı llık çal ış malardan elde edilen 
sonuçlar gösterilmi ş tir. 

CETVEL 4. 

İ ki y ıl içinde ayn ı  aylarda üzerinde yumurta bulunan hayvan say ı s ı  ve yumurtalar ın bulun- 

duğu yerleri gösteren cetvel. 

Aylar 
Muayene edilen 
hayvan sayıs ı  

Yumurta bulu- 
nan hayvan sa- 

yısı  

Enfestasyon 
oran ı  

Yumurta bulu- 
nan bölge 

Nisan 720 44 6 Art bacak 
Mayıs 720 88 12 Bacaklar, 	göğüs 
Haziran 720 80 11 Bacaklar, 	göğüs 
Temmuz 720 0 — — 
Ağustos 720 0 -- — 
Eylül 720 0 — — 
Ekim 720 0 — — 
Kası m 720 0 — — 
Aral ık 720 0 — — 
Ocak 720 0 — — 
Ş ubat 720 0 — — 
Mart 720 0 — — 

Cetvel 4 de belirtildi ğ i gibi, hayvanlar üzerinde yumurtalara 
13 Nisan-2o Haziran tarihleri aras ında raslamak mümkün olmu ş tur. 
Bunların insidensi Mayıs ayı nda artm ış tır. Yumurtalar genellikle art 
bacaklarda regio genualis ve articulus tarsi'nin ön medial taraf ında, 
bazan da metatarsus ve phalangis'lerin arka ya da medial taraflar ında 
bulunmu ş lard ır. Ender hallerde ön baca ğı n medial tarafında, göğ üse 
yakı n yerlerde ve boyun alt ında görülmü ş tür. Bunlar kal ın kutuplar ı n-
dan yap ış kan bir maddeyle k ıllara yap ış tırı lmakta ve kılla yumurta 
aras ında takriben 45 °C. lik bir aç ı  meydana gelmektedir. Bir hayvan- 
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da ı  - ı  o, bir kı l üzerinde 1-4 yumurta görülmü ş tür. Yumurtalar genel-
likle aynı  yerde ve kümeler halinde bulunmu ş tur. 

Kültürden elde edilen di ş i sinekler, bulundukları  kavanoz veya 
kafeslere yerle ş tirilen tiftik üzerine yumurtalar ı nı  bırakmış lardı r. 
Bunlar pupadan ç ı ktıktan 3-4 gün sonra ve günün s ıcak saatlerinde 
yumurtlamağ a baş lamış lardır. Yumurtlama periyodu 1-2 saat devam 
etmiş tir. Her sinek 7-12 adet yumurta yumurtlanu ş tır. Içerisine keçi 
konan, ağı lın içinde ve d ışı nda bulunan kafeslerde meydana gelen 6 
diş i sinekten hiçbirisi keçilerin k ıllarına yumurta b ırakmamış lardı r. 

Sürüde hergün kontrol edilen bir grup hayvan üzerinden, sinekler 
tarafı ndan yeni b ırakı ldığı  anlaşı lan 4o yumurta toplan ıp 15-25 'C. 
de ve % 85 rölatif rutubeti bulunan, inkubatöre konmu ş  ve bunlar-
dan 5-19 (ortalama 12) gün içinde 9 adet ı  safha larva ç ıkmış tır. S ı -
cakl ık azaldıkça inkubasyon süresi uzam ış t ı r. Yumurtay ı  terkeden lar-
valar inkubatörde 1-3 saat içinde ölmü ş lerdir. Kültürden elde edilen 
sineklerin yumurtlad ığı  23 yumurtanı n hiç birinden larva ç ı kmamış -
tır. Yap ı lan kontrollarda bunlar ın infertil olduklar ı  anlaşı lmış tı r. 

Hayvan vücuduna giri ş  mekanizmas ı  ve yollarını  izlemek maksa-
dıyla , yumurtadan yeni ç ıkan larvalardan 4 tanesi bir keçinin art 
bacak derisi üzerine b ırakılmış , fakat deriye girmeden k ısa zaman içinde 
bunların öldüğü görülmüş tür. Ayr ı ca bu maksat için her birinin art 
bacağı nda 3-7 yumurta bulunan 5 keçi mü ş ahedeye al ınmış  ve bir ay 
süre ile hergün kontrol edilmi ş ler, fakat larva lar ın yumurtay ı  terketti ğ i 
ve deri altına girdiğ i görülememi ş tir. Bunu takiben bu keçiler birer 
ay ara ile kesilerek vücutlar ı nda larvalar ara ş tırı lmış , lakin hiçbir lar-
yaya raslanamam ış tı r. Bu ş ekilde yap ı lan implantasyon çal ış maların-
dan olumlu sonuç al ı namam ış tı r. 

Orta Anadolu Şartlarında P. silenus'un Hayat Siklusu: Buraya kadar 
yapıldığı  bildirilen araş tırmalardan elde edilen bulgular ı  göz önünde 
tutarak P. silenus'un hayat siklusunu Ş ekil I de gösterildi ğ i tarzda özet-
lemek mümkündür. 

