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ÖZET

Amaç: Bu araştırma P. canariensis’lerde bulunan akar türlerini ve yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
Yöntemler: Güvercinler karton bir kutu içerisinde karbamatlı bir insektisitle ilaçlanmış, 15-20 dk süreyle bekletilmiş ve daha sonra kutunun 
dibine düşen tüm ektoparazitler bir petri kabı içine toplanmıştır. Toplanan P. canariensis örnekleri çıplak gözle ve stereomikroskop altında 
bit ve akar varlığı yönünden incelenmiştir. Toplanan akarlar saydamlaştırıldıktan sonra Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve teşhis 
edilmişlerdir.  
Bulgular: Güvercinlerden 42 adet P. canariensis toplanmış ve bu sineklerin 15’i (%35.71) akarlarla enfeste bulunmuştur. P. canariensis’lerden 
toplam 46 adet akar toplanmış ve mikroskobik incelemede bu akarların Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 oldukları tespit edilmiştir.  
Sonuç: Bu araştırma ile P. canariensis‘lerin yaklaşık olarak üçte birinin Ornithocheyletia hallae ile enfeste olduğu tespit edilmiş ve bu akar 
türü Türkiye’den ilk kez bildirilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 169-73) 
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ABSTRACT 

Objective: This study was performed to detect acar species and their prevalence on Pseudolynchia canariensis.  
Methods: The pigeons were treated with a carbamate group insectiside in a carton box, kept there for 15-20 minutes and the ectoparasites 
which fell off the birds onto the bottom of the box collected in a petri dishes. The P. canariensis specimens were examined macroscopi-
cally and microscopically for lice and acari. The acar samples were mounted on the slides in Canada balsam after being transparented and 
identified as to species.
Results: A total of 42 P. canariensis specimens were collected from the pigeon. 15 (35.71%)  were found to be infested with the acari, while 
no louse specimen was detected. Forty-six acari specimens were collected from the P. canariensis and they were identified as Ornithochey-
letia hallae Smiley, 1970.  
Conclusion: It was detected that approximately one  third of P. canariensis were infested with Ornithocheyletia hallae, and this acar species 
was recorded for the first time in Turkey in this study. 
(Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 169-73)
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Türkiye’de ilk Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 (Acariformes: 
Actinedida: Cheyletidae) olgusu ve Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 
1840) (Diptera: Pupipara: Hippoboscidae)’ lerdeki yaygınlığı
The First Record of Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 (Acariformes: Actinedida: 
Cheyletidae) and Its Prevalance on Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 1840) (Diptera: 
Pupipara: Hippoboscidae) in Turkey
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GİRİŞ

Hippoboscidae ailesinde Lipopteninae, Ornithomyinae ve 
Hippoboscinae olmak üzere üç alt aile, 21 cins ve 200 kadar tür 
bulunmaktadır (1, 2). Ornithomyinae alt ailesinde yer alan 
Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 1840) kozmopolit bir tür olup 
evcil güvercinlerde (Columba livia) parazitlenir (2). P.canariensis 
güvercinlerden kan emerek beslenir ve kan protozoonlarından 
Haemoproteus columbae’nin bulaştırılmasında rol oynar (3, 4).

Bazı araştırıcılar kanatlı hayvanlarda yaşayan bazı bit türlerinin 
Hippoboscidae ailesindeki sinekler tarafından diğer konaklara 
taşındıklarını bildirmişlerdir (5-7). P. canariensis’in güvercinlerde 
parazitlenen Columbicola columbae’nin (Linnaeus, 1758) bir 
konaktan diğerine taşınmasında rol oynadığı, fakat bu durumun 
Campanulates compar (Burmeister, 1838) için mümkün olmadığı 
bildirilmiştir (7). Jovani ve ark. (8) tüy akarlarının taşınmasında 
Hippoboscid sineklerin rol oynayabilecekleri görüşünden yola 
çıkarak güvercinlerden (C. livia) ve Akkarınlı Sağan (Apus 
melba)’dan toplanan 405 hippoboscid sinek örneği incelemişler, 
bu sineklerin üzerlerinde Epidermoptidae ve Cheyletiellidae 
ailelerine bağlı akarlara rastladıklarını, fakat tüy akarlarına rastla-
madıklarını belirtmişlerdir.

