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Liee (Mallophaga, Anoplura) species on eattle of Elazığ vicinity

Summary: This stud.Y was eondueted on the eaule in Elazığ and Us
three distriets (Baskii, Kovancılar, Sivrice) during November 1991- November
1992. A total of fourty eaU/e were monthly examined in terms of !ice from
(our loealities during ayear.

Louse eolieeted from eaule were plaeed in 70 % ethyle aleohol and brought
into laboratory and plaeed in ehloralhydrate solution for clearning, later speci-
mens were moımted (in Canada balsam) on glass slides for microscopic exami-
nation.

A total of 535 caule were examined and 184 (34.4 %) found to be
infested with louse. The speeies of lice found on the infested caule were 82. 1 %
Bovicola bovis, 7. ı % Linognathus vituli, 0.5 % Solenopotes capillatus,
0.5 % B. caprae, 5.4 % B. bovis -+- L. vUuli, 1.6 % B. bovis +
B. caprae, 1.6 % B. bovis + Eomenacanthus stramineus, 0.5 % B. bovis +
S. capillatus and 0.5 % B. bovis -+- B. ovir.

The highest level of inftistation rates were found in May (60 %), Febru-
ary (50.0 %), March (47.8 %) and ]anuary (46.3 %). The lovest level
of infestatioıı rates were found in November (13.3 %), September (17. 6 %)
and ]u!), (18.6 %) respeetively .
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The infestation rates of male and female cattle were found to be 42. 1 %
and 31. i % mpectively. No statistically significant difference was found
betwem these cattle. Tlze groups of 1 to 12 months old cattle botlz male and
female was found to be susceptible than the over twelve months old groups.

The infestation rates of native cattle (35.8 %) and half and purebred
cattle (31 .4 %) were detected and found to be dose to each other. The general
locations of louse on the cattle were on the neck, back, shoulder and tail base.
They were alsa found on the base of the horns and ears, chest and front of the
neck in small amount.

Özet: Bu çalışma 1991-1992 Kasım ayları arasında Elazığ Merkez,
Baskil, Kovancılar ve Shrice ilçelerine bağlı köylerdeki sığırlar üzerinde yürü-
tülmüştür. Yukarıda belirtilen ilçelerde seçilen odaklara bir yıl süre ile her ay
periyodik olarak gidilmiş ve ortalama iO'ar adtt sığır, bit enfestasyonu yönünden
muayene edilmiştir.

Enfeste hayvanlardan toplanan bitler, içerisinde % 70'lik alkol bulunan
şişelere konarak laborat,wara getirilmiş, kloralhidrat solüsyonu ile şeffaflan-
dırılmış ve tür tayinleri yapılmıştır.

Bir yıl içerisinde toplam 535 sığır muayene edilmiş ve bunların 184'ünün
. (% 34.4) çeşitli bit türleri ile enfeste oldu,ğu bulunmuştur. Enfeste sığırlarda
bulunan türl,erin Bovicola bovis (% 82. 1), Linognathus viluli (% 7. 1),
Solenopotes capillatus (% 0.5), Bovicola caprae (% 0.5), B. bovis + L. vituli
(% 5.4), B. bovis + B. caprae (% 1.6), B. bovis + Eomenacanthus stra-
mineus (% 1.6), B. bovis + S. capillatus (% 0.5) ve B. bovis + B.ovis
(% 0.5) olduğu görülmüştür.

Enyüksek enfejtasyan oranı Ma,.yıs aymda (% 60.0) tespit edilmiş,
bunu Şubat (% 50.0), Mart (% 47.8) Ve! Ocak (% 46.3) ayları izlemiştir.
En düşük enfestasyon oranlarına ise sırası ile Kasım (% 13.3), Eylül
(% 17.6) ve Temmuz (% 18.6) aylarında rastlanmıştır.

Muayene edilen erkek ve dişi sığırlardaki enfestasyon oranları sırası ile
% 42. 1 ve % 31 . 1 olarak bulunmuş ve aradaki fdrkın önemsiz olduğu görül-
müştür (p > 0.375). Gerek erkek ve gerekse dişilerde 1--12aylık yaş gruplarının
nın (% 46.8-% 39.3), 12 aylıktan büyüklere gijrc (% 37.5-% 27.4)
bit enfestasyonuna daha hassas olduğu belirlenmiştir.

