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Abstract: Protozoan ektoparasites occuring in some of the aquarium fishes (Poecilidae) 
raised in Mersin District. This study aimed to demonstrate the types and seasonal freguency 
of occurance of the protozoan ectoparasites living on the skin, gill, and fin tissues of some 
aquarium fishes (Poecilia reticulata, Poecilia latipinna, Xiphophorus helleri, Xiphophorus 
maculatus) raised in Mersin district. During the investigation ; a total of 950 fishes were 
investigated and 720 of which was found to be infested by the protozoan ecto-parasites. 
Morfolojical characters of the ecto-parasites and their symptoms in fish were also 
investigated.Four species of ecto-parasites Oodinium pillularis Schperclaus, 1954 (Protozoa: 
Dinoflagellidae: Oodinium), Ichtyopthirius multifilis Fouquet, 1876 (Protozoa: Holophridae: 
Ichtyophthrius), Ichtyobodo necator Henneguy, 1884 (Protozoa: Bodonidae: Ichtyobodo) 
Trichodina sp. Ehrenberg, 1838 (Protoazoa: Urceolariidae: Trichodina) were identified. The 
highent freguency of occurrance was belong to Trichodina sp. whereas the lowest was 
Ichtyobodo necator. The freguency of occurance of the ecto-parasites seemed to increase 
during the months May-June-July whilst there was a decrease in the frequency of occurrance 
in October-Novenber and December. 
 
Key Words: Poecilidae, Oodinium pillularis, Ichtyobodo necator, Ichtyopthirius multifilis, 

Trichodina sp. 
 
Özet: Bu çalışmada, Mersin bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bazı akvaryum balıkları 
(Poecilia reticulata, Poecilia latipinna, Xiphophorus helleri, Xiphophorus maculatus)’nda 
deri, yüzgeç ve solungaç dokularında yaşayan protozoan ektoparazitler ve mevsimsel 
dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Ocak 2001 - Ocak 2002 tarihleri 
arasında 950 adet balık incelenmiş olup, bunlardan 720 adet balığın protozoan parazitlerce 
enfeste olduğu saptanmıştır. Ayrıca parazitlerin morfolojik özellikleri ve balıklarda 
oluşturdukları semptomlar incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda Oodinium pillularis 
Schperclaus, 1954 (Protozoa: Dinoflagellidae: Oodinium), Ichtyopthirius multifilis Fouquet, 
1876 (Protozoa: Holophridae: Ichtyophthrius), Ichtyobodo necator Henneguy, 1884 
(Protozoa: Bodonidae: Costia) Trichodina sp. Ehrenberg, 1838 (Protoazoa: Urceolariidae: 
Trichodina), olmak üzere toplam 4 tür parazit görüldü. Bunlar içerisinde en çok rastlananı 
Trichodina sp en az rastlananı Ichtyobodo necator’dur. Aylara göre ektoparazitlerin 
dağılımında Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında sayılarında artış, Ekim-Kasım-Aralık 
aylarında ise azaldığı belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Poecilidae, Oodinium pillularis, Ichtyobodo necator, Ichtyopthirius 

multifilis, Trichodina sp. 
 
Giriş 
 
Son yıllarda ülkemizde akvaryum balığı 
üretiminde büyük gelişmeler 
gözlenmektedir. Akvaryum balığı üreten 

