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GİRİŞ

Böcekler hem taksonomik çeşitlilik hem de ekolojik fonksiyon anlamında, dünya
üzerinde dominant organizma gruplarıdır. Böcekler, insanlar dâhil diğer türleri ve
ekosistem parametrelerini etkilemektedir. İnsanın evrimleşmesinden bu yana,
böcekler insanların besiniyle beslenmiş, besin ve diğer kaynaklar için insanla rekabete
girmiş, insan ve onun için değerli olan organizmaların hastalığına neden olan
mikroorganizmaların vektörü olmuştur. Aynı ürünün geniş çaplı ve uzun vadeli ekimi
bitkiyle beslenen popülasyonların ve bitki hastalıklarının artışına yol açmıştır. Modern
ulaşım da zararlı böceklerin ve böcekten kaynaklanan hastalıkların geniş ölçüde
yayılmasına araç olmuştur.
Çok sayıda böcek türü, dış veya kısa süreli iç parazittir. Bunların bazısı insana
özeldir. Örnek olarak vücut biti (Pediculus humanus) ve kasık biti (Phthirus pubis)
verilebilir. Fakat çoğunun, çok sayıda değişken konukçuları vardır. Bu da yok
edilmelerini karmaşık bir sorun haline getirir. Parazit böcekler genellikle konukçularını
güçsüz bırakarak, hastalığa neden olan organizmalara karşı hassas hale getirirler. Ya
da enfeksiyon sonucu ağrılara ve huzursuzluğa sebep olabilirler.

İnsanlardaki parazit böceklerin en büyük özelliği patojen mikroorganizmaların
vektörü olmasıdır. Parazit böcek beslendiği zaman, patojeni alır ve böcek yaşam
döngüsünün özel safhalarında geçebilir veya geçmeyebilir. Bakteriler ve virüsler
mekanik yolla taşıyan böcekler tarafından konukçuya doğrudan geçer. Diğer yandan
protozoa ve nematotlar için bazı böcekler parazitin yaşam döngüsünün temel bir
bölümü olan ara konukçu görevini üstlenir. Bu taşıyıcı böceklere biyolojik vektör adı
veril
Çoğu böcekler insanları sokarak, ısırarak veya tesadüfi temasla rahatsız
ederek, acı ve şişmeye sebep olurlar. Örnek olarak balarıları, yabanarıları, karıncalar,

bazı tırtıllar (vücut yüzeylerinde kıllar ile) verilebilir. Normal olarak ısırık veya sokmanın
etkisi geçicidir. Ancak arı sokması bazı hassas bünyelerde ölüme sebep olabilir.

Çok geniş bir yelpaze oluşturan parazitler evcil hayvanlara verdikleri zararla
büyük ekonomik kayıplara yol açabilirler. Çoğunluğu dış parazittir. Kan emici sinekler
(örneğin Culicidae, Simuliidae, Tabanidae, Muscidae türleri) bit (Anoplura), pireyi
(Siphonaptera), kıl ve deri bitlerini (Mallophaga) içerir. Mallophaga hariç tüm dış
parazitler sokucu-emici ağız yapısına sahiptir. Bunlar ise ısırıcı-çiğneyicidir. Hem
insanlar hem de hayvanlar için zararlıdırlar. Mallophaga türleri tüyde, saçta, deride,
kuşlar ve memelilerde dış parazittir. Hayvanlara saldırdığında genel durum yavaşlar
ve tahriş olmasına sebep olur. Anoplura yalnız memelilerde bulunur. Kan emerler.
Siphonaptera takımı ve Cimicidae türleri kan emerek benzer rahatsızlığa sebep olurlar.

Larva döneminde birçok sinek türü insan ve hayvanlarda iç parazittir. Diptera
takımından Oestridae familyası, konukçusu sığırların burun ve yutak boşluğunda
yaşayan keza derilerinde urlar oluşturan parazit larvalara sahip olmasıyla tanınır.
Hypoderma lineatum ve Hypoderma bovis larvaları konukçunun kıl diplerinden vücuda
girer. Büyükbaş hayvanlarda gelişimini yavaşlatır. Et ve süt verimini azaltmaları ve
deriyi delerek kullanılmaz hale getirmeleri en büyük zararlarıdır. Koyun sineği, Oestrus
ovis’in larvaları konukçunun burun kısmında delik açar.

Evcil hayvanları rahatsız eden pek çok Muscidae familyası türü vardır. Bazı
böcekler ise ne ısırmasına ne de sokmasına rağmen uçarak hem de yüzlerinde
dolaşarak büyük baş hayvanları rahatsız eder.
Böceklerin ürünlere ve kültür bitkilerine verdiği zarar çok önemli boyutlardadır.
Zarar ya doğrudan böcek beslenirken veya yumurtlarken veya viral, bakteriyal ve
fungal hastalıklar yoluyla ortaya çıkar ve böcekler vektör görevini üstlenir. Bitki için
önemli doğrudan zararlılar Orthoptera, Lepidoptera, Coleptera ve Hemiptera’dır.
Önemli hastalık taşıyıcılar Hemiptera, özellikle cicadellidler ve yaprak bitleridir.