Araştırma süresince muayene edilen yerli sığırlardaki enfestasyon oranı
(% 35: 8) ile melez ve kültür ırkı sığırlardaki enfestasyon oranının (% 31 .4)
birbirine yakınolduğu tespit edilmiştir.
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Bitlere sığırların en rok boyun, sırt, cidago ve kuyruk sokumunda, daha
az olard boynuı: ve kulakların dip kısmı, göğüs ve gerdanda rastlanmıştır.

Giriş

Evcil hayvanlarda bulunan ektoparazitler içerisinde özellikle kan
emici (Anoplura) ve ısırıcı (Mallophaga) birçok bit türü önemli bir
yer işgal etmekte ve çok önemli ekonomik kayıplara sebepolmaktadır.

Ağır bit enfestasyonuna maruz kalmış hayvanların. sağlıklarını
yitirdiği ve anemik duruma düştüğü; et, süt ve yapağı verimlerinde
azalmalar görüldüğü, özellikle sığırlarda hem süt ve hem de et üre-
timindeki azalmanın çok önemli düzeylere ulaşabildiği kaydedilmiş-
tir (1, 2, 10, 13, 14, 16). A.B.D.'de sığırlarda Mallophaga ve Ano-
plura'ların sebep olduğu ekonomik kaybın 1965 yılında 47 milyon
dolar olduğu bildirilmiştire 1O).

Yeryüzünde birçok ülkede sığırlarda bulunan bit türleri üzerinde
çalışmalar yapılmış ve bu ülkelerde bulunan türler ile, bu türlerin
yayılışı, mevsimsel dağılımı, konakçı üzerinde bulundukları bölgeler
ve yaş gruplarına göre dagılımı araştırılmıştır (4,5,7,9,11,12,21).

Ayrıca bulunan türlerin morfolojik özellikleri ile, teşhis için ge-
rekli olan temel anahtarları verilmiştir (4,8,10,20).

Sığırlarda bulunan en yaygın türlerin Bovicola bovis, Linognathuf
vituli, Haematopinus euryslernus, H. quadripertusus ve Solmopotes capillatus
olduğu bildirilmiş (3,8,10,13,14,15,18), bu türlere ilaveten Hindi~-
tan 'da (ll) H. tuberculatus, L. africanus ve ilk defa bu ülkede varlığı
bildirilen H. channabasovannai türlerinin sığırlarda bulunduğu ortaya
konmuştur.

Yurdumuz sığırlarında bulunan bit türleri ile ilgili çalışmalar
yapılmış ve bu hayvanlarda B. bovis, H. eurysternus, L. vituli ileS. ca-
pillatus'un varlığı bildirilmiş (6,17,19), bu türlere ilaveten Ankara
yöresi sığırlarında H. tuberculatus ve Enmenacanthus stramineus(17) ve
İstanbul'da ise H. quadripertusus'un bulunduğu (6) kaydedilmiş, bu
türlerin yayılışı, morfolojik özellikleri ve mevsimsel dağılımları in-
celenmiştir.

Bu araştırma, Elazığ yöresi sığırlarında bulunan bit türlerini, bu
türlerin yayılışını, yıl içindeki dağılımını, konakçının ırkı, yaşı ve
cinsiyeti ile bit enfestasyonu arasındaki ilişkileri araştırmak ve böylece
bit enfestasyonunun önemini tespit etmek amacı ile yapılmıştır.
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Materyal ve Metot

Bu çalışma 1991-1992 Kasım ayları arasında Elazığ Merkez,
Baskii, Kovancılar ve Sivrice ilçelerine bağlı köylerdeki sığırlar üze-
rinde yürütülmüştür.~. -' ,. : :...

Yukarıda belirtilen ilçeler.de seçilen odaklarabiI' yıl süreyle her
,ay periyodikolarak gidilmiş ve ortalama lO'ar sığır, bit enfestasyonu

yÇinünden muayene edilmişti!. Muayen~ edilen sığırların yaşı, ırkı
ve cinsiyeti sırası ile protokole kayıt edilmiştir.

