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ÖZET Bu çalışma, Van şehir merkezindeki evcil güvercinlerde (Columba livia domestica) coccidia ve helmint 
türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dışkı örnekleri Eimeria ookistleri ve helmint yumurtaları için 
Sheater’in şekerli yüzdürme yöntemi, Cryptosporidium spp. ookistleri için modifiye asit fast yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Dışkı bakısı yapılan 145 güvercinin 98’inde (%67.58) Eimeria spp. 
ookistlerine 42’sinde (%28.96) helmint yumurtalarına rastlanmıştır. Pozitif dışkı örneklerindeki 
ookistler %2.5’lik potasyum dikromat solusyonu ile sporlandırıldıktan sonra, güvercinlerin 
%55.17’sinin E.columbarum, %51.03’ünün E.labbeana ile enfekte oldukları belirlenmiştir. Eimeria 
türleri belirlenen dışkıların 56 (%38.62) tanesinde her iki Eimeria türü birlikte bulunmuştur. 
Güvercinlerin hiç birinde Cryptosporidium spp. ookistlerine rastlanmamıştır. Helmintlerden Capillaria 
spp. %18.62, Ascaridia columbae %11.03, Heterakis spp. %6.20 ve Syngamus spp. %4.84 oranında 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler Güvercin, Eimeria spp., Cryptosporidium spp., Helmint 

  

 Prevalence of Coccidia and Helminth Species in Domestic Pigeons (Columba 
livia domestica) in Van  

SUMMARY This study was performed to investigate coccidia and helminth species in domestic pigeons (Columba 
livia domestica) in Van district. The fecal samples were microscopically examined by means of flotation 
method using Sheather’s saturated sugar solution for Eimeria oocysts and helminth eggs and the 
modified acid-fast staining method for Cryptosporidium oocysts. Of 145 pigeons examined, 98 
(67.58%) and 42 (28.96%)  were positive for Eimeria oocysts and helminth eggs, respectively. After 
oocysts in the positive fecal samples were sporulated with 2.5% potassium dichromate, of the 145 
pigeons, 80 (55.17%) and 74 (51.03%) were found to be infected E.columbarum, and E.labbeana, 
respectively. In addition, 56 (38.62%) samples were positive for both Eimeria species. Cryptosporidium 
oocysts were not observed in the faecal samples of domestic pigeons. Capillaria spp., Ascaridia 
columbae, Heterakis spp. and Syngamus spp. were found in 18.62%, 11.03, 6.20 and 4.84, respectively. 

Key Words Domestic pigeon, Eimeria spp., Cryptosporidium spp., Helminth 

 
GİRİŞ 

Dünyanın kutup bölgeleri hariç, hemen hemen her 
bölgesinde bulunan güvercinler, kültürel ve dini semboller 
olarak kullanıldığı gibi, gıda kaynağı, hobi veya laboratuar 
hayvanı olarak da kullanılmaktadır (Cooper 1984; Dranzoa 
ve ark. 1999; Harlin 1994). Güvercinlerde bulunan birçok 
parazitin, performans düşüklüğüne ve ölüme neden olduğu 
bildirilmiştir (Dranzoa ve ark. 1999; Rupipier 1980). 

Coccidiosis etkenleri, koyun, keçi, sığır ve tavşan gibi 
hayvanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabildiği gibi, 
kuşlarda da önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır 
(Kreier ve Baker 1987; Levine 1985). Dünyanın birçok 
ülkesinde, güvercinlerde Eimeria labbeana, E.columbarum, 
E.columbae, E.tropicalis, E.pfeifferi, E.janovyi, E.curvata, 
E.waiganiensis, E.gourai ve E.duculai’nin eimeriosise neden 
olduğu bildirilmiştir (Adriano ve ark. 2000; Appelbee ve 
ark. 2005; Bandyopathyay ve ark. 2006; Levine 1985; 
Mimioğlu ve ark. 1969; Soulsby 1968; Varghese 1978; 
Varghese 1980). Türkiye’de bu türlerden sadece 
E.labbeana, E.columbarum ve E.columbae türleri Niğde 
(Sarı ve ark. 2008) ve Elazığ’da (Köroğlu ve Şimşek 2001) 

evcil güvercinlerde bulunmuş olup, E.pfeifferi türüne ise 
İstanbul’da camilerde yuvalanan güvercinlerde 
(Merdivenci 1963) rastlandığı bildirilmiştir. 