Diğer taraftan P. canariensis’in kendisinin de Myialges anchora 
Sergent ve Trouessart, 1907; M. lophortyx (Furman ve Tarshis, 
1953); M. macdonaldi Evans, Fain ve Bafor, 1963 ve 
Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 ile foretik ilişki içinde oldu-
ğu belirtilmiştir (4, 9, 10). 

Türkiye’de güvercinlerin dış parazitleri veya Pseudolynchia 
canariensis’in yaygınlığı ya da vektörlük durumları üzerine bazı 
araştırmalar yapılmıştır (3, 11-14). Tiğin (11) incelediği 300 evcil 
güvercinde dört ektoparazit türüne rastlamış, fakat P. canariensis’e 
tesadüf etmemiştir. Yapılan çalışmalarda güvercinlerin %8.5-
21.1’inde P. canariensis’e rastlandığı belirtilmiş, fakat P. canarien-
sis’lerde akarlara rastlanıp rastlanmadığıyla ilgili herhangi bir 
bilgi verilmemiştir (3, 11-14). Erman ve ark. (15) tarafından yayın-
lanan Türkiye akar listesinde ve yapılan kaynak taramasında da 
O. hallae’nin Türkiye’de görüldüğüne dair hiçbir kaynağa tesa-
düf edilmemiştir. 

Bu araştırma P. canariensis’lerdeki akar türlerini ve bu akarların 
yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEMLER

Bu araştırma Mayıs 2006-Eylül 2011 tarihleri arasında Konya’da 
yapılmıştır. Bu süre içerisinde incelenen 23 güvercinden (Columba 
livia) 42 adet Pseudolynchia canariensis toplanmıştır. Güvercinler 
karbamatlı bir insektisitle ilaçlandıktan sonra karton bir kutu içe-
risinde 15-20 dk süreyle bekletilmiş ve daha sonra kutunun dibi-
ne düşen tüm ektoparazitler bir petri kabı içine toplanmıştır. P. 
canariensis dışındaki ektoparazitler bu araştırmada değerlendiril-
memiştir. Toplanan P. canariensis örnekleri çıplak gözle ve stere-
omikroskop altında akar varlığı yönünden incelenmiştir. Toplanan 
akarların bir kısmı alkol-fenolde birkaç gün saydamlaştırıldıktan 
sonra doğrudan, bir kısmı ise %80 alkol içerisine alındıktan ve 
%10’luk potasyum hidroksit (KOH) çözeltisinde bir gün bekletil-
dikten sonra distile su ve alkol serilerinden geçirilerek, Kanada 
balsamı ile lam üzerine yapıştırılmışlardır. Etüvde kurutulan pre-

paratlar binoküler ışık mikroskobunda incelenmiş ve ilgili kaynak-
lardan yararlanılarak akarların tür teşhisleri yapılmıştır (16, 17).

BULGULAR

İncelenen 42 P. canariensis’in 15’i (%35.71) akarlarla enfeste 
bulunmuş, toplam 46 adet akar toplanmış ve mikroskobik incele-
mede bu akarların Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 oldukları 
tespit edilmiştir. O.hallae örneklerine P. canariensis’lerin toraks 
ile abdomenlerinin birleşme noktalarında ve özellikle de dorsal 
kısımlarında rastlanmıştır (Şekil 1, 2).

Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970
İncelenen materyal: 7 ♀♀

Dişi
Dorsal: Vücut oval, enine ve boyuna çizgili, ön tarafta biraz daha 
geniş, arkada ise daha dardır (Şekil 3). Gnathosoma kısa ve 
geniştir. Palpler kısa ve geniş olup, uçlarında iyi gelişmiş birer 
çengel bulunur (Şekil 4). Palpal femur belirgin olarak diğer seg-
mentlerden daha büyüktür. Palpal femur ve genuda birer adet 
nispeten uzun ve ince seta mevcuttur. Tibia ise daha kısa iki adet 
tüylü (serrate) setaya sahiptir. Bacaklar iyi gelişmiştir. Birinci ve 
ikinci çift bacaklar öne, üçüncü ve dördüncü çift bacaklar ise 
arkaya doğru uzamıştır. Birinci ve ikinci çift bacakların uzunlukları 
gnathosmanın anterior ucunun hizasını biraz geçer. Propodosomal 
örtü (shield) arkadan öne doğru daralmıştır. Anterolateralinde, 
her iki yanda, önden arkaya doğru sıralanmış, öndeki ikisi tüylü 

