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Bu çalışmada, Emre Baraj Gölü’nden temin edilen 7 Cyprinus carpio, 28 Carassius auratus, 21 Carassius
gibelio’un helmint faunası üzerinde incelemeler Nisan 2006 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında
yapılmıştır. Çalışma sonucunda, üç parazit türü tanımlanmıştır: Gyrodactylus sp. Nordmann, 1832,
Dactylogyrus anchoratus Dujardin, 1845, Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 1932. Her bir
parazit türüne ait enfeksiyon yaygınlığı ile ortalama, minimum ve maksimum enfeksiyon yoğunlukları,
mevsimlere, balık boy ve eşey gruplarına göre değerlendirilmiştir.

A Research on Helminth Fauna of three Cyprinid Fish Species in Lake
Dam Emre, Afyonkarahisar
Abstract
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In this study, the presences of helminth fauna of 7 Cyprinus carpio, 28 Carassius auratus, 21 Carassius
gibelio from Emre Dam Lake, Turkey were investigated between April 2006 and August 2007. In the end
of the study, three parasite species were identified. Gyrodactylus sp. Nordmann, 1832, Dactylogyrus
anchoratus Dujardin, 1845, Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 1932. Minimum‐maximum
and mean intensity of each parasites and infection prevalence were determined using seasonal data,
size and sex distribution of the host fish.
© Afyon Kocatepe Üniversitesi

1. Giriş

2. Materyal ve yöntem

1150 m rakım değerliğinde yer alan Emre Gölü,
264.086 m2 yüzey alanına sahiptir. Göl, sürekli bir
su kaynağı olan Emre deresi ile mevsimlik Göyşak
deresi, Emiryaylası deresi ve Söğütlü deresinin
suları ile çevresindeki Ayaz pınarı, Deveci pınarı ve
Eğrek pınarı tarafından beslenmektedir (Anonim,
2004).
Emre Baraj Gölünde yaşayan başlıca balık
türleri Cyprinus carpio L., Carassius auratus L.,
Carassius gibelio Bloch, 1782 dir. Bu araştırmanın
amacı, Emre Baraj Gölü’nde yaygın olarak bulunan
ve bugüne kadar üzerlerinde herhangi bir
parazitolojik çalışma yapılmayan üç cyprinid balık
türü (Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Carassius
auratus)’nün helmint faunasını tespit etmek ve
Türkiye
parazit
faunasının
belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında 7 adet C.
carpio (pullu sazan), 28 adet C. auratus (altınbalık)
ve 21 adet C. gibelio (havuz balığı) Nisan 2006 ile
Ağustos 2007 tarihlerinde helmint parazit faunası
yönünden araştırılmıştır. Söz konusu balıklar
yöredeki balıkçıların yardımlarıyla serpme ve
fanyalı ağ kullanılarak yakalanmıştır. Balıklar, içinde
göl suyu bulanan kaplarla canlı olarak araştırma
laboratuvarına getirilmiştir. Parazit araması
Pritchard ve Kruse (1982)’a göre; deri, yüzgeç,
solungaç, sindirim borusu ve diğer iç organlarda
(karaciğer, dalak, hava kesesi) yapılmıştır. Bulunan
parazitlerin
tür
tespitinde
Bykhovskaya‐
Pavlovskaya ve ark. (1962)’dan yararlanılmıştır. Her
bir parazit türünün konak balıkta bulunma yüzdesi,
ortalama yoğunluğu, minimum‐maksimum sayıları
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Bush ve ark. (1997)’na göre hesaplanmış ve
geliştirilen tablolarla ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3. Bulgular
Araştırma kapsamında incelenen söz konusu balık
türlerinde
plathelmintes
şubesindeki
monogenoidea sınıfında yer alan 3 parazit türü
kaydedilmiştir: Gyrodactylus sp. Nordmann, 1832;
Dactylogyrus
anchoratus
Dujardin,
1845;
Dactylogyrus extensus, Mueller ve Van Cleave,
1932 (Tablo I). Söz konusu parazitlerle ilgili
sistematik ve ekolojik veriler şu şekildedir.
Şube : Plathelmintes
Sınıf : Monogenea
Takım : Dactylogyroidea Bychowsky, 1933
Aile : Dactylogyridae Bychowsky, 1933
Cins : Dactylogyrus Diesing, 1850
Tür : Dactylogyrus anchoratus Dujardin, 1845
Konak : C. auratus, C. Gibelio
Bulunduğu yer: solungaç

