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ZBK305 BÖCEK TAKSONOMİSİ

PROF.DR. MEVLÜT EMEKCİ
PROF.DR. SULTAN ÇOBANOĞLU



HAYVAN TÜRLERİ 1 MİLYON

BİTKİ TÜRLERİ 500 BİN

YOK OLAN TÜRLER 500 BİN

BİLİNMEYEN TÜRLER 3-10 MİLYON

YERYÜZÜNDE TESPİT EDİMİŞ TÜR SAYILARI



BÖCEKLERİN TÜR ZENGİNLİĞİ



TAKSONOMİ NEDİR ?

n Eskiden sistematik, taksonomi ve sınıflandırma terimleri aynı

anlamda kullanılırken; günümüzde bunların her biri farklı anlamlarda

kullanılmaktadır.

n Bu bağlamda taksonomi «organizmaların sınıflandırılmasının teori

ve uygulaması» anlamında kullanılmaktadır.

n Ancak taksonomi kelimesini farklı anlamlarda kullanan bilim

insanları da mevcuttur,

n Pratik anlamda gündelik taksonomik faaliyetler için de

kullanılmaktadır;



Taksonominin biyoloji bilimi içindeki yeri

ANATOMİ

MORFOLOJİ

FİZYOLOJİ

EKOLOJİ

TAKSONOMİ

AKAROLOJİ ORNİTHOLOJİENTOMOLOJİ MİKOLOJİNEMATOLOJİ

ANA BÖLÜMLER

TAKSONOMİK BÖLÜMLER



TAKSONOMİK KATEGORİLER

Türkçe ismi Bilimsel ismi

Hayvanlar alemi Regnum animale

Şube (kol, dal) Phylum (çoğul, Phyla)

Altşube (altkol, 
altdal)

Subphylum

Üstsınıf Superclassis, superclass

Sınıf Classis, class

Altsınıf Subclassis, subclass

Cohort Cohort

Üsttakım Superordo, superorder

Takım Ordo, order



TAKSONOMİK KATEGORİLER (devamı)

Alttakım Subordo, suborder

Üstfamilya Superfamilia, superfamily (-oidea)

Familya Familia, family (-idae)

Altfamilya Subfamilia, subfamily (-inae)

Aşiret (kabile) Tribus, tribe (-ini)

Cins Genus (çoğul, genera)

Altcins Subgenus

Tür Species

Alttür Subspecies



Binomiyal İsimlendirme

§ Canlıların bilimsel olarak isimlendirmesi ile
ilgili kuralları içeren bir isimlendirme
sistemidir.

§ 1732 Yılında Carolus van Lİnnaeus
tarafından önerilmiştir.

§ Canlılar birincisi Cins ismine karşılık gelen;
ikincisi ise tür ismine karşılık gelen iki isimle
isimlendirilir.

§ Bu isimler tüm dünyada ortak bir uygulama
olması bakımından latince olarak
isimlendirilir



Binomiyal İsimlendirme

§ Bilimsel isim- 2 latince kelimeden oluşur

§ - Cins ismi ve tür ismi

§ - Cins ismi daima büyük harfle başlar

§ - Tür ismi daima küçük harfle başlar.

§ - Cins ve tür isimleri daima altı çizili olarak veya italik olarak 
yazılır

Örneğin. Homo sapiens veya Homo sapiens



BAZI TAKSONOMİK DEYİMLER VE 
KURALLAR

Takson (çoğul, taksa): Belirli bir taksonomik kategoriye girebilecek 
derecede yeterli farklılıklara sahip olan taksonomik gruba TAKSON
denir. Omurgalılar, balıklar, memeliler, ardıç kuşları, balarısı, süne 
vb)

Geçerli tür ismi Calocoris norvegicus (Gmel., 1788)

Sinonimleri Lygaeus bipunctatus F., 1794

Cimex biguttatus Schr., 1801

Phytocoris bimaculatus C., 1852

Capsus stramineus Wk., 1873

Sinonim: Aynı taksona verilen farklı isim demektir



BAZI TAKSONOMİK DEYİMLER VE 
KURALLAR

Cimex norvegicus Gmelin, 1788

Calocoris norvegicus (Gmelin, 1788)

Yazar (Author) isminin parantezde gösterilmesi: Bir türün ismi, 
ait olduğu esas cinsten başka bir cinse aktarıldığında yazar ismi 
parantez içinde gösterilir. Yeni düzenlemeyi yapanın ismi orjinal 
yazardan sonra ve parantez dışında gösterilir

Limnatis nilotica (Savigny, 1820) Moquintandon, 1826



AP T E R Y G O T A (AMETABOLA) A L T S I N I F I

• Protura, Thysanura, Diplura ve Collembola takımlarını içerir. 

• İlkel, kanatsız böceklerdir. 

• Abdomende pregenital uzantılar bulunur.

• Başkalaşım ya çok hafiftir ya da yoktur...



PROTURA

Ergin morfolojik özellikleri

• 2 mm veya daha küçük,

• Göze ve anten bulunmaz, 

• ağız parçaları entognathous;

• ilk üç abdomen segmentinde

uzantılar var;

Biyolojisi ve yaşam biçimi 

• Proturan’lar nem içeren çok 

çeşitli ortamlarda 

bulunabilirler. Fungivor

olarak bilinirler



THYSANURA (ZYGENTOMA)

Ergin morfolojik özellikleri

• Küçük - orta irilikte,

• anten UZUN

• ağız parçaları ECTOGNATHOUS, 

• abdomende STYLI var,

• Cerci uzun,

Biyolojisi ve yaşam biçimi 

• Oransal olarak nemli yerlerde 

bulunurlarsa da bazı türler kurumaya 

karşı oldukça dirençlidir. Omnivor 

veya fitofag’ dırlar. 



DIPLURA

Ergin morfolojik özellikleri:

• birkaç mm - 50 mm boyda;

• Thysanura’ ya benzer 

• anten uzun,

• ağız parçaları entognathous’tur,

• pregenital segmentlerin çoğunda styli

vardır, 

• cerci uzun; bazan kıskaç şeklinde, 

Biyolojisi ve yaşam biçimi:

• nemli ortamlarda, örneğin çürüyen

yapraklarda, taş ve kaya altlarında ve

toprakta bulunur. Fitofag veya carnivor

• Yumurtalar gruplar halinda bırakılır ve

bazı türlerde genç bireyler dişi tarafından

korunur.

• Gelişme yavaştır; deri değiştirme bütün

yaşam boyunca devam eder.



COLLEMBOLA

(KUYRUKLA SIÇRAYANLAR)

Ergin morfolojik özellikleri

• 0.2-10 mm boyunda, 

• antenler 4-6 segmentli, 

• ağız parçaları entognathous, 

• abdomende collophore, retinaculum
ve furcula ) bulunur; 

Biyolojisi ve yaşam biçimi 

• ıslak ve nemli habitatlarda
bulunurlar..

• saprofag, fungivor veya fitofag

• nadiren bitkilerde ekonomik zarara
neden olur.



E P H E M E R O P T E R A  T A K I M I

(Birgünlükler)

• Morfolojik özellikleri

• 0,5-2,5 cm boyda;

• antenler kısa; 

• bileşik gözler iri,

• ağız parçaları çiğneyici;

• arka kanatlar küçük; dinlenme anında 

dikey olarak tutulur,

• abdomende ucunda filamentler 

bulunur

• larvalarda abdomende solungaçlar 

bulunur.







EPHEMEROPTERA TAKIMI

Yaşam Biçimi

• erginler sulak alanlarda çiftleşen

sürüler halindedir.

• ovipar, ovovivipar türler var,

• yumurtalar suya bırakılır;

• larvalar suculdur; gelişme 2-4 ay ilâ

2-3 yıl sürebilir;

• nadiren etçil (karnivor), çoğunlukla

fitofagdırlar (alg, diatom ve bitkilerle

beslenirler).



O D O N A T A   T A K I M I
Subakireleri ve Yusufçuklar; Helikopter böcekleri; kız 

böcekleri)

Ergin morfolojik özellikleri

• 3-9 cm boyda; renkli böcekler,

• Antenler kısa; 

• Bileşik gözler iri,

• Ağız parçaları çiğneyici; 

• Kanat damarlanması ağımsı,

• Erkeklerde genital açıklık son 

abdomen segmentlerinde iken 

çiftleşme organları 2. abdomen 

segmentindedir.



Nimflere ait morfolojik özellikler

• nimfleri kısa ve tıknazdır;

• abdomen ucunda 3 adet uzantı

bulunur

• bazen abdomen segmentlerinde

solungaçlar bulunabilir



Yaşam Biçimi

• Erginler çıkıştan sonra bir 

süre sudan uzak yaşar,

• Erkeklerde territorialite 

görülür, çiftleşmeleri 

ilginçtir.

• Yumurtalar gruplar halinde 

su yüzeyine veya su içine 

bırakılır,

• Ergin ve nimfler predatör 

olarak yaşarlar,

• Yılda genellikle 1 döl 

(bazan 2-3 yılda bir döl ) 

verirler. 



ORTHOPTEROID GRUP

• Plecoptera, 

• Embioptera, 

• Dictyoptera, 

• Isoptera, 

• Grylloblattodea, 

• Dermaptera, 

• Phasmida, 

• Orthoptera

• Zoraptera takımlarını içerir;

• ağız parçaları ısırıcı-çiğneyici;

• kanat damarlanışı gelişmiş;

• cerci var…

INSECTA (HEXAPODA) SINIFI

P T E R Y G O T A   A L T S I N I F I

EXOPTERYGOTA



PLECOPTERA TAKIMI (Taşsinekleri)

Ergine ait morfolojik özellikler

• 3-5 cm boyunda, yumuşak
vücutlu,

• antenler uzun;

• Ağız ısırıcı-ğiğneyici;

• bileşik gözleri gelişmiş;

• kanat var (2 çift zarımsı) veya
yok;

• arka kanatlar dinlenme anında
katlanmış olarak tutulur.