Değişik şekillerde saklanan besinlerde özellikle et, peynir, süt ürünleri, un,
yiyecekler, tahıl, kuruyemiş ve meyvelerde zarar yapan böcekler bulunmaktadır.
Böcekler bu besin maddelerini yiyerek veya içinde oyuklar açarak zararlı
olabilmektedir. Bu şekilde zarar yapan önemli türler Sitotroga cerealella, Plodia
interpunctella, Ephestia kuehniella , Tribolium confusum, Sitophilus granarius, S.
oryzae, Trogoderma granarium, Oryzaephilus surinamensis’dir. Bu türlerden bazıları
sağlam tanelerde zararlı olurken, diğerleri yiyeceklerde ve unda zarar yapmaktadır.
Tohum

böcekleri

baklagillerin

taneleri

içerisinde

oyuk

açarak

tamamen

tüketebilmektedir. Dermestes lardarius depolanmış et ve peynirde zarar yapmaktadır.
Stegobium paniceum değişik sebze ürünlerinde, çikolata ve tütünde zararlı olmaktadır.
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BAŞIN GENEL YAPISI VE UZANTILARI

Vücut yapıları çok farklılık gösteren böceklerde üç vücut bölümü ayırt edilir.
Bunlardan birincisi olan baş üzerinde duyu organları ile ağız parçaları bulunmaktadır.
Başı meydana getiren segmentler, baştaki iç organları içine alan sert bir kapsül
şeklinde birbiriyle kaynaşmıştır.

Başta bulunan antenler böceklerin yaşamı için büyük öneme sahip olup bireylerin
kendilerini yönlendirmesinde ve eşlerini bulmasında önemli görev alırlar.

Böceklerde çok değişik tipte anten yapısını görmek mümkündür. Kural olarak
erkekler dişileri aradığı için daha büyük ve yüzeyi daha geniş antene sahiptirler.

Böceklerde değişik ağız tipleri gelişmiştir. Çiğneyici ağız esas yapıyı
oluşturmaktadır. Diğer ağız yapılarının bu tipten türediği kabul edilmektedir.
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TORAKS İLE ABDOMENİN YAPISI VE UZANTILARI

Baş ile abdomen arasında bulunan toraks üç segmentten oluşmuştur.
Toraksta üç çift bacak ve genellikle iki çift kanat bulunur. Kanatsız böceklerde üç
segment çoğunlukla birbirine benzer yapıdadır.

Böceklerde farklı görevleri üstlenmiş ve buna bağlı olarak yapı olarak değişikliğe
uğramış bacak yapıları görülür.

Genellikle iki çift olarak bulunan kanatlar bazı böceklerde tamamen körelmiş;
bazılarında ise bir çift olarak yer alır.

Böcek takımlarının çoğuna isim verilirken kanat yapıları dikkate alınmıştır.
Böceklerin kanat yapıları birbirinden oldukça farklılık göstermektedir.

Böcek vücudunun üçüncü bölümü abdomen olup eşeysel organlar bu bölümde yer
almaktadır. Ergin böceklerin büyük bir kısmında embriyonik gelişme sırasında hemen
her segmentte görülen üyelerin taslakları kaybolmuştur.
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İNTEGÜMENT, DUYU ORGANLARI, SİNİR SİSTEMİ VE ENDOKRİN SİSTEMİ

İntegüment böcek vücudunu çepeçevre kuşatır. Vücuttan su kaybının
önlenmesi ve olumsuz dış etkenlere karşı vücudun korunmasında etkilidir. Böceğin
büyümesi vücut duvarı tarafından sınırlandığından, larva evresinde deri zaman zaman
atılarak epidermis tabakası tarafından yeniden meydana getirilir.

Böceklerde değişik tipte uyarıları alan duyu organları bulunmaktadır. Duyu
organları böceklerin sinir sistemi ile bağlantılıdır.

Böceklerin

duyu organlarıepidermis hücrelerinin arasında veya onların içersine

çökmüş durumdadır.

Işığa duyarlı pigmentler vücudun belirli bölgelerinde epidermis hücrelerine
toplanıp görme hücrelerine bağlanarak gözler oluşur. Görme hücrelerinin üzerine
gelen kütiküla saydamlaşarak ışığn içeri geçmesine izin verir.

Böceklerde hormon bezleri de denilen ve birçok fizyolojik olayı düzenleyen
endokrin bez bulunmaktadır.
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KAS YAPISI, SOLUNUM VE SİNDİRİM SİSTEMİ

Böcek kasları, integümentin çeşitli bölgelerine uzanan kaslarla iç organların
çevresine bulunan kaslardan meydana gelmiştir. Böceklerde trake sistemi her organa
ulaşacak şekilde dallara ayrılmıştır. Karada yaşayan böceklerde stigmaların açılıp
kapanması, su kaybının önlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

Sularda yaşayan böceklerin bazıları vücutlarındaki tüyler ile hava kabarcıklarını
suyun altına indirerek yapay bir solunum zarı meydana getirir

Bir kısmında ise su yüzeyine ulaşan bir boru yardımıyla hava alınmaktadır. Bazı
türlerde değişik yapıda solungaçlar gelişmiştir.

Vücutta boydan boya uzanan sindirim kanalı üç bölümden meydana gelmiştir. Bu
kanal değişik bölgeler ve yapılarla farklılaşmaya uğramıştır.

Bir böcek ne kadar çok besin alırsa o kadar değişik enzim çıkardığı kabul
edilmektedir. Böceklerin besin ihtiyacı değişken sıcaklı hayvanlarda olduğu gibi

sıcaklığın değişmesiyle büyük ölçüde değişir. Ayrıca böceklerin biyolojik dönemleri
arasında besin ihtiyaçları da birbirinden farklılık göstermektedir.Hatta bazı böcekler
ergin evrelerinde beslenmemektedir.
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BOŞALTIM, YAĞ DOKU, DOLAŞIM VE ÜREME SİSTEMİ

Boşaltım işinin malpigi tüpleriyle yapıldığı böceklerde bulunan yağ doku
içeride bağırsağın civarında, dışta ise integümente yakın olarak bulunur.