İncelenen 28 C.auratus‘tan 26’sında (%92,8)
ortalama 3,6 D. anchoratus kaydedilmiştir (Tablo I).
Bu parazitin enfeksiyon yüzdesi ve balık başına
düşen parazit sayısı yaz döneminde daha fazladır
(Tablo II). Diğer yandan söz konusu parazitin
enfeksiyon yaygınlığı ve yoğunluğu ile C. auratus’un
boy grupları arasında doğru orantılı bir artış
görülmüştür (Tablo III). Benzer şekilde bu balığın
erkek bireylerine göre dişi eşey grubundaki D.
anchoratus’a ait enfeksiyon yaygınlığı ve yoğunluğu
daha baskındır (Tablo IV).
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Bir diğer konak balık olan C. gibelio’nun
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solungaçlarında kaydedilen D. anchoratus’un
enfeksiyon yaygınlığı ilkbaharda, ortalama parazit
yoğunluğu ise yaz döneminde daha fazladır (Tablo
V). Aynı konak balıktaki D. anchoratus’un
enfeksiyon yaygınlığı tüm boy grubundaki
balıklarda hemen hemen eşit oranda dağılım
gösterirken, ortalama parazit yoğunluğu orta boy
grubundaki balıklarda en yüksek değerde
bulunmuştur (Tablo VI). Ayrıca D. anchoratus‘a ait
enfeksiyon olgusunun, erkek C. gibelio’larda
dişilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür
(Tablo VII).
Cins
: Dactylogyrus Diesing, 1850
Tür
: Dactylogyrus extensus Mueller ve Van
Cleave, 1932
Konak : C. carpio
Bulunduğu yer: solungaç

solungaçlarında ortalama 4 D. extensus’a
rastlanmıştır. D. extensus, ilkbaharda ikinci boy
grubundaki
sazanlarda
kaydedilmiştir.
Yaz
döneminde de aynı boy grubuna ait balıklardan
çalışılmış
olmasına
rağmen,
bu
parazite
rastlanılmamıştır (Tablo VIII, IX). Ayrıca incelenen
balıkların tümü erkek olduğu için D. extensus‘un
enfeksiyon değişimi konak eşey farklılığı
bakımından karşılaştırılamamıştır (Tablo X).
Şube : Plathelmintes
Sınıf : Monogenea
Takım : Gyrodactylidea Bykhovskii, 1937
Aile
: Gyrodactylidae Cobbold, 1864
Cins
: Gyrodactylus sp. Nordmann, 1832
Konak : C. carpio, C. auratus, C. Carassius
Bulunduğu yer: yüzgeçler

İncelenen 7 C. carpio‘dan 3’ünün (%43)
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Söz konusu parazit türlerinden Gyrodactylus
sp., 28 C. auratus’tan 24 nün (%85,7) yüzgeçlerinde
rastlanmıştır. Gyrodactylus sp. ilkbahar döneminde
incelenen 9 C. auratus’un tamamında (%100)
ortalama 21,1 birey ile görülürken, yaz döneminde
incelenen 19 balıktan 15 (%79)’inde ortalama 7,6
parazit şeklinde tespit edilmiştir (Tablo II).
Gyrodactylus sp., enfeksiyon yaygınlığı bakımından
C. auratus’un boy grupları arasında birbirine yakın
bir değişim gösterirken, bir balıkta rastlanılan
ortalama parazit sayısı II ve III boy grubunda daha
baskındır (Tablo III). Diğer yandan C. auratus’un
erkek bireylerindeki Gyrodactylus sp. enfeksiyon
yoğunluğu
dişi
bireylere
göre
farklılık
göstermektedir (P<0,05) (Tablo IV).
Gyrodactylus sp. ilkbaharda incelenen 9 C.
gibelio’dan 7 sinde (%77) ortalama 14,8 adet, yaz
döneminde ise 12 balıktan 8 inde (%66) ortalama 6
adet belirlenmiştir (Tablo V).
Öte yandan
Gyrodactylus sp.‘nin yoğunluğu ile balık boyu
arasında ters orantılı değişim görülmektedir (Tablo
VI). Bununla birlikte C. gibelio’nun erkek ve dişi
bireyleri ile genel Gyrodactylus sp. enfeksiyon
verileri arasında önemli farklılığa rastlanmamıştır
(Tablo VII).
Gyrodactylus sp.’un C. carpio’daki enfeksiyon
olgusu ilkbahar döneminde gerek enfeksiyon
yaygınlığı gerekse bir balıkta rastlanan ortalama
parazit sayısı bakımından daha yüksek değerlere
sahiptir (Tablo VIII). Ayrıca söz konusu parazite ait
enfeksiyon yoğunluğu değerleri konak balığın II. ve
III. boy gruplarında daha yüksektir (Tablo IX).
Araştırma sürecinde incelenen bir diğer
konuda Gyrodactylus sp.’nin yüzgeçler üzerindeki
mikrohabitat dağılımının araştırılması olmuştur. C.
auratus’un pektoral yüzgeçleri ile pelvik
yüzgeçlerindeki parazit yoğunluğu bakımından
belirgin bir fark olmamakla birlikte, enfeksiyon
AKÜ FEBİD 11 (2011) 011002

