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Amaç: Bu çalışma, Kayseri yöresinden toplanmış Culex pipiens tür kompleksine ait örneklerin kan beslenmesinde konak tercihlerinin belir-
lenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Yöntemler: Çalışmada toplam 1284 dişi sivrisinek morfolojik olarak incelenmiş ve 376’sı (%28,4) Cx. pipiens komplekste belirlenerek bireysel 
genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. Genomik DNA izolatlarının kanatlı ve memeli mitochondrial cytochrome b (mt-cytb) gen bölgesini 
spesifik olarak amplifiye eden primerler ile Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) analizleri gerçekleştirilmiştir. Konak kanı yönünden pozitif be-
lirlenen örneklere ait izolatların mt-cytb gen bölgesi amplikonları konak türü tayini için klonlanmış ve elde edilen plazmidler sekans analizine 
tabii tutulmuştur. 
Bulgular: Toplam 376 örneğin 148’i (%39,4) kanatlı ve/veya memeli kanı yönünden pozitif bulunmuştur. Pozitif belirlenen örneklerin toplam 
43’ü yalnızca memeli, 98’i yalnızca kanatlı, 7’si ise hem kanatlı hem de memeli kanı yönünden pozitif belirlenmiştir. Cx. pipiens komplekse 
ait örneklerin kan beslenmesinde kanatlı konak tercihi önemli bulunmuştur. Kanatlı kanı pozitif 15 örnekten 9’unun Passeriformes, 3’ünün 
Accipitriformes, 2’sinin Columbiformes ve birinin de Strigiformes takımlarında yer alan kanatlı türlerinden kan emdiği belirlenmiştir. Memeli 
kanı pozitif 15 örneğin ise 6’sı insan, 4’ü sığır, 3’ü koyun, 2’si de köpek kanı yönünden pozitif olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez Cx. pipiens tür kompleksine ait sivrisinek örneklerinin kan beslenmesinde konak tercihleri üzerine 
moleküler düzeyde veriler elde edilmiştir.
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ABSTRACT

Objective: This study aimed to determine the host preferences in blood meal of specimens belonging to Culex pipiens complex.
Methods: A total of 1284 female mosquitos were morphologically examined, and genomic DNA isolations were individually performed on 
376 (28.4%) specimens that were determined to be Cx. pipiens complex. PCR was performed with primers to specifically amplify the avian 
and mammalian mitochondrial cytochrome b (mt-cytb) gene region. Amplicons were cloned, and the obtained plasmids were sequenced 
to determine host species. 
Results: Of 376 specimens, 148 (39.4%) were positive for the avian and/or mammalian blood meal. Among the positive specimens, 43, 
98, and seven were determined to be positive for only mammalian, avian, and both avian and mammalian blood, respectively. Avian host 
preference in blood meal of the specimens belonging to Cx. pipiens was found to be significant. Of 15 avian blood positive isolates, nine, 
three, two, and one were designated as blood meal from avian species in Passeriformes, Accipitriformes, Columbiformes, and Strigiformes 
orders, respectively. While six, four, three, and two out of 15 mammalian blood-positive specimens were found to be positive for human, 
cattle, sheep, and dog blood, respectively. 
Conclusion: Molecular data regarding the host preferences of the Cx. pipiens species complex in blood meal were revealed for the first 
time in Turkey with this study. 
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GİRİŞ