Açık dolaşımın söz konusu olduğu böceklerde bu sistem solunumdaki işlevini
yitirmiştir. Böceğin vücut boşluklarında dolaşan sıvının içesinde besin maddelerinin
yanısıra atık maddelerle hormonlar taşınmaktadır. Vücut sıvısının diğer bir görevi de
yaraları kapamaktır. Larvalarda yaranın tamamen kapanmasından sonra deri değişimi
gerçekleşebilir. Erginlerde ise sadece yara kapatılır.

Dişi ve erkek bireyin eşey hücrelerini meydana getiren eşey organları
bulunmaktadır.

Böceklerde üreme çoğunlukla eşeyseldir. Yani erkek ve dişi bireyler ayrı ayrı olup
dişinin bırakmış olduğu yumurtalardan yeni bir bireyin gelişebilmesi için bu
yumurtaların döllenmiş olması gerekir.

Yapıları farklı olmakla birlikte üreme sistemi her iki cinsiyette de esas
olarak bir çift eşeysel bezin dışında bir çift yan kanal ile bir son kanal ve yardımcı bazı
kısımlardan ibarettir.
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ÜREME VE GELİŞME

Böcekler yumurta ile çoğalan ve yüksek üreme yeteneği gösteren
hayvanlardır. Bazı türler üreme için yumurtanın döllenmesine ihtiyaç duyduğu halde
bazılarında böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ergin evresine ulaşıldığında
gelişme tamamlanmıştır. Dolayısıyla ergin öncesi evreler gelişme evresi olarak
isimlendirilmektedir. Ergin birey üreme faaliyetini üstlenmiştir. Bazı böceklerin erginleri
beslenmediği halde bazılarında özellikle eşeysel olgunluk için beslenmeye ihtiyaç
duyulmaktadır.
Böcekler yumurtaların değişik yerlere bırakmaktadır. Bu yumurtalar tek tek
bırakıldığı halde bazı türlerin gruplar halinde yumurta bıraktığı görülür. Aynı şekilde
farklı şekil ve büyüklükte böcek yumurtaları bulunur.

Yumurtadan çıkan birey larva olarak isimlendirilir ve böcek larvaları çok farklı
yapılarda olmaktadır. Larvanın büyümesi deri değiştirme ile olmaktadır.

Bütün böcekler embriyo sonrası gelişim sırasında larva evrelerini yaşarlar.
Böceklerdeki larva evrelerinin sayısı değişmektedir. İki deri değişimi arasındaki bu
evrenin sayısı beslenme durumu veya sıcaklıkla birlikte değişir.

Böceklerin bir kısmı larva evresinden sonra gerçek bir pupa dönemi geçirdiği
halde bazılarında pupa evresi geçirmeden ergin olurlar. Pupalar böceğin aktif
olmadığı ve besin almadığı bir dönemdir. Böcekler bu dönemi genellikle korunaklı

yerlerde geçirirler.

Yumurtadan çıkan larvaların bir kısmı büyük ölçüde ergine benzediği halde bazı
böceklerin larvaları yapı olarak erginden büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

Böceklerin bir kısmı ergin evresine geçtiklerinde olgunlaşmış eşeysel bezlere
sahip oldukları halde bazıları bu olgunlaşmanın sağlanabilmesi için beslenme
döneminin geçirilmesi gerekir.
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BÖCEKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Çok sayıda ve farklı yapıda türe sahip böceklerin sınıflandırılması o derece
zordur. Sınıflandırma çok defa yazarlara ve ekollere göre değişiklik göstermektedir.

Bununla birlikte ana grupların oluşturulmasında takımlar kabul edilmiş
durumdadır. Böceklerin birbirinden ayrılmasında büyük ölçüde yapısal özelliklerine
bakılmaktadır.
Böceklerin bir kısmında ağız parçaları bir kese içersinde bulunmaktadır. Bu gibi
örneklerin olduğu az sayıda takım bulunmaktadır.

Böceklerin geri kalan bölümünde ise ağız parçaları serbest olarak bulunur. Sözü
edilen bu özellik göz önünde bulundurularak farklı iki grup oluşturulmuştur. İkinci
gruba giren çok sayıda böcek takımı bulunmaktadır.

Gelişmenin doğrudan olduğu yani başkalaşımın görülmediği örnekler yanında
başkalaşım geçiren türleri de görmek mümkündür. Başkalaşm geçirmeyen türlerde
ergin evresine sadece eşeysel organlar olgunlaşır.

Bazı böceklerde kanat izleri larva evresinde görülebildiği halde bazılarında
bunları görmek mümkün değildir.
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DEĞİŞİK TAKIMLARDAKİ BÖCEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Böcek takımlarının oluşturulmasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu
kadar çok farklı yapıda böcek türlerinin bulunması, bu alanda çalışan araştırıcıları
sadece belirli taksonlara yöneltmiş ve bunlar üzerine uzmanlaşmayı zorunlu kılmıştır.
Dolayısıyla sadece bir takım veya bir familya ve hatta bir cinse ait böcek türleriyle
çalışan taksonomistler vardır.
Böceklerin çok az bir kısmı kanatsız böcekler olarak ifade edilen gruba aittir.
Bu grupta yer alan böcekler en ilkel böcek gruplarını bulundurmaktadır. Yine bunlarda
kanat bulunmamaktadır. Bunların embriyo döneminde dahi kanat izleri bulunmaz. Bu
gruba ait böceklerde başkalaşım görülmemektedir.

