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yer alan 276 cinse bağlı toplam 1.810 tür kaydedildiği saptanmıştır. Kaydedilen türlerin 579’u 
yani % 32,1’i Türkiye için endemiktir. Saptanan 22 altfamilyadan, Omaliinae, Aleocharinae ve 
Paederinae altfamilyaları % 50’ye varan endemizm oranları ile dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, 
Türkiye Staphylinidae faunasının karakteristik endemiklik özelliği, belirli cinslerde ve tür 
gruplarındaki endemizm oranının –bazı cinslerde % 90’a vararak – son derece yüksek oluşudur. 

Sonuç: Türkiye Staphylinidae faunasının gerek yüksek endemizm oranı, gerekse tür sayısının 
çokluğu bakımından çevredeki tüm ülkelere göre zengin olduğu belirlenmiştir. Gelecekteki yapılacak 
kapsamlı araştırmalar ile tür sayısının 3.000’i geçeceği öngörülmektedir. Staphylinidae türlerinin 
yaşamaları için nemli ve sulak habitatlara olan ihtiyaçlarından dolayı, Türkiye’deki sulak alanların 
giderek kaybedilmesi nedeniyle, özellikle son yıllarda yaşam alanları giderek daralmaktadır.
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SE–036

Ördeklerde (Anseriformes: Anatidae) 
Bulunan Bit (Phthiraptera) Türleri Üzerine Araştırmalar

Bilal Dik, Uğur Uslu
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Selçuklu, Konya, 

bdik2004@yahoo.com

Amaç: Bu araştırma ördeklerdeki bit türlerini belirlemek amacıyla Eylül 2010 – Şubat 2012 
tarihleri arasında yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu süre içerisinde canlı, yaralı veya ölü olarak bulunan, ya da avlanan 
yedi ördek türüne (Çamurcun, Çıkrıkçın, Kaşıkkaga, Kılkuyruk, Yeşilbaş, Angıt, Suna) ait 54 kuş 
bit yönünden incelenmiştir. Ördekler ektoparazitler yönünden önce çıplak gözle incelenmiş, sonra 
da beyaz bir küvet içerisine alınarak propoxur veya tetrametrin ile ilaçlanmıştır. Gerek ördeklerin 
üzerinden ve gerekse küvetin içinden toplanan bitler içinde % 70 alkol bulunan cam şişelere 
alınmış, %10’luk KOH ile saydamlaştırıldıktan sonra, distile su ve alkol serilerinden geçirililerek 
Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmıştır. Etüvde kurutulan preparatlar ışık mikroskobunda 
incelenerek morfolojik özelliklerine göre teşhis edilmişlerdir. 

Bulgular: İncelenen 54 ördeğin 30 (% 55,5)’u bitlerle enfeste bulunmuş, Angıt (Tadorna 
ferruginea)’da dört (Anatoecus regina, Anaticola magnificus, Holomenopon tadornae, Trinoton 
querquedulae), Suna (Tadorna tadorna)’da iki (Anaticola crassicornis, Trinoton sp), Çamurcun 
(Anas crecca)’da dört (Anaticola crassicornis, Anatoecus dentatus, Anatoecus icterodes, Trinoton 
querquedulae), Çıkrıkçın (Anas querquedula)’dan bir (Trinoton querquedulae), Kaşıkgaga (Anas 
clypeata)’da üç (Anaticola crassicornis, Trinoton querquedulae ve Holomenopon setigerum) 
ve Kılkuyruk (Anas acuta)’da dört (Anaticola crassicornis, Anatoecus icterodes, Holomenopon 
clypeilargum, Trinoton querquedulae) bit türü tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırmada tespit edilen türlerden Anatoecus regina, Anaticola magnificus, 
Holomenopon clypeilargum ve H. tadornae Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir. Trinoton 
querquedulae ve Trinoton sp. ise dünyada Angıt ve Suna’dan ilk kez kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bit, Phthiraptera, Ördek, Kanatlı hayvan, Türkiye
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