Şekil 1. Ornithocheyletia hallae (okla işaretli) ile enfeste 
Pseudolynchia canariensis, orijinal
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(vi, ve) kısa (Şekil 5), arkadaki (sci) ise çok uzun ve düz olmak 
üzere üç seta bulunur (Şekil 5). Bunların hemen gerisinde, her iki 
yanda, lateralde yer alan birer adet kısa ve tüylü (sce) (Şekil 5) ve 
birer adet de uzun ve düz (h) seta yer alır. Posterolateralinde, her 
iki yanda, opistosomanın posterioruna kadar uzanan çok uzun 
birer seta (d1) yer alır. Hysterosomal örtü dikdörtgenimsi olup, 
propodosomal örtüye oranla daha küçük ve dardır. Hysterosomal 
örtü, medialde, bir çifti anterior kenarda (12), bir çifti de posteri-
or kenarda olmak üzere iki çift (13) kısa setaya sahiptir. 
Propodosomal örtü ile hysterosomal örtü arasında, lateralde bir 
çift seta (11), hysterosomal örtünün hemen arkasında, medialde 
bir çift seta (14) bulunur. Opistosomal örtü oval ve çok küçüktür. 

Her iki yanında birer adet ince, uzun seta (15), onların arasında da 
çok kısa setalar yer alır.

Ventral: Propodosomanın medialinde, birinci koksaların posterio-
runda, medialde bir çift kısa seta (ic1) vardır (Şekil 4). Propodosomanın 
posterormedial kenarında da birer çift kısa seta (ic3) mevcuttur. 
Dördüncü çift koksaların posteriorunda bir çift seta (ic4) yer alır.

Şekil 5. Ornithocheyletia hallae, dişi, propodosomal bölge,  
(uzun ok) ve sce (kısa ok) setaları, orijinal

Şekil 2. Ornithocheyletia hallae (okla işaretli) ile enfeste 
Pseudolynchia canariensis, orijinal

Şekil 3. Ornithocheyletia hallae, dişi, orijinal

Şekil 4. Ornithocheyletia hallae, dişi, palpal çengeller (okla 
işaretli), orijinal
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Vücut uzunluğu: 332 µm, vücut genişliği 205 µm, gnathosoma 
uzunluğu: 73 µm, gnathosoma genişliği: 72 µm.

Bu araştırmada O. hallae’nin erkeğine rastlanmamıştır.

TARTIŞMA 

Cheyletid akarlar bütün dünyada kozmopolit dağılım gösteren 
ve her türlü ortamda bulunabilen çok küçük artropodlardır. 
Bazıları toprakta, bazıları bitki kalıntıları üzerinde, bazıları da 
kanatlı ve memeli hayvanlarda yaşarlar (17, 18). Tüm dünyada 
akar faunası yeterince bilinmemekte olup, sistematikteki yerleri 
de sürekli olarak değişmektedir. Türkiye’deki akar faunası henüz 
yeterince bilinmemektedir. Türkiye akar faunası ile ilgili bir yayın-
da ve yapılan kaynak taramasında O. hallae’nin Türkiye’de görül-
düğüne dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır (15). 