Erifeste hayvanlar üzerinden toplanan bitler, içerisinde % 70'lik
'alkol bulunan ve üzerıeri numaralı şişeIere konarak laboratuvara ge-

tirilmiştir: Laboratuvarda 40 gram kloraJhidrat + 30 ml distile su +
30' ml asetik asit karışımından hazırlanmış olan şeffafJandırma solüs-
yonuna alınmış, yaklaşık iOgün süre ile bu solüsyonda tutularak şeffaf-
lanmaları temin edilmiştir. "

, Şeffaflandırma işlemindensonra, her hayvana ait bit örnekleri
aynayn lam üzerine alınmış ve Kanada balsamı ile monte edilmiştir.
Bitlerirt toplandıği tarih ve bölge ile protokol numaraları lam üzerine
yapış~ıqlan. ,cti.kçtc kayıt ,edilmiştir.. Preparasyon işlemindensonra,
mikroskop altındabitleriJl morfolojik, özellikleri incelerımiş ve tür ta-
yinleri yapılmıştır.

, Gruplar ;ırası farklılıkları rı istatistiksel yönden önemli olup olma-
. ciığı t testi ile araştırılmıştır.

Bulgular

. Elazığ yöresinde muayene edilen ve enfeste bulunan sığırların
ilçeiere gÖre dağılımı Tablo 1'de gösterilmiştir.
. ~. r .

.. Tablo i. Elazığ yöresinde muayene edilen ve enfeste bulunan
sığırların ilçelere göre dağılımı

. ~,':

• ' .•',J-: ••

, Muayene edilen Enfeste bulunan
llçeler sığır sayısı sığır sayısı %

--
Merkez 124 55 44.4
Kovancılar 131 45 34.4
Baskil 143 46 32.2
Sivrice 137 38 27.7

--
Toplam' 535 184 34.4
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Buradan izlenebileceği gibi Elazığ' yöresinde toplam 535 sığır
muayene edilmiş ve bunların 184'ü (% 34.4.) çeşitli bit türleri ile
enfeste bulunmuş ilçelerdeki enfestasyon oranlarının % 27.7 ile %44.4
arasında değiştiği tespit edilmiştir. '-

Tablo 2'de Elazığ yöresi sığırlarındaki bittürleri ile- bu türlerin
yayılış oranları verilmiştir. . >

,
Tablo 2. Elazığ yöresinde enfestc sığırlarda bulunan bit türleri vc

yayılış' oranları ,.

Bit türleri Enfestc sığır S<J.yısı %
------- ------- --- ,

Bovicola bovis 151 82.1
Linognathus \,ituli 13 7.1
Solenopotes capillatus 1 0.5
Bovicola caprac i 0.5
B. bovis + L. vituli LO 5.4
B. bovis + B. caprae 3 1.6
B. bovis + E. stramineus 3 1.6
B. bovis + S. capillatus i 0.5
l3. bovis + B. ovıs i 0:5,

'.'

Bu tablodan anlaşılacağı gibi Elazığ yör~sinde eri:yaygın bit türü
B. bavis olup, tek olarak 151 sığırda, miks olarak 18 sığırda bulunmuş-
tur. Bunu takiben L. vituli gelmektedir ki tek 'ola;rak 13,;cmiksolarak
LO sığırda tespit edilmiştir. Sığırlarda bulunan diğer tUrlçrin S. capil-
latus, B. caprae, E. stramineus ve B. avis old~ğu göi-ülmü~t~r.

Tablo 3'te enfesta:syon oranlarının ve tespit edilen bıt türlerinin
aylara göre dağılımı verilmiştir. ' \ '.

\

En yüksek enfestasyon oranı Ma:yı~ayında (% 60.Q) bulunmuş,
bunu Şubat (% 50.0), Ma.rt (% 47.8) ve Ocak (% 46:3). aylan izle-
miştir. En düşük enfestasyon oranlarına ise sırası ilc Kasım (% 13.3),
Eylül (% 17.6) ve Temmuz (% 18.6) aylarında rastlanriuştır. Elazığ
yöresi sığırlarında B. havis her ay görülmüş, L. vituli'ye' Ocak, Mayıs,
Haziran, Ekim ve Aralık; S. capillatus'a Nisan ve Ağustos; E. strami-
neus'a Şubat ve Mart; B;caprae'ye Ocak, Mart ve Nisan ve B. avii'e
Temmuz aylarınd.a' rastlanmıştır.

