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ÖZET: Bu çalışma 25.03.2003-17.02.2004 tarihleri arasında Kovada Gölü’ndeki havuz balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın ekto ve 
endoparazitlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 102 örnek aylık periyotlarla yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. 
Araştırma neticesinde havuz balığında ektoparazit olarak Dactylogyrus anchoratus, Dactylogyrus minutus, Argulus foliaceus ve 
Trachellobdella torquata’ya, endoparazit olarak da Contracaecum sp.’ye rastlanılmıştır. Bu parazitlerden Dactylogyrus minutus ve 
Trachellobdella torquata Türkiye havuz balıklarında ilk defa bildirilmektedir. 
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An Investigation of Parasites of Goldfish (Carassius carassius L., 1758) in Kovada Lake 
SUMMARY: The aim of this study, carried out from 25.03.2003-17.02.2004, was to determine the ectoparasites and endoparasites of 
goldfish (Carassius carassius L., 1758) inhabiting Kovada Lake. A total of 102 specimens were caught monthly and investigated parasi-
tologically. As a result of the investigation, the ectoparasites, Dactylogyrus anchoratus, Dactylogyrus minutus, Argulus foliceaus and 
Trachellobdella torquata, and the endoparasite Contracaecum sp. were found in the goldfish. Among these, Dactylogyrus minutus and 
Trachellobdella torquata have been recorded for the first time in goldfish in Turkey.  
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GİRİŞ
Balık parazitlerinin insan sağlığı ve ekonomik açıdan taşıdık-
ları önem, enfekte ettikleri balıkla orantılıdır. Dünya nüfusu 
hızla artmaya devam ettiği sürece, balık dahil olmak üzere 
bütün besin maddelerinin değeri de artacaktır.  

Parazitler balıkların besin değerini düşürdükleri gibi büyüme-
lerini, üremelerini ve beslenmelerini de engeller. Bu nedenle 
balıkçılık çalışmalarının yanı sıra, balık yetiştiriciliğinin esas 
sorunlarından biri olan hastalık ve zararlıları üzerine de araş-
tırmaların yapılması gereklidir. 

Balık hastalıkları ve balık parazitleri konusunda Türkiye’de 
pek çok çalışma yapılmıştır (1, 2, 3, 4, 5, 16, 20, 21, 23). Ül-
kemizde havuz balıklarının parazitleri üzerine ise az sayıda 
çalışma yapılmıştır (8, 13, 15, 17, 18). 

Koyun (17), Enne Baraj Gölü’ndeki havuz balıklarında 
ektoparazit olarak Dactylogyrus anchoratus ve Gyrodactylus 

katharineri’ye, endoparazit olarak Hysterothylacium sp. ve 
Pomphorhynchus laevis’e rastlamıştır. Koyun vd. (18), Kütah-
ya çevresindeki havuz balıklarında sadece Argulus foliaceus’u 
belirlemişlerdir. Geldiay ve Balık (13), havuz balıklarında 
Lernaea cyprinacea’yı bildirmişlerdir. Kır (15), Karacaören I 
Baraj Gölü’ndeki havuz balıklarının parazitlerini araştırmış ve 
274 havuz balığının 18 tanesi (%6,5)’nde Crustacea’dan 
Argulus foliaceus’u tespit etmiştir. 

Kovada Gölü’nde yaşayan havuz balıklarının parazitleri üzeri-
ne herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle ça-
lışmamızda gölde yaşayan havuz balıklarının ekto ve 
endoparazitleri incelenerek, bu parazitlerin aylık enfeksiyon 
durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kovada Gölü 37° 38´ K, 30° 53´ D koordinatlarında ve milli 
park alanı içerisinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 
908 m olup, ortalama 1100 hektarlık bir alana sahiptir. Göl, 
Eğirdir Gölü’nün 8 km güneyinde ve tamamı Isparta ili sınırla-
rı içerisindedir. Kovada Gölü, Eğirdir Gölü’nden gelen bir 
kanalla beslenmekte, fazla sular gölden alınarak Kovada Hidro 
Elektrik Santrali’ne verilmektedir. 
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25.03.2003 - 17.02.2004 tarihleri arasında yapılan bu çalışma-
da, 102 adet havuz balığı gölün değişik bölgelerinden aylık 
periyotlarla yakalanmıştır. Yakalanan balıkların her biri ayrı 
naylon torbalar içerisinde laboratuvara getirilerek boy ve ağır-
lıkları ölçülmüştür. Her örneğin solungaç, yüzgeç ve derileri 
ektoparazit yönünden incelendikten sonra solungaçları kesile-
rek 1:4000 oranında formaldehite alınmıştır. Belirlenen para-
zitlerin gliserin-jelatinle daimi preparatları yapılmıştır.  