yaygınlığı pektoral yüzgeçlerde daha yüksektir.
Diğer yandan hem enfeksiyon yüzdesi hem de bir
yüzgeçte rastlanılan parazit sayısı bakımından en
yüksek değerler dorsal yüzgece, en düşük veriler ise
anal yüzgece aittir (Tablo XI).
Gyrodactylus sp.’nin C. gibelio üzerindeki
dağılımı incelendiğinde ise, öncelikle tüm
yüzgeçlerde bu parazite rastlanılmıştır. Söz konusu
enfeksiyon, sol pektoral yüzgeçte enfeksiyon
yaygınlığı bakımından, sağ da ise parazit yoğunluğu
bakımından daha yüksek değerde kaydedilmiştir.
Parazit yoğunluğu bakımından pelvik yüzgeçler
arasında fark olmasına karşın, enfeksiyon yaygınlığı
bakımından sol pelvik yüzgeç daha baskındır. C.
auratus’daki parzitik olguya benzer şekilde hem
enfeksiyon yüzdesi hem de bir yüzgeçte rastlanılan
parazit sayısı bakımından en düşük değer anal
yüzgece aittir (Tablo XI). Diğer yandan C. carpio‘nun
pektoral yüzgeçlerinde Gyrodactylus sp. bulunma
yaygınlığı sol pektoralde daha fazla (%100) iken,
yüzgeç başına düşen parazit sayısı bakımından sağ
pelvik yüzgeç daha önde gelmektedir (Tablo XI).