Türkiye’de şimdiye kadar evcil ve yabani güvercinlerde 
Eimeria türlerinin yayılışları ile ilgili olarak yapılan 
çalışmalar çok sınırlı olup, evcil güvercinlerde sadece 
Niğde’de bu oran %59.6 olarak bulunmuş, dominant türün 
ise E.labbeana (%58.1) olduğu bildirilmiştir (Sarı ve ark. 
2008). Yabani güvercinlerde ise eimeriosisin %15.09 ile 
%30.4 oranlarında yaygın olduğu, dominant türlerin ise 
Elazığ’da (Köroğlu ve Şimşek 2001) hepsi miks olan 
enfeksiyonlarda E.labbeana ve E.columbarum (%15.9), 
Niğde’de (Sarı ve ark. 2008) ise E.labbeana (%28.7) olduğu 
belirlenmiştir. 

Cryptosporidium spp. su kaynaklı patojen etkenlerden biri 
olup, insan sağlığı için büyük öneme sahiptir (Graczyk 
2007; Köksal 2002). Kuşlarda cryptosporidiosise 
C.meleagridis, C. baileyi, C.parvum ve C.galli türlerinin 
neden olduğu bildirilmiştir (Appelbee ve ark. 2005; Levine 
1985; Soulsby 1968; Sréter ve Varga 2000). Türkiye’de 
yapılan bir çalışmada (Özkul ve Aydın 1994) 10 günlük 
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güvercin yavrusunda Cryptosporidium spp. ookistlerine 
rastlandığı bildirilmiştir.  

Coccidiosis etkenleri gibi helmint türleri de güvercinlerin 
önemli endoparazitleri arasındadır. Dünyanın farklı 
bölgelerinde yapılan çalışmalarda Ascaridia columbae, 
Capillaria spp., Heterakis spp., Dispharynx spp. ve 
Tetrameres spp.’nin güvercinlerde yaygın olarak 
bulunduğu bildirilmiştir (Da Silva ve ark. 1990; Dovc ve 
ark. 2004; Gıcık ve Burgu 2000; Harlin 1994; Martinez-
Moreno ve ark. 1989; Şenlik ve ark. 2005).  

Bu araştırma, Van yöresinde halk elinde hobi amacıyla 
yetiştirilen evcil güvercinlerde Eimeria, Cryptosporidium ve 
helmint türlerinin yayılışını araştırmak için yapılmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Bu çalışma 2008 yılı içerisinde Van şehir merkezindeki 
evlerde hobi amacıyla yetiştirilen 15 kümeste toplam 145 
erişkin güvercin üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada her 
bir güvercin kafese konularak dışkı yapmaları sağlanmış 
ve daha sonra bu dışkılar, dışkı kaplarına konularak 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 
Laboratuarına getirilmiştir. Örnekler aynı gün incelemeye 
alınmış, aynı gün incelenemeyen örnekler muayene 
edilinceye kadar +4°C’de buzdolabında saklanmıştır.  

Dışkı örnekleri modifiye asit fast yöntemi ile 
Cryptosporidium spp. (Markel ve ark. 1992) ve Sheater’in 
doymuş şekerli su flotasyon yöntemi ile de Eimeria spp. 
ookistleri (Kaya 2003) yönünden incelenmiştir. Eimeria 
ookisti saptanan dışkı örnekleri %2.5 potasyum dikromat 
(K2Cr2O7) solüsyonu ile karıştırılarak ince bir tabaka 
oluşacak şekilde ayrı ayrı petri kutularına konulmuş ve 
laboratuarda sporlandırılmaya bırakılmıştır 
(Bandyopathyay ve ark. 2006; Kaya 2003). 
Sporlandırıldıktan sonra hazırlanan preparatlar, 
mikroskobun immersiyon objektifiyle Eimeria 
ookistlerinin morfolojik yapıları incelenerek tür ayırımları 
yapılmıştır (Levine 1985; Mimioğlu ve ark. 1969; Soulsby 
1968). 

BULGULAR 

Dışkı örnekleri incelenen toplam 145 erişkin güvercinin 
104’ünün (%71.72) bir veya daha fazla parazit türü ile 
enfekte olduğu belirlenmiştir. Güvercinlerin 98’inin 
(%67.58) Eimeria ookistleri, 42’sinin (%28.96) ise helmint 
yumurtaları ile enfekte olduğu görülmüştür. Güvercinlerin 
24’ünde (%16.55) E.columbarum, 18’inde (%12.41) 
E.labbeana ve 56’sında (%38.62) ise E.columbarum ile 
E.labbeana birlikte saptandı. Cryptosporidium spp.’ye 
incelenen dışkı örneklerinin hiç birinde rastlanmamıştır. 
Helmint enfeksiyonlarından Capillaria spp.’ye %18.62, A. 
columbae’ye %11.03, Heterakis spp.’ye %6.20 ve Syngamus 
spp.’ye %4.84 oranlarında rastlanmıştır (Tablo 1). 