Diptera dizisi Nematocera dizi bölümüne bağlı Culicidae ailesi 
önemli bir yer tutmakta ve bu ailede 3500’ü aşkın sivrisinek türü 
bulunmaktadır. Culicidae ailesinde yer alan Culex soyu en geniş 
gruplardan birini oluşturmakta ve 26 soy altında 768 türü içer-
mektedir (1). Bu soy içerisinde Culex pipiens komplekste yer 
alan sivrisinekler tüm dünyada yayılış göstermekte olup birçok 
önemli hastalığın naklinde potansiyel vektörlük yapmaktadırlar 
(2). Günümüzde bu kompleks içinde birçok tür, alt tür ve form-
ların varlığı gösterilmiş olup bunların çoğunun West Nile virus ve 
Rift Valley Fever virus gibi arboviruslara, filarial nematodlara ve 
kanatlı Plasmodium türlerine vektörlük yaptıkları ortaya konmuş-
tur (3).  Bunun yanında Culex soyunun, tarif edilen 750’den fazla 
türüyle birlikte yüksek medikal ve veteriner öneme sahip olduğu 
bilinmektedir (4). Culex soyu içerisinde Culex alt soyuna bağlı 
Avrupa’da 7 türün varlığı bilinmekte olup, bunların arasında Cx. 
pipiens en yaygın holarktik tür olarak nitelenmektedir (4, 5). Pa-
laearktik biyotipleri Cx. pipiens pipiens ve Cx. pipiens molestus 
ile birlikte Cx. pipiens’in yer aldığı Cx. pipiens kompleks ayrıca 
Avrupa’da görülmeyen Cx. quinquefasciatus, Cx. australicus ve 
Cx. globocoxitus türlerini de kapsamaktadır (3).

Vektörlerin kan beslenmesinde konak tercihleri viral, bakteriyel 
ve paraziter birçok vektör kaynaklı hastalığın bulaşma dinamikleri 
açısından kritik öneme sahip olup kontrol stratejilerinin geliştiril-
mesi için oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır. Bunun yanında 
vektörlerin konakçı tercihlerinin saptanması, hastalık etkenlerinin 
biyolojisi ve ekolojisini çözebilmek ve hastalık yayılışı hakkında 
yorum yapabilmek için de gereklidir (6, 7). Türkiye’de günümüze 
kadar sivrisineklerin konak tercihleri üzerine yapılmış herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte Cx. pipiens kompleks 
üzerine yapılan çalışmaların genellikle ergin ve larva dönemleri 
bazında morfolojik identifikasyonlara dayalı prevalans çalışmaları 
tarzında olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların çoğunda Cx. pi-
piens kompleks tek isimle Cx. pipiens türü olarak ele alınmış ve 
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Kayseri, Iğdır 
ve Kars, Manisa, yörelerinde farklı oranlarda dağılım gösterdikleri 
kaydedilmiştir (8-21). Bunun yanında yine Cx. pipiens kompleks 
nesillerinin tularemi, kanatlı sıtması, D. immitis, ve Batı Nil Virusu 
gibi patojenler için vektörlük potansiyelleri ve Wolbachia endo-
simbiyontunun araştırılması üzerine moleküler düzeyde çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır (16, 17 22-24).

Bu çalışmada, Kayseri yöresinde çeşitli odaklardan toplanmış Cx. 
pipiens komplekse ait dişi sivrisinek örneklerinin kan beslenme-
sinde konak tercihleri kanatlı ve memeli kanı bazında moleküler 
olarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile araştırma yöresinde 
Cx. pipiens kompleks üyelerinin kanatlı veya memeli konak açı-
sından oluşturdukları risk potansiyeli hakkında veriler elde edil-
miştir. Ayrıca konak kanı pozitif örneklerden seçilen bazı izolatlar 
klonlama ve plazmid pürifikasyonu sonrası sekans analizlerine 
tabii tutulmuş ve konak türü tayini yapılmıştır.

YÖNTEMLER

Araştırma Sahası ve Cx. pipiens Kompleks Örneklerinin İden-
tifikasyonu
Bu çalışmanın materyalini Kayseri yöresinden 2008 ve 2009 se-
zonlarında 46 farklı odaktan toplanmış ve -20°C’de muhafaza 

edilmiş olan toplam 1284 dişi sivrisinek örneği oluşturmuştur. Ça-
lışma materyalini insektler oluşturduğu için etik komite onayına 
ve hasta onamına gerek duyulmamıştır. Bilgisayar destekli stereo 
mikroskop altında, çeşitli tür ayrımına ilişkin kaynaklar ve elektro-
nik ortamda yazılı Avrupa Sivrisinekleri Tür Ayrım Anahtarı kulla-
nılarak dişi Cx. pipiens kompleks türlerine ait örnekler identifiye 
edilerek ayrılmıştır (25-28).