• kanat damarlanması ilkeldir;

• abdomen genelde uzun cerci
ile sonlanır;



Nimflere ait özellikler

• Anten uzun;

• 5-6 çift abdomen solungacı var;

• Birgünlüklerin nimflerine benzer;

ancak, Plecoptera’da median caudal

filament bulunmaz

Plecopter nimfleri



PLECOPTER NİMFLERİ



Yaşam Biçimi

• erginler su kenarlarında bitki örtüsü, kaya,

kütük v.b. üzerinde bulunurlar;

• erginler beslenmez veya liken, alg ve

polenle beslenir;

• yumurtalar suya veya su üzerindeki

nesnelere bırakılır. larvalar su tabanında

gizlenir;

• gelişme yavaş; 1 yıldan fazla sürer;

• larvaların çoğu fitofag: liken, alg, yosun ve

diatomlarla beslenir;

• bazılarında larvalar carnivor: diğer

böceklerle beslenir;

PLECOPTERA TAKIMI



PLECOPTER ERGİNLERİ



PLECOPTER NİMFLERİ



EMBIOPTERA  (EMBIIDINA) TAKIMI
Ağören Böcekler)

Ergin morfolojisi

• 1-2,5 cm boyunda; yumuşak

vücutlu; antenleri ipliğimsi

• ağız parçaları ısırıcı çiğneyici;

• erkekler kanatlı; dişiler

kanatsız; bazan brachypter

veya apter;

• kanatlar esnek; herhangi bir

yerden katlanabilir; böylece

tüneller içinde geriye hareket

ederler; dişiler kanatsız;

• bacaklar kısa ve kuvvetlidir.

• ön bacaklarda tarsusun bazal

segmenti şişkince;

• arka femur şişkin;

• cerci var.



EMBİOPTERA



Yaşam Biçimi

• ergin ve genç dönemler ipeksi, dar
tüneller içinde yaşar;

• bitişik tünellerden oluşan bir yuvada
toplu olarak bulunurlar;

• fitofagdır; ölü ot ve yapraklar, likenler,
yosunlar ve ağaç kabuklarını yerler;

• erkeklerin ömrü genelde çok kısadır;

• bazı türlerde parthenogenesis görülür.

• yumurtalar tüneller içine konulur ve dişi
tarafından korunur.

• genellikle tropik ve subtropik bölgelerde
bulunurlar.



EMBIOPTERA



DICTYOPTERA (OOTHECARIA) 
(Peygamberdeveleri & Hamamböcekleri)

Ergine ait morfolojik özellikler

• Vücut iriliği küçük-çok iri;

• baş hypognathous; anten
uzun,;

• bileşik gözler gelişmiş;

• ağız parçaları ısırıcı-
çiğneyici;

• pronotum geniş, disk
şeklinde (Blattodea) veya
dar ve uzunca (Mantodea).

• bacaklarda tarsi 5
segmentli.

• kısa kanatlılık / kanatsızlık
yaygın;

• cerci kısa; çok segmentli...



Yaşam Biçimi

• hamamböcekleri, gizli yaşar, nocturnal;

• çoğu nemli ortamları sever; bazıları

yarıkurak-kurak veya yarısucul

(semiaquatik); bazı türler gregar;

• genelde omnivor; nadiren aktif predatör

olanları da var;

• ovipar, ovovivipar veya vivipar;

bazılarında parthenogenesis var.

• yumurtalarını ootecha isimli bir yapı

içine koyarlar.

• gelişme genellikle yavaş: 1 yıl kadar

sürer,

• Erginler genellikle uzun ömürlü...

BLATTODEA=BLATTARIA (Hamamböcekleri)



• Soliter olarak yaşar; predatördür;

• Biseksüel; nadiren parthenogenesis 

görülebilir;

• Yumurtalar köpüğümsü bir madde 

içine bırakılır; bu madde sertleşerek 

ootheca’ yı oluşturur: Kışı yumurta 

döneminde geçirirler;

• Gelişme hamamböceklerinde olduğu 

gibi uzun sürer.

MANTODEA (Peygamber develeri)

Yaşam Biçimi



ISOPTERA (Termitler, 
Beyaz Karıncalar)

Ergine ait morfolojik özellikler

• sosyal böcekler: kolonide
kral-kraliçe; asker ve işçi
kastları var; baş yuvarlak-
oval şekilli; anten çok
segmentli; ağız parçaları
ısırıcı-çiğneyici;

• Kanatlar -eğer varsa-
birbirine benzer yapıda ve
zarımsıdır;

• Bacaklar birbirine benzer
yapıda: coxa iri; tarsi 4-5
segmentli…

İŞÇİ

PRİMER ÜRETKEN

ASKER

Alatae erkek başı



Yaşama Biçimi

• kanatlı cinsel bireyler ana koloniyi

terk ederek kendi kolonilerini

kurarlar.

• Koloniler ahşap veya toprak

içinde olabilir; karmaşık

yuvalarda kral ve kraliçe odası

dışında besin depolama ve

fungus yetiştirme bölümleri de

vardır.

• Termitler temel olarak odun

(selüloz) ile beslenir. Doğrudan

odunu sindiremediklerinden

bağırsaklarındaki bazı

organizmalarla (bakteri,

protozoan ve fungi) simbiyotik bir

yaşama biçimi geliştirmişlerdir.



TERMİT ZARARI



GRYLLOBLATTODEA (GRYLLOBLATTARIA)

Ergin morfolojik özellikleri

• 1,5-3 cm boyunda;

• ağız parçaları ısırıcı-çiğneyici;

• anten uzun;

• thorax segmentleri benzer yapıda

ve birbirinden ayrı;

• Bacaklar benzer yapıda;;

• kanat yok;

• cerci uzun, segmentli;

• dişilerde gelişmiş, kılıç gibi bir

ovipozitor var



Yaşama Biçimi

• nocturnal böcekler;

• genellikle yüksek rakımlı yerlerde

buzullarda, buz mağaralarında, taş

altlarında, çürüyen kütüklerde vb

yerlerde bulunur;

• kar ve buz altındaki ölü böcekler

ve diğer organik maddelerle

beslenir;



DERMAPTERA (Kulağakaçanlar) 

Ergin morfolojik özellikleri

• baş prognathous; anten filiform; ağız

parçaları ısırıcı-çiğneyici;

• epizoik türler & bazı serbest yaşayan

türler kanatsız; diğerlerinde kanat

gelişimi değişik derecelerde;

tegmina düz ve damarsız; boyu

metathorax’ ı geçmez; arka kanatlar

iri bir anal bölgeye sahip; arka

kanatlar katlanır ve tegmina altında

tutulur;

• bacaklar benzer yapıda; tarsi 3

segmentli.

• cerci erkeklerde dişilerden daha

kavisli; epizoik türlerde tüylü ve

stylus benzeri yapıda.



Yaşama Biçimi

• serbest yaşayan türler

nocturnal; korunklı yerlerde

gizlenir; oldukça hızlı koşarlar ve

kanatları olmasına karşın

nadiren uçarlar; çoğu tür

omnivor; birkaç tür de bitkilerin

taze filiz ve tomurcuklarını yer;

bazıları hayvansal besini tercih

eder;

• bazı türlerde yumurtalar açılmayı

izleyen ilk bir-iki hafta boyunca

dişi tarafından korunur;

• sıcak bölgelerde gelişme

oldukça hızlı, bir yılda çok

sayıda döl verilir; daha serin

bölgelerde larva gelişimi sonraki

yılda tamamlanır;



PHASMIDA 
(Değnek çekirgeleri)

Ergine ait morfolojik özellikler

• phasmidlerde vücut şekli bitkilere (dal,

yaprak) benzer;

• boyu 50 cm olan türler var;

• kanatsız / kısa kanatlı (brachypterous)

türlerde vücut genelde ince, silindirik,

dal’ a benzer; kanatlı türlerde ise vücut

üstten basık; bir ya da bir grup yaprak

görünümü kazanmış...

• anten kısa-çok uzun; ağız yapısı ısırıcı-

çiğneyici;

• kanatlar var, yok veya brachypterous;



Yaşama Biçimi

• hareketli olmayan, yerleşik böcekler;

çoğunluk nocturnal; gündüzleri

tamamen hareketsiz kalırlar;

genellikle yeşil ya da kahverenkli

böcekler; birkaç tür fizyolojik olarak

rengini değiştirebilir.

• fitofag;

• phasmidlerde fakültatif veya zorunlu

parthenogenesis görülür; erkekler

çok nadiren görülür; tohumu

andıran yumurtalar teker teker

toprağa bırakılır..

• SINIFLANDIRMA

– Phyllidae

– Phasmatidae



ZORAPTERA

Erginlerin morfolojik özellikleri

§ 3 mm veya daha küçük,

§ kanatlı, kanatsız

§ ağız parçaları ısırıcı-çiğneyici;

§ cerci var;

§ çürüyen kütüklerde, talaş

yığınlarında, humus vb yerlerde

yaşarlar.

§ fungus sporları ve ufak ölü

arthropodlarla beslenir;

§ gregar ve dimorphic’tir

.

Yaşam Biçimi



ORTHOPTERA

Erginlerin morfolojik özellikleri

• 1.5 mm - 20 cm boyunda;

bileşik gözler gelişmiş; anten

vücuttan kısa (Caelifera) veya

uzun (Ensifera); ağız parçaları

ısırıcı-çiğneyici;

• arka femora çoğunda sıçrayıcı;

• ön kanatlarda (tegmina) ses

çıkartmaya yönelik uyarlıklar

var; dişilerde kısa kanatlılık

veya kanatsızlık görülebilir.

• ovipozitör gelişmiş: Ensifera’da

uzun, hançer-kılıç şeklinde;

Caelifera’da ise kısa ve kalın.