Enfekte güvercinlerin 36’sında (%34.61) Eimeria 
ookistleri ve helmint yumurtalarına birlikte rastlanmış 
olup, güvercinlerin 62’sinde (%59.61) sadece Eimeria 
ookistleri, altısında (%5.76) ise sadece helmint 
enfeksiyonları görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Dışkı bakısı yapılan güvercinlerde coccidia ve 
helmint türleri ile bunların enfeksiyon oranları 

Table 1. Identified coccidia and helminth species and their 
infection rates in pigeons examined feces  

Parazit türleri (n:145) 
Enfekte 

güvercin 
sayısı 

Enfeksiyon 
oranı (%) 

C
o

cc
id

ia
 t

ü
rl

er
i E.columbarum 80 (24)a 55.17 (16.55)a 

E.labbeana 74 (18)a 51.03 (12.41)a 

E.columbarum+ 
E.labbeana 

56 38.62 

Cryptosporidium spp. - - 

H
el

m
in

t 
tü

rl
er

i Capillaria spp. 27  18.62  

A. columbae 16  11.03  

Heterakis spp. 9  6.20  

Syngamus spp. 7  4.84  

a Coccidiosis açısından tek türle enfeksiyon sayı ve oranları     

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Coccidiosis, hijyenik koşulların yetersiz olduğu ve intensiv 
yetiştiriciliğin fazla yapıldığı yerlerde özellikle güvercin 
yavrularında ergin güvercinlere oranla daha çok 
görülmektedir. Enfekte ergin güvercinler ise sağlıklı 
görünmekle beraber bu hastalık etkeninin taşıyıcısıdırlar. 
Enfekte güvercin yavrularının iştahsız, ishal ve su içme 
eğiliminde oldukları görülür. Şiddetli vakalarda mortalite 
oranı yüksek olup, bağırsak mukozasında belirgin yangılı 
lezyonlar ve bağırsak kriptlerinde hiperplazi dikkati çeker 
(Mimioğlu ve ark. 1969; Özkul ve Aydın 1994; Rodríquez 
ve ark. 1997). 

Güvercinlerde coccidiosise neden olan türlerin E.labbeana, 
E.columbarum, E.columbae, E.tropicalis, E.pfeifferi, 
E.janovyi, E.curvata, E.waiganiensis, E.gourai ve E.duculai 
olduğu bildirilmiştir (Adriano ve ark. 2000; Appelbee ve 
ark. 2005; Bandyopathyay ve ark. 2006; Levine 1985; 
Mimioğlu ve ark. 1969; Soulsby 1968; Varghese 1978; 
Varghese 1980). Güvercinlerde eimeriosis etkenlerinden 
en patojen tür olduğu bildirilen E.labbeana’nın özellikle 
genç güvercinlerde enteritise neden olduğu belirlenmiştir 
(Levine 1985; Merdivenci 1963). 

Dünyanın birçok bölgesinde güvercinlerde bulunan 
Eimeria türlerine %50 - 71.9 oranlarında rastlandığı 
bildirilmiş olup (Dovc 2004; Foronda ve ark. 2004), bu 
oran Türkiye’de (Köroğlu ve Şimşek 2001; Sarı ve ark. 
2008) evcil ve yabani güvercinlerde sırasıyla %15.09 ve 
%59.6 oranlarında bildirilmiştir.  

Türkiye’nin farkı bölgelerinde güvercinlerde bulunan 
Eimeria türlerinin belirlenmesine yönelik yapılan 
çalışmalarda Niğde’de (Sarı ve ark. 2008) evcil 
güvercinlerin %59.6, yabani güvercinlerin %30.4 oranında 
enfekte olduğu ve hem evcil hem de yabani güvercinlerde 
E.labbeana, E.columbarum, ve E.columbae türlerine 
rastlandığı bildirilmiştir. Aynı araştırmada E.labbeana’nın 
en baskın tür olarak hem evcil (%30.4) hem de yabani 
güvercinlerde (%28.7) görüldüğü belirlenmiştir. Elazığ’da 
(Köroğlu ve Şimşek 2001), 53 güvercin üzerinde yapılan 
çalışmada ise enfeksiyon oranı %15.09, enfeksiyondan 
sorumlu türlerin ise E.labbeana ve E.columbarum olduğu 
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bildirilmiştir. İstanbul’da camilerde yuvalanan 
güvercinlerde E.pfeifferi türüne rastlanmıştır (Merdivenci 
1963). Bu araştırmada ise 145 güvercinin 98’inde 
(%67.58) eimeriosis bulunmuş olup, enfeksiyondan 
sorumlu olan türlerin E.columbarum ve E.labbeana olduğu, 
en baskın olan türün ise %55.17 oranı ile E.columbarum 
olduğu görülmüştür.  

