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1. Böceklerin Genel Özellikleri

Böcekler hayvanlar arasında en fazla tür ile temsil edilen bir grup olup
tanımlanmış türlerin yaklaşık 4/5’i bu sınıfa dahildir. Günümüzde
bilinen böcek türleri sayısı bir milyonu aşmıştır. Bu sayıya her yıl
birkaç bin yeni tür ilave edilmektedir.

ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI
Bölüm 1

Böcekler yalnız tür sayısı bakımından değil, aynı zamanda fert sayısı
bakımından da çok zengindir. Örneğin

BÖCEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bir domates bitkisi üzerinde 25.000 kadar yaprakbiti,
Bir arı kovanında 60.000 kadar arı,
Bir beyaz karınca (Isoptera) yuvasında bir milyon birey
Bir çekirge (Orthoptera) sürüsü 2 milyon bireyden oluşabilir ve
ortalama ağırlığı 50.000 ton olabilir.
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Böceklerin canlılar alemindeki yeri

Böceklerin canlılar alemindeki yeri
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Taxono mic Group
Vertebrates
Vascular plants
Mollusks
Crusta ceans
Protozoans
Algae
Insects
Arachnids
Fungi
Viruses
Nematodes
Bacteria

# Described
45,000
250,000
70,000
40,000
40,000
40,000
950,000
75,000
70,000
5,000
15,000
4,000

# Estimated
50,000
300,000
200,000
150,000
200,000
200,000
8,000,000
750,000
1,000,000
500,000
500,000
400,000

% Described
90 *
83
35
27
20
20
12
10
7
5
3
1

after:Groombridge, B. 1992. Global Biodiversity: Status of the Earth's Living Resources .
London, Chapman & Hall.
* % described = #described / #estimated

Yine böceklerin çoğalma gücü oldukça fazladır. Bir çekirge günde
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l.000, termit 15.000 yumurta b ırakabilir.
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Günümüzdeki bitkilerin 2/3’ü tozlaşma bakımından böceklere
ihtiyaç duyarlar.
Anthophil böcekler
[bilhassa arılar
(Hymenoptera), kelebekler (Lepidoptera) ve sinekler (Diptera)]
Bunun yanında bal arılarından (Apis mellifera) bal, arı sütü, arı
poleni, arı zehiri ve propolis;
İpekböceklerinden (Bombycidae) ipek;
Bazı kabuklu bitlerden (Coccoidea) boya
Gal arılarından (Cynipidae) dericilik, ilaç sanayi ve boyacılıkta
kullanılan kullanılan bileşikler
Bazılarından da (Drosophila melanogaster) deney hayvanı olarak
yararlanılır.
Ayrıca predatör olan bazı böcekler (Odonata, Mantodea, Asilidae
vs) zararlı türleri yok ederek biyolojik mücadele,
Yine bir çok böcek türü (Scarabeidea) doğada işe yaramaz ve
zararlı maddeleri yok edercesine yemek suretiyle insanl ığa yarar
sağlar.
Bunların dışında tatlı su balıklarının besininin 2/5’ini, kara
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kuşlarının besininin ise 2/3’ünü böcekler oluşturur.
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Arı ürünlerinden toplu görünüş (Soldan sağa)
polen, süzme bal, petekli bal, bal mumu, propolis ve arı sütü.
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Biorhiza pallida