4. Tartışma
Araştırma konusu kapsamında incelenen balık
türlerinde
bulunan
parazitlerin
tamamı;
vücutlarının dorso‐ventral yönde yassılaşmış ve
bilateral simetrili olmaları nedeniyle hayvanlar
26
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aleminin Plathelmintes şubesine, vücudun halkasız
olması, sindirim borusu içermeleri ve kitinsi
kancalarla donanmış bir tutkaca (haptör) sahip
olmalarıyla da Monogenoidea sınıfı içinde yer
almaktadır.
Sözü edilen parazitlerden Gyrodactylus sp.,
tutkacında
dorsal
ve
ventral
çubuklarla
desteklenmiş bir çift büyük kanca ile 16 yan
kancanın bulunması, sirrusun tek sıra halinde küçük
bir diken çelengine sahip olması ve vivipar özellik
taşımaları nedeniyle Monogenoidea sınıfındaki
Gyrodactyloidea
ordosunun,
Gyrodactylidae
familyasında yer almaktadır (Bykhovskaya‐
Pavlovskaya ve ark., 1962).
Dactylogyrus
genusundaki
iki
tür
(D.anchoratus, D.extensus) ise, tutkaçta 1 çift orta
kanca, 1 bağlayıcı çubuk ve 7 çift yan kanca
taşımaları, vücudun anteriör kısmında 2 çift göz
pigmentinin bulunması ve ovipar olmaları
nedeniyle Monogenoidea sınıfının Dactylogyroidea
ordosuna ait Dactylogyridae familyasında yer
almaktadır (Bykhovskaya‐Pavlovskaya ve ark.,
1962).
Günümüze
kadar,
Türkiye’nin
farklı
lokalitelerindeki balıklar üzerinde yapılan çeşitli
parazitolojik çalışmalar (Altunel 1979, Burgu ve ark.
1988, Özer ve Erdem 1999, Akmirza 2007,
Kurupınar ve Öztürk 2009) bulunmakta olup, bu
çalışmalarda kaydedilen bazı parazit türleri mevcut
bu araştırmada da tespit edilmiştir. Bu bağlamda
Halvorsen (1969), balıklar ile parazit faunaları
arasındaki bu benzerlik ve farklılıkların ortaya
çıkışında, limnolojik özelliklerin yanında balıkların;
yaş, eşey ve beslenme ekolojisindeki çeşitliliğin de
etkili olduğunu vurgulamaktadır.
Ergens (1983) Gyrodactylus türlerinin konak
canlıda en çok bulundukları yerin yüzgeç ve deri
olduğunu, ancak ağız, farinks ve solungaçlarda da
bulunabildiklerini ifade etmektedir. Bir diğer
çalışmada da G. shulmani’nin yaz döneminde
enfeksiyon yaygınlığının %100, bir balıktaki
ortalama parazit sayısının 33 adet iken,
sonbahardaki enfeksiyon yaygınlığının %5, bir
balıktaki parazit sayısının da 1 bireye kadar
düştüğünü belirtilmektedir (Zitnan 1973). Gelnar
(1987), C. carpio’daki Gyrodactylus populasyonu ile
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sıcaklık değerleri arasında paralel bir etkileşimden
söz etmektedir. Hanzelova & Zitnan (1982), G.
katherineri’ye ait enfeksiyon olgusunu sonbaharda
%15, bir balıktaki ortalama parazit yoğunluğunu ise
4.8 olarak tespit ederken, su sıcaklığının arttığı
ilkbaharda ise %100 enfeksiyon yaygınlığı ve bir
balıktaki ortalama 137 parazit kaydetmiştir. Öztürk
(2000)
ise
C.
carpio’daki
Gyrodactylus
enfeksiyonuna ait en yüksek enfeksiyon olgusunu
(4674 parazit/balık) sonbaharda kaydetmiştir.
Mevcut bu çalışma sürecinde ise, yukarıdaki
bulgulara paralel olarak, söz konusu her üç konak
balıktaki Gyrodactylus enfeksiyonu, su sıcaklığının
daha düşük olduğu ilkbahar döneminde yaz
mevsimine göre hem enfeksiyon yüzdesi hem de
bir balıkta rastlanan parazit sayısı bakımından daha
fazladır.
Konak boy uzunluğu ile Gyrodactylus
enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi ele alan Kutlu ve
Öztürk (2006), G. elegans’a ait enfeksiyon
değerlerini orta boy grubundaki C. carpio’larda
büyük boy gruplarındakilere göre daha yüksek
kaydetmiştir. Kartal ve Öztürk (2006) Gyrodactylus
sp. enfeksiyonunu, küçük boylu konak balıklardan
başlayarak kademeli bir artış ile orta boy
büyüklüğündeki balıklarda maksimum değere
ulaştığını, daha sonra da büyük boylu balıklara
doğru azalma gösterdiğini belirlemiştir. Zitnan
(1973) büyük boylu balıklarda daha düşük
yoğunlukta Gyrodactylus sp. bulunmasını, bağışıklık
sisteminin daha iyi gelişmesine bağlamaktadır.
Mevcut
araştırma