Çoğunda ağız parçaları bir kese içersinde bulunur. Oldukça küçük yapıda
böceklerdir. Tarım açısından önemli bir grup olarak kabul edilmemektedir.

Böceklerin önemli bir bölümü kanatlı böcekler olarak isimlendirilen gruba
dahildir. Bu grupta yapı olarak birbirinden çok farklı yapıda türleri bulunduran böcek
takımları yer almaktadır. Bu grupta yer alan böceklerin bir kısmı kanatsız, bazıları bir
çift kanatlı olduğu halde bir çoğu iki çift kanatlıdır. Böcek takımlarının
oluşturulmasında yapısal özellikler ve özellikle kanat yapısı esas alınmaktadır.

Böceklerin bir kısmı tarım açısından önemli zararlara neden olmaktadır.
Çekirgelerin bulunduğu takımda bulunan türlerin bir kısmı predatör olmaları ile önemli
yararlar sağlamaktadır.

Bulundurduğu tür sayısı bakımından önde gelen kınkanatlılarda da zararlı
türlerin yanında çok sayıda faydalı türler de bulunmaktadır. Aynı şekilde değişik
kanatlılar, benzer kanatlılar, saçak kanatlılar ve ikikanatlılar önemli zararlı türleri
bulundurmaktadır. Sinirkanatlılar ise tamamen faydalı türleri bulundurur.

Böcek takımları içinde tüm vücudu pullarla örtülü tek grup kelebeklerin
bulunduğu takımdır. Bunlarda larvaların vücut yüzeyinin yapısı yaşam tarzı ile
yakından ilgilidir.

Bir kısmı nektarla beslenen ve bu arada tozlaşmayı sağlayan,
bitkilerde zararlı türleri de bulunduran ve parazitoit çok sayıda türün yer aldığı
zarkanatlılar takımı da tarım açısından oldukça önemlidir.
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TOPLAMA, SAKLAMA VE YETİŞTİRME
Hemen hemen tüm yaşam ortamlarında bulunabilen böceklerin toplanması bilgi
ister. Her tür kendine özgü bir ortamda bulunur ve bunun bilinmesi uzmanlık
gerektirir. Yakalama işlemi atrap, aspiratör yada çeşitli tuzaklar yardımıyla yapılır.

Toplanan örneklerde, toplandığı yerin adı, toplama tarihi, alındığı bitki adı gibi
bilgilerin yer aldığı etiket bulunmalıdır. Toplanan örnekleri, özelliklerinin
bozulmayacak şekilde koleksiyona hazırlanması gerekir. Ayrıca örnekler bozulmasını
önleyebilmek için karanlıkta saklanmalıdır.

Toplanan örnekler istenen evrede olmayabilir. Örneğin böceklerin larvaları
toplandığı ve bunlardan teşhisin mümkün olmadığı durumlarda bu bireylerin
laboratuvarda ergin oluncaya kadar yetiştirilmesi gerekir. Yetiştirme işleminde çeşitli
araçlardan yararlanmak mümkündür. Burada önemli olan yetiştirilen türün
özelliklerine uygun ortamın sağlanmasıdır. Aksi taktirde örneklerin başarılı bir şekilde
yetiştirilmesi mümkün olmaz.
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CANSIZ ÇEVRE ETKENLERİNİN BÖCEKLERE ETKİSİ

Böceklerde gelişme, ortam sıcaklığının etkisi altındadır. Böceklerde gelişmenin
olabilmesi için gerekli en düşük sıcaklık değeri vardır. Ortam sıcaklığının, bu değerin
altında olması halinde gelişme durur. Böceğin gelişme gösterdiği sıcaklık sınırları
arasında, sıcaklığın artmasıyla birlikte gelişme hızlanmaktadır. Hem karada hem de
sularda yaşayan böcekler, gelişme bakımından, belirli bir sıcaklık toplamına tepki
verirler. Sıcaklığın yükselmesi ile gelişme hızının artması, bazen böcekler için uygun
olmayabilir. Özellikle alışılmışın dışındaki sıcaklık değişmeleri, böcek
popülasyonlarını olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Örneğin kışı yumurta halinde
geçiren bir tür, uzun süren sıcak sonbaharla karşılaştığında, yumurtaları açılmakta ve
tırtıllar kış soğuklarından ölmektedir. Buna karşılık, kışı ergin evresinde geçiren türler
soğuk sonbaharda ergin evresine ulaşamadıkları için larva veya pupa evresinde
ölmektedir. Bazı böcekler uçabilmek için, vücut sıcaklıklarının oldukça
yükseltilmesine ihtiyaç gösterirler. Örneğin, Sphingidae familyasında bazı kelebekler
uçabilmek için 30 oC sıcaklığa gerek duyarlar ve daha düşük sıcaklıklarda, kanat
hareketleri ile vücutlarında bu değeri sağlar ve ancak, bundan sonra uçabilirler.
Kanatlı böcekler, sıcaklık belli bir derecenin üstünde ise çıkış yaparlar ve uçmaya
başlarlar. Bazen, böcek güneşli kısma giderek (yürüyerek) vücudunu güneşe verir ve
çıkış sıcaklığına ulaşır.