çiftlikler ve akvaryumcuların sayısında 
önemli artışlar olmuştur. Ülkemizin 
hemen her kentinde akvaryum balıkları 
satan çok sayıda işletme, amatör ve az 
sayıda da olsa profesyonel akvaryum 
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balıkları yetiştiricileri bulunmaktadır 
(Alpbaz, 1984). 
 Güney Amerika kaynaklı olup tüm 
dünyada yaygın bir şekilde üretimi 
yapılan Poecilidae (özellikle Poecilia 
reticulata, Poecilia latipinna, 
Xiphophorus helleri, Xiphophorus 
maculatus türleri) familyasının akvaryum 
balıkları içerisinde önemli bir yeri vardır 
(Bassler, 1996; Riehl ve Baensch, 1996). 
 İsteklerin artması nedeniyle bu 
isteklere paralel olarak yetiştiricilik 
sorunlarında da artış eğilimi 
görülmektedir. Bu sorunların başında ise 
balık hastalıklarıyla ilgili olanlar ön 
sıralarda yer almaktadır. 
 Balık hastalıkları içinde protozoan 
parazitlerin neden olduğu sorunlar önemli 
bir yer tutmaktadır (Schperclaus, 1992; 
Cengizler, 2000). Protozoan parazitler ile 
ilgili değişik araştırıcılar tarafından 
yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır; 
Tavolga ve Nigrelli (1947), yaptıkları 
çalışma sonucunda Ichtyobodo necator ile 
enfesteli Xiphophorus helleri ve 
Xiphophorus maculatus türlerinde 
enfeksiyon şiddetinin %40-73 oranında 
mortalite ile seyrettiğini bildirmişlerdir. 
Nigrelli ve diğ. (1976), Ichtyopthirius 
multifilis’in akvaryum balıklarında su 
sıcaklığın ortalama 16-22ºC olduğu 
dönemlerde hızla yayıldığını ve genç 
balıklarda sık görüldüğünü belirtmişlerdir. 
Doğanay ve diğ. (1983), bazı akvaryum 
balığıtürlerinde görülen parazitler üzerine 
yaptıkları çalışmada %26.6 Trichodina sp. 
ve %33 C. cyprini’ye rastlamışlardır. Lom 
ve Dykova (1992), O. pillularis’in 
tropical akvaryum balıklarında uygun 
ortam şartlarında çoğaldığını ve kısa 
sürede ölümlere neden olduğunu 
bildirmişlerdir. Özer ve Erdem (1998), 
Enfeksiyon oranı ve enfekte balık başına 
parazit sayısının balık populasyonunun 
yoğun olduğu yetiştirme ortamında daha 
fazla sayıda gerçekleştiğini ve su 
sıcaklığın en düşük olduğu aylarda hiç 
bulunmadığını saptamışlardır. 

 Bu araştırmada satış için yetiştirilen 
ve akvaryumlarda tutulan Lepistes 
(Poecilia reticulata), Siyah Moli 
(Poecilia latipinna), Kılıç (Xiphophorus 
helleri), Plati (Xiphophorus maculatus) 
balıklarında hangi ektoparazitlerin 
bulunduğunun belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Yöntem 
 