Cynips quercusfolii

Neuroterus quercusbaccarum

Andricus kollari
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Böcekler yaygın olmamakla beraber, bilhassa tropik b ölgelerde insanlar
tarafından besin maddesi olarak da kullan ılır. Çekirge (Orthoptera),
termit (Isoptera), bazı böceklerin (Coleoptera) larvaları ve tırtıllar
(Lepidoptera) pişirilerek veya kavrularak yenir. Özellikle termitlerin
protein bakımından değeri oldukça yüksektir. Bu tür beslenme şekline
tarihin çok eski devirlerinde de rastlanm ıştır. Bir de toprağı delik deşik
ederek havalanmasını ve gübrelenmesini temin edenler vard ır. Kelebek,
yusufcuk ve kınkanatlıların belirli türleri çok güzel görünüme sahip
olduklarından, özellikle kolleksiyoncular tarafından tercih edilirler.
Genellikle canlı bitkiyle beslendiklerinden, özellikle kültür bitkileri
üzerinde zararlı olurlar. Dünyadaki mahsulün 1/3'ü böcekler tarafından
yok edilmektedir. Bir böcek, genellikle kendi ağırlığı kadar bitki yer.
Bazen fert sayısı milyonları aşan böcek populasyonlarının vereceği
zarar böylece tahmin edilebilir.
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Bazı böcekler de, hem bitkisel, hem de hayvansal maddelerle
geçinirler. Bazıları ise parazit hayata uyum sa ğlamıştır. Bunların hem
bitki hem de hayvanlara olan zararlar ından başka, bitkiden bitkiye veya
hayvandan hayvana hastalık taşımaları da ayrıca önemlidir.
Bilhassa hamam böcekleri, yarımkanatlılar, güveler, karıncalar,
kınkanatlılar, termitler, bitler, çekirgeler, pireler, tahtakurular ı, sinekler
vs.’den yaklaşık 10.000 kadar tür insanlar için gerçek bir sorun
olmuştur.
Bunların bir kısmı salgın hastalıkların mikroplarını taşıdıkları için bitki
ve hayvanların yanı sıra insanları da büyük ölçüde tehdit eder. Sıtma,
fil hastalığı, ateşli humma, uyku hastalığı, tifüs, dizanteri, vs. özellikle
böcekler tarafından bulaştırılır.
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Böceklerin sebep
mümkündür:

oldukları

zararları

aşağıdaki

şekilde

özetlemek

1. Bitkilerin muhtelif kısımlarının tamamen yenmesi veya bazı kısımlarının
kemirilmesi
(Dünyadaki mahsulün 1/3'ü böcekler tarafından yokedilmektedir. Genel
olarak ürün kaybına sebep olan çeşitli faktörler (iklim, iç hastalıklar,
bakteriler, parazit mantarlar, zararlı hayvanlar gibi) varsa da bunlar
arasında en önemli olanı böceklerdir).
2. Bitki özsuyunun emilmesi ile bitki fizyolojisinin etkilenmesi,
3. Bu emme sırasında
muhtelif hastalık nedenlerinin sağlamlara
bulaştırılması, üzerinde faaliyet gösterdikleri bitkilerde çürümeye sebep
olmaları,
4. Ayrıca taşıdıkları hastalıklar nedeniyle insanlara da hastalık nakletmeleri
ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaları,
5. Taşıdıkları parazitler nedeniyle et, süt, yumurta vs. maddelerin bozulması,
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sayılabilir.
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Böcekler karasal hayvanlar olup okyanus derinlikleri dışında
yeryüzünde kutuptan ekvatora, yüksek dağlardan denizlere kadar her alana
yayılmışlardır. Her türlü iklim koşuluna adapte olmuşlardır. Geniş alanlara
yayılabildikleri gibi bir böcek buğday tanesi içinde bile hayat devrelerini
tamamlayabilir.

Böcekleri bu derece başarılı kılan özellikleri şöyle özetleyebiliriz:
 Dış İskelet
 Kanat
 Küçük Vücut
 Organların Uyumu
 Tam Başkalaşım

Ayrıca yüksek üreme yetenekleri böceklerin başarısında önemli bir
18
etkendir.

3

Böceklerle ilgilenen bilim dalına Entomoloji denir. Bu bilim dal ı ile uğraşan
bilim adamları entomolog olarak nitelenir. Entomolojinin çeşitli alt dalları
vardır. Tıbbi Entomoloji, Ziraat Entomolojisi, orman Entomolojisi gibi.
Böceklerin büyüklüğü ve şekilleri çok değişiklik gösterir. 0,25 mm boyda
olanların yanı sıra 40 cm büyüklükte olanları da vardır. Vücut şekilleri
Arthopoda filumu içerisinde diğer sınıflardan farklılık gösterir.
Böceklerin vücudu üç kısımdan oluşur. Bunlar;
1.Baş (Cephalon, caput), 2. Göğüs (Thorax) ve 3. Karın (Abdomen).
Embriyo gelişimi sırasında böceklerin vücudu toplam 21 segmentten
meydana gelir. Gelişim tamamlanınca bunlardan ilk altısı başı, üçü thorax’ı
ve onikisi de abdomeni oluşturur.
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Şekil 1. Böceklerde vücut kısımları ve isimlendirilmesi