Karada yaşayan böcekler, vücut büyüklüklerine göre oldukça fazla dış
yüzeye sahiptirler. Dolayısıyla, suyun tutulması, bunlarda, en önemli sorunlardan
biridir. Çevre sıcaklığı ile birlikte nem, yaşamın en önemli ögelerinden birini oluşturur.
Örneğin, yüksek nem ile yüksek sıcaklık daha hızlı bir ölümü hazırlar. Buna karşın
buharlaşma olanağı bulunan bir ortamda yüksek sıcaklığa dayanıklılık yüksektir. Bu iki
koşulun dengede olmaması ölüm oranını büyük ölçüde artırır. Böceklerin gelişme
evrelerine göre içerdikleri su miktarı büyük değişiklikler gösterir. Vücutta kimyasal
olarak bağlanmamış su miktarı %45-92 kadardır. Kural olarak erginlerde su miktarı
düşük, larvalarda, özellikle tırtıllarda su miktarı yüksektir. Tavus kelebeklerinin

(Saturniidae) larvalarında bu oran %92'ye kadar çıkar. Belirli sınırlar içerisinde su
miktarı yağ miktarına bağımlıdır. Phlebotomus papatasii (Diptera)’nin larvaları %5 yağ
içerdiği zaman su oranı % 65-70, %15 yağ içerdiğinde ise %52-56’dir. +3 ile +11 oC
dereceler arasında vücuttaki yağ dokunun, -4 ile -11 oC dereceler arasında ise
vücuttaki su miktarının azalması ile denge sağlanır. Gelişmenin çeşitli evrelerinde bu
oranın çok iyi düzenlenmesi gereklidir.

Su, içmeyle, besinlerle, metabolik yolla ve vücut yüzeyi ile alınabilir. Belirli
ortamda yaşayanlar içmeyle ya da besinleriyle gerekli suyu sağlar. Bunun yanı sıra
kuru besin alanlar (kuru ağaç güveleri, un bitleri) ve kan emiciler, vs. besin
maddelerinin oksidasyonu ile metabolik su sağlarlar. Özellikle yağ doku bu amaç için
kullanılabilir. Çok nemli ortamlarda yaşayanlarda, coleopter Tenebrio molitor’da olduğu
gibi, eklem yerlerindeki derilerden vücut içerisine bir miktar su alınabilmektedir. Buna
karşılık, vücut yüzeylerinden buharlaşma ve solumayla, keza dışkı ve boşaltımla su
yitirilir. Doğal olarak su yitirmenin miktarı, çevre sıcaklığı ve nemi ile orantılıdır.

Buharlaşmayı önlemek için zırh şeklinde oluşmuş kutikula en önemli rolü oynar.
Bunun ötesinde vücut üzerinde çoğunluk bir mum tabakası oluşmuştur. Nemli
havalarda bu mum tabakası önositlerin salgısı ile yenilenir. Stigmalardan su
yitirilmesini önlemek için de birçok yapı gelişmiştir. Öncelikle stigmalar içeriye doğru
çökmüş ve bazen kapanma yeteneğini kazanmıştır. Dışkı ve boşaltım maddeleri ile su
yitirilmesi de, dışkının ve boşaltım atıklarının katı olarak dışarıya atılmasıyla büyük
ölçüde önlenmiştir. Rektum, suyun büyük bir kısmını -gerektiğinde- tekrar geriye emer.
Örneğin kumlar içerisinde yaşayan karınca aslanlarının larvalarında, bu emme, rektum
papilleri ile en üst düzeye ulaşmıştır. Elbise güveleri ve un bitlerinde gözlendiği gibi,
uzun zaman aç bırakılan hayvanların atık maddelerinde su izine hemen hemen
rastlanmaz. Çünkü bu hayvanlar vücutlarındaki su miktarını geri emme ile kısmen
düzenleyebilirler.

Çeşitli böceklerin vücutlarındaki su miktarları gözden geçirilecek olursa böcekler
arasında önemli farklılıkların olduğu görülür. Böceklerin vücudundaki su, oran itibari
ile en çok %92'yi bulmaktadır ve bu, ancak larva döneminde ortaya çıkabilen bir

değerdir. Görülen en düşük değer ise genellikle kınkanatlıların erginlerinde bulunan su
miktarıdır; diğer takımlara ait türlerde bu oran daha yüksektir.

Işık böceklerde gelişme ve üremeyi etkileyen önemli bir etkendir. Böcekler
açısından ışığın neden olduğu başlıca ekolojik rol, periyodik bir takım davranışlara
sebep olmasıdır. Böcekler ışığın şiddeti yani yoğunluğu ve ışık devirselliği yani
fotoperiyodizite ya da gün uzunluğunun etkisi altındadır. Gün uzunluğunun böceklere
etkisi oldukça önemli olup bu etkisini gelişme, üreme ve diyapoz yönüyle gösterir.

Fotoperiyodizite böceklerde bir dizi uzun dönem fizyolojik süreci etkilemek
suretiyle bir türün (1) uygun çevresel koşullardan faydalanmasına, (2) klimatik
koşulların olumsuz olduğu dönemlere dayanabilmesine imkan verir. Uygun bir
çevreden yararlanabilmesi mümkün türler, uygun koşullar ortaya çıkar çıkmaz uygun
bir gelişme dönemine geçmeye başlayarak koşullar devam ettiği sürece büyüme ve
üreme hızı maksimum düzeyde olur. Açıkçası olumsuz koşullarda yaşayabilmek için
bir türün elemanları, koşullar geliştiğinde uygun bir fizyolojik dönemde olmalıdırlar.
Diğer bir deyişle, organizmalar sert iklim koşullarının geldiğini önceden tahmin
edebilmelidirler. Bu nedenle fotoperiyodun etkilediği bilinen süreçler arasında doğa
(niteleyici anlamda) ve gelişme oranı, üreme yeteneği ve kapasitesi, eşzamanlı ergin
çıkışı,