• Cerci segmentsiz; kısa-sert

veya uzun-esnek yapılışta…

tettigoniid acridid

gryllotalpid gryllid



Yaşam Biçimi

• Diurnal (çoğu Caelifera) veya nocturnal

(bir çok Ensifera); Acrididae bireyleri iyi

uçucu; az sayıda tür humus içinde veya

taş, kütük vb. altında yaşar; birkaç tür

toprakta tünel açar; Caelifera üyeleri

tamamen fitofag; bazıları gregar olarak

sürü oluşturur; çoğu Ensifera üyesi

omnivor / az sayıda tür carnivor;

• Biseksüel ürerler; fakültatif

parthenogenesis de görülebilir;

yumurtalar Caelifera’ da yüksük içinde

toprak içine bırakılır.

• Embriyonik gelişme süresi değişken;

karasal iklime sahip bölgelerde kış

diyapoz halindeki yumurta döneminde;

bazan da genç dönemlerde geçirilir; bir

çok türde 4 – 6 larva dönemi bulunur



SINIFLANDIRMA

ORTHOPTERA

ENSIFERA

(Uzunantenli çekirgeler)

CAELIFERA

(Kısaantenli çekirgeler)

TETTIGONIOIDEA GRYLLOIDEA GRYLLOTALPOIDEA ACRIDOIDEA

TETTIGONIIDAE GRYLLIDAE GRYLLOTALPIDAE ACRIDIDAE



ENSIFERA ALTTAKIMI

Anten vücut boyu kadar/daha uzun; tarsi 3-4

segmentli; ovipozitor uzun: kılıç şeklinde veya

silindirik...

• TETTIGONIIDAE(Yeşilçekirgeler-Otçekirgeleri):

fitofag , omnivor ve/veya carnivor; çoğunluk

yeşil renkli; tarsi 4 segmentli; ovipozitör düz ya

da kavisli; kılıç-hançer görünümünde; boyu

vücut boyu kadar veya daha uzun;

• GRYLLIDAE (Karaçekirgeler): Tarsi 3 segmentli;

ovipozitör iğne / silindirik şekilde; düz ya da

hafif kavisli; cerci uzun ve esnek yapılışta;

çoğu nocturnal; genelde omnivor; nadiren

kültür bitkilerinde zararlı;

• GRYLLOTALPIDAE: Toprak içinde 1.5-2 m

derinlikteki tünellerde yaşarlar; ön bacakları

kazıcı; kanatlar gelişmiş/ bracypter / apter;;

omnivor…



CAELIFERA ALTTAKIMI

§ Acrididae (Tarla çekirgeleri): Anten kısa; tarsi

3 veya daha az segmentli; cerci ve ovipozitor

kısa;

• Orthoptera takımında aynı tür içinde birden

fazla form bulunabilir: Bunlara faz denilir. Faz’

lar yalnızca renk ve şekil bakımından değil;

aynı zamanda fizyolojik, ekolojik ve

davranışsal bakımdan da farklıdırlar. Faz

polimorfizmi yoğunluğa bağlı bir olgudur:

Düşük yoğunluklarda soliter faz; popülasyon

yoğunluğu artışında geçiş fazı; yüksek

yoğunluklarda da gregar faz oluşur. Sürü

oluşumu gregar fazda gerçekleşir. Gregar

fazda nimfler oldukça hareketlidir ve sık sık

yer değiştirirler; erginler de rüzgar yardımıyla

oldukça uzak mesafelere uçabilirler.



ACRIDIDAE

ÇEKİRGE EPİDEMİSİ



INSECTA (HEXAPODA) SINIFI

P T E R Y G O T A   A L T S I N I F I

EXOPTERYGOTA 

HEMIPTEROID GRUBU

• Psocoptera, Phthiraptera, Hemiptera ve Thysanoptera
takımlarını içerir; 



PSOCOPTERA

(Psosidler, Kitapbitleri)

Ergin morfolojik özellikleri:

• (0.5-10mm boyda, yumuşak vücutlu;

• baş iri ve hareketli, ağız parçaları
çiğneyici; clypeus oldukça iri;

• kanatlar zarımsı; dinlenme anında
vücut üzerinde çatı gibi tutulur; kısa
kanatlılık yaygın;



Yaşama Biçimi

• ağaç kabukları, yere dökülen

yapraklar veya taş altlarında veya

bitki örtüsü içinde görülür; birkaç

tür de iç mekanlarda bulunur.

• ekonomik olarak nadiren zararlı.

Esas olarak saprofag; bazıları

depolanmış tahıl ürünleri veya

kitaplarda gelişen fungusları

yerler.

• çoğu gregar;

• dış mekanlarda yaşayan türlerin

çoğu tam kanatlı, bazan

brachypterous veya apterous;

• fakültatif parthenogenesis görülür;

ovipar, vivipar…



PHTHIRAPTERA (Kıl ve Deri bitleri+Bitler)

Ergin morfolojik özellikleri

• 0.32-20 mm boyda; 

• vücut dorsoventral olarak yassı,
sert;

• ağız 3 iğneli sokucu-emici veya
çiğneyici tipte;

• anten 3-5 segmentli; değişik
şekillerde

• Anoplura’ da thorax segmentleri
kaynaşmış; diğerlerinde prothorax
pterothorax’tan ayrı;

• tarsi 2 segmentli / segmentsiz; 1-2
tırnaklı

Anoplura Ishnocera

Amblycera Ischnocera Anoplura Rhyncophthirina



Yaşama Biçimi

• Tıp ve veteriner hekimlik bakımından
önemlidir; ektoparazitik; konukçuya yüksek
düzeyde özelleşmiş; aynı konukçunun değişik
kısımlarında farklı türler bulunabilir;

• sokucu-emici ağız yapısına sahip bitler
konukçu kanıyla beslenir; ağız yapısı çiğneyici
olan bitlerin çoğu kanatlılarda tüy, deri
parçacıkları ve ek olarak kanla beslenir;

• bazı Anoplura üyeleri tifus vb hastalık
vektörleridir;

• cinsel veya fakültatif parthenogenesis ile
ürerler; ovipar’dırlar;

• yumurtalar tüylere yapıştırılır; yeni konukçuya
bulaşma fiziksel temas yoluyla olur.



PHTHIRAPTERA

MALLOPHAGA

(kanatlı ve memelilerde)

ALTTAKIM 4

ANOPLURA

(yalnız memelilerde)

ALTTAKIM 1

AMBLYCERA

(Yapışıcı Mallophaga)

(deri ile beslenir)

ALTTAKIM 2

ISCHNOCERA

(Tutunucu Mallophaga)

(tüy ve kıl yer)

ALTTAKIM 3

RHYNCOPHTHIRINA

(Filbitleri)

(fil ve domuzlarda)

Pediculus humanus

(Pediculidae)

Sınıflandırma



Ergin morfolojik özellikleri

• sarımsı-kahverenkli, siyah; 0.5-10 mm;

• baş kare şeklinde; bileşik gözler belirgin;

• antenler 4-9 segmentli;

• ağız yapısı üç iğneli sokucu-emici tipte

• prothorax serbest; meso-metathorax

kaynaşmış;

• bacaklar benzer yapılışta; tarsi 1-2 segmentli

veya segmentsiz; 1-2 tırnaklı; ucunda

arolium var;

• kanatlar gelişmiş / kısalmış / bulunmaz; -eğer

varsa-zarımsı, dar, kenarları uzun saçaklı,

damarsız veya 1-2 damarlı;

• abdomen sonu Tubulifera alttakımında

dişilerde narin ve içeri çekilebilir durumda;

ovipozitör bulunmaz; Terebrentia

alttakımında ise kuvvetli yapılışlı, testere

benzeri bir ovipozitör var...

THYSANOPTERA 

(Tripsler, Kirpik Kanatlılar, Kabarcık Ayaklılar;)



Yaşama Biçimi

• genelde bitki özsuyu ile

beslenirler; az sayıda tür

funguslarla veya ufak

arthropodlarla beslenir.

• Bitkilerde beslenme neticesinde

tipik olarak gümüşi renk

açılmasına neden olurlar. Bunun

dışında deformasyonlara da

neden olabilirler. Ayrıca önemli

virüs hastalıklarının

vektörüdürler.

• çoğu biseksual ve ovipar; az

sayıda türde fakültatif - obligat

parthenogenesis görülür; bazıları

vivipar;

• Yumurtalar bitki dokusu içine;

veya yüzeyine bırakılır.

• Tripslerde neometabola tipi

başkalaşım görülür.

•



Thrips emgi zararı



THYSANOPTERA

ALTTAKIM

TEREBRENTIA

ALTTAKIM

TUBULIFERA

AEOLOTHRIPIDAE

(predatör türler)

HETEROTHRIPIDAE

MEROTHRIPIDAE

THRIPIDAE

PHLAEOTHRIPIDAE

Abdomenin son
segmenti az çok konik /
yuvarlak şekilli;
dişilerde ovipozitör
gelişmiş.

Abdomenin son 
segmenti dişi ve 
erkekte ince-uzun, 
tüp şeklinde 
sonlanır



HEMIPTERA TAKIMI

HEMIPTERA 

TAKIMI

HETEROPTERA 

ALTTAKIMI

AUCHENORRHYNCHA 

ALTTAKIMI

STERNORRHYNCHA 

ALTTAKIMI



HETEROPTERA ALT TAKIMI

VÜCUT YAPILIŞI

§ 2-110 mm; renk çok değişken;

§ anten uzun ve 4-5 bazan kısalmış / yok.

§ ağız 4 iğneli sokucu emici; Labium un oluşturduğu

hortum serbest;

§ prothorax değişik irilikte Mesonotumda scutellum

küçük veya büyük;

§ ön kanatların (=hemielytra) dip yarısı derimsi; uç

yarısı ise zarımsı; arka kanatlar zar şeklinde;

bazıları apterous veya brachypterous (membran

kısmı bulunmaz);

§ bacaklar değişik yapılışta: tarsi 1-3 segmentli

§ abdomen geniş; uzun ve silindirik; bitki dokusu

içine yumurta bırakan türlerde ovipozitor gelişmiş;

§ çoğu rahatsız edildiğinde pis koku salgılar



a: hemielytra’nın sert kısmı
(embolium, corium, clavus, 
cuneus); 

b: hemielyta’nın zarımsı kısmı 
(membran); 

c: arka kanat (zarımsı); 

d: pronotum; 

e: scutellum (Mesonotal plaka)

HETEROPTERA ALTTAKIMI VÜCUT BÖLÜMLERİ



BİYOLOJİSİ

§ erginler aktif ve uzun ömürlü.