Genomik DNA İzolasyonu
Cx. pipiens komplekse ait dişi sivrisinek örneklerinden, ön ho-
mojenizasyon sonrası genomik DNA (gDNA) izolasyonu, bireysel 
olarak gDNA ekstraksiyon kitleri (AxyPrep™ Multisource Geno-
mic Miniprep DNA; Corning, Tewksbury, USA;  GeneJET Geno-
mic DNA Purification Kit; Thermo Fisher Scientific, California, 
Amerika Birleşik Devletleri) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Final 
elüsyon 50µl olarak ayarlanmıştır. Elde edilen gDNA konsantras-
yonları moleküler analizlerde optimum DNA konsantrasyonunun 
ayarlanabilmesi için nanodrop spektrofotometre (ASP-3700; ACT 
Gene, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri) kullanılarak öl-
çülmüştür. gDNA ekstraktları kullanılana dek -20°C’de muhafaza 
edilmiştir.

Cx. pipiens Kompleks Mitochondrial Cytochrome Oxidase I 
(mt-COI) ile Kanatlı ve Memeli Mitochondrial Cytochrome b 
(mt-cytb) Genlerinin Amplifikasyonu
Tür teşhislerinin sekans analizleriyle moleküler konfirmasyonu 
için bireysel örneklere ait gDNA izolatları mt-COI gen bölgesinin 
709 bp gen fragmentini amplifiye eden LCO1490 ve HCO2198  
(29) primerleriyle PCR analizine tabii tutulmuştur. 

Ergin dişi Cx. pipiens örneklerinin kan beslenme identifikasyon-
ları için elde edilen gDNA izolatları kanatlı ve memeli mt-cytb 
gen bölgesini parsiyel olarak amplifiye eden sırasıyla Avian-3 ve 
Avian-8 ile Mammalian-1 ve Mammalian-2 primerleriyle PCR’da 
analiz edilmiştir (30). 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu analizlerinin geçerliliğinin ve her-
hangi bir kontaminasyonun olup olmadığının test edilmesi 
amacıyla her analizde pozitif kontrol olarak referans gDNA, 
kanatlı (şahin, tavuk) ve memeli (sığır, koyun, at, köpek) kan-
larından izole edilmiş gDNA’lar, negatif kontrol olarak ise ste-
rilize edilmiş deiyonize su kullanılmıştır. Amplifikasyonlar so-
nunda elde edilen PCR ürünleri (10 µL) %1,5’luk agaroz jelde 
elektoforeze tabi tutularak, CLP Jel Dökümantasyon Sistemi ve 
Gene Snap from Syngene analiz programı (UVP INC, Uplant, 
California, Amerika Birleşik Devletleri) ile görüntülenip analiz 
edilmiştir.

Mt-COI ve Mt-cytb Gen Bölgelerinin Sekans Analizleri
Tür identifikasyonlarının moleküler konfirmasyonu için iki izolata 
ait mt-COI gen bölgesi amplikonları ile kanatlı ve/veya memeli 
kanı yönünden pozitif belirlenen ve uygun konsantrasyonda olan 
izolatlardan seçilen mt-cytb gen bölgesi amplikonları jel pürifiye 
(High Pure PCR Product Purification Kit; Roche, Mannheim, Al-
manya) edilmiştir. Konak kanı pozitif izolatlara ait jel pürifiye amp-
likonlar, pJET1.2/blunt Cloning Vector’e (Thermo Scientific, Cali-
fornia, Amerika Birleşik Devletleri) ligasyonları sonrası CloneJET 
PCR Cloning Kit (Thermo Scientific, California, Amerika Birleşik 
Devletleri) ile One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli 
(Invitrogen, California, Amerika Birleşik Devletleri) hücrelerine 
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transforme edilerek klonlanmıştır. Transforme hücrelerden plaz-

mid pürifikasyonu GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Fisher 

Scientific, California, Amerika Birleşik Devletleri) kullanılarak ger-

çekleştirilmiştir.  