Ayrıca bir yıl boyunca enfeste sığırlardan 1800 bit toplanmış,
hayvan başına düşen ortalama bit miktarının ayİara göre 6.87 ile
18. O arasında değiştiği bulunmuştur.

Sığırlardan toplana:n 1669 B, bavis'in 12'sinin erkek, 1163'unun
dişi ve 494'ünün larva; 108 L.vltuli'riin21 'inin erkek, 70'inin dişi ve



Tablo 3. Elazı~ yöresi 81~ırlarında bit enfestasyon oranlan ve tespit edilen bit türlerinin aylara göre da~ımı

Hayvan
başına
dü,cn
bit sayısıM.E. E.B.Aylar

Bit Türleri .. Toplam
B. bovis L. vituli S. capillatus ı E.stramineus B: caprae B. ovis bitsayısı

% -E;B. l B.M. E.B. B.M. E.B. B.M.ı E.B. i B.M. E.B.! ll.M. KI:\. i I:l.M.
~u~:t ~- ~~- ~ff~~-~~--2- II-----=-!-~-~---ı-I-ı-_-i-----~~i- ıt~i
Mart 46 22 47.8 22 164 i - - - - r i i 2 J 2 -' - 167 7.59
Nisan 51 18 35.3 17 130 - i - i i - - i i - - 132 7.33
Mayıs 40 24 60.0 22 139; 8 i 26 - - - -- - - -- - 165 6.87
Haziran 46 17 36.9 13 91, 4 i 29 - - - - - - - - 120 7.05
Temmuz 43 8 18.6 8 82 i - - - - - - - - i i 83 10.37
A~ııstos 49 13 26.5 12 129 - - i 7 - - - - -- - 1% 10.46

_~_~_:T_~ !_j__ :~__ jUj_illJ~~1= = i = i = =!J- ı - __i~__;_!_~_~:_ı__
M.E. = Muayene edilen sığır sayısı
E.B. Enfeste bulunan sığır sayısı
B.M = Bit miktarı



İlçelcr

Tablo 4. Elazığ yöresindc muaycne edilen ve enfeste bulunan erkek ve dişi sığırların yaş gruplarına göre dağılımı

Erkek i Dişi i

:.- 1-12aylık ---i yaşından -b"uyu;--I---- Topl;::-- ! --~aylık ._- " i yaşında~ buy~k-- ---~~~lam - -- i

! M:E. E.R%- M.E. E.B.I % - M.E. E.B. 'i % ~ M.E. E.B. ı ~I M.E. E.B. - ~~ M.E.! E.B.ı % i
Merkez i 14 -8-57.1-2"7---9-"33."31-41--17-41."5 -24----11-145."8-5927-45.8-8"3-1-;-- 45.8 'i

i Sivrice 17 6 35.3 13 2 115.4 i 30 8 ı 26.7 34 15 44.1 73 15 20.5 107 i 30 28.0
i Baskil 25 II 44.0 i 25 ,II 44.0 50 22 144.0 22 7 31.8 71 17 23.9 93 24 125.8'

I
, Kovancılar i 23 i 12 52.2, IS i 8 i 53.3 i 38 , 20 i 52.6 i 37 13 135.1, 56 J 12 i 21.4 i 93 25,26.91

__ ~~p~am 179,37-, 46.8J_8_0_--!_-_3_0_--I~L_3_1_15_9-i ~?_--ı42.'ıl ı!~J-46--139.'33!9 -1-7! __:_27_.4_1_37_6~1~:_;'ı_7-=,_3_1_'1]
M.E. = Muayene edilen sığır sayısı
E.ll. = Enfcste bulunan sığır sayısı



388 N.DUMANLI - Z.ERDOCMUŞ - E.KÖROCLU - M.ANGIN - H.YILMAZ

lTsinin larva; 8 S. capillatus'un birinin erkek, 3'ünün dişi ve 4'ünün
larva; LOE. stramineus'un hepsinin larva; 4 B. caprae'nin birinin erkek,
2'sinin dişi ve birinin larva olduğu görülmüş; bir sığırda ise bir adet
B. ovis larvasına rastlanmıştır.