Şekil 1. Böceklerde vücut kısımları ve isimlendirilmesi
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Tablo 6. Arthropoda şubesine ait hayvanlar ın karşılaştırması
1. Diplura
Sınıf
Özellikler

Vücut yapıları
Anten
Ağız parçaları

Chilopoda

Baş ve uzun bir
vücut

Baş, kısa toraks
ve uzun abdomen

Cephalotorax ve
Abdomen

Baş, toraks ve
abdomen

1 çift

1 çift

2 çift

1 çift

Keliser ve
pedipalpus

Mandibula ve 2
çift maxilla

Mandibula ve 1
çift maxilla

Mandibula, 2 çift
maxilla ve 3 çift
maxiliped

Mandibula,
maxilla ve labium

Her halkada 2
(veya 1) çift

Her halkada bir
çift veya daha az

Toraksta 3 çift

Trake

Solungaç veya
vücut yüzeyi ile

Trake

2 toraksın
gerisinde

1 tane ve
abdomen
sonunda

Kitapsı akciğerler
ve trake

Trake

1 tane ve
abdomenin 2.
segmentinde

1 tane ve
abdomen
sonunda

1 tane ve üçüncü
halkada

Ekseriya
metamorfoz ile

Metamorfoz ile

Esas olarak
karasal

Hepsi Karasal

Hepsi karasal

Tuzlu ve tatlı
sularda, çok azı
karasal

Esas olarak
karasal

Neuropteroidea

INSECTA
Lepidopteroidea
PTERYGOTA

ENDOPTERYGOT
A
(Holometabola)

2 000

6. Odonata

5 000

7. Plecoptera

1 700

8. Embioptera

300

9. Dermaptera

1 200

PTERYGOTA

EXOPTERYGOTA
(Hemimetabola)

10. Dictyoptera

1 900
2 300

12. Orthoptera

20 000

13. Grylloblattodea
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Orthopteroidea
14. Phasmida

3 000

15. Zoraptera
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16. Psocoptera

2 500

17. Thysanoptera

500

18. Siphunculata
19. Phthiraptera

25

3 100
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100 000
300

22. Raphidioptera

150

23. Planipennia

1800

24. Mecoptera

400

25. Trichoptera

5 000

26. Lepidoptera

150 000

27. Siphonaptera

55

5. Ephemeroptera

11. Isoptera

Doğrudan

20. Hemiptera

INSECTA

BÖCEKLER

Doğrudan

Hemipteroidea

3 000

4. Thysanura

HEXAPODA

21. Megaloptera

BÖCEKLER
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AMETABOLA

Amphibiotica

Doğrudan (kene
ve kırmızı
örümcekler hariç)

EXOPTERYGOTA
(Hemimetabola)

HEXAPODA

APTERYGOTA

INSECTA

Yok

Solunum

Yaşam alanı

Crustacea

Cephalotorax ve
abdomen

Cephalotorax’ta 4
Her halkada 1 çift
çift

Gelişme

Diplopoda

3. Collembola

Bacaklar

Eşey organı
açıklığı

600

2. Protura
Arachnida

1 400

Dipteroidea
28. Diptera

120 000

29. Coleoptera

370 000

Coleopteroidea
30. Strepsiptera
Hymenopteroidea

31. Hymenoptera

27 000
120
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TAXON

29

Spongillidae
Hydrozoa
Turbellaria
Monogenea
Trematoda
Nemertini
Nematomorpha
Rotatoria
Gastrotricha
Nematoda
Gastropoda
Lamellibranchiata
Polychaeta
Oligochaeta
Annelida
Hirudinea
Tardigrada
Hydracarina
Oribatei

EU

TR

30

4

30

-

480

4

220

-

820

35

10
90

-

1630

102

150

-

800

2

700

16

70

5

6

3

220

-

26

-

50
40

-

1100

7

15

-

TAXON
Anostraca,Notostraca,Conshostraca
Cladocera
Ostracoda
Copepoda
Parazit Copepoda, Branchiura
Syncarida
Decapoda
Pancarida
Mysidacea
Cumacea
Isopoda
Amphipoda
Bryozoa
Pisces
Amfibia
Reptilia
Aves
Mammalia