Araştırma materyali olarak 260 adet 
Lepistes (Poecilia reticulata), 220 adet 
Siyah Moli (Poecilia latipinna), 220 adet 
Kılıç (Xiphophorus helleri), 250 adet Plati 
(Xiphophorus maculatus) türleri 
kullanılmıştır. Çalışma süresince her ay, 
her tür için ortalama 10’ar adet balık 
olmak üzere toplam değişik yaşlarda ve 
büyüklüklerde 950 adet balık incelenmiş 
olup, bunlardan 720 adetinin parazitler 
tarafından enfeste edildiği belirlenmiştir.  
 Balık örnekleri, Ocak 2001-Ocak 
2002 ayları arasında Mersin bölgesinde 
tropikal balık türlerinin yetiştiriciliğinin 
yapıldığı 1 işletmeden ve yöredeki 4 adet 
amatör akvaryum balıkçısından temin 
edilmiştir. Araştırma istasyonlarından 12 
ay süreyle aylık olarak alınan balıklar, 
içinde ortamın suyu bulunan taşıma 
poşetleriyle canlı olarak Mersin 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
Hastalıklar Laboratuvarı’na getirilmiş ve 
parazitlerin araştırılacağı ana kadar, 
havalandırılması sağlanan akvaryumlarda 
canlı olarak gün ışığında tutulmuşlardır. 
 Paraziter yönden araştırılmaya 
geçilmeden önce balıkların total boyları 
ve ağırlıkları kaydedilmiştir. Araştırma 
süresince aylık periyotla 1 işletme ve 4 
akvaryumcuya gidilerek ortam suyunun 
sıcaklık, pH ve oksijen tayinleri Orbego-
Hellige marka su parametresi ölçeri ile 
yapılmıştır. 
 Balıklarda ektoparazit olarak 
yaşayan protozoalar balık öldükten kısa 
bir süre sonra balığı terk ettiklerinden 
balıklar canlı olarak incelenmiştir 
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(Andrews, 1984). 
 Araştırmada kullanılan balık 
bireylerinin vücutları; vücut yüzeyi, 
solungaçlar ve yüzgeçler olmak üzere 3 
bölgeye ayrılmıştır. Balıkların vücut 
yüzeyi ve yüzgeçleri önce makroskobik 
olarak daha sonra stereo mikroskopta 
incelenmiştir. Dıştan içe doğru 1, 2, 3, 4 
olarak numaralandırılmış solungaç 
yaprakları ile tüm yüzgeçler işlem sırasına 
göre ince bir makasla kesilip bir lam 
üzerine alınmıştır. Solungaçlardan, 
yüzgeçlerden ve vücut yüzeyinden alınan 
kazıntı preparatlar ortam suyu ile 
sulandırılmış üzerine bir lamel kapatılmış 
olarak binoküler mikroskopta 
incelenmiştir. 
 Hazırlanan preparatlarda tespit 
edilen parazitler %70 metanolde fiske 
edilerek bir süre bekletilmiş ve birim 
alanda bulunan parazitler sayılarak kayıt 
edilmişlerdir. Daha sonra parazitlerin 
fotoğraflarını çekmek ve uzun süreli 
saklama amacıyla lam üzerine konulan bir 
damla gliserin jele aktarılarak, üstü lamel 
ile kapatılmış ve Kanada balsamı ile 
daimi preparat haline getirilmiştir. 
Trichodina örneklerinin tanımlanmasında 
lam, üzerine alınıp havada kurutulan 
solungaç, vücut yüzeyi ve yüzgeç sıvıları, 
Klein’s silver impresyon yöntemi 
kullanılarak tespit edilmiştir (Lom ve 
Dykova, 1992). Ichtyobodo necator 
örnekleri heamatoxylinle boyanmıştır 
(Schubet, 1966). Parazitlerin türlerinin 
belirlenmesinde; Tavolga ve Nigrelli 
(1947), Bauer (1959), Bauer (1969), 
Bykhovskaya - Pavlovskaya (1962), 
Markevich, (1963), Thomas ve diğ. 

(1966), Thomas ve Wellborn (1967), 
Lom, (1970), Nigrelli ve diğ. (1976), 
Hoffman (1978), Bylund ve diğ.(1980), 
Ekingen (1983), Lom ve Schubert (1983), 
Viljoen ve Van As (1983), Basson ve diğ. 
(1989), Van As ve Basson (1989), Woo 
(1995) gibi eserlerden yararlanılmıştır. 
 Parazitlerin morfolojik özellikleri ve 
ölçümleri parazit canlı iken Olympus 
CH2-DA marka mikroskop altında 
mikrometrik oküler yardımıyla (x 100, 
200, 400) büyütmelerde yapılmış ve µm 
olarak verilmiştir. Hazırlanan 
preparatların çizimleri ve fotoğrafları yine 
aynı marka mikroskopta yapılmıştır. 
 
Bulgular 
 
Ocak 2001-Ocak2002 tarihleri arasında 1 
işletmeden ve 4 adet akvaryum 
balıkçısından temin edilen Lepistes, Siyah 
Moli, Kılıç kuyruk, Plati türlerinde 12 ay 
süreyle gerçekleştirilen bu araştırmada 
Oodinium pillularis Schperclaus, 1956 
(Protozoa: Dinoflagellida: Oodinium), 
Ichtyopthirius multifilis Fouquet, 1876 
(Protozoa: Holophridae: Ichtyophthrius), 
Ichtyobodo necator Henneguy, 1884 
(Protozoa: Bodonidae: Ichtyobodo) 
Trichodina sp. Ehrenberg 1831 
(Protoazoa: Urceolariidae: Trichodina) 
olmak üzere 4 tür parazit saptanmıştır. 
 Araştırmada, belirlediğimiz tüm 
parazit türleri, vücut yüzeyi, solungaç, 
yüzgeçlerin bir kısmında veya tamamında 
bulunmuştur. Bu parazit türlerinin balık 
üzerinde bulundukları yerlere ve 
rastlanma sıklığına göre dağılımı Tablo 
1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Parazit türlerinin balık üzerinde bulundukları yerlere göre dağılımı 
 