Elazığ yöresinde 1-12 aylık ve 12 aylıktan büyük erkek ve dişi
sığırlardaki enfestasyon oranları Tablo 4'te verilmiştir.

Buna göre erkeklerdeki enfestasyon oranları 1-12 aylıklarda
% 46.8, bir yaşından büyüklerde % 37.5; dişilerde ise 1-12 aylıklarda
% 39.3 ve bir yaşından büyüklerde % 27.4 olarak bulunmuştur.
Gerek erkek ve gerek~e dişilerde 1- i2 aylık ve bir yaşından büyük
sığırlarda elde edilen enfestasyon oranları arasındaki farkın önemli
olduğu görülmüştür (p<O.025 ve p<O.OI). Toplam enfestasyon
oranlarının ise erkeklerde % 42. i, dişilerde %3 1.1 olduğu bulunmuş
ve aradaki farkın istatistiksel yönden önemsiz olduğu ortaya çıkmış-
tır (p>O.375).

Elazığ yöresinde tespit edilen odaklarda muayene edilen ve
enfeste bulunan yerli ve kültür ırkı sığır miktarları Tablo 5 'te veril-
miştir.

Tablo 5. Elazığ yöresinde yerli ve kültür ırkı sığırlarda bit enfestasyon oranları

M.E. E.B. % M.E. E.B.
İlçeler Yerli ırk Kültür ırkı

Ol..0

69 34 49.3 55 21 38.2
91 3235.240 1332.5
100 35 35.0 43 i i 25.6
lOG 30 28.3 31 8 25.8

--366 131-35:-8-'169- -;;- 3M

Merkez
Kovaneılar
Baskil
Sivriee

Toplam

M.E.: Muayene edilen E.B.: Enfeste bulunan

Bu tabloda görüldüğü gibi muayene edilen toplam 366 adet yerli
sığırın 131'inin (% 35.8) ve 169 adet melez ve kültür ırkı sığırın 53'ü-
nün (% 31.4) çeşitli bit türleri ile enfeste oldukları bulunmuştur.
Yerli ve kültür ırkı sığırlardaki enfestasyon oranları yönünden yapılan
biyümetrik değerlendirmede farkın önemsiz olduğu görülmüştür
(p<O.I).

Sığırlardan toplanan bit türlerinin bulundukları vücut bölgeleri
tespit edilmiş; B. bovis'in en fazla boyun, sırt, cidago ve kuyruk so-
kumunda, daha az olarak boynuz ve kulakların dip kısmı ile göğüs
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ve gerdanda bulunduğu görülmüştür. Liııognathus vitııli genellikle bo-
yun bölgesinde, nadiren göğüs, kuyruk sokumu ve cidagoda; S. capil-
latus boyun ve cidagoda; B. caprae sırt ve boyunda; E. stramineus bo-
yun ve göğüstc; B. ovis ise boyunda bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Gerek Türkiye'de \'c gerekse birçok ülkede sığırlarda Bovicola,
Haematopinus, Linognatlzus ve Solenopotes soylarına bağlı bit türleri-
nin yaygın olarak bulunduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur
(5,9,11,12,17,19,21).

Türkiye'nin değişik yörelerinde sığırlarda tespit edilen bit en-
festasyonu oranlarının % 27 ile % 6 i .66 arasında değiştiği ve bu
hayvanlarda B. bovis, L. viluti, H. eurysternus ve S. capillatus türlerinin
bulunduğu bildirilmiştir (6, i7,19). Bu türlerin yanında Ankara yö-
resi sığırlarında E. stramineus (I 7), Ankara ve Van yöresinde H. tuber-
culatus (17, 19) ve İstanbul Küçükçekmece Mezbahasına getirilen
sığırlarda ise H. quadripertusus (6) türlerinin de varlığı tespit edilmiş,
her üç bölgede sığırlardaki en yaygın türün B. buDi~olduğu görülmüş-
tür.