diyapozun

meydana

gelmesi

ve

muhtemelen

soğuğa

dayanıklılık

bulunmaktadır. Bu süreçlerin bazısı birbiriyle yakından ilişkili olup bu yüzden eş
zamanlı olarak etkilenirler. Özellikle sıcaklık olmak üzere diğer çevre faktörleri
fotoperiyodun etkilerini değiştirebilir.
Bazı türlerde larva gelişme oranları fotoperiyottan etkilenir. Bazı türler için
büyüme, uzun gün koşulları (her 24 saatlik döngünün en az 16 saatinde ışığın
bulunduğu durum) altında hızlanmakta ve 12 ya da daha az saat ışığın bulunduğu
fotoperiyotta engellenmekte; diğer türlerde ise bu durumun aksi olmaktadır. Sıklıkla
fotoperiyodun büyüme oranı üzerindeki etkisi ile diyapoza geçiş doğası arasında ilişki
bulunmaktadır. Kısa gün koşulları altında yavaş gelişen türler kısa gün koşullarının
sonucu olarak diyapoza girmeye eğilim göstermektedir. Ancak fotoperiyodik olarak
diyapoza giren pek çok türün gelişme oranı fotoperiyottan etkilenmemektedir.
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BÖCEKLERİN CANLI ÇEVRE İLE İLİŞKİLERİ

Böceklerin canlı etkenlerle olan ilişkileri popülasyonlarının düzenlenmesi
bakımından büyük öneme sahiptir. Canlı etkenlerin başlıcaları besin, diğer hayvanlarla
olan ilişkiler ve böcek hastalıklarıdır. Böcekler ve besinleri üzerinde tartışılan konu,
böceklerle yüksek bitkiler arasındaki ilişkilerdir. Evrimleşme için geçen zaman
bakımından beklenebileceği gibi, bu ilişkilerin bazısı, bu ilişkilerin genel bir teması
olduğu halde çok yakın ve hassastır. Böcekler, bitkilerin kendilerini savunmalarına
(enerjilerini koruma) veya en azından daha sonra böceklerin kendilerinden alacağı
enerjiyi temin etmelerine karşın böcekler bitkilere rağmen enerjiyi (besin) elde eder.
Böcekler diğer hayvanlar gibi heterotroftur. Besin kaynakları canlı ya da
cansızdır. Böcekler genellikle bitkisel besin almakla (fitofag) birlikte, çok değişik
besinlerle beslenmektedirler.
Fitofag türlerden bazıları sadece bir bitki türü ile beslendiği (monofag) halde,
bazıları birbirine yakın birkaç tür ile beslenir (oligofag); bazıları ise çok sayıda bitki türü
ile beslenme (polifag) yeteneğine sahiptir. Monofaglık, oligofaglık ve polifaglık, fitofag
böceklerin dışındakiler için de söz konusudur.
Mevcut besin miktarının, böcek sayısının önemli bir düzenleyicisi olduğu
düşünülmesine karşın doğal komünitelerde populasyonlar toplam besinin çok az bir
kısmını kullanmaktadır. Bu durum öncelikle diğer çevre etkenlerinden
kaynaklanmakta; özellikle predatörler, parazitoitler veya patojenler de dâhil olmak
üzere hava koşulları genellikle büyüme ve üreme üzerinde önemli derecede olumsuz
etkilere sahiptir. Yine de, böceklerin diğer özellikleri bu kapsamda önemli olabilir. Pek
çok tür, özellikle bitkilerle beslenenler, polifagdır. Bu nedenle, tercih edilen bitkisel
besin sınırlı miktarda olduğunda alternatif seçenekler kullanılabilir. Endopterygotlar
arasında, bir türün larvaları ile erginleri pek çok farklı bitki türü yiyebilir ve sivrisinekler
gibi bazı türlerde ergin dişinin besini ergin erkeğin besinine göre değişiktir.
Besinin doğası, bir türün canlı kalma, gelişme ve üreme potansiyeli önemli bir
etkiye sahip olup bu konuda böcekler üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin

depolanmış ürünlerle ilişkili böcek faunasından Oryzaephilus surinamensis yalnızca
un, kepek ve kuru meyve gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlerde yaşayabilirken
Ptinus spp. ile Tribolium spp.’nin böyle bir karbonhidrat ihtiyacı olmayıp
kozmopolittirler ve bitkisel ürünlerden başka hayvan yemlerinde ve kurutulmuş
mayada bulunurlar. Bazı fitofag böceklerin hayatta kalabilmesi ve/veya normal
gelişimi için değişik bitki çeşitlerinin bir kombinasyonu gereklidir.
Çok değişik bir tür mutualistik ilişki ise bitkinin böceklere nektar ve protein üretip,
böceklerin buna karşılık etkin melezleme tozlanması için gereken ulaştırma sistemini
sağlamasıdır. Tozlaşma sağlayıcı olarak böceklerin (önemi) başarısı kuşlar ve
yarasalar gibi diğer gruplardan tozlaşma sağlayıcılarla karşılaştırıldığında tahminen
böceklerin bitkilerle birlikte uzun evrimsel işbirliğinin sonucudur.
Bu değişkenlerin sarf ettiği etkinin derecesi, bitkiler ile bunların polinatör
(tozlaşmayı sağlayan) böcekleri arasındaki kapalı ilişkinin bir yansıması olarak
ortadadır. Ne böcekler ne de çiçekler yapısal ve fizyolojik olarak değişmemiştir. Karşı
taraftan bakıldığında ilişki bir bitki türünün tek bir böcek türü tarafından
tozlaştırılmasıdır. Çiçek morfolojisini polinatörün özellikleri tamamlar; bitkinin
çiçeklenme periyodu böceğin yaşam çemberi ve günlük aktivitesi ile eş zamanlı olup
bulunduğu yerlerde nektar böceğin ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere doğru miktarda ve
kalitede üretilmektedir.
Toplu halde yaşamanın birtakım sakıncaları vardır. Aynı besine talip
olduklarından, bir besin rekabeti ve bunun sonucunda yamyamlık ve karşılıklı
mücadele ortaya çıkar. Toplu halde yaşamanın bazı yararları da vardır. En azından
sıcaklık ve nemin tutulmasında büyük katkıları olur. Ayrıca her birinin çıkardığı ısı,
toplandıkları çevrenin sıcaklığının yükselmesine ve kışı toplu halde geçirenlerde belirli
bir mikroklimanın oluşmasına yardım eder. Haberleşme yetenekleri gelişmiş olanlarda,
tehlike, çevredeki bireylere duyurulur.
Gerçek sosyal yaşayan böceklerde, sadece ortak bir yaşamın ötesinde, karşılıklı
fizyolojik etkileşim söz konusudur. Metabolizma düzeyinde ve aktivitede bu karşılıklı
etkileşim büyük rol oynar. Bu nedenle toplu bulunan zararlıların larvaları toplu
olduklarında daha fazla madde yerler ve bu nedenle daha çok zarara sebep olurlar.
Yine bu etkiyle eşeysel bireyler olgunlaşır; büyüme, yaşam uzunluğu ve davranışlarda