Smiley (16) Cheyletiellidae ailesinde bulunan cinslerin ve o cins-
lerdeki türlerin teşhis anahtarını ve bu ailede bulunan diğer tür-
lerin morfolojik özelliklerini vermiş, dorsal ve ventral görünümle-
rini şekillerle destekleyerek O. hallae’yi tanımlamıştır. Fain (17) 
Ornithocheyletia cinsi üzerine bir revizyon yayınlamış, türlerin 
teşhis anahtarını vermiş, O. hallae’yi; O. hallae hallae ve O. hallae 
similis olarak iki alt türe ayırmıştır. Bochkov ve Fain (18) 
Cheyletidae ailesinin filogenetik durumları hakkında bilgi verdik-
leri makalelerinde, taksonomide dikkat ettikleri morfolojik özel-
likleri belirtmişler ve Cheyletidae ailesindeki türlerin palpal tar-
susları üzerinde tarak benzeri setalara ve palpal tırnakların dişlere 
sahip olduğunu kaydetmişlerdir. Bu yazarlar erkeklerde genital 
açıklığın ventralde yer aldığını, Cheyletiellidae ailesindeki türler-
de ise palpal tarsuslar üzerinde tarak benzeri setalarla palpal 
tırnaklar üzerinde dişlerin bulunmadığını ve erkeklerde genital 
açıklığın dorsalde olduğunu belirtmişlerdir (18). Kanatlı hayvan-
larda görülen Cheyletiellinae alt ailesindeki akarların üç tribe 
altında toplandığı ve Ornithocheyletia cinsinin Ornithocheyleiinae 
alt ailesinde yer aldığı belirtilmiştir (18). Smiley (16) O. hallae’nin 
orijinal tanımını yaptığı makalesinde; palpal femur ve genuda 
birer adet testere şeklinde dişli (serrate) seta bulunduğunu, pro-
podosomal örtünün anteriorunda yer alan ilk iki setanın (vi, ve) ve 
onların biraz daha gerisinde, lateralde bulunan setanın da (sce) 
testere şeklinde ince dişli olduğunu bildirmiştir. Bu araştırmada 
incelenen akar örnekleri morfolojik olarak Smiley (16) ve Fain’in 
(17) O. hallae tanımlamalarına tamamen uymaktadır. 

Bazı araştırıcılar yaptıkları araştırmalarda O. hallae’nin erkeklerine 
rastlamadıklarını bildirmişlerdir (17, 19). Bu araştırmada da O. 
hallae’nin erkek örneklerine tesadüf edilmemiştir.

Jovani ve ark. (8) güvercinlerden ve Akkarınlı Sağan’dan toplanan 
hippoboscid sineklerin üzerlerinde Epidermoptidae ve 
Cheyletiellidae ailelerine bağlı akarlara rastladıklarını, fakat tüy 
akarlarına rastlamadıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırmada, ince-
lenen güvercinlerden toplanan P. canariensis örneklerinin hiçbiri-
sinde bit örneğine veya tüy akarlarına rastlanmadığı gibi, 
Epidermoptidae ailesindeki akarlara da tesadüf edilmemiştir. 
Bununla birlikte, incelenen P. canariensis örneklerinin yaklaşık 
üçte birinin Cheyletidae ailesindeki akarlarla enfeste olduğu 
gözlenmiş ve toplanan 46 adet akarın hepsi O. hallae olarak teş-
his edilmiştir. Bazı yazarlar (4, 9, 10) P. canariensis’in M. anchora, 

M. lophortyx, M. macdonaldi ve O. hallae ile foretik ilişki içinde 
olduğu kaydedilmesine rağmen bu araştırmada O. hallae dışın-
daki akar türlerine rastlanmamıştır. 

Türkiye’de güvercinlerin dış parazitleri veya Pseudolynchia cana-
riensis’lerin yaygınlığı ya da vektörlük durumları üzerine bazı 
araştırmalar yapılmış ve P. canariensis’in güvercinlerde %8.5-21.1 
oranlarında yaygın olduğu bildirilmiştir (3, 11-14). Bu araştırıcıla-
rın hiçbirisi P. canariensis’lerin üzerlerinde akar gördüklerine dair 
bir bilgi vermemişlerdir (3, 12-14). Bu araştırmada incelenen 42  
P. canariensis’in 15’inde akar örneği saptanmış, enfeste sineklerin 
üzerinden 46 akar örneği toplanmış ve bu akarlar O. hallae olarak 
teşhis edilmiştir. 

P. canariensis’in güvercinlerde oldukça yaygın olarak görüldüğü, 
toplanan sineklerin hiçbirisinde bit veya tüy akarına rastlanmadı-
ğı, fakat büyük bir çoğunluğunun O. hallae ile enfeste olduğu 
tespit edilmiş ve O. hallae’nin Türkiye’deki varlığı bu araştırma ile 
ilk kez ortaya konulmuştur.
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