Endoparazitler için balıkların karın kısmı anüsten itibaren 
anteriora doğru açılıp, mide ve bağırsakları, içinde fizyolojik 
su bulunan petri kaplarına alınmıştır. Rastlanılan parazitler 
alkol serilerinden geçirilerek aseto karmen ile boyanmış ve 
daimi preparatları yapılmıştır.  

Parazitlerin aranması, tespiti, preparasyonu ve teşhisi, Bauer 
(7), Bykhovskaya-Pavlovskaya (9), Cheng (10), Chubb vd. 
(11), Ekingen (12) ve Reinhenbach-Klinke (22)’ye göre ya-
pılmıştır. 

BULGULAR  

Kovada Gölü’nde yaşayan havuz balıklarının parazitolojik 
yönden incelenmesinde ektoparazit olarak; Monogenea’dan 
Dactylogyrus anchoratus (Şekil 1) ve Dactylogyrus minutus 
(Şekil 2), Crustacea’dan Argulus foliaceus (Şekil 3), 
Hirudinea’dan Trachelobdella torquata (Şekil 4), endoparazit 
olarak da Nematoda’dan Contracaecum sp. (Şekil 5) tespit 
edilmiştir. 

Toplam 102 havuz balığının 54 (%52,9)’ünde bu parazitlere 
rastlanmıştır. Enfekte balıklarda en çok rastlanan parazit türü 
Dactylogyrus anchoratus olmuştur. 102 balığın 29 
(%28,4)’unda bu türe rastlanmıştır. En yüksek enfeksiyon 
Mart ayında (%52,9), en düşük enfeksiyon ise Aralık ayında 
(%11,1) tespit edilmiştir. 29 adet havuz balığında toplam 275 
tane Dactylogyrus anchoratus belirlenmiştir (Tablo 1). 

En çok rastlanılan ikinci parazit türü Dactylogyrus 
minutus’tur. 15 balıkta (%14,7) bu türe rastlanılmıştır. En 
yüksek enfeksiyon Aralık ayında (%33,3), en düşük enfeksi-
yon ise Nisan, Ekim ve Kasım aylarında (%12,5) belirlenmiş-
tir. Tespit edilen toplam parazit sayısı 156’dır (Tablo 1). 

Yoğunluk bakımından üçüncü sırayı toplam 11 balıkta 
(%10,7) tespit edilen Argulus foliaceus almıştır. Çalışma süre-
since sadece 4 ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) bu 
parazite rastlanılmıştır. En yüksek enfeksiyon Eylül ayında 
(%71,4), en düşük enfeksiyon ise Ağustos ayında (%25) belir-
lenmiştir. Toplam 54 parazit tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Dördüncü sırayı ise sadece 3 balıkta (%2,9) belirlenen 
Trachelobdella torquata almaktadır. Çalışma süresince Nisan 
( 2 balık, %25) ve Mayıs (1 balık, %20) aylarında görülmüş-
tür. Toplam parazit sayısı 7’dir (Tablo 1). 

En az rastlanılan parazit türü ise sadece 1 balıkta (%0,9) belir-
lenen Contracaecum sp. olmuştur. Aralık ayında (%11,1) 
toplam 5 parazit tespit edilmiştir (Tablo 1). 

TARTIŞMA 

Kovada Gölü’nde yaşayan havuz balığının parazitolojik yön-
den incelenmesinde ektoparazit olarak; Monogenea’dan 
Dactylogyrus anchoratus ve Dactylogyrus minutus, 
Crustacea’dan Argulus foliaceus, Hirudinea’dan 
Trachelobdella torquata, endoparazit olarak Nematoda’dan 
Contracaecum sp. tespit edilmiştir. Bu parazitlerden 
Dactylogyrus minutus ve Trachelobdella torquata Türkiye 
havuz balıklarında ilk kez rastlanılmıştır. 

Koyun (17)’un havuz balığında tespit ettiği Gyrodactylus 
katharineri ve Pomphorhynchus laevis, Geldiay ve Balık 
(13)’ın belirttiği Lernaea cyprinacea’ya çalışmamızda rastla-
nılmamıştır. 

Çalışmamızda en çok rastlanılan parazit türü Dactylogyrus 
anchoratus’dur. En yüksek enfeksiyon Mart ayında (%52,9), 
en düşük enfeksiyon ise Aralık ayında (%11,1) tespit edilmiş-
tir. İkinci sırayı alan parazit türü ise Dactylogyrus minutus’tur. 
Bu türü D. anchoratus’dan ayıran en önemli husus haptor 
uzunluğunun 0.039-0.049 mm arasında olmasıdır. D. 
minutus’da bu uzunluk 0.092-0.130 mm’dir. Bu türün en yük-
sek enfeksiyon oranı Aralık ayında (%33,3) belirlenmiştir. 
Dactylogyrus spp. türlerinin enfeksiyonu ile su sıcaklığı ara-
sında belirli bir ilişki vardır. Bu türler genellikle oksijenin 
arttığı ve suyun soğuk olduğu zamanlarda oldukça fazla görü-
lür (6). Bu çalışmada da Monogenea enfeksiyonu ile su sıcak-
lığı arasındaki ilişkiyi görmek mümkündür. Her iki türde su-
yun soğuk olduğu dönemde maksimum düzeydedir. 