Bu çalışmada Elazığ yöresinde muayene edilen toplam 535 sığı-
rm 184'ünün (% 34.4) çeşitli bit türleri ile enfeste olduğu; enfeste
hayvanların % 82.1 'inde B. bODis,% 7. i 'inde L. vituli, % O.5'inde
S. capillatus ve B. caprae'nin oluşturduğu saf enfestasyon; % 5. 'I,'ünde
B. bODis -i- L. viluti, % l6'smda B.hovis -- B.caprae ile B.bovis -i-
E.stramineus ve % O.5'indc B. bovis + S.capillatııs ile B. bODis+ B.oDis'in
oluşturduğu miks enfestasyonlara rastlanmış ve sığırlarda bulunan en
yaygın türün B. bovis olduğu görülmüştür. Türkiye'nin diğer bölge-
lerinde sığırlarda tespit edildiği bildirilen J!. euıysternus, H. tuberculatus
vc H. quadripertusus görülmemiş, buna karşılık 4 sığırda B. caprae ve
bir sığırda B. ovis'e rastlanmıştır. Normalde keçi ve koyunlarda enfes-
tasyona sebep olan bu türlerin sığırlarda da görülmesi; koyun, keçi
ve sığırların aynı mekanda birlikte bulunmalarına bağlı olabileceği
kanaatini doğurmuştur.

Sığırlarda bulunan bit türlerinin mevsimsel dağılımı ile ilgili
araştırmalar yapılmış ve genellikle kış mevsiminde enfestasyonun diğer
mevsimlere göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (2,5,12,13).

Kanada'da L. viluırnin Aralık ayında pik yaptığı (% 70.6), daha
sonra tedricen düşerek Haziran ayına kadar % 25'in altına indiği (9),
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İsrail'de S. capillatils ve D. bovis'in kışın ve ilkbaharda daha yoğun
olarak bulunduğu, buna karşılık H. quadripcrtusus'un bütün mevsim-
lerde görüldüğü (21), Türkiye'de, Ankara yöresi sığırlarında bit en-
festasyoEunun sonbaharda artmaya başladığı, kışın ve ilkbahar baş-
langıcında maksimum seviyeye eriştiği ve yaz aylarında ender görül-
düğü(17); Van yöresi!1de sonbaharda % 40.47, kışın ise % 59.52
olduğu (19) bulunmuş; İstanbul 'd? yapılan bir çalışmada (6) sığır-
ların, kışın % 5 i. 6'sının, ilkbaharda % 29. 6'sının, yazın % 7. Yinin
ve sonbaharda % 27. Tsinin çeşitli bit türleri ile cnfeste olduğu bildi-
rilmiştir.

Elazığ yöresinde yapılan bu araştırmada enfestasyon oranlarının
aylara göre dağılımı tespit edilmiş; en yüksek enfestasyon oranına Ma-
yıs ayında (% 60. O) ra~:tlanmış; bunu Şubat (% 50. O), Mart (% 47.8)
ve Ocak (% 46.3) ayları izlemiştir. En düşük enfestasyon oranlarına
ise sırası ile Kasım (% 13.3), Eylül (% 17.6) ve Temmuz (% 18.6)
aylarında rastlanmıştır. Bu bulgulardan da izlenebileceği gibi en yük-
sek enfestasyon oranları ilkbahar ve kış aylarında görülmüş, yazın
ve özellikle sonbaharda en düşük seviyeye indiği ortaya çıkmıştır.
Sonbaharda görülen en düşük enfestasyon oranının, yörenin iklim
şartlarına bağlı olarak meydana geldiği kanaatine varılmıştır.

Sığırlarda bit enfestasyonlarının yaş gruplarına göre dağılımı.
araştırılmış, Yeni Zelanda'da 31ğırlarda tespit edilen L. vituli ve
B. bovis'in özellikle bir yaşına kadarki sığırlarda bol miktarlada bulun-
duğu (5), Kanada'daD. bovis'in bir yaşına kadarki sığırların % 46.9'
unda, bir yaşından büyüklerin ise % 22. 5'inde görüldüğü (9) tespit
edilm;ş; Ankara ve civarı sığırları üzerinde yapılan bir araştırma-
da (17) genç hayvanların (1--12 aylık) bitenfestasyonlarınaçok hassas
olduğu, L. vituli ve D. bovis'in gençlerde, S. capillatus'un ise erişkin-
lerde fazla miktarda bulunduğu bildirilmiştir. Aynı araştırmada (I 7)
ineklerİn öküzlere göre daha çok bitlendiği, bu durumun bakım şart-
larından kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür. İstanbul'da yapılan
bir araştırmada (6) bit yönünden muayene edilen erkek sığırların
% 32. 6'sının, dişilerin ise % 17. 6'sının çeşitli bit türleri ile enfeste
oldukları bulunmuştur. Van yöresinde yapılan bir çalışmada ise (19)
cinsiyetin yayılışta önemli bir faktör olmadığı kaydedilmiştir.