Mt-COI gen bölgesi amplikonları PCR primerleri ile hedef mt-cy-
tb gen bölgesini ihtiva eden plazmid DNA’lar pJET1.2 forward ve 
reverse primerleri (Thermo Scientific, California, Amerika Birleşik 
Devletleri) ile çift yönlü olarak sekanslanmıştır. Çift yönlü DNA 
dizisi belirlenen plazmidlere ait kromotogramlar dikkatlice analiz 
edildikten sonra Geneious 8.1.4 (31) yazılımı ile forward ve re-
verse dizilimlerin ikili hizalamaları yapılarak, vektör DNA’sı ile kı-
yaslanmış, insert olmuş hedef gen bölgesi belirlenmiş (klonlanan 
izolatlar için) ve izolatlara ait final dizilimler elde edilmiştir. Elde 
edilen sekansların blastn (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 
veri tabanı üzerinde analizleri yapıldıktan sonra GenBank’ta mev-
cut homolog izolatlara ait ilgili gen bölgesi sekanslarıyla Genei-
ous 8.1.4 (31) yazılımı üzerinden hizalamaları yapılarak karakteri-
zasyonları sağlanmıştır.

İstatistiksel analiz 
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15,0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, 
ABD) paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Ergin dişi Cx. pipiens 
kompleks örneklerinin kan beslenmesinde konak tercihlerinin is-
tatistiksel analizinde Pearson’s Chi Square testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışmada identifikasyona tabii tutulan toplam 1284 ergin dişi 
sivrisinekten 376’sının (%29,3) Cx. pipiens komplekse ait oldukla-
rı teşhis edilmiştir. Mt-COI genini parsiyel olarak amplifiye eden 
primerler ile PCR sonucu pozitif belirlenen ve uygun konsant-
rasyonda olan iki izolatın jel pürifikasyon sonrası sekanslanması 
sonucu elde edilen nükleotid dizilerinin blastn (http://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/Blast.cgi) analizleriyle Cx. pipiens komplekse ait ol-
dukları konfirme edilmiş ve ilgili izolatlar (TrERUCxpip01 ve TrE-
RUCxpip02) KJ188203 ve KJ188204 aksesyon numaralarıyla Gen-
Bank veri tabanına kaydedilmiştir (Şekil 1). 

Ergin dişi Cx. pipiens örneklerinden bireysel olarak elde edilen 
gDNA izolatlarının mt- cytb gen bölgesinden dizayn edilen ka-
natlı ve memeli spesifik primerler ile moleküler analiz sonuçları  
Tablo 1’de, kanatlı ve memeli kanı pozitif belirlenen bazı örneklere 
ait izolatların agaroz jel üzerinde görünümleri de sırasıyla Şekil 2  
ve Şekil 3’de verilmiştir. Beslenme eğilimlerinin istatistiksel anali-
zinde Cx. pipiens kompleks için kanatlı tercihi önemli bulunmuş-
tur (c2=40,970, p<0,05). 

Konak kanı yönünden pozitif belirlenen örneklerden kanatlı için 
15, memeli için de 15 izolat klonlandıktan sonra konak türü ta-
yini için elde edilen plazmidler sekans analizine tabii tutulmuş-
tur. Plazmidlerden elde edilen mt-cytb sekanslarının GenBank’ta 
blastn analizleri sonucu konak türü identifikasyonları yapılmış ve 
konak türlerinin dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

TARTIŞMA

Sivrisinek türlerinin vektörlük potansiyellerinin belirlenmesine yö-
nelik çalışmalarda vektör etkinliği üzerine coğrafik alan, ekolojik 
faktörler ve sivrisineklerin kan beslenmesinde konak tercihlerinin 
önemli olduğu bilinmektedir (32-34). Bir bölgede vektörlük po-
tansiyeli belirlenen bir sivrisinek türünün diğer bazı bölgelerde 
vektör etkinliğinin düşük olduğu veya hiç olmadığı görülmekte-
dir. Kan ile beslenen (haematophagous) artropodların beslenme 
yapıları ve konak tercihleri, birçok patojenin çoğalması ve omur-
galı konaklara bulaşması açısından oldukça önemlidir (6, 7). Vek-
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  Konak kanı yönünden pozitiflik

   Kanatlı+ 
İncelenen Kanatlı Memeli Memeli Toplam

örnek sayısı Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

376 98 26,1 43 11,4 7 1,9 148 39,4

Tablo 1. Bireysel olarak incelenen ergin dişi Cx. pipiens 
örneklerinin memeli ve kanatlı kanı yönünden pozitiflikleri