§ sucul, yarısucul veya
terrestrial

§ terrestrial hemipterler fitofag,
predatör veya ektoparazitik.

§ ovipar, ovovivipar ve vivipar
Yumurtadan çıkan nimfler
genellikle 5 (bazan 3 veya 6)
dönem geçirerek ergin hale
gelirler. Kanat izleri 3.
Dönemde gelişmeye başlar;
4. ve 5. dönemde ise iyice
belirginleşir.



HETEROPTERA  ALTTAKIMI

Infraorder
Enicocephalomorpha

Infraorder
Dipsocoromorpha

lnfraorder

Gerromorpha

Infraorder

Nepomorpha
Infraorder

Leptopodomorpha
Infraorder

Cimicomorpha

Reduviidae

Miridae

Tingidae

Nabidae

Anthocoridae

Cimicidae

Infraorder
Pentatomomorpha

Pentatomidae

Scutelleridae

Lygaeidae

Geocoridae

Piesmatidae

Coreidae

SINIFLANDIRMA



INFRAORDER:

CIMICOMORPHA ve PENTATOMOMORPHA

• karasal heteropterlerdir. 

• Çoğunluğu fitofagdır: çiçek, meyve veya olgun 

tohumların özsuyu ile beslenirler 

• Çok sayıda predatör gruplar da vardır.



PENTATOMIDAE: 0.5-2 cm; scutellum

abdomenin 2/3’ünü örter; anten 5

segmentli; fitofag veya entomofag

SCUTELLERIDAE:

8-10 mm boyunda; scutellum gelişerek 

abdomeni tamamen örter; Fitofag; 



COREIDAE: Fitofag; cuneus yok;
membran çok sayıda damarlı

LYGAEIDAE : Fitofag; cuneus yok; membran 

4-5 damarlı

TINGIDAE: Vücut dantela gibi bir görünüşe sahip. 

Fitofag. 



PIESMATIDAE: Erginlerde gena gelişmiş; 

REDUVIIDAE: Predatör; 3 cm; cuneus yok;

membran birkaç kapalı hücreli; ön

bacaklar yakalayıcı; sokması çok acı verir.

ANTHOCORIDAE: Predatör; cuneus var;

membranda birkaç damar var; sokması çok acı

verir;



NABIDAE: 8 mm’den küçük; cuneus yok;

membran kenar boyunca küçük hücreli;

predatör;

CIMICIDAE: Kanatlılarda ve memelilerde

ektoparazitik; 3-10 mm); brachypterous;

MIRIDAE (CAPSIDAE): 10 mm’den küçük;
cuneus var;

membranda 1-2 kapalı hücre var; fitofag,
predatör.



BELOSTOMATIDENEPIDAE

CORIXIDAE

Predatör; antenleri baştan

daha kısa ve başın alt

tarafındaki oluklarda gizli.

Hydrometridae: 

Yarısucul

SUCUL / YARISUCUL HETEROPTERLER

NOTONECTIDAE



AUCHENORRHYNCHA VE 
STERNORRHYNCHA  

ALTTAKIMLARI

VÜCUT YAPILIŞI
• küçük-iri vücutlu; bileşik

gözler var veya yok; anten az
sayıda segmentli; ağız
parçaları 4 iğneli sokucu
emici; Bazı gruplarda cinsel
dimorfizm var.
• kanat var veya yok. Ön

kanatlar –eğer varsa- ya
tamamen derimsi görünümde
ya da tamamen zarımsıdır.
Arka kanatlar –eğer varsa-
zarımsı yapıdadır. Kanatlar
dinlenme halinde vücut
üstünde genellikle çatı gibi
tutulur.



ALTTAKIM 2

AUCHENORRHYNCHA

CICADIDAE 
(AĞUSTOSBÖCEKLERİ)

CERCOPIDAE 

(KÖPÜKLÜ 
AĞUSTOSBÖCEKLERİ)

MEMBRACIDAE

CICADELLIDAE 

(CÜCE 
AĞUSTOSBÖCEKLERİ)

DELPHACIDAE

FULGORIDAE

ALTTAKIM 3

STERNORRHYNCHA

PSYLLIDAE

ALEYRODIDAE (BEYAZSİNEKLER)

APHIDIDAE

ERIOSOMATINAE

PHYLLOXEROIDEA

PHYLLOXERIIDAE

ADELGIDAE (CHERMIDAE)

COCCOIDEA ÜSTFAMİLYASI 

(KABUKLUBİTLER, KOŞNİLLER VE UNLUBİTLER) 

MARGARODIDAE (YER İNCİLERİ)

ORTHEZIIDAE

PSEUDOCOCCIDAE (UNLUBİTLER)

ERIOCOCCIDAE

KERMESIDAE

ASTEROLECANIIDAE

COCCIDAE (KOŞNİLLER)

DIASPIDIDAE (KABUKLUBİTLER)

LECANODIASPIDIDADE

HEMIPTERA TAKIMI



SINIFLANDIRMA

HEMIPTERA

ALTTAKIM 2:

AUCHENORRHYNCHA
ALTTAKIM 3:

STERNORRHYNCHA

hareketli böcekler; anten
çok kısa ve kıl gibi; tarsi 3
segmentli...

Nispeten hareketsiz;
anten –varsa-uzun; çoğu
kanatsız; tarsi 1-2
segmentli; bazılarında
bacak yok...



AUCHENORRHYNCHA ALTTAKIMI                    

delphacid

fulgorid

DELPHACIDAE & FULGORIDAE:
Başın ön kısmı tipik olarak ileriye
doğru çıkıntı yapmış; odunsu
bitkilerde beslenirler; Çoğu 1 cm
veya daha küçüktür.

fulgorid



CERCOPIDAE (Köpüklü ağustosböcekleri):
Vücut boyu nadiren 15 mm yi geçer; arka
tibiae ucu yuvarlaktır ve çepeçevre bir dizi
diken taşır. Otsu ve odunsu bitkilerde
beslenir; Larvalar köpüğümsü bir madde
içinde bulunur…

CICADIDAE (Ağustosböcekleri):
2-5 cm boyunda; ses çıkartır; genç dönemler
çok yıllık bitkilerin kökünde beslenir;
yumurtalar ağaç sürgünlerine bırakılır;
sürgünde kurumalar gözlenir.

CICADELLIDAE (JASSIDAE)

(Cüceağustosböcekleri): Arka tibiae’ da çift sıra

kıl bulunur. Senede 1-3 döl verirler;

MEMBRACIDAE: Pronotum ilginçtir, başı
kaplar ve abdomene doğru gelişerek özel bir
görüntü oluşturur. Fumajine neden olurlar



PSYLLIDAE (Yaprakpireleri): 2-5 mm boyunda; minyatür
cicadid görünümünde; iyi sıçrar; zehirli tükrük salgıları ile
konukçu bitkilerde gal oluşumuna neden olur ya da
gelişmeyi yavaşlatır; fumajine de neden olur…

STERNORRHYNCHA ALTTAKIMI

COCCOIDEA (KABUKLU BİT VE KOŞNİLLER)

Ortak bir özellik olarak dişiler genel böcek
görünümünden az-çok uzaklaşmış:
kanatsız; görünüm olarak gal ya da
istridye kabuğu şeklinde veya vücut üzeri
unsu veya mumsu bir madde ile kaplı; Bu
nedenle kabuklu bitler, koşniller ve
unlubitler olarak isimlendirilir.

Erkekler kanatsız veya sadece ön kanatlar
var; abdomen sonunda 1-2 adet ipliğimsi
uzantı var.

Dişiler ovipar, ovovivipar veya vivipar...

Parthenogenesis yaygın; Icerya
purchasi’de hermafroditismus görülür;

Coc
cidae



DIASPIDIDAE (Kabuklubitler): Dişi birey

istridye, midye görünümünde; anten ve

bacaklar körelmiş; fumajine neden olmaz;

ağaç ve çalılarda zararlı…

COCCIDAE (Koşniller): Dişi sert bir kabuk

altında; anten ve bacaklar küçülmüş olarak

var; çeşitli ağaç ve çalılarda zararlı;

fumajine neden olur

PSEUDOCOCCIDAE (Unlubitler): dişinin

üstü unumsu /ipliğimsi mumsu bir salgı ile

kaplı; hareket yetenekleri var; fumajine

neden olurlar

MARGARODIDAE (Dev koşniller, Yer

incileri): dişiler genellikle yuvarlak;

bacaklar var / yok;



ERIOCOCCIDAE,

içinde gal oluşturan türler var…

ORTHEZIIDAE: Dişi vücudu 

sonunda mumsu bir yumurta 

torbası bulunur…

KERRIDAE: tropik ve
subtropik bölgelerde
bulunur…



APHIDIDAE (Aphidae) (Yaprakbitleri): Anten 4-6
segmentli; Corniculi (Mum borucuğu) gelişmiş/ iz
halinde; abdomen ucunda cauda var; yaprak,
sürgün, tomurcuk ve köklerde beslenir;
Heterogonie gözlenir. Fumajine neden olur…

PHYLLOXERIIDAE: Anten 3 segmentli;
Corniculus ve cauda bulunmaz;
fumajine neden olmaz; ovipar;
konukçu değiştirmez; gal oluşumuna
neden olur.

PHYLLOXEROIDEA
Phylloxeriidae ve Adelgidae (Chermidae) …

ADELGIDAE (Chermidae); 4-7 mm
boyunda; anten 3-5 segmentli.
Corniculus ve cauda bulunmaz
fumajine neden olmaz;. Ovipar;
Heterogonie görülür; İbrelerde,
dallarda ve oluşturulan galler içinde
beslenirler.