Parazit Türü   Vücut Yüzeyi  Solungaçlar  Yüzgeçler 
Oodinium pillularis   +++    -    + 
Ichtyopthirius multifilis   +++    +    ++ 
Trichodina sp.    +++    +++    ++ 
Ichtyobodo necator   +++    +    ++ 
*(+),(-) Balık sayısına göre belirlenmiştir. 
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 Araştırma süresince akvaryum 
işletmesindeki su sıcaklığı (ºC), oksijen 
(mg/lt), ve pH değerleri her ay 
ölçülmüştür. Akvaryum işletmesinde 
minimum su sıcaklığı Ocak ayında 15.6ºC 
ve maksimum değer ise 28.9ºC olarak 
Temmuz ayında kaydedilmiştir.Suda 
erimiş oksijen miktarı minimum 4.8 mg/lt 
olarak Temmuz ayında, maksimum değer 
ise 7.85 mg/lt ile Ocak ayında 

ölçülmüştür.PH değerleri ise, minimum 
olarak 5.75 ile Ocak ayında, maksimum 
değer ise 7.83 ile Haziran ayında kayıt 
edilmiştir. 
 Enfeste balıkların vücut yüzeyinden, 
solungaçlarından ve yüzgeçlerinden 
alınan kazıntı örneklerinde birim alanda 
ortalama parazit sayımı aylara göre 
farklılıklar göstermiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Akvaryum balıklarını enfeste eden parazitlerin aylara göre dağılımı 
 
 Oodinium pillularis’in enfeste 
balıklardaki aylara göre dağılımı 
incelendiğinde, su sıcaklığının 22ºC de 
olduğu Mayıs ayından itibaren bir artışın 
başladığı ve bu artışın sıcaklığının 28.9ºC 
olduğu Temmuz ayında en yüksek 
noktaya eriştiği saptanmıştır (Şekil 1). 
Yapılan gözlemlerde enfeste genç 
balıkların akvaryum kenarlarında ve 
tabanlarında yüzdükleri ve çakıllara 
sürtündükleri, bu sürtünmeden dolayı 
üzerilerinde çiziklerin meydana geldiği ve 
renklerinin normal renklerinden daha mat 
göründüğü belirlenmiştir. Ayrıca 
balıkların yüzgeçlerinde ve vücut 
yüzeyinde sarı ya da kahverengi renkte bir 
görünüm oluştuğu izlenmiştir. 

 Oodinium pillularis’in mikroskopik 
incelemelerinde parazitin yuvarlak veya 
elips yapıda ve çekirdeğinin büyük 
sarımsı pigmentli bir görünümde olduğu 
belirlenmiştir. Parazitin sitoplazmik 
uzantıları ile flagellumunun bulunduğu ve 
sürekli içine çektiği saptanmıştır. 
Mikrometrik oküler yardımıyla yapılan 
ölçümlerinde erişkin parazitin çapının 
ortalama 65 (12-90) µm olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 2). 
 Ichtyopthirius multifilis ile enfeste 
olmuş genç balıkların, havuz kenarlarına 
ve tabanına sürtündüğü, yüzgeçlerini 
vücutlarına yakın tuttukları, aniden su 
yüzeyine sıçrama yaptıkları gözlenmiştir. 
Bazı balıkların su girişinde 
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yoğunlaştıkları ve solungaç kapaklarını 
hızlı bir şekilde hareket ettirdikleri 
saptanmıştır. Balıkların büyük 
çoğunluğunda deri, yüzgeç ve 
solungaçlarda çıplak gözle bile fark 
edilebilen beyaz, gri renkli beneklerin 
varlığı ortaya konulmuştur. Parazit 
sayısının aylara göre konakçılarda 
değiştiği, su sıcaklığının ortalama 15.6ºC 
olduğu Ocak ayından itibaren sayılarında 
artma eğilimi gösterdiği su sıcaklığının 
ortalama 22ºC olduğu Mayıs ayında ise en 
yüksek sayıya eriştiği anlaşılmıştır. Su 
sıcaklığının 28.9ºC olduğu Temmuz 
ayından itibaren de bu parazitin sayısında 
önemli bir düşme belirlenmiştir (Şekil 1). 
 