Şekil 1. Sekans analizine tabii tutulan Cx. pipiens izolatlarının parsiyel 
mt-COI gen bölgesinine göre jel pürifikasyon sonrası agaroz jel 
üzerinde görünümleri M: Marker (100bp); 1,2: I. izolat; 3, 4: II. izolat

Şekil 2. Ergin dişi Cx. pipiens örneklerinde kanatlı mt-cyt b gen 
bölgesini amplifiye eden spesifik primerler ile amplifikasyon sonucu 
elde edilen bazı amplikonların jel elektroforezde görünümü. M: 
Marker; 1-10: Pozitif örnekler, 11: Pozitif kontrol (Kanatlı DNA’sı)

Şekil 3. Ergin dişi Cx. pipiens örneklerinde memeli mt-cyt b gen 
bölgesini amplifiye eden spesifik primerler ile amplifikasyon sonucunun 
jel elektroforezde görünümü. M: Marker; 1, 3-11, 14, 15: Pozitif örnekler, 
16: Pozitif kontrol (sığır DNA’sı)



törlerde beslenme yapılarının ve konak tercihlerinin belirlenme-
sinin, vektör-kaynaklı hastalıklarla etkili mücadele stratejilerinin 
ve politikalarının oluşturulmasına, salgın risklerinin azalmasına 
ve hem insan hem de hayvanlarda bu hastalıkların ekoepidemi-
yolojilerinin daha iyi anlaşılmasına oldukça önemli katkısı vardır. 
Kozmopolit bir yayılışa sahip olan ve Kuzey Ev Sivrisineği olarak 
da bilinen Cx. pipiens insan ve hayvan sağlığını etkileyen çeşit-
li patojenlerin önemli bir vektörü olarak nitelenmektedir (6). Cx. 
pipiens kompleks türlerinin kan beslenmesinde konak tercihleri 
üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Munoz ve ark. (7), İspanya’nın 
çeşitli bölgelerinden topladıkları 65 adet Cx. pipiens örneğinden 
43’ünü konak kanı yönünden pozitif belirlemişler, mt-COI sekans 
analizleriyle konak tür dağılımını memeli grubunda köpek %14,3, 
kedi 21,4 ve insan %35,7; kanatlı grubunda ise tahtalı güvercin 
(Columba palumbus) %4,8, tavuk (Gallus gallus) %2,4, yeşil pa-
raket (Myiopsitta monachus), bayağı serçe (Passer domesticus) 
%4,8, kumru (Streptopelia decaocto) %2,4 ve karatavuk (Turdus 
merula) %4,8 olarak belirlemişlerdir. Amerika ve Avrupa’da ya-
pılan çeşitli araştırmalarda Cx. pipiens’in kan beslenmesinde 
kanatlı konak spekturumu %64-97 oranında belirlenmiş ve me-
meli konaklara göre kan beslenmesinde kanatlı konak tercihleri 
önemli bulunuştur (35-37). Garcia-Rejon ve ark. (38), Meksika’da 
Cx. pipiens tür kompleksi içerisinde yer alan Cx. quinquefascia-
tus’un kan beslenmesinde konak eğilimi ve spekturumu üzerine 
yaptıkları moleküler tabanlı çalışmada toplam 658 doymuş dişi ör-
neğin %82’sini kanatlı, %18’ini ise memeli kanı pozitif belirlemiş-
ler, en sık omurgalı konakları Galliformes (47,1%), Passeriformes 
(%23,8), Columbiformes (%11,2) takımlarındaki kuşlar ve köpek 
(%8,8) olarak belirlemişlerdir. Bruno Gomes ve ark. (39), Porte-
kiz’de örnekledikleri Cx. pipiens pipiens ve Cx. pipiens molestus 
biyoformlarının kan beslenmesinde serolojik yöntemlerle kanatlı 
tercihini %90’ın üzerinde belirlemişler ve bu kanatlıların büyük ço-
ğunluğunun Passeriformes takımında yer aldığını saptamışlardır. 
Çalışmamızda moleküler analiz sonucunda incelemesi yapılan Cx. 
pipiens komplekse ait toplam 376 örneğin 148’i (%39,4) kanatlı 
ve/veya memeli kanı yönünden pozitif bulunmuştur. Pozitif belir-
lenen örneklerin %29,1’i yalnızca memeli, %66,2’si yalnızca kanat-