P. silenus'un sinekleril Nisan ayını n ilk yarı sından itibaren pupa-
dan ç ıkıp uçmağ a baş lamış lard ır. Hemen çiftleş ip Nisan ayı nın ortas ına 
doğ ru, di ş i sinekler keçilerin ço ğunlukla art bacak,bazen de ön bacak ve 
göğüs kı llarına yumurtalar ı nı  bı rakm ış lard ır2.Sinekler takriben Haziran 
ayının son yarı sına kadar faaliyetlerine devam etmi ş ler; bu süre içe-
risinde de hayvanlar üzerine yumurtalar ını  bırakm ış lard ır. Mayı s 
ayı nın başı ndan itibaren bu yumurtalardan ı  safha larvalar ç ı kmaya 
baş lamış ' ve bu durum takriben Temmuz ay ının ilk haftasına kadar 
devam etmi ş tir. Yumurtadan ç ıkan larvalar muhtemelen 2-3 saat içinde 
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art ve ön bacak veya gö ğüs derisini delerek subcutis içerisine girmi ş ler; 
bu larvalar subcutis içinde muhaceret ederek hayvan ın sırt bölgesine 
doğ ru ilerlemi ş lerdir. Eylül ayı nın son haftas ı ndan itibaren Aral ık ay ı -
nın ortas ı na kadar hayvan ı n s ı rt bölgesine eri ş mi ş ler ve 2. larva safhas ı na 
girmiş lerdir4 . Birinci safhada bulunan larvalar geli şmelerini tamamla-
yabilmek için 2 gömlek de ğ i ş tirmiş lerdir. Bunlardan biri subcutis içinde 
muhaceret esnas ı nda meydana gelmiş ; fakat diğ erinin yumurtadan ç ı k-
t ı ktan sonra, vücuda girmeden önce mi, yoksa vücuda girdikten sonra-
mı  oldu ğu kesinlikle anlaşı lamamış tır. Eylülün son haftas ında ba ş la-
yan 2. safha larva dönemi Mart ay ı nın ortas ı na kadar sürmü ş  ve bu 
müddet içinde larvalar tekrar bir gömlek de ğ iş tirmiş lerdir. Tamamen 
hayvanın sırt bölgesinde ve subcutis içinde bulunan 2. safha larvalar, 
Kas ım ayını n ortası ndan itibaren 3. larva safhas ına dönü ş meğe baş la-
mış lard ı r 5 . Mart ay ı  ortas ına kadar da tamamen 3. larva safhas ı na dö-
nüş müş lerdir. Larvalar 2. safhada iken deride delikler açarak teneffüs 
borularıyla dış ardan hava almaya ba ş lamış lard ı r. 

Kas ım ayının ortas ından itibaren olu ş mağ a baş layan 3. safha 
larvaların etrafı  bağ  dokudan bir kapsülle çevrilmi ş tir. Ancak derideki 
delikle dış arı  ile olan irtibatlar ı  devam etmi ş  ve böylece hava almalar ı  
önlenmemiş tir. Ş ubat başı na kadar olgunla ş an 3. safha larvalar, derideki 
deliklerden toprağ a dü şı ne,:ğ e baş lamış lar ° ve Nisan ay ı nı n ortalar ı na 
kadar hayvan ı  tamamen terketmi ş lerdir. Bu larvalar henüz topra ğ a 
düş meden önce ı  gömlek daha değ iş tirmiş ler ve renkleri siyahlaş mış tı r. 
Toprağ a dü ş en 3. safha larvalar takriben 3-7 gün içinde pupa safhas ına 
girmiş lerdir. Meydana gelen pupalardan Nisan ay ının ilk yarı sından 
itibaren sinekler ç ı kmağa baş lamış  ve bu durum Haziran ay ını n ilk 
yarı sı na kadar devam etmi ş tir. 

Tartış ma 

Baz ı  araş tıncılara göre, keçinin bacak k ı llarında bulunan yumur-
talardan ç ıkan larvalar deriyi delip, ba ğ  doku içinde muhaceret ede-
rek s ırta eri ş irler 3  ve orada omurgan ı n iki yanı nda son kaburgadan boy-
na kadar olan sahada ve deri alt ında geli ş melerini tamamlarlar2. 
Diğ er baz ı ları na göre, bu parazitin larvalar ı  s ı rtta deri alt ı nda bulun-
duğu halde canalis vertebralis'de ve oesophagus'da bulunmazlar. Yap ı -
lan ara ş tırmadan al ınan sonuçlar yukarda kaydedilen görü ş leri destek-
ler niteliktedir. Zira çe ş itli organların gözden geçirilmesine ra ğmen 
larvalar sadece bacak ve s ı rtta subcutis içinde bulunmu ş tur. 

