
A. Ü. Veteriner Fakültesi
Su Ürünleri, Balıkcılık ve Av Hayvanları Kürsüsü

Prof Dr. Zihni Erençi1t*

SITMA (stVRtsİNEK) SAVAŞı VE BALIK YETİŞTİRİctLtGt
tŞLETMELERİ ÜZERİNDE GÖRÜŞLER

Zihni Erençin

Ansiehten über Ma1aria-MüekenbekiDıpfung und Fiseh-
zuehtbetriebe.

Zusammenfassung: Die Chronik der Seuche hatte bei uns einen
tragischen Verlauf (1910-1920) mit gutem Ende (1930). Aber, naclı langer
Periode von mehreren Dekaden (1930-1970) ohne lılalaria hat sic/ı die Seuche
wieder explosive ausgebrochen.

Neben der Behandlung der Patienten legt die Regierung mit Einwirkung
der Weltgesundheitsorganisation auf die Mückenbekiimpfung grossen Wert.
Bei der klassischen Bekiimpfung der Mücken kommen, wie überall, zwei Wege
in Frage. Ein mit Chemkalien (Insekticiden) und anderer mit Fischen (Müc-
kenvertilger). Der erste Weg ist wegen der umweltverschumutzung zu entraten.
Als Vbertrager in Frage kommende Mücken haben bei uns die grosse Mögliclı-
keit überall zu vermehren.

Die weltbekannten Fiebermücken (Anopheles) und Hausmücken (Culex)
gehören zu der Unterfamilie Culicinae. Die Unterscheidung bzw. die Kenntnis
der einzelnen Gattungen ist von grosser Bedeutung. Schon die Form der Eier
und die Art der Eiablage ist bei den Vertretern der einzelnen Gattungen sehr
untersehiedlich. Die Anopheles Eier besitzen Schwimmforrichtungen, die ein
Untersinken im Wasser verhindern. Auch die Eier der Culex-Arten schwimmen
auf dem Wasser, allerdings nach einem anderen Prinzip. Auc/ı im Larven-
und Puppenstadium lassen sich die einzelnen Gattungen gut von einander unterse
heiden.
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Man kann eine Fiebermücke (Anopheles) an ihrer Sitzhaltung an der
Wand von einer Hausmücke (Culex) Unterscheiden: Wiihrend die Körper-
haltung der Fiebermücke mehr oder weniger gestreckt ist, machen Hausmücken
einen Buckel.

Bei der biologischen Bekiimpjung der Mücken haben manche Fische
grossen Namen gemacht. Sie geMren im Allgemeinen zu der Familie Poeciliidae.
Ihre Bescheidenheit in den Lebensansprüchen und die schnelle Generationsfolge
machen sie zu beliebten Aquarienjischen. So haben sie sich in alle Erdteile
verbreitet. Besonders trifjt das jür die Art Lebistes reticulata zu. Dieser Fisch
wurde auch als Mückenlarvenvertilger vielen Drts angesiedelt. Eine andere
Art dieser Familie (Gambuse) hat ihre Heimat in den östlichen Staaten der
USA, aber auch auj einigen Westindischen Inseln, in Mexiko und Mittel-
amerika. Sie sind in Klimatisch geeigneten anderen Gewiissern künstlich ange-
siedelt worden. lhr Ruj als Vertilger von Moskitolarven Izat diesen kleinen
Fisch bekannt und begehrt gemaclzt. So kam die Gambuse (Gambusia affinis)
in vielen jieberverseuclzten Gegenden der Welt, wie zum Beispiel auch nach
Sü4frankreich, ltalien, Spanien, in die SovJetunion und lsrael.

Sie bringen aber ojt grosse Nachteile mit sich, da diese Jagende Fische
sich nicht nur von Mückenlarven erniihren, sondern auch die Brut anderer
Fische vernichten. Deswegen sind sie von den Brutzuchtbetrieben jern zu hal-
ten. (Eingegangen ab. 25.10.1978.)

Özet: Sıtmanın acı öyküsü ülkeyi kasıp kavururken (1900-1920)
başarılı bir savaşla hastalık durdurulmuştu (1930).

Uzun bir aradan (1930- i970) sonra hastalık yeniden, bir patla-
mayla, ortaya çıkmış bulunuyor.

Hastaların ilaçla tedavisi yanında, hükümet, dünya sağlık teşki-
latının da desteği ile, sivrisinek savaşına büyük bir önem vermektedir.
Sivrisinek savaşında, her yerde olduğu gibi, iki yol vardır. Bunlardan
biri kimyasal bileşimlerle (Insektisitler), diğeride sinek yumurtalarını,
larvalarını yiyen etcil balıklarla sivrisinek savaşıdır. Birinci yol çevre
kirlenmesi (su ve toprak kirlenmesi-insan sağlığı) nedeniyle, çok dikkat
ve bilgiyi gerektirmektedir (1,8,9 ve 11).

Sıtmada, hastalığı, paraziti hastalardan sağlarnlara taşıyan sivrisi-
nekler bizde her yerde üreyip çoğalma olanağına sahiptirler.