değişiklikler meydana gelir. Bu uyarıcı etki büyük bir olasılıkla bireyler arasındaki
madde (feromon) alışverişinden dolayı ortaya çıkar. Sosyal yaşantının ana temeli bu
etkileşime bağlanabilir. Bu maddeler genellikle “feromon” ya da “sosyal etki maddesi”
diye adlandırılır. Bu maddeler çoğunluk bir birey (genellikle kraliçe) tarafından
çıkarılarak, yuvanın tüm bireylerini etkisi altına alır ve sosyal yaşantıda belirli bir
düzenin oluşmasını sağlar. Bu feromonlara verilen tepki, yuvanın farklı kastlarında
(sınıflarında) değişiktir. Bu şekilde, yuvada polimorfizm gösteren bireyler oluşur.
Feromonlar keza çiftleşmek için eşeylerin birbirini bulmasında, korunmada (alarm
feromonları) ve yuva yapımında da kullanılır.
Rekabet, aynı ya da farklı iki veya daha fazla türden canlıların aynı kaynağı
kullanması durumunda, bu kaynağın yetersiz olması sonucu, her ikisinin de zarar
görmesiyle sonuçlanan ilişkidir.

Rekabet aynı türe ait bireyler arasında olabileceği gibi (tür içi rekabet,
intraspesifik rekabet), farklı türden bireyler arasında da (türler arası rekabet,
interspesifik rekabet) olabilir.
Böcekler, vücutlarında taşıdıkları birçok mikroorganizma ile ortak yaşamaktadır;
böyle mikroorganizmalar böceklerin iç simbiyontudur. Böcekler birçok bakteri ve
mantarla ortak yaşar. Bu böcekler mikroorganizmaları ya yer ya da onların yaptığı
bileşiklerden yararlanır veya bazı besinlerinin sindiriminde enzim kaynağı olarak
kullanır. Bunun karşılığında vücutlarında onları korur ve besinlerini sağlarlar. İç
simbiyontlar, tahtakuruları, bitler ve odun ve yün ile beslenen monofag böceklerde
daha çok bulunur.
Bilinen türlerin yaklaşık %10’unu içine alan diğer büyük bir grup, özellikle
böcekler olmak üzere hayvanlar üzerinde beslenirler. Bunların bazısı tipik avcılar
(predatör) olmasına karşın büyük bir kısmı özellikle Tachinidae (Diptera) ve
Hymenoptera’ya ait parazitoitlerdir. Bir parazitoit, “yaşam çemberi boyunca bir
hayvana ihtiyaç duyan veya yiyen ancak pek çoğunun ölümünden sorumlu olan canlı”
olarak tanımlanabilir.
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BÖCEKLERLE SAVAŞIMIN ESASLARI

Böcekler ekonomik açıdan oldukça önemli olan zararlı organizmalardır.
Zararlı böceklerle mücadelede prensip, bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik
zarar seviyesinin altına düşürülmesidir.

Böceklerin popülasyon yoğunlukları çeşitli etkenler nedeniyle sürekli olarak
değişmektedir. Popülasyon yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğine ulaşması
durumunda mücadele girişimlerine başlanmalıdır. Her zararlının ekonomik eşik denilen
mücadeleye başlamada esas alınan en düşük yoğunluk değeri birbirinden farklıdır. Bu
değer uzun araştırmalar sonunda tespit edilmiştir. Bu değerin dikkate alınmadığı bir
uygulamanın ekonomik olması beklenemez. Birçok etken ekonomik zarar eşiğini
etkilemektedir. Zararlının türü bunların başında gelmektedir. Her türün bitkide yaptığı
zararın derecesi birbirinden farklıdır. Kültür bitkisinin ekonomik değeri de bu konuda

etkilidir. Genç bitkiler daha duyarlı olduklarından bunlarda eşik değeri daha azdır.
Mücadele maliyetinin yüksek olması halinde ekonomik eşik değerinin yüksek tutulması
gerekir. Hiçbir işleme tutulmadan değerlendirilecek ürünler için eşik değeri düşük
tutulur. Örneğin yaprağı yenen sebzelerde böyle bir değerlendirme yapılmalıdır.
Bir zararlı ile savaşıma karar vermede etkili faktörlerin başında zararlının türü
gelmektedir. Başarılı bir mücadele programının ortaya konmasında söz konusu olan
türün belirlenmesi son derece önemlidir. Ayrıca zararlının biyolojisinin bilinmesi
gereklidir. Mücadelede esas olan zararlının en hassas olduğu dönemde uygulamanın
yapılmasıdır. Bitki fenolojisi de mücadelede önemli olmaktadır. Örneğin hasada yakın
dönemde yapılacak kimyasal savaş uygulamaları son derece sakıncalıdır.

