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NİGDE YÖRESİ KOYUNLARıNDA BULUNAN BİT
(PHTHİRAPTERA) TÜRLERt

Aydın TOPÇU]

Lice (Phthiraptera) species in sheep of Niğde region.

Summary: A total of 670 sheep from the vicinity of Niğde, Koyunlu, Sazltea
and Dikilitaş town were examined for the presenc:e of lice (Anoplura and Mal-
lophaga) between October 1996-0ctober 1997. Of 670 sheep, 206 (30.7) sheep
were found to be infested. The distribution of 1020 !ice colleeted from these ani-
mals was asfollows: for Mallophaga 527 (51.6%) Bovicola ovis,for Anoplura 493
(48.3%); 72 (7%) Linognathus ovillus, 421 (41.2%) L.africanus. The average num-
ber ollice per sheep was 4.95. This study is the preliminary in Niğde region.

Key words: Liee, Niğde, Phthiraptera, sheep.
Özet: Ekim 1996 ve Ekim 1997 tarihleri arasında, Niğde il merkezi, Sadıca

ve Dikilita~~kasabalarında toplam 670 koyun, bit (Mallophaga ve Anoplura) yö-
nünden muayene edilmiş ve 206 (%30.7) tanesi enfeste bulunmuştur. Bu hay-
vanlardan toplanan 1020 adet bitin türlere göre dağılımlarında 527'sinin (%51.6)
Bovicola ovis, 72'sinin (%7.0) Linognathus ovillus, 421'in (%41.2) L. afrieanus ol-
duğu anlaştlml~~tır. Enfeste hayvan başına düşen bit sayısı 4.95'dir.

Anahtar kelimeler: Bit, Phthiraptera, Koyun, Niğde.

Giriş

Türkiye'de, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün
i996 verilerine göre koyun sayısının yaklaşık
olarak 40 milyon olduğu bildirilmektedir (12).
Kış mevsiminin uzun sürmesi, yeterli ve dü-
zenli beslenemeyen hayvanlarda hastalıkların
ortaya çıkmasına yolaçmaktadır. Bunlar ara-
sında bit enfestasyonlan önde gelenlerindendir.

Koyun bitleri hakkında çeşitli yayınlar
mevcuttur (2,4,6,7,9,10). Yine bazı araştırmalar
bu paraziÜerin dağılımı üzerinedir (1,3,8, ıo,
12). Murray'a (6) göre Linognathus (~frieanus,
koyun ve keçilerin vücutlannda yapağının
yoğun olduğu bölgelerde görülmektedir. Hal-
lam ise B.ovis ve B.caprae'yi koyunlardan ke-

çilere keçilerden koyunlara deneyselolarak ak-
tarmaya çalışnuştır (2). Oytun (8) koyunlarda
Mallophaga türü olarak B.ovis'in, Anoplura tür-
leri olarak da Lpedalis ve Lovillus'un Tür-
kiye'deki varlığını ilk kez ortaya koymuştur.
Aynı araştırıcıya (9) göre, B. ovis yapağının ka-
litesini bozmakta ve deride lezyonlar meydana
getirmektedir. Taşcı ve Topçu ise (12), yap-
tıklan araştırma ile bu türlere ilave olarak
L.africanus'un koyunlarda da bulunduğunu Tür-
kiye için yeni kayıt olarak belirlemişlerdir.
Niven ve Pritchard (7) yünün kalitesini bozan
ve üretim düşüklüğüne yol açan B.ovis'in ko-
yunlarda kontrol altına alınmasının gerekli ol-
duğunu ifade etmektedirler.
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Koyunlarda bulunan B.ovis'in vücut uzun-
luğu 1.5 mm kadardır. Baş bölgesinde temporal
lobun genişliği preantennal bölgeninkinden
azdır ve koyunların ısrıcı biti olarak adlandınlır
(ı 3). Koyunlarda bulunan Anoplura türleri ise
L.afi'ican us, L.ovi!lus, L.pedalis'tir. LinoKııathus
pedalis'in vücudu açık kahverengi olup bitin
baş bölgesi göğüs kısmında daha kısa ve dardır.
Ayaklarının uzunluğu arkaya gidildikçe art-
maktadır. LinoKııathus ovillus, koyunların baş
biti olup, yapağının kısa olduğu bölgelerde bu-
lunur. Kızıl-esmar ve sarımtrak renktedir
(5, i3, i5) LinoKııathus qf;'icanus, yapağının bol
ve uzun olduğu vücut bölgelerinde bulunur.
Kirli mavi renkteki bu bitin uzunluğu 3 mm'den
büyüktür. Antenna gerisindeki lateral bölgenin
çıkıntılı olması ilc diğer iki Linof.:nathus tü-
ründen ayırt edilmektedir (I 3).

Koyun bitlerinin sistematikteki yeri Turf
(13), Mimioğlu (5)'na göre belirlenmiştir.