İnsanları rahatsız eden sivrisinekler, sıtma sinekleri (Anopheles) ve
ev sivrisinekleri (Culex) Culicinae alt familyasına girerler (4) .Bu cinsle-
ri birbirinden ayırt etmek önemlidir. Bunların yumurtaları ve kokon-
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ları her iki cinste farklıdır. Sıtma sineklerinin yumurtalarında, bun-
ların yüzmesini sağlayan, bir yüzdürgeçlcri vardır (Resim 2).

Anopheles

Resim 1

Culex

Ev sivrisineklerinin yumurtaları da suda yüzer. Ama, bunlarda
yüzme mekanizması başka bir prensibe bağlıdır. Bu cinsleri larva ve
kokon döneminde de birbirlerinden ayırmak olasılığı vardır. Bir
sıtma sineğini duvarda konmuş haldeyken ev sivrisineğinden ayırmak
kolaydır. Sıtma sineği duvarda gövdesi gergin olarak dururken ev
sineği kamburunu çıkararak durur (Resim I).

Sivrisinek savaşında bazı saldırgan balıklar büyük ün yapmıştır.
Bu balıklar Poeciliidae familyasmm küçük balıklarıdır. Bunlar her or-
tamda kolay yaşarlar ve çoğalırlar. Bu özellikleriyle, bunlar akvaryum
balığı olarakta ün yapmışlardır. Poeciliidae böylece, dünyanın birçok
yerlerine yayılma olanağı bulmuştur. Bu bakımdan özellikle lebiste:;
(Lebistes reticulata) ün yapmıştır. Dünyanın birçok yerlerinde Le-



bistesten de sinek savaşında yararlanılmıştır. Bu Kategoriden diğer
bir balık, Gambuse sinek savaşında özel bir üne sahiptir (Resim 3).
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Bu balıkların vatanı USA ise de, bunlar batı Hindistan adaların-
dan Meksika'ya da yayılmışlardır (5 ve 6) Bunlar iklimi elverişli
başka ülkelere de yerleştirilmişlerdir. Bu özellik Gambuse'yi dünya'ya
tanıtmış, aranılır bir balık haline getirmiştir. Sinek savaşında en çok
kullanılan cins Gambusia affinis'dir. Bu, dünyanın sıtmadan zarar
görmüş birçok ülkelerinde, örneğin güney Fransada, İtalyada, İspan-
yada, Sovyetler Birliğinde ve İsrailde, bu amaçla yetiştirilmektedir
(3 ve 5).
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Sıtma savaşında ün yapmış bu balığın önemli bir sakıncası var-
dır. Bunlar yalınız sinek yumurta ve larvalarını değil, gelir balıklarının
yumurta ve larvalarını da yerler (5). Bu nedenle, bunlar balık yetiştiri-
ciliği işletmelerinden uzak bulundurulurlar. Balık yetiştiriciliği işlet-
melerinde yapayolarak üretilen balıkların (alabalık, sazan vs.) yav-
ruları da sinek yumurta ve larvalarını tükettikleri için bu işletmelerde
sinek savaşı kendiliğinden gereksizdir (3,6 ve 12).

Giriş

Sıtma bölgemizde, uzun yıllar, doğa kuralları altında surup
giderken başarılı bir savaş sonucu (1910-1930) hemen tamamen sön-
dürülmüştür. Sıtmayla savaş klasik olarak, iki yoldan yapılmaktadır:
I-Hastaların ilaçla iyileştirilmesi; 2-Sivrisineklerin yok edilmesi.

Sivrisineklerin (Nematocera) birçok türleri vardır. Bunlardan
bazıları insan sağlığı için önemlidir. Bunlar ev sivrisinekleri (Culex)
sıtma sivrisinekleri (Anopheles) dir. Sıtma sivrisineği sıtma parazitini
(Plasmodium vivax) insandan insana taşır. Sıtma savaşında hasta-
ların ilaçla iyileştirilmesi kadar, sivrisineklerin yok edilmesi de önem-
lidir.

Sivrisinek savaşında iki metod klasikleşmiştir. Bunlardan birisi
sineklerin (yumurta ve larvaları) etgin bileşimlerle (ensektisit'ler) yok
edilmesi (kimyasal savaş) ; diğeri ise bu iş de sadırgan balıkların kul-
lanılmasıdır (biyolojik savaş).
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Kimyasal sava~: Önceleri sivrisinek sava~ında, yumurta ve lar-
valara kar~ı madeni yağlar (mazot vs.) da kuııanılmı~tır-sineklerin
yumurta bıraktığı, ürediği yerlere (lağımlara, foseptik çukurlarına)
sık sık mazot dökülmü~tür. Çe~itli tarım zararlılarına ve sivrisineklere
kar~ı modern sava~ 1930 larda, Müller (1939) tarafından DDT'nin
bulunmasıyla (klorlu hidrokarbonlardır) ba~lamı~tır. Ayni yönde
sürdürülen ara~tırmalar daha uygun ensektisit'lerin bulunmasına yol
açmı~tır. Bunlar arasında asitfosforik esterlerj önem ta~ır. Bu grup-
tan en elveri~li olanları Carbamit'lerdir.