Bu çalışmada, sığırlardaki bit enfestasyonunun erkek ve dişilerde
yaş gruplarına göre dağılımı araştırılmış; 1- 12 aylık erkeklerde % 46.8,
dişilerde % 39.3; bir yaşından büyük erkeklerde % 37.5, dişilerde ise
% 27.4 olarak bulunmuştur. Gcrek erkek ve gerekse dişilerde tespit
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edilen bit enfestasyon oranlarının bir yaşma kadarki sl.ğırlarda, bir
yaşından büyük sığırlara göre daha yüksek olduğu ve yaş grupları
arasındaki farkın istatistiksel yönde önem arzettiği ortaya çıkmıştır
(p<O.025 ve p<O.OI). Yine bu çalışmada muayene edilen toplam
159 erkek sığırın 6Tsinin (% 42. i) ve 376 dişi sığırın II Tsinin
(% 31.1) çeşitli bit türleri ile enfeste oldukları ve erkek ve dişilerde
tespit edilen enfestasyon oranları arasındaki farkın istatistiksel yönden
önemsiz olduğu bulunmuştur (p>0.375).

Ankara yöresi sığırlarında bulunan bit türleri üzerine yapılan
bir araştırmada (17) enfeste oldukları tespit edilen 402 sığırın l69'u-
nun yerli kara, 10Tsınin yerli sarı melez, 8Tsinin yerli boz melez,
30'unun doğu kırmızısı, 8'inin montafon ve birinin güney kırmızısı
olduğu bildirilm'iş; İstanbul'da yapılan bir çalışmad~ (6), bit en-
festasyon oranlarının ithal sığırlarda % 56.8, melezIerde % 35.6
ve yerlilerde % 15.6 olduğu tespit edilmiştir.

Elazığ yöresinde yapılan bu çalışmada yerli sığırların % 35. 8'inin,
melez ve kültür ırkı sığırların ise % 31 ,4'ünün çeşitli türlerle enfeste
olduğu bulunmuş, enfestasyon oranlarının her iki grupta da benzerlik
gösterdiği ve yerli ve kültür ırkı mğırlardaki enfestasyon oranları yö-
nünden yapılan biyometrik değerlendirmede farkın önemsiz oluğu
görülmüştür (p>O.I).

Bu çalışmada, ayrıca sığırlardan toplanan bitlerin bulundukları
vücut bölgeleri tespit edilmiş; en fazla boyun, sırt, cidago ve kuyruk
sokumunda, daha az olarak boynuz ve kulakların dip kısımları ilc
göğüs ve gerdanda bulundukları görülmüş ve elde edilen bu bulguların
daha önce yapılan çalışmalardaki (6, i7, i9) bulgularla benzerlik
gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak; Elazığ yöresi sığırlarının % 31,4'ü çeşitli bit türleri
ile enfeste bulunmuş; bu yörede sığırlarda bulunan türlerin sırası ile
B.bovis, L. vi/uZi, E. stramhıeus, S. capillatus, B. caprae ve B. ovis olduğu
görülmüş; en yüksek enfestasyon oranlarına ilkbahar ve kış aylarında
rastlanmış, yaz ve sonbahar aylarında önemli ölçüde düştüğü tespit
edilmiş; bir yaşına kadarki genç sığırların, bir yaşından büyük sığırlara
göre bit enfestasyonuna daha duyarlı olduğu; buna karşılık erkek ve
dişi sığırlar ile yerli ve kültür ırkı sığırlarda tespit edilen enfestasyon
oranlarının birbirine yakınlık gösterdiği, bu araştırma ile ortaya kon-
muştur.
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