ALEURODIDAE (Beyaz sinekler) : ergin 3 mm’

den küçük; vücut beyaz bir salgı ile kaplı;

döllemli üreme / parthenogenesis görülür

(Arrhenotokie); 1. larva evresi hareketli; diğer

larva evreleri sabit; fumajne neden olur…



ALTSINIF ENDOPTERYGOTA

PANORPOID TAKIMLAR

Biyolojilerinde belirgin bir pupa dönemi vardır.



MECOPTERA

(Akrepbenzeri böcekler)

Ergin vücut yapısı: 

• ince-uzun, 9-22 mm boyunda;

• baş ventralde uzayarak rostrum

oluşturmuş;

• anten uzun;

• ağız ısırıcı-çiğneyici;

• prothorax küçük; bacaklar uzun;

bazılarında av yakalamaya uygun

yapılışta;

• kanatlar bazılarında 2 çift ve benzer

yapıda; bazıları brachypter / apter;

• Panorpidae familyasında erkeklerde

abdomen ucu yukarıya doğru kıvrık

tutulur ve bireyin görünüşü akrep

görünüşünü çağrıştırır.



Larva vücut yapısı :

• Bazılarında tırtıl benzeridir:

abdomende bacaklar ve

abdomen ucunda emici disk

ya da çengel şeklinde bir çift

yapı var;

• Bazılarında larvalar

scarabaeid benzeridir:

Abdomen bacakları ve

abdomen ucundaki emici disk

yoktur.

Pupa vücut yapısı :

• serbest tipte



BOREIDAE



Biyolojisi

• erginler küçük boylu bitkiler arasında

bulunur;

• erkekler uçuş ya da dinlenme anında

yumuşak vücutlu böcekleri avlar.

• çiftleşme öncesinde bazı türlerde erkekler

önce bir av yakalar; çiftleşme sırasında

yakaladığı avı dişiye sunar; diğer bazı türlerde

ise erkekler ağız yoluyla dişiyi besler;

• yumurtalar nemli topraklara kümeler halinde

bırakılır.

• larvalar carnivor / fitofag;

• olgun larva topraktan bir kokon içinde pup

olur;

• gelişme süresi değişken; sıcak bölgelerde

senede 2 döl; ılıman bölgelerde ise 1 döl

verirler.



TRICHOPTERA (Güvebenzeri Böcekler;)

Ergin vücut yapısı

• 1,5-40 mm boyunda;

• anten uzun;

• ısırıcı-çiğneyici ağız parçaları

körelmiş; hypopharynx sıvı besinin

yalanmasına uygun yapılışta;

• kanat var/yok;

• bacaklar benzer yapıda;



Larva:

• sucul; tırtıl ya da campodeid tpte

• baş belirgin; lateral ocelli var;

• thorax bacakları var.

• abdomende sadece son

segmentte bacak var bulunur;

Pupa:

• Serbest

Tırtıl tipte  larva

Pupa Campodeid larva



TRICHOPTERA LARVA & LARVA – PUPA KESELERİ



Biyolojisi:
• erginler sulak yerlerde bulunur; nektar / su
ile beslenir;
• yumurtalar suya / su üstündeki nesnelere
bırakılır; larva su içinde gelişimini sürdürür
• ilkel familyalarda larvalar suda taş
altlarında / ipeğimsi ağlar altında yaşar; bu
ağlar hem koruma sağlar hem de avların
tuzağa düşürülmesinde iş görür; çok
sayıda türde ise larvalar beraberinde
taşıdığı bir kese oluşturur;
• kese taşıyan türlerin çoğu omnivordur;
ancak bitkisel besini tercih ederler;
• Pupa kese veya ipeğimsi bir kokon içinde
olur;;
• Ünivoltin, bivoltin veya semivoltin…



LARVA KESELERİ



LEPIDOPTERA

(Kelebekler, Pulkanatlılar; Butterflies & moths)

Ergin vücut yapısı:

• birkaç mm-10 cm veya daha uzun;

vücut ve uzantıları pul şeklinde kıllarla

kaplı;

• bileşik gözler oldukça iri;

• anten değişik yapı ve irilikte;

mandibüller çoğunda yok; 1. çift maxilla

emici hortuma dönüşmüş ve

kullanılmadığı zaman thorax altında

kıvrık tutulur;

• ön ve arka kanatlar genellikle iri,

• ön ve arka kanatların damarlanışı ilkel

lepidopterlerde aynı (homoneurous);

gelişmiş gruplarda ise farklı

(heteroneurous); kanatlar birlikte

hareket ettirilir; az sayıda türde

dişilerde kanatlar küçülmüş / yok;

• Abdomen 10 segmentli…



Larva:

• tırtıl tipinde; ağız parçaları güçlü,
ısırıcı-çiğneyici; çoğunda lateral
ocelli var;

• çoğunda üç çift göğüs bacağı ve
5 çift abdomen bacağı (3.-6.&10.
segmentlerde) var;
Micropterygidae üyelerinde 8 çift
abdomen bacağı var; yapraklarda
galeri açan çoğu galeri güvesi
larvaları ise bacaksız;
Geometridae familyasında
abdomende 2-3 çift bacak
bulunur (mühendis tırtılları);

Pupa: 

• çoğunda mumya tipinde
Zeugloptera ve Dacnonypha
alttakımlarında ise pupa serbest
tipte …



Biyolojisi:

• Erginler genelde çiçekleri ziyaret eder;

• çoğu iyi uçucu; genelde belirgin renkli;

• dişiler erkekleri çekmek için; erkekler de

çiftleşmeyi başlatmak için feromon salgılar;

üreme sexual ve ovipar; fakültatif

parthenogenesis ve ovoviviparite çok ender;

• larva çoğu türde fitofag; az sayıda türde

carnivor;

• genelde çok sayıda döl verirler; bazı türlerde

larva gelişimi 2-3 yıl sürer.

• Çoğunda pupa ipek salgılarından örülen koza

içinde bazan da çıplak olarak teşekkül eder…



SINIFLANDIRMA

I. Altakım Zeugloptera:

çok küçük, diurnal; mandibula dişli ve

işlevsel; larvada 8 çift abdomen bacağı var;

pupa serbest…

II. Alttakım Dacnonypha:

çok küçük; diurnal; mandibula var veya yok;

larva apodous; pupa serbest…

III. Alttakım Monotrysia:

değişik irilikte; hortum var; dişilerde bir tane

genital açıklık var; larvada abdomen bacağı

var veya tamamen bacaksız; pupa mumya

tipinde…

Dacnonypha

Monotrysia:Hepialidae

Zeugloptera



Cossidae (Ağaçkurtları) :

küçük-iri, gri renkli; larvaları genellikle ağaç
gövdelerinde tünel açar; birkaç tür de toprakta
yaşar ve bitki köklerini dıştan kemirerek beslenir;

IV. Altakım Ditrysia:
değişik irilikte; hortum gelişmiş; dişilerde iki adet genital açıklık
bulunur; larva değişken yapılışta; pupa mumya tipinde;

Tortricidae (Meyva içkurtları ve Yaprakbükenler):

küçük kelebekler; kanatları şerit ya da benekli;

larvalar yaprakları kıvırarak ya da birkaç yaprağı

birbirine bağlayarak oluşturdukları korunaklar

içinde yaşar; bir kısmı da meyve, tohum, kabuk vb.

içinde galeri açar.



•TINEOIDEA: Küçük-orta irilikte; kanatlar dar ve etrafı uzun saçaklı;
larvalar taşınabilir keseler / ipeksi tüneller içinde veya besin içinde
açılan galerilerde yaşar; Tineidae, Lyonetiidae, Lithocolletidae önemli...

Lithocolletidae (Gracillaridae)
(Yaprakoyucular): larvalar
yapraklarda galeri açar; çoğu
zaman yapraklar dökülür.

Lyonetiidae: larvalar yaprak, sap ve

ağaç kabuklarında galeri açar veya

ağ oluşturur; 

Tineidae (Güveler): Larvalar
depolanmış tahıl, kuru sebze ve
hayvansal kökenli maddelerle
beslenir;



GELECHIOIDEA:

Gelechiidae, Scythridae, Coleophoridae familyaları önemli.

Gelechiidae üyeleri genellikle küçüktür; arka kanatlar

biraz sivri ve kıvrık duruşlu; larvalar ağ örer; bazıları

da galeri açar veya kese taşır;

Scythridae (Elachistidae) üyeleri yponomeutidlere

benzer; kanatlar mızrak şeklinde;

Coleophoridae türleri çok küçük; kanatları çok dar ve

sivri uçlu; larvalar bir kılıf oluşturarak bunu

beraberinde taşır;

Yponomeutidae (Ağkurtları): oldukça küçük;
genellikle parlak renkli ve dar kanatlı; larvaları
galeri açar; ağ oluşturur veya dıştan beslenir…



Zygaenidae: türleri diurnal; parlak
renkli; genellikle prothorax kırmızımsı
veya başka renklerde işaretli; tırtıllar
kümeler halinde kıllarla örtülü;

Pyralidae: üyeleri küçük & narin; ön
kanatlar dar, uzun veya üçgenimsi; arka
kanatlar geniş; larvalar galeri açar; ağ örer
veya içinde barındıkları tüneller oluşturur

Geometridae (Mühendistırtılları):
genellikle küçük ve narin; kanatlar iri ve
dalgalı, karışık çizgili; dinlenme anında
yatay olarak tutulur; bazı türlerde
dişiler brachypter/apter; larvalar
mühendis tırtılı tipinde;



PAPILLIONOIDEA: Nymphalidae, Papillionidae, Pieridae, Lycaenidae

Pieridae erginleri orta irilikte; beyaz- sarı
renkli; kanat kenarları siyah lekeli; tırtılları
yeşil; krizalidi, ortasını saran bir iplik ve
abdomen sonundaki yapı ile ortama tutunur;

Lycaenidae erginleri küçük; narin; 

parlak renkli…

Papillionidae üyeleri çarpıcı renkli;
arka kanatta M1 damarının
bulunduğu yerde 1-2 uzantı var
veya yok; larvalar düz; dorsalde
segmentlerde bir tüberkıl dizisi var;

Nymphalidae (Alacakelebekler)
erginlerde ön bacaklar kısa, işlevsiz
ve oldukça tüylü; pupa çıplak ve
abdomen ucundaki yapı ile ortama
asılı olarak tutunur.