Mallophaga dizi bölümünde bulunan Bo-
vico!a ovis'te ağız organelleri kesmeye ve par-
çalamaya uygun olduğundan koyunların ya-
pağısını parçalayarak beslenmektedir. Bu
şekilde yapağının kalitesinde düşmeye ve mik-
tarının azalmasına yol açmaktadır. Hayvanlar
derilerini kaşımak amacıyla sık sık sert yerlere
sürtünürler ve böylece yeterli beslenemedikleri
için kaşektik bir durum alırlar. Anoplura'nın Li-
l10Kııathus soyuna ait türleri n ağız parçaları so-
kucu-emici tipte olduğundan koyunların kan-
larını emerek beslenmektedirler. Ağır
enfestasyonlarda anemi, bacaklarda ödem, vü-
cutta kısmi ödem, kuzuların gelişmesinde ge-
rilik ve hatta bu durumdaki hayvanların ölüm-
lerine yol açmaktadırlar. Aynı zamanda kan

emme esnasında bazı hastalık etkenlerini de ko-
nakçılarına naklederler (5,13).

Bu araştırma, Niğde ve yöresi ko-
yunlarında mevcut bit türleri ile bunların da-
ğılımlarını belirlemek için yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Ekim 1996- Ekim 1997 tarihleri arasında
Niğde il merkezi, Sazlıca, Dikilitaş ve Koyunlu
Kasabalarında toplam 670 baş (Mor ve Ak-
karaman ırkı) koyun, bit yönünden muayene
edilmiştir. Hayvanların derileri üzerinden ve
yapağıdan toplanan bitler, içerisinde Ij}, 70'lik
alkol bulunan şişelere konularak laboratuvara
getirilmiş ve daha sonra aşağıda tarif edildiği
gibi şeffaflandınlmıştır; bitler önce % iO'luk po-
tasyum hidroksit içerisinde 24 saat tutulduktan
sonra, ince ve sivri bir iğne ile karınıarı de-
linmiş, küt uçlu bir cisimle bastırılarak içe-
risindeki muhteva dışarıya çıkarılmıştır. Bitler
bir pctri kutusu içinde suda yıkandıktan sonra
sırası ile %70'lik, %95'lik ve %99'luk alkol se-
rilerinde birer saat tutulmuştur. Daha sonra ksi-
lole batınlan bitler lam üzerine alınmış ve üze-
rine kanada balzamı damlatılarak monte
edilmiştir. Lamın iki ucuna ayrı etiket ya-
pıştınlmış, bunlardan birinin üzerine bitin bu-
lunduğu hayvanın yaşı, ırkı, cinsiyeti ve top-
landığı tarih yazılmış, diğer etiket üzerine ise,
bitin cins ve tür ismi kaydedilmiştir.

Bulgular

Niğde yöresi koyunlarında bulunan bit tür-
lerinin dağılımı ile merkezlere göre enfestasyon
oranları çizelgelcr halinde ayrı ayrı verilmiştir.

Tablo 1'in incelenmesinden de anlaşılacağı
gibi, toplanan 1020 bitin 527'si (5 i.6) Bovico!a

Tablo ı. Nigde yöresi koyunlarında bulunan bit türleri ve bunların cinsiyete göre dagılımı.
Table i. Species and sexual distribution of !ice species in sheeps in Nigde region.

Tespit Edilen Bit Türleri

B. ()I'is L afrieanus L ()I'illus TOPLAM

O cl ~ cl ~ cl ~ cl
+

30() 227 271 150 30 42 601 4\9

527(%51.6) 421(%41.2) 72(%7.0) 1020
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()vis, 421 'i (%41.2) L.afi'icanus 72'si (%7.0)
L.()villus olarak belirlenmiştir.

Bu değerlerin ünitelere göre dağılımları şu
şekildedir (Tablo 2). Niğde il merkezinde mu-
ayene edilen 155 hayvandan 34'ü (%21.9), Saz-
lıca Kasabası'nda muayene edilen 130 hay-
vandan 45'i (%34.6), Dikilitaş Kasabası'nda
muayene edilen 145 hayvandan 62'sinin
(%42.7) ve Koyunlu Kasabası'nda muayene
edilen 240 hayvandan 65'inin (%27.0) çeşitli bit
türleri ile enfeste oldukları tespit edilmiştir.
Hayvan başına düşen bit sayısı, Niğde il mer-
kezinde 5.7, Sazlıea'da 4.1, Dikilitaş'ta ise 5.5
ve Koyunlu Kasabası'nda 4.4 olarak bu-
lunmuştur (Tablo 2).