 
Şekil 2. Oodinium pillularis (x40, orjinal) 
 
 Mikroskop altında yapılan 
incelemelerde parazitin yuvarlak veya 
ovalimsi bir yapıda olduğu ve periferi 
sillerle çevrilidir. Parazit siller yardımıyla 
dairemsi biçimde hareket etmektedir. 
Vücudunda at nalı şeklinde çok belirgin 
olan bir makronukleus, küçük 
mikronukleusu ve çok sayıda kontraktil 
vakuolü bulunmaktadır.  
 Mikrometrik okülerle yapılan 
ölçümlerde erişkin parazit (trofont) küre 
şeklindedir ve ortalama 0.9 (0.5-1.5) mm 
çapındadır ve enfektif formu olan theront 
parazitin yaklaşık çapının 37 (30-50) µm 
olduğu belirlenmiştir (Şekil 3). 
 İşletmeden ve akvaryumculardan 

alınan örneklerde yürütülen bu çalışma 
süresince Trichodina genusuna ait bir 
türün varlığı gözlenmiş fakat tür tespiti 
yapılamamıştır. 
 

 
 
Şekil 3. Ichtyopthirius multifilis (x20, orjinal) 
 
 Parazit ile enfeste olmuş balıkların 
akvaryum kenarlarında ve tabanlarında da 
yüzdükleri ve özellikle başlarının dorsal 
bölgesinde açıkça belirgin beyazımsı bir 
film tabakası ile kaplandığı, daha sonra bu 
mat tabakanın bütün vücuda yayıldığı 
saptanmıştır. 1 yaşın altındaki balıkların 
parazitin etkisiyle zayıf düştükleri, besin 
alamadıkları, solunum güçlüğü çektikleri 
elle kolayca yakalanabildikleri ve çok 
kısa süre sonra da öldükleri gözlenmiştir. 
Trichodina sp. ile enfeste olmuş balıkların 
derilerinden ve solungaçlarından 
hazırlanan preparatlar mikroskop altında 
incelendiğinde bir görüş sahasında (x100) 
5-20 parazitin bulunduğu saptanmıştır. 
Parazit sayısının en fazla oranda su 
sıcaklığının ortalama 24-28.4ºC olduğu 
Haziran-Temmuz aylarında görülmüştür 
(Şekil 1). 
 Parazitin vücut şeklinin tabak 
biçiminde veya armut şeklinde olması, 
farklı büyüklükteki ve formdaki içsel ve 
dışsal yapıda ctenoid halkada çizgili disk 
uzantısı taşıması, yandan bakıldığında çan 
şeklinde ve ortasında bir adet at nalı 
biçiminde makronucleusu ve bir adet 
yuvarlak mikronucleusu bulunması, ve 
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genellikle macronukleus yakınına 
yerleşmesi tipiktir. Vücutlarının etrafı 
sillerle kaplı olup, siller yardımı ile 
süratle hareket etmektedir. Yukarıda 
belirtilen özelliklerinin yanı sıra 
üremelerinin iki eşit hücre bölünmesiyle 
oluşması, parazit üzerinde daralma 
oluşturması ve bunu iki eşit bölünme 
izlemesi, her bir yarım parça birbirini 
tamamlayan kopça gibi olması ve genç 
parazitlerde zamanla türlerine özgü 
yuvarlak yapıları üzerinde karekteristik 
çıkıntılar oluşturması gibi özellikler 
nedeniyle bu parazitin Trichodina sp. 
olabileceği kanısına varılmıştır (Şekil 4). 
 