BOMBYCOIDEA: Hortum çok küçük veya yok; Lasiocampidae,
Saturniidae, Bombycidae familyaları önemli…

Lasiocampidae (Halkakelebekleri):
erginleri orta boyda veya iri;
kahverenkli veya gri; yumurtalar ağaç
ve çalı dallarına halka şeklinde
bırakılır; larvaları kıllı ve çoğunda
ipeksi bir ağ içinde gregar yaşar;

Saturniidae (Tavuskelebekleri): iri; belirgin
veya parlak renkli; çoğunda kanatlarda göz
şeklinde saydam lekeler var; anten çift-iki
çift taraklı…

Bombycidae (İpekböcekleri):
larvaları genellikle kıl demetleriyle
kaplı…



•Sphingidae (Füzevücutlukelebekler):
orta boy-iri kelebekler; ön kanatları
uzun ve dar; uca doğru sivrilir; arka
kanatlar küçük; hortum çok uzun;
hızlı uçar ve mevsimlik göç yaparlar;
larva düz; 8. abdomen segmenti
dorsalinde iri bir dorsal boynuz var;

Notodontidae, nocturnal; iri-şişman;
esmer-sarımsı renklidir; noctuidlere
benzer; larvalar ağaç ve çalı
yapraklarını yer…

Thaumatopoeidae (Kesetırtılları),

erginler ufak-orta irilikte; tırtılları kıllı;

toplu halde, ağ içerisinde yaşar; kılları

insan derisini yakıcı etkiye sahip…

NOTODONTOIDEA: Notodontidae & Thaumatopoeidae familyaları önemli;



Aegeriidae (Sesiidae) (Arıbenzerikelebekler): erginleri

küçük; 1-2 kanat çiftinde pullar sadece kanat

çevresinde bulunur; geri kalan kısımlar zar gibi;

renkleri parlak; abdomende enine bölmeli renklenme

belirgin; tırtıllar otsu-odunsu bitkilerin kök, gövde, dal

ve sürgünleri içinde yaşar; bazıları gal yapar.

Noctuidae (Phalenidae, Agrotidae)
(Toprakkurtları): koyu renkli; nocturnal;
ön kanatlarda böbrek/yuvarlak lekeler var;
larva donuk renkli ve düz; fitofag, nadiren
entomofag; bazıları mühendis tırtılı
tipinde; pupa çoğunluk toprakta olur…

NOCTUOIDEA: Noctuidae, Lymantriidae, Arctiidae familyaları önemli…

Lymantriidae (Liparidae) (Kıllıtırtıllar):
orta irilikte; noctuidlere benzer; cinsel
dimorfik: dişiler ya çok iri ya da
kanatsız; larvalar yoğun kıllı…

Arctiidae (Çadırtırtılları): orta irilikte; 

şişman; kanatlarda canlı renkte benek ya

da şeritler var; larvalar genellikle uzun ve

sık kıllarla kaplı; toplu olarak yaşar ve ağ

oluşturur; 



SIPHONAPTERA (PİRELER)

Ergin vücut yapısı: 
• 1-6 mm boyunda; yanlardan basık; sert yapılı;

geriye yönelmiş vücut kılları böceğin ileri
doğru hareketini kolaylaştırır;
• ağız 3 iğneli sokucu-emici;
• thorax segmentleri serbest; posterior olarak

irilikleri artar; bacaklar sıçramaya ve
konukçuya tutunmaya uygun:



Larva:

• beyaz renkli; kurtçuk

şeklinde;

• ağız parçaları ısırıcı-

çiğneyici tipte;

Pupa:

• exarate ve adecticous;

• kokon içinde bulunur;



Biyolojisi:
§erginler ektoparazitik; kan emer;
yeni çıkan uygun koşullarda 1
yıldan fazla bir süre yaşayabilir;

§çoğu türde larva parazitik değil;
organik kalıntılarla beslenir;

§bazı türlerde (Tungidae) dişiler
konukçu derisi altına yerleşerek
yaşamını sürdürür;

§konukçuya fazla özelleşmemeleri
ile bazı önemli hastalıkların
yayılmasını kolaylaştırır;

Tungiasis



Ergin Morfolojisi
§yumuşak; ufak-iri vücutlu;
§bileşik gözler iri; ağız ısırıcı-çiğneyici;
§ thorax segmentleri gelişmiş; serbest,

hareketli; pronotum iri; bazılarında
başın gerisi ve pronotum boyun gibi
uzamış;

§bacaklar benzer yapıda; bazılarında ön
bacaklar yakalayıcı tipte; tarsi 5
segmentli;

§kanatlar benzer yapıda; damarlanma
ilkel: bütün ana damarlar ve çok
sayıda enine damar var;

NEUROPTERA (SİNİR KANATLILAR)



Larva:

§ağız yapısı ısırıcı-çiğneyici

veya emici;

§ thorax bacakları kuvvetli;

§abdomen bacakları yok;

§ terrestrial veya sucul

Pupa:

§exarate & decticous; 

§ ipek salgısından yapılan bir

kokon içinde veya kokon

yok...



§Megaloptera Alttakımı:

§erginler sulak alanlarda bulunur;
sucul larvalar predatördür; sürer;
olgun larva suyu terkederek toprak
içinde veya taş vb altında pup olur…

Biyolojisi

§Raphidioptera Alttakımı:
§erginler ve larvalar yumuşak
vücutlu böcekleri avlar;

§dişiler uzun ovpozitörleri ile ağaç
kabuklarındaki yarık ve çatlaklara
yumurtlar…

§Planipennia Alttakımı:
§erginler yumuşak vücutlu böcek ve
nektarla beslenir; larva çoğunlukla
terrestrial ve predator…



I. Alttakım Megaloptera:

§arka kanatların kaidesi ön

kanatların kaidesinden geniş;

§Sialidae, Corydalidae

Sınıflandırma

II. Alttakım Raphidioptera:

§prothorax uzamış; ovipozitor

uzun;

§Raphidiidae, Inocelliidae

III. Alttakım Planipennia:
§kanatlar benzer yapıda;
§ larvada mandibula orak gibi &
uzun;

§pupa ipeğimsi bir kokon
içinde...

Mantispidae ,Hemerobiidae,

Chrysopidae, Myrmeleontidae



STREPSIPTERA (Yelpazekanatlılar)

Erkek:

§ 1.5-4 mm, siyah / kahverenkli;

§ön kanatlar küçülmüş; damarsız;

dipterlerdeki halterleri andırır ve benzer

işleve sahip;

§arka kanatlar geniş;

Dişi:

§Kanatsız;

§parazitik veya serbest yaşayışlı

Parazitik dişi

Erkek



Larva: 1. dönem larvada bacaklar

oldukça gelişmiş; uygun bir

konukçuya ulaşınca deri

değiştirerek bacaksız, scarabaeid

larva tipi bir görünüş kazanır...

Pupa:

Serbest tiptedir.

Dişi 

pupa

Erkek 

pupa



Biyolojisi: 

§böceklerde parazitik olan formlarda erkek yaşamı boyunca konukçuda
bulunan dişi ile çiftleşir; erkekler birkaç saat yaşar;

§dişiler ince yapılı binlerce yavru doğurur;
§ larvalar konukçuya girince bacaklarını yitirir; olgun larva konukçuda

pup olur;
§çıkış yapan erkekler uçarak konukçuyu terkeder; dişiler ise

konukçunun vücudunda kalır;

Konukçudan taşan dişiler (cephalothorax)



DIPTERA (SİNEKLER)

Ergin Morfolojisi:
§Küçük-orta irilikte; yumuşak

vücutlu;
§baş nispeten iri ve hareket

yeteneği yüksek; anten değişik
şekil ve irilikte; ağız yapısı
sokucu-emici;

§sadece mesothorax ta kanat var;
arka kanatlar halter şeklinde ve
denge organı olarak iş görür;
nadiren ön kanatlar kısalmış veya
yok;

§ İlkel gruplarda abdomende 11
segment görülür; ancak gelişmiş
gruplarda görülebilir segment
sayısı 4-5 taneyi nadiren geçer…



Larva:
• Larva genellikle ince-uzun; silindirik
yapılışta;
• İlkel dipterlerde baş belirgin ancak çoğu
türde ufalmış veya iz halinde;
• Anten ve ağız parçaları Nematocera
alttakımında iyi gelişmiş; ileri dipterlerde
ise küçülmüş veya değişikliğe uğramış;
•Larvalar çoğu zaman apodous tur; ancak
thorax ve/veya abdomen bacakları
bulunabilir;
Pupa:
•Nematocera ve Brachycera alttakımlarında
mumya tipinde; Cyclorrhapha alttakımında
ise serbest olup bir puparium (sertleşmiş
3. larva gömleği) içinde bulunur (=fıçı tipi
pupa).

pupa

larva

larva



Biyolojisi:

§Ergin hareketli; çoğunlukla serbest yaşar;

çoğu diurnal; çoğunluk ergin dönemde

sadece sıvı besin alırlar: çürüyen organik

maddelerden sızan sıvılarla, nektarla veya

arthropod/vertebratların vücut sıvılarıyla

beslenir.

§Dipterler tıp ve veteriner hekimlik

bakımından en önemli takımlardandır;

Birçok virus hastalığının vektörüdür.

§Dipterler ovipar, ovovivipar veya vivipar’

dır; yumurta gelişimi oldukça hızlıdır.

§Larvalar fitofag, zoofag veya saprofag’tır.

§çoğu Nematocera ve Brachycera da pupa

bir kokon ile; Cyclorrhapha da ise

puparium ile çevrili...