Soni 6 Hindistan'da, Grunin2 Özbekistan'da, Madel 4 Afganis-
tan'da, Ağustos başı ndan Eylül sonuna kadar, hayvanlar ı n sırt böl-
gesinde ı  safha larvalara raslad ıkları nı  bildirmiş lerdir. 
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Bunlara Orta Anadolu'da Eylül ay ı nın ilk haftas ından Aral ı k 
ayının ilk haftas ına kadar tarafı mızdan raslanm ış tır. Ba ş langı çta 
sadece regio femoralis'de bulunan bu larvalar bilâhare s ırtta görül-
müş lerdir. Grunin'in2 bildirdiğ i ş ekilde bunların sırt derisi alt ı nda 
bağ  dokudan bir kapsülle çevrildi ğ i tarafı mızdan tesbit edilememi ş tir. 
Ayrıca Madel'in 4 belirttiğ i gibi 2. safhaya eri ş mek için ı  değ il 
gömlek değ i ş tirdikleri bu çal ış mayla anla şı lmış tı r. 

İ kinci safha larvalara Hindistan'da 6 Ekim ay ı  başı ndan, Kasım 
ayı  ortalar ına kadar, Afganistan'da 4  Eylül'ün ilk haftas ı ndan Aral ık 
ay ı nı n ortas ı na kadar hayvanlar ı n sırtı nda raslamak mümkün olmu ş -
tur. Orta Anadolu'da Eylül ay ı  sonundan Mart ayı  başı na kadar bun-
lara raslanm ış tır. İ kinci safhaya eri şen larvalar ı n deride delik açtığı  
ve 3. safhaya geçmek için bir gömlek de ğ iş tirdikleri 4 tarafim ızdan da 
tesbit edilmi ş tir. 

Üçüncü safha larvalar Hindistan'da 6 ve Afganistan'da 4 Kas ım-
Mart ayları  arasında görülmüş tür. Ş ubat'tan itibaren de topra ğ a düş -
meğ e baş lamış lardır 4. Orta Asya'da' Ocak ay ı nda dökülmeğ e ba ş la-
mış tır. Orta Anadolu'da Kas ı m ayı ndan Nisan ay ı  ortalar ına kadar 
bunlar görülmü ş  ve Ş ubat ay ı nda topra ğ a dü ş tükleri anla şı lmış tır. Fakat 
Grunin'in2 belirtti ğ i gibi larvalar ı n sadece günün en s ıcak saatlerinde 
değ il gece dahi onları  terkettikleri ve bol miktarda a ğı lı n zemininde 
bulundukları  müş ahade edilmi ş tir. 

Düş en larvalar ı n oda derecesinde takriben ı  haftada pupa haline 
geldiğ ini ve bunlardan ortalama 8o günde sineklerin ç ıktığı nı  bildiren 
Madel'in 4 görü ş ünü bizim bulgular ı mız da do ğ rulamaktad ı r. 

Grunin'e göre' sinekler Orta Asya'da Nisan ay ı nı n son yarı sı ndan 
itibaren faaliyet göstermektedirler. Yumurtalar ı nı  hayvanların ön 
ve arka bacak veya gö ğüs kı llarına b ırakmaktad ırlar. Halbuki Soni'ye 
göre 6  Hindistan'da Mart ay ı  ortalar ında olu ş maya ba ş layan pupalar-
dan, Ağustos ayı  ortalar ı na kadar sinekler ç ıkmakta ve Ağustos ay ı nda 
yumurtalar ı nı , hayvanlar ın s ırt kı llarına bırakmaktad ırlar. Biz sinek-
lerin Orta Anadolu'da Nisan ay ı nın ilk haftas ından Haziran ay ını n 
ortalar ı na kadar faaliyet gösterdiklerini, yumurtalar ını  genellikle arka 
bacak ve bazan da ön bacak ve gö ğüs kıllarına bıraktıkları nı  tesbit 
ettik. Bu bak ımdan bulgular ımız daha çok Grunin2'in görü şünü destek-
ler niteliktedir. 

Yumurtan ın inkubasyon süresinin aynı  ş artlarda 5-19 gün ara-
sı nda değ iş tiğ ini, ortam ın sı caklığı  artt ı kca inkubasyon süresinin k ısal-
dığı nı  müş ahede ettik. 
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Buraya kadar yap ı lan tart ış malardan, P. silenus'un mevsimsel ak-
tiviteleri üzerinde çe ş itli ara ş tı rı cı lar ı n yapt ığı  çal ış malardan elde edi-
len bulguların az çok farkl ı  oldukları  görülmektedir. Bunlar ın,ara ş tı r-
maların yap ıldığı  ülkeler aras ı nda bulunan coğ rafi ve iklim ş artlar ını n 
farkl ı  oluşundan ileri geldi ğ i kuvvetle muhtemeldir. Bu bak ı mdan her 
ülkede ve hatta iklim bak ımı ndan birbirinden farkl ı  bölgelerde bu 
parazitin biyolojisi incelenmelidir. Böylece parazitin eradikasyonu üze-
rinde yap ı lacak çal ış malardan olumlu sonuç almak mümkün olur. 
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Ş ekil 1. Przhevalskiana silenus'un hayat siklusunu gösteren resim. 1: imago devresi; 2: yu- 

murtlama dönemi; 3: 1. larva devresi; 4: 2. larva devresi; 5: 3. larva devresi; 6: pupa 

dönemi 