Aynı şekilde bitkilerin çiçekli dönemlerinde ilaçlama yapılmamalıdır. Kış aylarında
yapılan ilaçlamaların tomurcukların patlamasına yakın zamanda ya da tomurcuklar
kabardıktan sonra uygulanması halinde bitkide olumsuz etkilere neden olacaktır.

Ayrıca doğal düşmanların yoğun olarak bulunduğu ve etkili olduğu dönemlerde
yapılacak ilaçlamalar olumsuz sonuçlar ortaya koyacaktır.

İklim faktörlerinden sıcaklık ile birlikte nem ve yağış durumu ile ekonomik zarar eşiği
mücadelede mutlaka dikkate alınması gereken konular arasındadır. Örneğin aşırı
sıcak saatlerde ilaçlamanın yapılması sonucu yine bitkilerde zararlara yo açılmaktadır.
İlaçlamanın hemen sonrasında görülen yağış nedeniyle atılan ilacın bitkiden yıkanması
ile karşılaşılmaktadır.
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MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Böceklerle mücadelede kullanılabilecek yeterli sayıda yöntem vardır. Bir
zararlıya karşı mücadelede mevcut yöntemlerden bir veya birkaçından
yararlanılır. Mücadelede önemli olan, doğal dengenin göz önüne alınarak bir
kültürdeki zararlılara karşı en uygun bir veya birkaç yöntemin birlikte
kullanılmasıdır.
Böceklerin ekolojik stratejileri ile uygun savaşım yöntemi arasında bir ilişki
söz konusudur. Ekolojik stratejileri bakımından böcekler, “r zararlılar,” “K
zararlılar” ve “ortadaki zararlılar” olmak üzere gruplandırılmaktadır.
r zararlılar, yüksek üreme güçleri ve kısa döl süreleri nedeniyle
popülasyon artış oranlarının yüksekliği ile karakterize edilirler. Yayılma veya
göç sonrasında yeni besin kaynaklarının bulunduğu alanlara ulaşabilirler. Bu
türler nispeten uygun habitatlarda koloniler oluşturabilmektedir. Türler arası
rekabet oldukça azdır. Doğal düşmanların zararlı popülasyonuna etkisi
oldukça azdır. r zararlılar kitle ölümlerini tolere edebilir ve kısa sürede eski
yoğunluklarına tekrar ulaşabilirler; çünkü, yüksek üreme potansiyeline
sahiptirler. Bu nedenle, bu zararlıların biyolojik savaşımla baskı altına alınması
oldukça yavaştır ve çok az uygulanır. Pestisitlerle ve özellikle spesifik
insektisitlerle mücadele çok önemlidir. Çekirgeler, yaprakbitleri, Musca
domestica ve Agrotis ipsilon bu gruba girmektedir.

K zararlıların üreme güçleri düşük olup döl süreleri uzundur ve bunların
yayılma yetenekleri azdır. Bu türler habitatlarında uzun süre stabildir ve
besinleri bakımından seçici özelliktedir. İnsanların faaliyetleriyle bunların
nişleri genişler; çünkü, bu türlerin besini ekonomik öneme sahip bitkilerdir.
Bitkilerin yapraklarından ziyade meyvelerde zarar yapan türlerin bulunması,
bunlara karşı kimyasal savaşımın uygun olmadığını ortaya koymaktadır.

1

Düşük popülasyon yoğunluğunda yapılacak kimyasal savaşımın maliyeti de
yüksek olmaktadır. Ancak, bazı türler düşük popülasyon yoğunluğunda dahi
önemli zararlar yapabilir. Örneğin elma iç kurdu gibi türlerde kimyasal savaşım
uygun olabilir. Az sayıda doğal düşmana sahip olduklarından biyolojik savaş
uygun değildir. K zararlılar için en iyi mücadele metotları, onların habitatlarının
bozulmasıdır.

Örneğin,

dayanıklı

bitkilerin

yetiştirilmesi

gibi

kültürel

uygulamalar uygun görülmektedir.

Zararlıların çoğunluğu ortadaki zararlılar grubundadır. Bunlar r ve K
zararlıların özelliklerinin karışımını gösterir. Bazıları nispeten yüksek üreme
yeteneğindedir ve belirli koşullar altında insektisit uygulaması gerekli olabilir.
Özellikleri bakımından K zararlılara yakın olanlarda kültürel mücadele yeterli
olabilir. Bunların en önemli özelliği fazla sayıda doğal düşmana sahip
olmalarıdır. Popülasyonlarının düzenlenmesinde doğal düşmanların önemli
etkileri vardır. Bu zararlıların ekonomik zarar eşikleri yüksektir. Bunlarla
mücadelede, biyolojik savaş en uygun yöntem olarak görülmektedir. İnsektisit
kullanımı ve diğer metotlar da gerekli olabilir. Diğer bir ifadeyle, entegre
mücadele uygulanmalıdır. Birçok orman zararlısı, meyve zararlıları ve bazı
sebze zararlıları bu gruba dâhildir.
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