Sınıflandırma

§ I. Alttakım Nematocera
(Uzunantenli sinekler):

§çoğu küçük, narin;

§antenler basit, uzun;

§ II. Alttakım Brachycera
(Kısaantenli Sinekler):

§anten genellikle kısa; 3
segmentli ve değişik
şekilli;

§ III. Alttakım Cyclorrhapha :

§3 segmentli antenin son
segmentinde iri bir kıl
(arista) var;

BAŞ

ABDOMEN



I. ALTTAKIM NEMATOCERA 
(UZUNANTENLİ SİNEKLER):

Tipulidae (Bostansinekleri): iri
sinekler anten uzun; kanatlar dar;
larvalar çürükçül maddelerle
beslenir;

Simuliidae: siyah; ufak vücutlu; dişi 
kan emer; larva ve pupa sucul…

Culicidae (Sivrisinekler): erkekte
anten bol kıllı (fırça gibi); larvalar
sucul: abdomen sonundaki sifon
yardımıyla solur ve sudaki
mikroorganizmalarla beslenir; pupa
sucul ve oldukça aktif; thorax taki
bir çitf sifon yardımıyla solur; erkek
beslenmez; dişi kan emer:



Bibionidae: Küçük-orta boy; koyu renkli ve kıllı;

larvalar toprakta yaşar; kök ve çürükçül

organik maddelerle beslenir…

Cecidomyiidae (Itonididae) (Ursinekleri):
Küçük-narin sinekler; bacaklar uzun; çoğunda
paedogenesis görülür: saprofag, entomofag ve
fitofag olmak üzere 3 ana tip beslenme görülür;
fitofag türlerde larvalar bitkilerde spesifik gal
oluşturur…



II. ALTTAKIM BRACHYCERA (KISAANTENLİ 
SİNEKLER):

Asilidae (Avcı sinekler): iri yapılı;
kendilerinden iri böcekleri kuvvetli bacakları
ile uçarken yakalar ve vücut sıvılarını emer…

Tabanidae (Atsinekleri): orta boy-iri; dişiler
insan ve hayvanlarda kan emer; larva sucul,
yarısucul veya terrestrial; avcı;

Bombyliidae: orta boy-iri; kalın yapılı; yoğun
kıllı; hortum çoğunda silindirik ve uzun;
ergibler nektarla beslenir; larvaları tırtıl,
manas ve arı larvalarını yer;



III. ALTTAKIM CYCLORRHAPHA

Syrphidae (Çiçeksinekleri): Orta irilikte; arı görünümlü;
kanatlar oldukça geniş; erginler nektarla beslenir; larva
fitofag, zoofag veya saprofag

Tephritidae (Trypetidae) (Meyva sinekleri): Küçük-orta
irilikte; gri veya sarımsı lekeler var; larva çoğunluk
meyva içinde / bazıları çiçek içinde beslenir / bir kısmı
da bitkilerin gövde-kökünde ur yapar;

Drosophilidae (Sirkesinekleri): 3-4 mm, sarımsı;
larvalar çürük meyva ve funguslarla beslenir…

Chloropidae (Ekinsinekleri): ufak yapılı; az renkli;
larvalar graminelerde zararlı…

Agromyzidae: Küçük sarımsı-siyahımsı sinekler;
larvaları yapraklarda galeri açar…



Muscidae (Karasinekler): Bol kıllı; bazıları insan
ve hayvanlarda kan emer ve bazı hastalıkları
bulaştırır.

Anthomyiidae (Sebzesinekleri): karasineklere çok
benzer; larvalar çoğunlukla fitofag; avcı olanlar
ve döküntü maddelerle beslenler de var;

Tachinidae (Asalaksinekler): karasinek veya
arılara benzer; silindirik yapıda ve çok çevik
olan larvalar böceklerde asalak olarak yaşar;
olgun larva konukçuyu terkeder; dışarda pup
olur;



Oestridae: iri yapılı; kıllı; biraz
arıları andırır; erginler kan
ememez; ancak larvaları çeşitli
hayvanlarda asalak olarak yaşar;

Calliphoridae: Karasinek kadar veya biraz daha irice;
parlak madensel renkli; larvalar döküntü, leş ve
pisliklerde yaşar; bazıları hastalık taşır; bir kısmı
hayvanların çeşitli yerlerinde yaralar açar;

Gasterophilidae: arılara benzer;
larvaları atların sindirim
sisteminin çeşitli kısımlarında
yaşar…

§ Hypodermatidae: arılara benzer;
hayvanların sindirim organlarını delip deri
altına girer ve orada yerleşir; gelişme
sonunda deriyi delerek dışarı çıkar...



COLEOPTERA (KINKANATLILAR)

Ergin vücut yapısı: 
§ baş sert; değişik şekillerde;

anten 11 segmentli; uzunluk ve
şekli değişken; ağız ısırıcı-
çiğneyici;

§ prothorax en iri thorax
segmenti; genellikle serbest
yapılışta ve değişik şekilde;

§ ön kanatlar sertleşmiş (elytra);
dorsalde her iki elytron
birbiriyle birleşir; arka kanatlar
zarımsı; dinlenme anında ön
kanatlar altında katlanmış
durumda;

§ bacaklar benzer; bazan bir ya
da iki çifti değişikliğe uğramış;
tarsi 3-5 segmentli;

§ abdomen segmenti sayısı
genelde 10...



Larva

§ değişken şekilli; baş gelişmiş

ve sertleşmiş; thorax bacakları

var / yok; abdomen bacakları

(proleg hariç) yok.

§ temelde 4 larva tipi görülür:

Campodeiform, eruciform,

scarabaeiform ve apodous;

exarate pupa

apodous 

larva

kampodeid larva

manas larva
eruciform

larva

eobtect pupa

Pupa

§ her zaman

adecticous;

§ çoğunlukla exarate;

nadiren obtect



§ çoğunluk terrestrial; diğerleri de sucul veya yarı-sucul; bazı türler
kurak koşullara uyarlık gösterir;

§ terrestrial türlerin çoğu toprakta çürüyen bitki / hayvan kalıntılarıyla
beslenir;

§ bazı terrestrial türler canlı bitkilerle (fungi dahil); bazıları da
konfeksiyon ürünleri, halı, kilim, mobilya / depolanmış besin
maddeleriyle beslenir;

§ bir kısmı entomofag;
§ çoğu cinsel olarak çoğalır ve ovipar; nadiren parthenogenesis,
paedogenesis, viviparite görülür;

§ yumurta sayısı değişken; döl sayısı genellikle 1’den fazla; nadiren
larva gelişimi birkaç yıl sürer;

§ kışı larva; pupa ya da ergin dönemde; nadiren de yumurta döneminde
geçirir;

§ pupa genellikle toprakta veya besin içinde olur; bazı türler kokon
oluşturur.

BİYOLOJİSİ



SINIFLANDIRMA

§ I. Alttakım Archostemata

§ II. Alttakım Myxophaga

§ III. Alttakım Adephaga: Antenler
genelde sert, kıl gibi; birinci
abdomen sterniti arka coxa
tarafından ikiye bölünmüş; çoğu
predatör;

§ IV. Alttakım Polyphaga: Antenler
değişken; birinci abdomen sterniti
arka coxa tarafından ikiye
bölünmemiştir…



§Carabidae: 4-35 mm; parlak koyu
renkli; yassıca;

III. Alttakım Adephaga: 

§ Dytiscidae: 1.2-40 mm boyunda;
düz, oval ve oldukça sert;
kahverenkli-siyahımsı yeşil; arka
bacakları yüzücü;

§ Cicindelidae (Kumböcekleri): 10-
20 mm; metalik renkli; çok hızlı
koşar ve uçar; ergin ve larva
predatör…



§Histeridae: 0.5- 10 mm; geniş-oval; parlak siyah;

elytra abdomeni tam örtmez; hayvan pislikleri

içerisinde yaşayan küçük böcekleri avlar...

§ Silphidae (Leşböcekleri): 3-35 mm; parlak renkli;

yassı ve yumuşak yapılı; larva ve erginleri hayvan

leşlerinde yaşar; fitofag türler de var…

§Hydrophilidae: uzun-oval şekilli, ufak-büyük

vücutlu, çoğu sucul; olgun larva suyu terkeder ve

toprakta bir kokon içinde pup olur; larvaları

avcılıkla geçinir;

IV. Alttakım Polyphaga



§ Staphylinidae: Coleoptera’nın en zengin
familyasıdır. Uzun, silindirik; siyah-koyu
kahverenkli; elitra abdomeni tam örtmez; hayvan
pislikleri ve çürümüş maddeler içinde yaşar…

§Lampyridae (Ateşböcekleri): 5-20 mm; erkekler

normal görünüşlü; dişiler larvaya benzer; abdomen

ventralinde ışık organları var veya yok; larvalar ufak

böcek / salyangozları yer;

Lampyridae

§Cantharidae: 1-15 mm; elytra ve vücut yumuşak,

uzun; çoğunda larva ve erginler avcı;



§Dermestidae: 2-12 mm; vücut çok ufak kıllarla

kaplı; larvalar bol kıllı; deri, yünlü maddeler,

depolanmış ürünler, kolleksiyon böceklerini yer…

TrogossitidaeBostrichidae

§Bostrichidae (Kubbeliböcekler): 3.5-12 mm;

silindirik; baş pronotum altında gizli; anten hafif

topuzlu…

§Trogossitidae (Ostomidae): 2.6-20 mm; koyu

renkli; pronotum ile vücudun geri kalan kısmı

boyun gibi birleşmiş…



§Anobiidae (Tosvuranböcekler): 1-9 mm, silindirik;
baş pronotum altında gizli; anten testere dişli veya
topuzlu…

§ Silvanidae (Cucujiidae): Uzun, yassı; 3mm; anten ucu
topuzlu…

§ Elateridae (Telkurtları): 12-30 mm;
kahverengi-siyah; uzun, paralel
vücutlu; anten dişli; pronotumun geri
köşeleri sivri; larvalar “tel” e benzer…

§ Nitidulidae (Ekşilik Böcekleri): Erginler küçük;

boyları 0,9-15 mm; ovalimsi; yassı; son 2-3 anten

segmenti topuz yapmış; elytra abdomeni tam

olarak örtmez ve üzerinde değişik şekil ve renkte

lekeler bulunur. Hafif tüylüdür.