Ünitelere göre bulunan bit türleri ve oran-
larının değiştiği görüldü. Niğde İl merkezinden
toplanan 197 bitten ıo6'sı (%53.8) Bovicola
ovis, 76'sı (%38.5) L.africanus 15'i (%8.0)
L.ovillus olarak; Koyunlu Kasabası'ndan top-
lanan 291 bitten 154'ü (%52.9) Bovicola ovis,
110'u (%37.8) L.afi'icanus, 27'si (%9.2)
L.ovillus olarak; Sazlıca Kasabası'nda toplanan
1S8 bitten i20'si (%63.8) Bovicola ovis, 18'i
(%9.5) L.ovillus, 50'si (%26.5) L.africanus ola-
rak; Dikilitaş Kasabası'ndan toplanan 344 bitten
147'si (%42.7) B.ovis, 12'si (%3.5) L.ovillus,
185'i (%53.8) L.a.fi'ü:anus olarak ortaya çı-
karılmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Koyunlarda mevcut bit türlerinden tespit
edilmiş olan B.ovis, L.pedalis ve L.ovillus'un
meydana getirdiği klinik belirtileri Murray (6)
kaydetmiştir. Mey (4), Avrupa memeli hay-
vanlarında görülen Maııophaga türlerinin da-
ğılımını liste halinde sunmuş, koyunlarda bir
tür olarak belirlenen Maııophaga örneği
B.ovis'in tüm Avrupa'da yaygın olarak bu-
lunduğunu bildirmiştir. Yine memeli bitleri
üzerinde çalışan Emerson ve Whitaker (l) Ore-
gon'daki koyunlarda B.ovis, L.afi"ic'({lıus,
L.ovillus türlerinin bulunduğunu ortaya koy-
muşlardır. Haııam (2), birbirlerine morfolojik
olarak benzeyen B.ovis ve B.caprae'yi ko-
nakçıları olan koyun ve keçiler arasında de-
neysel olarak nakletmeye çalışmıştır, ancak
bunlardan B.ovis'in koyunlardan keçilere nak-
lederken B.caprae'yi keçilerden koyunlara ak-
taramamıştır. Saldana ve ark. (I O), Meksika'da
koyunlarda B.ovis'in diğer türlere göre yayılış
oranının düşük olduğunu belirlemişlerdir.

Oytun (8,9), ülkemizde mevcut bit türleri
üzerinde araştırmalar yapmış ve koyunlarda
B.ovis, L.pedalis, L.ovillus türlerinin varlığını
ilk kez ortaya koymuştur. Yine Mimioğlu (5),
Merdivenci (3) ile Unat ve ark. (14), Oyıun
(8,9) tarafından bildirilen bu üç türün ko-
yunlarda varlığını kaydetmişlcrdir. Taşeı ve
Topçu (12) ise Van yöresinde yaptıkları araş-
tırma ilc L.afdcanus türünün koyunlarda var-
lığını ilk kez ortaya koymuşlardır. Bunun yanı

Tablo 2. Bit türlerinin ünitelere göre dagılımı
Table 2. Prevalence of liee species in sheep of different localities

: Üniteler Nigde il merkezi Koyunlu kasabası Sazlıca Kasabası Dikilitaş Kasabası TOPLAMiMuayene edilen
. hayvan sayısı 155 240 130 145 670

.-
Enfesıe hayvan
sayısı ve % 34(%21.9) 65(%27.0) 45(%34.6) 62(%42.7) 206(%31.2)

B.ovis 106(%53) 154(%52.9) 120(%63.2) 147(%42.7)
,

527(%51.6)

Lovillus 15(%8.0) 27(%9.7) ı8(%9.5) 12(%3.5) 72(%7.0)

f------_~..(:t;-iciL ilus 76(%39) ı10(%37.4) 50(%25.5) 185(%53.8) 421(%41.2)

i TOPLAM 197(%19.3) 291(%28.5) 188(% 18.4) 344(%33.7) 1020
.. --
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sıra B.ovis (%64.29), Lafricanus (%20.9)
L.ovillus (%7.14), L.pedalis (%7.0) olarak da-
ğılım oranlarını tespit etmişlerdir.

Bu araştırma Niğde ve yöresindeki ko-
yunlarda ilk kez yapılmıştır. Toplanan 1020 bit-
ten 527'si (51.6) B.ovis, 421'i (%41.2)
L.ati-icanus, n'si (%7.0) L.ovillus olarak be-
lirlenirken, muayene edilen 670 koyundan
206'sı (%30.7) enfeste bulunmuştur. Bu yörede
L.pedalis türüne rastlanılmamıştır. Enfeste hay-
van yüzdesinin %42.7 ile en fazla Dikilitaş Ka-
sabası'nda, %21.9 ile de Niğde il merkezinde en
düşük seviyede olduğu saptanmıştır. Üni-
telerden Dikilitaş Kasabası'nda enfestasyon ora-
nının yüksek çıkmasının başlıca nedeni ağıl.
ların gerekli hijyenik koşullarda olmayışına
bağlanabilir. Yine enfcste hayvan başına düşen
bit sayısı ortalama 4.95'dir.

Sonuç olarak, bu araştırma ile Niğde ve
yöresinde muayene edilen 670 koyundan
206'sının (%30.7) enfeste oldukları tespit edil-
miş pthiriosisten sonımlu bit türlerinin B.ovis,
L.africanus ve L. ovillus olduğu belirlenmiştir.
koyunların ayak biti olarak bilinen L.pedalis tü-
rüne bu yörede rastlanmamıştır.
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