alanındaki
Gyrodactylus
enfeksiyonunun, C. carpio ve C. gibelio’da orta ve
büyük boylu balıklarda daha yüksek değerde, C.
auratus’ta ise, küçük boy gurubundaki balıklarda
daha fazla görülmüştür.
Araştırma kapsamında incelenen C.auratus ve
C. carassius‘un solungaçlarında tespit edilen D.
anchoratus ile ilgili olarak Koyun (2001), bu
parazite ait maksimum enfeksiyon yüzdesini 17.0‐
18.2 cm boy aralığındaki C. carassius’larda %66,
10.6‐18.8 cm deki C. auratus’larda ise %67 ile yaz
döneminde bulmuştur. Bu araştırmada kaydedilen
enfeksiyon yüzdesi ve ortalama parazit yoğunluğu
ise Koyun (2001)’a göre daha yüksek değerde
kaydedilmiştir.
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Bykhovskaya‐Pavlovskaya ve ark. (1962), ile
Bauer ve Nicolskaya (1954), D. extensus için gerekli
optimal sıcaklığın 13–17 oC olarak ifade
etmektedirler. Zitnan & Hanzelova (1982), bu türe
ait maksimum enfeksiyon değerini 18–19 oC su
sıcaklığında Temmuz’da belirlemiştir. Molnar ve
Szekely (1995), C. carpio’nun solungaçlarında tespit
ettiği D. extensus’a ait en yüksek enfeksiyon
yaygınlığına (%50) Haziran ayında; Zitnan &
Hanzelova (1982), Temmuz ayında rastlamıştır.
Öztürk (2005) de benzer bir bulguyla D. extensus‘un
yoğunluk değişimini, yaz döneminde maksimum
seviyede kaydederken, sıcaklığının azaldığı kış
döneminde ise söz konusu parazit sayısında azalma
görmüştür. Çalışma alanımızdaki D. extensus’a ise,
yaz döneminde de aynı boy grubuna ait balıklardan
çalışılmış olmasına rağmen, sadece ilkbahar
döneminde rastlanmıştır. Dactylogyrus enfeksiyonu
üzerine yaptığı bir araştırmada Tekin‐Özan ve Kır
(2005), C.carassius’un solungaçlarındaki D.
achoratus‘a ait en yüksek enfeksiyon yaygınlığını
ilkbaharda bulmuşlardır. Bu çalışma süresince ise,
incelenen iki Carassius türünden C.auratus’daki
kaydedilen D.anchoratus‘a ait enfeksiyon yaygınlığı
ve ortalama parazit yoğunluğu ilkbahara göre yaz
mevsiminde daha yüksek iken, aynı parazit türünün
C.gibelio’daki enfeksiyon yaygınlığı ilkbaharda,
ortalama parazit yoğunluğu ise yaz döneminde
daha yüksek değerde bulunmuştur.
Zitnan (1973), balığın boyunun uzaması ile
bağışıklık sisteminin daha iyi gelişeceğini, buna
paralel olarak da Gyrodactylus enfeksiyonunda
azalma görülebileceğini belirtmektedir. Öztürk
(2005)’de orta boy grubundaki C. carpio’larda
bulduğu Gyrodactylus elegans’ın enfeksiyon
yaygınlığını, büyük boylu balıklardaki enfeksiyon
yaygınlığına göre on kat daha fazla bulmuştur. Bu
çalışmada da yukarıda sıralanan verilere paralel
olarak, C. gibelio’da I. boy grubundaki balıklarda, III.
boy grubundakilere oranla daha yüksek değerde
Gyrodactylus sp. enfeksiyonu tespit edilmiştir.
Konak balığın boy uzunluğu ve eşey dimorfizmi
ile Dactylogyrus enfeksiyonu arasındaki etkileşimi
ele alan Öztürk (2005), balıklarda balık boyu
arttıkça
parazit
enfeksiyonunun
azaldığını
belirlemiştir. Buna karşın Kartal ve Öztürk (2006),
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söz konusu parazite ait enfeksiyonu büyük boy
grubundaki konak balıklarda kaydetmiştir. Mevcut
araştırma sürecinde ise, her üç konaktaki
Dactylogyrus türlerine ait enfeksiyon değerlerinin
konak balık boy grubu ile paralel olarak artış
gösterdiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, Döğer Baraj Gölü faunasında yer
alan balıklardan üç cyprinid balık türünün helmint
faunası ilk defa bu çalışmayla ortaya çıkarılmıştır.
Bu kapsamda söz konusu parazit türlerinin coğrafik
yayılışlarına yeni bir lokalite ilave edilmiştir. Ayrıca
bu parazit türlerine ait enfeksiyon değerlerinin;
mevsimlere, konak balık boy uzunluğu ve eşey
farklılığına
göre
gösterdikleri
değişimler
belirlenerek; söz konusu balık türleri üzerindeki
parazit faunalarının ve ekolojilerinin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
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