§ Buprestidae (Süslüböcekler): 3-100 mm;
metalik renkli; elytra kenarları paralel, sona
doğru sivri; ağaçların kabuğu altında veya
odun tabakasında tünel açan larvalar
bacaksız; birinci göğüs segmenti
diğerlerinden geniş…

§ Tenebrionidae (Esmerböcekler): Siyah-kahverenkli;

antenleri 11 segmentli; gözleri hilal şeklinde; tarsi

5-5-4 düzeninde…

§ Coccinellidae (Gelinböcekleri): 0.8-
10 mm; yarımküre şeklinde; parlak
renkli; anten hafif topuzlu; tarsi 3
segmentli; elytra benekli-lekeli;
larvalar dikenli; fitofag veya
entomofag…



§ Cerambycidae (Tekeböcekleri): 3-
60 mm; parlak renkli; silindirik;
anten 11-12 segmentli; geriye
doğru ve çoğunluk vücuttan uzun;
gözler hilal şeklinde; tarsi 5
segmentli; larva bacaksız;
ağaçların odun tabakasında kesiti
daire şeklinde tüneller açar;

§ Chrysomelidae (Yaprakböcekleri):
Renkleri, canlı ve parlak; erginler
çiçek ve yapraklarda; larvaları
yapraklar üzerinde-içinde veya
köklerde beslenir…

§ Bruchidae (Tohumböcekleri): 3-5 mm; elytra
abdomeni tam örtmez; vücut arkaya doğru genişler;
elytra ve vücut tüylü; larvalar beyazımsı; bacakları
gelişmemiş; baklagil taneleri içinde gelişir; erginler
ise aynı bitkilerin çiçek tozlarını yer;



§ Scarabaeidae (Manaslar): Anten
yelpaze gibi; 8-10 segmentli; tarsi 5
segmentli; larva manas tipinde;
genelde toprakta birkaç yılda gelişir;
fitofag türlerin erginleri çiçek-yaprak
yer; larvaları kök veya çürümüş odunla
beslenir;

§ Curculionidae (Hortumluböcekler): Baş öne

uzayarak hortum şeklini almış; anten dirsekli-

ucu topuzlu; tarsi 5 segmentli; arka kanatlar

bazılarında yok; larva bacaksız; bitkilerin

çeşitli kısımlarında tünel açar…

§ Scolytidae (Ipidae) (Yazıcıböcekler, 

Kabukböcekleri):

§ 2-5 mm; silindirik; kahverenkli-siyah; baş

pronotum altında gizli; anten 11-12
segmentli; ucu topuzlu; kabuk altında

galeri açarlar.



HYMENOPTERA 

(Zarkanatlılar, Arılar)



HYMENOPTERA TAKIMI 

(Zarkanatlılar, Arılar)

Ergin Vücut Yapısı

§ 0.13-50 mm boyunda;

§ baş iri ve hareketli;

§ ağız ısırıcı-çiğneyici veya yalayıcı-emici.

§ kanatlar zar gibi; iki çift; bazan
brachypterous/apterous; thorax ile

abdomen birbiriyle geniş olarak (Symphyta

alttakımı) veya ince bir sapçık ile (Apocrita

alttakımı) birleşir;

§ dişilerde ovipozitor çoğunluk iyi gelişmiş;
yüksek gruplarda sokucu iğneye

dönüşmüş ve yumurta koyma ile ilişkisi

kalmamış... Symphyta alttakımı

Apocrita alttakımı



Larva

§ Symphyta alttakımında baş belirgin;
ağız ısırıcı-çiğneyici; bitkilerde dıştan
beslenen larvalar eruciform; galeri
içinde bulunan larvalarda thorax
bacakları küçülmüş ve abdomen
bacakları küçülmüş/yok;

§ Apocrita alttakımında larva apodous;
baş oldukça ufalmış; parazitoid
türlerde son dönem larva her zaman
kurtçuk şeklinde

Pupa

§ Adecticous; exarate ve genellikle
ipeksi bir kokon içinde

yalancı tırtıl

kurtçuk

Pupa

Kokon



§Erginlerin çoğu nektar / balçiği ile beslenir. Sosyal arılar
çiçekli bitkilerin tozlaşmasında önemli; asalak ve avcı
türler zararlı böcekleri baskı altında tutarak aşırı
çoğalmalarını engeller; bazıları da fitofagdır.

§(1) Symphytada larva çoğunluk fitofag;
§(2) İlkel Apocrita da (Parasitica) larva asalak;
§(3) İleri Apocrita’da (Aculeata)(soliter yabanarıları ve
soliter arılar) Ovipozitor sokucu organ olarak gelişmiş
ve avı paraliz etmede kullanılır;
§(4) Sosyal arılar

BİYOLOJİSİ



I. ALTTAKIM SYMPHYTA (CHALASTOGASTRA)

§ ergin 2 mm’ den büyük;

§ thorax ile abdomen birbirine geniş olarak bağlı;

§ ovipozitör gelişmiş;

§ çoğunluk fitofag

§ larvaları yalancı tırtıl



I. ALTTAKIM SYMPHYTA 
(CHALASTOGASTRA)

§ Pamphilidae (Ağarıları-
Yaprakarıları): 15 mm'den ufak;
vücut yassı; larvada abdomen
bacakları yok;

Argidae

§ Argidae: 10 mm; tıknaz;
larvada abdomen
bacakları var;

Pamphilidae



§ Cimbicidae: iri, tıknaz;
anten ucu topuzlu;

§ Tenthredinidae (Testereliarılar):
Parlak renkli; 10-20 mm;
ovipozitörün alt tarafı testere
gibi dişli;



§ Siricidae (Odunarıları): 25-45
mm; vücut yassı; dişilerde
abdomen ucu üçgenimsi sivrilik
gösterir ve uzun bir yumurta
koyma borusu ile sonlanır;

§ Cephidae (Saparıları):
İnce, uzun, 10 mm; baş
küre şeklinde…

§ Diprionidae (Lophyridae): Orta
boylu; anten erkeklerde taraklı…



II. ALTTAKIM APOCRITA 

(CLISTOGASTRA)

§ 1. abdomen segmenti metathorax ile
kaynaşmış. 2. abdomen segmenti
oldukça incelerek sap görünümü
almış;



§ Ichneumonidae (Asalakarılar): 5-20
mm; çoğunluk siyah; çoğunluk
larva-pupa asalağı;

§ Braconidae: Ençok 15 mm; tıknaz,
madensel renkli; yaşayışları
ichneumonidlere benzer…

II. ALTTAKIM APOCRITA (CLISTOGASTRA) 
PARASITICA GRUBU 

ICHNEUMONOIDEA ÜSTFAMİLYASI

§böcekler ve diğer invertabratlarda asalak;
§anten filiform, çok segmentli;
§ovipozitör dışarda…



CHALCIDOIDEA ÜSTFAMİLYASI
§ 0.11-45 mm; metalik mavi-yeşil;

ön kanatta damarlar azalmış
yumurta-larva-pupa asalağı veya
fitofag...

§ Mymaridae: yumurta asalağı;
§ Trichogrammatidae: yumurta

asalağı;
§ Aphelinidae: coccoid, afit ve

aleyrodidlerin parazitoidleri;
Encyrtidae: yumurta-larva
asalağı;), Chiloneurus claviger
Thomax, Anicetus italicus Mas.

§ Agaonidae (İlekarıcıkları):
incirlerde döllemeyi sağlar;

§ Pteromalidae: larva-pupa
asalağı...

§ Eurytomidae. fitofag;
§ Boh. (Baklagilarıcığı) baklagiller

içinde yaşar;
§ Chalcididae. larva-pupa asalağı;



§ Scelionidae (Yumurtaasalakları):
Ufak; tıknaz; yumurta asalağı;

Cynipidae

CYNIPOIDEA ÜSTFAMİLYASI
§ Ufak-orta boy; kanat damarları

azalmış;
§ Cynipidae (Urarıları, Galarıları): 2-6

mm; baş geniş, ovipozitör uzun;
fitofag; ur oluştururlar. tanen
içeren urlar dericilik ve eczacılıkta
önemli

Scelionidae

PROCTOTRUPOIDEA ÜST FAMİLYASI



§ Vespidae (Yabanarıları):
çoğu siyah renkli; sarı
beyaz-kahverenkli işaretli;
sosyal yaşayışlı ve teksel
yaşayışlı;

Sokucu iğne
ACULEATA (SOKUCU ARILAR)
Ovipozitör avı paraliz etmeye 

yarayan sokucu iğneye 
dönüşmüştür.

VESPOIDEA ÜSTFAMİLYASI



FORMICOIDEA ÜSTFAMİLYASI

§ Formicidae (Karıncalar): baş
irice, anten dirsekli; sosyal
yaşarlar; kraliçe, erkek ve işçi
kastları var;



APOIDEA ÜSTFAMİLYASI
§ Apidae: Ağız yalayıcı-emici;

arka bacak toplayıcı;

§ Halictidae: Ufak-orta boylu; bitki
döllenmesinde önemli;

§ Andrenidae: orta boylu; bitkilerin
tozlanmasında önemli;



§ Mutillidae (Karıncaarıları): dişiler
kanatsız ve karıncalara benzer;
sokması çok acı verir; teksel
yaşarlar; hymenopter (larva-pupa),
dipter ve coleopter’lerle geçinir;

Mutillidae

Scoliidae

§ Scoliidae (Hançerliarılar): 15-45
mm, kıllı; abdomen sarı işaretli;
dişinin iğnesi çok kuvvetli;
larvaları özellikle Scarabaeid
larvalarında dış asalak;

SCOLIOIDEA ÜSTFAMİLYASI



SPHECOIDEA ÜSTFAMİLYASI

§ Sphecidae (Sphegidae)
(İncebelliarılar): 25 mm civarında;
soliter; petiol çok uzunlarvalarını
avladıkları böceklerle besler;

§ Crabronidae: 6-20 mm; siyah
renkli; baş iri ve küb şeklinde;
teksel ve kısmen sosyal yaşayışlı;
Larvaları için çoğunlukla sinekleri
avlarlar;


