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popülasyondaki erkek birey sayısındaki artışa paralel olarak önemli düzeyde artışlar göstermiştir.

Sonuç: Önemli bir biyolojik kontrol ajanı olan P. turionellae popülasyonunda erkek birey sayısına 
bağlı olarak toplam yavru üretimi ve dişi yavru oluşumu önemli ölçüde değişmiştir. Erkek birey 
sayısının artması dişi yavru oluşumunu önemli ölçüde artırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, eşey oranı, toplam ergin çıkışı
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Amaç: Yaşamlarının her evresinde çeşitli konak canlılardan kan emmek zorunda olan keneler, 
insanlara ve hayvanlara çok sayıda hastalık etkenini bulaştıran ektoparazit canlılardır. Kenelerin 
yaşam döngülerinin ve konak olduğu canlıların bilinmesi, keneler ve keneler tarafından bulaştırılan 
hastalıklar ile etkin mücadele yapılması için oldukça önemlidir. Çalışmamızda Lacerta media ve 
Lacerta rudis olmak üzere daha önce keneler tarafından enfeste edildiği bilinmeyen iki kertenkele 
türünün I. ricinus’un tarafından konak olarak tercih edildiği ilk kez kayıtlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2005 yılında Samsun ili Kavak ilçesinde çalılık alanda yakalan iki adet 
L. media ve altı adet L. rudis yakalanmış ve bu kertenkeleler kene enfestasyonu bakımından 
incelenmiştir. Toplanan kene örnekleri içerisinde %70lik alkol bulunan uygun çam şişelere alınmış 
ve etiket bilgileri yazılarak müze materyali olarak saklanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda L. media üzerinden 13 adet, L. rudis üzerinden ise 2 adet olmak üzere 
toplam 15 adet I. ricinus nimfi toplanmış ve bu kertenkele türlerinin de keneler tarafından konak 
olarak tercih ettiği belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Keneler çeşitli konaklardan kan emdiklerinden dolayı insanlara ve hayvanlara 
çok sayıda hastalık etkenini bulaştırma potansiyeline sahiptirler. Çeşitli konak canlılardan 
kan emmeleri ve konak canlıların çeşitliliği, keneler tarafından bulaştırılan hastalık etkenlerin 
epizootiyoloji ve epidemiyoloji bakımından oldukça önemlidir. Bazı kertenkele türlerinin belirli 
hastalık etkenlerinin rezervuarı oldukları da bilinmektedir. Ayrıca kertenkelelerin hastalık etkenlerini 
taşıma potansiyelleri de türe özgü olabilmektedir. Ancak Türkiye kertenkelelerinde parazitlenen 
kene türleri ve bu kertenkelelerin hastalık etkenlerine rezervuar olduklarına dair bilgiler oldukça 
sınırlıdır. Ixodes ricinus insan ve hayvanlara hastalık bulaştırma potansiyeli oldukça yüksek 
olan vektör kenelerden biridir. I. ricinus tarafından insanlara ve hayvanlara bulaştırılan hastalık 
etkenleri ile mücadele etmek için, bu kenenin parazitlendiği konak canlıların bilinmesi gerekmedir. 
I. ricinus’un Türkiye’de parazitlendiği canlıların ortaya çıkarılması için yaptığımız bu çalışmada L. 
media ve L. rudis olmak üzere iki kertenkele türünün daha I. ricinus tarafından konak olarak tercih 
edildiği ilk kez kayıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: L. media ve L. rudis Ixodidae, Kene

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 105T357).