Elazığ’da dışkı örneği incelenen 53 güvercinin sekizinde 
(%15.9) E.labbeana ve E.columbarum türlerinden oluşan 
miks enfeksiyon saptanmış ve tek türle oluşan enfeksiyona 
rastlanmamıştır (Köroğlu ve Şimşek 2001). Niğde’de dışkı 
örneği incelenen 135 evcil güvercinin 79’unda (%58.1) 
E.labbeana, 42’sinde (%30.9) E.columbarum ve 30’unda 
(%22,1) ise E.columbae türlerine rastlanırken, miks 
enfeksiyon ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir (Sarı ve 
ark. 2008). Bu araştırmada ise 145 güvercinin 24’ünde 
(%16.55) E.columbarum ve 18’inde (%12.41) E.labbeana 
ile saf enfeksiyona rastlanırken, 56’sında (%38.62) 
E.columbarum ve E.labbeana türlerinden oluşan miks 
enfeksiyona rastlanmıştır. Araştırmada E.columbae türü 
saptanmamıştır.  

Dünyada ve Türkiye’de evcil ve yabani güvercinlerde 
Cryptosporidium spp.’nin yayılışı üzerine yapılan 
araştırmalar sınırlıdır (Rodríquez ve ark. 1997; Sarı ve ark. 
2008). İspanya’da yapılan bir çalışmada (Rodríquez ve ark. 
1997) güvercinlerde Cryptosporidium spp.’ye rastlanırken, 
Malezya’da yapılan bir çalışmada (Rohela ve ark. 2005) ise 
bu türe rastlanmamıştır. Türkiye’de ise ishal ve ölümle 
seyreden 10 günlük bir güvercin yavrusunun patalojik 
incelenmesinde Cryptosporidium spp. saptandığı 
bildirilmiştir (Özkul ve Aydın 1994). Bu araştırmada ise 
Sarı ve arkadaşları tarafından (Sarı ve ark. 2008) evcil ve 
yaban güvercinlerde saptanan bulgularıyla uyumlu olarak 
güvercinlerin hiç birinde Cryptosporidium spp.’ye 
rastlanmamıştır.  

Nekropsi sonuçlarına göre, İstanbul’da yaban güvercinleri 
üzerinde yapılan bir araştırmada (Merdivenci 1963) 
Capillaria obsignata’ya %19.3, A.columbae’ye %14.6, 
Ankara’da yapılan bir araştırmada (Gıcık ve Burgu 2000) 
Capillaria columbae’ye %3.5, A.columbae’ye %2, 
Dispharynx nasuta’ya %0.5, Bursa’da yapılan bir 
araştırmada (Şenlik ve ark. 2005) evcil güvercinlerde 
A.columbae’ye %42 oranlarında rastlanmıştır. Dışkı 
muayenesi sonuçlarına göre Niğde’de evcil güvercinlerde 
Capillaria spp.’nin %19.9, A. columbae’nin %5.1, Heterakis 
spp.’nin %3.7, yaban güvercinlerinde ise Capillaria spp.’nin 
%4.3, Syngamus spp.’nin %1.7 oranında görüldüğü 
saptanmıştır. Aynı çalışmada toplam 81 enfekte evcil 
güvercinin 47’si sadece Eimeria, 34’ü ise hem Eimeria hem 
de helmint türleri ile birlikte enfekte bulunurken, sadece 
helmint türleriyle enfekte güvercine rastlanmamıştır (Sarı 
ve ark. 2008). Bu çalışmada ise evcil güvercinlerin dışkı 
muayenelerinde Capillaria spp. (%18.62), A. columbae 
(%11.03), Heterakis spp. (%6.20) ve Syngamus spp. 
(%4.84) yumurtalarına rastlanmış ve 104 enfekte 
güvercinin altısında sadece helmint türleri bulunmuştur. 

Sonuç olarak, Van yöresinde halkın elinde hobi amaçlı 
yetiştirilen evcil güvercinlerin Eimeria ve helmint türleri 
ile yaygın bir şekilde enfekte olduğu görülmüş olup, 
güvercinlerde oluşabilecek verim ve performans 
düşüklüğünü engellemek amacıyla uygun anticoccidial ve 
antelmentik ilaçlar ile sağaltılması gerektiği kanısına 
varılmıştır. 
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