 
 
Şekil 4.Trichodina sp. (x 20, orjinal) 
 
 Yapılan aylık taramalar sonucunda 
Ichtyobodo necator’in sayılarında 
özellikle su sıcaklığının ortalama 21ºC 
olduğu Nisan ayından başlayarak bir artış 
eğilimi gösterdiği ve su sıcaklığının 
ortalama 24ºC olduğu Haziran ayında da 
en yüksek noktaya eriştiği saptanmıştır. 
Bu aydan sonra sayılarında düşme 
görülmüştür (Şekil 1). 
 Parazitle enfeste olmuş balıkların 
akvaryumlarda ani hareketler yaptığı, 
balıkların derilerinin mavimsi-gri renk ile 
kaplandığı, aşırı mukus salgıladığı,ve 
ilerleyen dönemlerde ise balık vücudunda 
zedelenmeler ve küçük yaraların oluştuğu 
saptanmıştır.  
 Hasta balıkların derilerinden ve 
solungaçlardan hazırlanan sürme 
preparatların mikroskop altında 

incelenmesi sonucunda; (x 100) bir görüş 
alanında 5-10 adet parazit olduğu ve 
ayrıca bu parazitlerin sürekli hareket ettiği 
belirlenmiştir.  
 Parazitlerin vücut şekli ovalden 
böbrek şekline kadar değişen bir yapı 
göstermektedir. (Şekil 5). Ağız kısmında 
bir çift kamçı ve bu kamçının ikiye 
ayrıldığı yerden iki küçük kamçının 
çıktığı gözlenmiştir. Protoplazmasının 
merkezinde konumlanmış küçük, 
yuvarlak bir nükleusun ve hemen yanında 
iki kontraktil vakuol bulunmaktadır. Bu 
kriterler bize bu parazitin Ichtyobodo 
necator olabileceğini göstermektedir. 
 

 
 
Şekil 5. Ichtyobodo necator (x 40, orijinal) 
 
 Mikrometrik oküler yardımıyla 
yapılan ölçümlerde parazitin ortalama 11 
(7-25) µm boyunda ve ortalama 6 (5-10) 
µm genişliğinde olduğu saptanmıştır.  
 
Tartışma ve Sonuç 
 
Araştırma süresince enfeste balık başına 
ortalama parazit sayısının aylara göre 
dağılımında en fazla Trichodina sp. en az 
oranda Ichtyobodo necator’a 
rastlanmıştır. 
 Parazitlerin aylara göre enfestasyon 
yoğunluğunun suda erimiş oksijen 
miktarına ve pH değerine bağlı olarak 
değiştiği; suda erimiş oksijen miktarının 
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minimum 4.8 mg/lt ve pH maksimum 
değerinin 7.83 olduğu Mayıs-Haziran-
Temmuz aylarında en fazla oranda, suda 
erimiş oksijen miktarının maksimum 7.85 
mg/lt ve pH değerinin 5.75 olduğu ile 
Ekim-Kasım-Aralık aylarında ise en az 
oranda görülmüştür. Değişik araştırıcılar 
tarafından yapılan çalışmalarda bu 
parazitlerin enfeksiyon yoğunluğunun 
oksijen miktarının minimum ve pH 
değerinin maksimum olduğu Mayıs–
Haziran-Temmuz aylarında arttığını, 
oksijen miktarının maksimum ve pH 
değerinin minimum olduğu Sonbahar ve 
Kış aylarında azaldığını bildirilmiştir 
(Bauer, 1959; Bauer, 1991; Van As ve 
Basson, 1987; Burgu ve diğ., 1988; 
Tonguthai, 1997; Cengizler ve Can; 
1999). 
 Shaharom-Harrison ve diğ. 
(1990)’nın yaptıkları çalışma sonucunda 
O.pillularis’in tropikal akvaryum 
balıklarında 22-25ºC sıcaklıklarında ve 
uygun ortam şartlarında çoğaldığını 
bildirmişlerdir.Bizim araştırmamızda 
Oodinium pillularis’in parazit 
yoğunluğunun enfeste balıklardaki aylara 
göre dağılımı incelendiğinde, sıcaklığın 
22ºC de olduğu Mayıs ayından itibaren 
bir artışın başladığı ve bu artışın 
sıcaklığın 28.9ºC Temmuz ayında en 
yüksek noktaya eriştiği anlaşılmıştır. 
Araştırmacıların elde ettikleri bulgular, bu 
araştırma bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. 
 Araştırma süresince Trichodina 
genusuna ait parazitin yoğunluğu ve 
enfeste balık başına ortalama parazit 
sayısı su sıcaklığının ortalama 24-28.5ºC 
olduğu Haziran-Temmuz aylarında 
maksimum sayıda gerçekleşmiş ve su 
sıcaklığının ortalama 12-15.6ºC olduğu 
Aralık-Şubat ayları arasında minumum 
seviyede rastlanmıştır.Van As ve Basson 
(1987), söz konusu parazit yoğunluğunun, 
su sıcaklığının yükseldiği yaz aylarında 
artış gösterdiğini buna karşın su 
sıcaklığının düştüğü kış aylarında ise 