Yoğunluk bakımından üçüncü sırayı alan parazit türü Argulus 
foliaceus’tur. Çalışma süresince Temmuz - Ekim ayları ara-
sında tespit edilmiştir. En yüksek enfeksiyon oranı Eylül ayın-
da (%71,4) görülmüş ve toplam 54 birey tespit edilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda Argulus spp.’nin mevsimsel dağılımı ile 
su sıcaklığı arasında belirli bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir. 
Buna göre Argulus türleri ilkbahar ve yaz aylarında artış gös-
terirken su sıcaklığının 12°C’nin altına düştüğü zamanlarda 
üreyemezler (14). Koyun vd. (18), Kır (15) ve Kır vd. (16), 
çalışmalarında Argulus foliaceus’un yaz ve sonbahar mevsim-
lerinde görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu çalışmada da Argulus 
foliaceus’a yaz ve sonbahar mevsimlerinde rastlanılmıştır.  

Dördüncü sırayı alan Trachelobdella torquata’ya Nisan ve 
Mayıs aylarında rastlanılmıştır. Toplam 7 birey tespit edilmiş-
tir. Trachelobdella türleri belli bir konak üzerinde yaşamazlar. 
Belirli zamanlarda balıkların vücutları üzerine yerleşerek ko-
nağın kanını emerler ve daha sonra konağı terk ederler (14). 

Çalışmamızda en az rastlanılan parazit türü Contracaecum 
sp.’dir. Toplam 5 birey belirlenmiştir. Tespit edilen bu bireyler 
larval formda olduklarından, tür düzeyinde teşhisi yapılama-
mıştır. Sadece Aralık ayında rastlanılan bu parazitin larval 
formlarına, Aydoğdu vd. (2), Doğancı Baraj Gölü’ndeki 
Barbus plebejus escherichi’de haziran ve temmuz aylarında 
rastlamışlardır. Öktener (19)’e göre,  Türkiye  tatlı  su  balıkla- 
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Tablo 1. Kovada Gölü’nde yaşayan havuz balıklarında tespit edilen parazitler, enfekte balık sayısı ve yüzdesi, toplam parazit sayısı 
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Enfekte balık sayısı Enfekte balık sayısının yüzdesi Toplam parazit sayısı 

Mart-03 17 9 3 - - - 52,9 17,6 - - - 71 22 - - - 

Nisan-03 8 2 1 - 2 - 25,0 12,5 - 25,0 - 14 7 - 5 - 

Mayıs-03 5 1 - - 1 - 20,0 - - 20,0 - 11 - - 2 - 

Haziran-03 4 1 - - - - 25,0 - - - - 12 - - - - 

Temm-03 6 - - 2 - - - - 33,3 - - - - 14 - - 

Ağustos-03 4 2 - 1 - - 50,0 - 25,0 - - 14 - 7 - - 

Eylül-03 7 1 2 5 - - 14,2 28,5 71,4 - - 11 13 27 - - 

Ekim-03 8 - 1 3 - - - 12,5 37,5 - - - 12 6 - - 

Kasım-03 8 - 1 - - - - 12,5 - - - - 7 - - - 

Aralık-03 9 1 3 - - 1 11,1 33,3 - - 11,1 13 38 - - 5 

Ocak-04 20 10 4 - - - 50,0 20,0 - - - 106 57 - - - 

Şubat-04 6 2 - - - - 33,3 - - - - 23 - - - - 

Toplam 102 29 15 11 3 1 28,4 14,7 10,7 2,9 0,9 275 156 54 7 5 

 

 

 

 

Şekil 1. Dactylogyrus anchoratus’un görünümü (orijinal); 2. Dactylogyrus minutus’un görünümü (orijinal); 3. Argulus foliaceus’un görünümü 
(orijinal); 4. Trachelobdella torquata’nın görünümü (orijinal); 5. Contracaecum sp.’nin görünümü (orijinal). 
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rında kaydedilen metazoon parazitlerin listesinde bu parazit 
türü sinonim olarak (Hysterothylacium sp.) farklı balık türle-
rinden de bildirilmiştir. 

Sonuç olarak, Kovada Gölü havuz balıklarında Monogenea’ya 
ait 2 tür, Crustacea’ya ait 1 tür, Hirudinea’ya ait 1 tür ve 
Nematoda’ya ait 1 cins tespit edilmiştir. Toplam 102 balığın 
54 (%52,9)’ünde bu parazit türlerine rastlanılmıştır. 
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