lı, %4,7’si ise hem kanatlı hem de memeli kanı yönünden pozitif 
belirlenmiş olup beslenme eğilimlerinin istatistiksel analizinde 
Cx. pipiens için kanatlı tercihi önemli bulunmuştur (p<0,05). Elde 
edilen bu sonuç çeşitli araştırıcıların bulguları (36-39) ile paralellik 
göstermiştir.  Kanatlı konak kanı pozitif 15 dişi Cx. pipiens izola-
tından 9’unun Passeriformes takımında, 3’ünün Accipitriformes, 
2’sinin Columbiformes ve 1’inin de Strigiformes takımında yer 
alan kanatlı türlerinden kan emdiği belirlenmiştir. Passeriformes 
takımında belirlenen izolatların 2’sinin Alakarga (Garrulus glanda-
rius), 5’inin Saksağan (Pica pica), 2’sinin de Tepeli toygar (Galerida 
cristata) türlerine ait olduğu, Accipitriformes takımında belirlenen 
izolatların 2’sinin Baya şahin (Buteo buteo), 1’inin de Küçük kartal  
(Hieraaetus pennatus), Columbiformes takımındakilerin 2’sinin de 
Kumru (Streptopelia decaocto), Strigiformes takımında belirle-
nen tek izolatın da Kukumav (Athene noctua) türlerine ait oldu-
ğu moleküler olarak ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar Cx. 
pipiens’in kan beslenmesinde Passerin kuşların önemli olduğunu 
göstermiş olup ayrıca Bruno Gomes ve ark. (39) bulgularıyla da 
benzerlik göstermiştir. Sekans analizi yapılan memeli konak kanı 
pozitif 15 dişi Cx. pipiens izolatından ise 6’sı insan (Homo sapiens), 
4’ü sığır (Bos taurus), 3’ü koyun (Ovis aries), 2’si de köpek (Canis 
lupus familiaris) kanı pozitif belirlenmiştir. Çalışmada insan kanı 
pozitifliği diğer memelilere oranla yüksek bulunmuş olup bu so-
nuç da Munoz ve ark. (7) bulgularıyla paralellik göstermiştir.

SONUÇ

Sonuç olarak bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez Cx. pipiens tür 
kompleksine ait sivrisinek örneklerinin kan beslenmesinde konak 
tercihi üzerine moleküler düzeyde bilimsel veriler elde edilmiştir. 
Çalışma ile araştırma yöresinde bu tür kompleksine ait üyelerin 
hem kanatlı hem de memeli türlerinden beslenebilmesinin ya-
nında kanatlı tercihinin daha önemli olduğu belirlenmiştir. Bu so-
nuçlar da araştırma bölgesinde özellikle Rift Valley fever, Sindbis 
virüs, St. Louis encephalitis ve West Nile Fever gibi viral enfeksi-
yonların yanında filariosis, dirofilariosis ve avian malaria gibi bir-
çok paraziter enfeksiyonun nakli açısından söz konusu tür komp-
leksinin yüksek risk oluşturduğunu göstermiştir. 
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Tablo 2. Memeli ve kanatlı kanı yönünden pozitif belirlenen ve klonlama sonrası sekans ve genetik analizlerle konak türü belirlenen 
örneklerin konak tür dağılımları

    İdentifiye edilen  
 Klonlanan İzolat Sayısı Konak türü  örnek sayısı

  Takım Tür 

   Alakarga (Garrulus glandarius) 2

  Passeriformes Saksağan (Pica pica) 5

   Tepeli toygar (Galerida cristata) 2
KANATLI 15 

Accipitriformes
 Baya şahin (Buteo buteo) 2

   Küçük kartal (Hieraaetus pennatus) 1

  Columbiformes Kumru (Streptopelia decaocto) 2

  Strigiformes Kukumav (Athene noctua) 1

  İnsan (Homo sapiens)  6

MEMELİ 15 Köpek (Canis lupus familiaris)  2

  Koyun (Ovis aries)  3

  Sığır (Bos taurus)  4



Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayına gerek yoktur.

Hasta Onamı: Bu çalışma için hasta onamına gerek yoktur.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız. 
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