parazit yoğunluğunun minimum 
seviyelere indiğine değinmektedir. 
 Yapılan aylık taramalar sonucunda 
Ichtyobodo necator’un sayılarında 
özellikle su sıcaklığının 21ºC olduğu 
Nisan ayından başlayarak bir artış eğilimi 
olduğu ve su sıcaklığının 24ºC Haziran 
ayında da en yüksek noktaya eriştiği 
saptanmıştır. Bu aydan sonra sayılarında 
düşme görülmüştür. Bu bulgularımız Lom 
ve Dykova (1992) ve Rintomaki-
Kinnumen ve Voltanen (1997) elde 
ettikleri sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. 
 Oodinium pillularis ve 
Ichtyopthirius multifilis ile enfesteli 
akvaryum balıklarının semptomları 
genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. 
Parazitler balıkların deri dokusuna 
yerleşirler, parazitle bulaşık balıkların 
akvaryum kenarlarında veya tabanlarında 
yüzdükleri, taban kısmında bulunan 
toprak ve çakıl taşlarına sürtündükleri 
gözlemlenmiştir.Birbirlerinden dış 
görünüş bakımından farklı olan 
parazitlerin oluşturdukları morfolojik 
semptomlarda farklıdır. I. multifilis 
balığın derisinde beyaz benekler 
oluştururken O. pillularis kahverengi bir 
renk oluşturur (Bassler, 1996). 
 Ichtyopthirius multifilis’in akvaryum 
balıklarında balık nakilleri sonucunda 
hızla yayıldığı ve ayrıca birkaç erişkin 
parazitle sayısız therontun hücum etmesi 
sonucu balıklarda mortalitenin artmasının 
yanında genç büyümenin %50 oranında 
yavaşlamasına neden olduğu 
bildirmişlerdir. (Wahli ve Meier, 1987; 
Tokşen, 2000). Yapılan bu araştırmada da 
anılan parazitin akvaryum balıklarında en 
fazla zarar verdiği görülmüştür. 
 Buchmann ve diğ. (1995), 
Endonezya’da 1989 yılında akuatik kültür 
üretiminin toplam 466.704 ton olduğunu 
ve 113.673 tonunun havuz balıkçılığından 
elde edildiğini belirtmişlerdir. Üretimin 
artmasıyla birlikte sorunların arttığını ve 
en önemlisini ektoparazitler teşkil ettiğini 
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ve bu parazitlere karşı önlemlerin bir an 
önce alınmasını gerektiğini 
açıklamışlardır. 
 Araştırma süresince belirlenen 
ektoparazit türleri ve bunların aylık 
değişimlerinin belirlenmesinin; balık 
parazitleri ülkemiz faunasının ortaya 
konulmasında ve ileride yapılacak balık 
parazitolojisi çalışmalarında katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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