Bu ensektisit'ler arasında en çok kullanılanı DDT olmu~tur. Son
yıllarda DDT grubunun çe~itli nedenlerle insan sağlığı ve çevre sorun-
ları bakımından sakıncalı olduğu anla~ılmaya ba~lanmı~tır.

Bu sakıncalar:
1- Bu bile~imler bozulmadan uzun yıllar doğada kalabilmektedir.
2- Yağda eridikleri için, hayvan ve insan vücutlarında depo-

lanabilmektedir.
3- Besin zincirinin son halkası olan insanda kronik zehirlenmelere

yol açmaktadır.
DDT özellikle dünya kuş faunasında bazı türlerin ortadan kalk-

masına yol açmaktadır (7). Bu durum karşısında batının ileri endüstri
ülkelerinde bu maddelerle zararlı sava~ı durdurulmuş-yasaklanmı~-
tır (2,11).

Sivrjsineklere kaqı biolojik sava~ta dişli sazanlardan bazı saldır-
gan balıklar kullanılmaktadır. Sıtma sineğine kaqın da Poeciliidae
familyasının ün yapmı~ balıkları Poecilia (Lebistes reticulata) ve Gam-
busia affİnis'dir. Bu küçük balıklar (6-8 cm.) kolay yeti~ir, hızlı ürer-
ler (canlı yavru doğururlar). Vatanları USA'nın doğu eyaletleri, bazı
batı Hindistan adaları, Meksika ve orta Amerika'dır. Bunlar, akvar-
yum balığı olarak ve sivrisinek sava~ı için ba~ka ülkelere götürülmü~-
ler ;güney Fransada, İspanyada, İtalyada, Sovyet Rusyada ve İsrailde
ba~arıyla kullanılmı~lardır (3) .Gerek Gambusa'lar ve gerekse Lebistes'
ler bulundukları alanda gelir balıklarının yavrularını da yerler. Balık
yetiştirilen i~letmelerde sinek savaşı yapılmaz (5,12).

Tartışına

Türkiyede Çukurovada (güneydoğu Anadolu) sıtma bulgularının
artması üzerine, yoğun bir sinek sava~ı ba~latılmıştır. Bu sava~ bir
yönden kimyasal maddelerle (ensektisit'lcrle), bir yönden de biolojik
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metodlarla yürütülecektir. Çevre sonunları ve insan sağlığı bakımın-
dan klorlu hidrokarbonlara (DDT) yer verilmediğine kesinlikle inanı-
yoruz. Çe~itli su birikintilerinin (kanalizasyon, foseptik çukurlarının)
mqdeni yağlarla (mazot vs.) dezenfekte edilmesi de çok zararlıdır
(1,8). Bir litre yağın 100 m lik bir toprağı abiotik hale getirdiği, yer-
altı sularını kirlettiği bilinmektedir (I, ll).

Ülkede kültür balıkçılığı geli~me dönemindedir. Bu i~letme1erdc
bulunan yavru göletlerinde sinek yumurta ve larvalarım tüketen binler-
ce balık (mı de 500-1000) yaşar. Buralarda sinek sava~ı kendiliğinden
olu~ur.

Literatür

1- Buehwa1d, K. und Engelbert, W. (1969): Handbuchfür LandJc-
haftspjlege und Naturschutz. BLV-Basel-Wien.

2- Buehwald, K. und Engelbert, W. (1971): Umweltschutz und
Gesellschaft. Naturschutz und Naturparke. 60:1-16.

3- Deeker, K. und Peter, G. (1964): Urania Tierreich (Fische Lurc-
he-Kriechtiere). Harris Deutsch. Franfurt JM.

4- Deeker, K. und Peter, G. (1964): Urania Tierreich (Insekten).
Harris Deutsch. Frankfurt IM.

5- Erich, Th-, Kasbauer, P. und Lillelund, K. (1973): Grzi-
meks Tierleben (Fische). Kindler V.

6- Frank, S. (I 969) : Das grosse Bildlexikon derFische. Bertelsmann V.

7- Friese, F. (1978): Immer weniger Stö'rche Kehren zurück. Kosmos
3 (78): i16.

8- Gasiorowski, K. (197 i) : Commercial desu1jurization of reduced erude
succesful. Oil and Gas. 25 :138.

9- Kopiseh, W. und Wielend, Th. (1978): Pflanzenschutzmittel
Rückstandprobleme in Landem der Dritlenwelt EntwicklungsHinder.-
raum. 1:17-18.

10- Lindberg, G.U. (1971): Fishes of the World. John Willey and Ber-
telsmann V.

i 1- Olsehowy, G., Mrass, W. (i 969): /;,urbelastung der Landschaft
Schriftenreihe. Naturschutz-Iandschaftspflege. 4: 71-72.
Yazı 25. ıO.ı978 Günü Alınmıştır.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008