EU

TR

100

9

200

50

470

52

580

51

60

1

45
60

6

7

-

20

1

13

-

200

1

400

27

25

2
192

42

10

5
135

5
110

17

8
30

5

TAXON
Collembola
Ephemeroptera
Plecoptera
Odonata
Heteroptera
Hymenoptera
Gyprinidae
Hydradephaga ve Palpicornia
Dryopoidea
Chrysomelidae
Helodidae ve Psephenidae
Curculionidae
Megaloptera ve Planipennia
Trichoptera
Lepidoptera
Blephariceridae
Tipulidae ve Cylindrotomidae

EU

TR

TAXON

40
260
400
170
180
130
20
900
90
50
80
80
16
1030
5
35
120

17
41
70
48
7
103
27
9
15
3
5
3
4
5

Limoniidae
Psychodidae
Ptychopteridae
Chaoboridae ve Dixidae
Culicidea
Simuliidae
Chironomidae
Ceratopogonide
Thaumaleidae
Stratiomyidae
Empididae
Dolichopodidae
Tabanidae
Athericidae ve Rhagionidae
Syrphidae
Ephydridae
Sciomyzidae

EU

TR

440
275
13
45
135
250
1500
675
50
75
180
170
35
12
50
60
75

35
4
58
6
21
28
21
1
4
11
10
31
-
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BÖLÜM 3. BÖCEKLERİN DIŞ YAPILARI
3. 1. Vücut Örtüsü (İntegüment)
Vücut örtüsü, embriyolojik olarak iki tabakaya ayr ılır. Üstte
ektoderm kökenli epidermis ve kaide zarı, altta ise peritondan meydana
gelmiş bağ dokusu. Vücut örtüsü böceklerin erginlerinde çoğunlukla dıştan
içe doğru kutikula, epidermis ve kaide zarından oluşur.

ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI

3. 1. 1. Epidermis

Bölüm 2

Epidermis üstte kutikulayı, altta ise kaide zarını salgılar. Epidermis
kutikulanın altında bulunduğundan dolayı çoğunlukla “hypodermis” olarak
adlandırılır. Bu tabaka içerisinde yapısal ve işlevsel olarak farklılaşmış bir
takım hücreler bulunur. Bunlar örtü hücreleri, salgı hücreleri (kutikula
oluşturan bezler, mum bezleri, yağ bezleri, zehir bezleri, yakıcı bezler, koku
bezleri, ipek bezleri, feromon bezleri), kıl hücreleri, duyu hücreleri vs.

BÖCEKLERİN VÜCUT YAPISI
(MORFOLOJİ)

1

a) Örtü hücreleri: Epidermis tabakasının büyük bir kısmını
oluşturan yassı ya da küp şeklindeki hücrelerdir. Esas görevleri örtü tabakası
2
olmasıdır.

b) Salgı hücreleri: Örtü hücrelerinden daha azdır. Çoğunlukla örtü
hücrelerinin arasında bulunurlar ve kutikula tabakasına doğru çıkıntı
yaparak bir kanalla d ış ortama açılırlar. İçlerindeki salgı granülleri ve salgı
kofulları çok iyi görülür. Bunlara kutikula oluşturan bezler, mum bezleri,
yağ bezleri, zehir bezleri, yakıcı bezler, koku bezleri, ipek bezleri, feromon
bezleri v.s. Bunlardan feromon bezleri, eşeyler arasında iletişimi sağlamak,
sosyal yaşayan böceklerde yuvanın düzenini korumak ve işçilerde eşey
organının oluşumunu sağlamak için feromon adı verilen salgıları yapar.
Mum bezleri: Bu bezler Homoptera, Hemiptera, bazı Coleoptera ve
Hymenoptera türlerinde görülür. Böcek vücudu içersinde çeşitli yerlere
dağılmış olan bezler vücut dışına salgıladıkları maddelerle vücut üzerinde
mum tabakası veya toza benzer bir tabaka meydana getirir. Apis
mellifera’da (bal arısı) abdomen segmentelerinin ventralinden ufak
levhacıklar halinde mum maddesi salg ılarlar.
3

Kafa içi salgı bezi: Böceklerin kafalarının içersine yerleşmiş ve ağız
parçaları ile ilişkili mandibula salgı bezi, maxilla salgı bezi ve labium salgı bezi
olmak üzere 3 çift salgı bezi bulunur. Mandibula salgı bezleri lepidoptera
larvalarında ipek bezi haline d önüşmüştür. Maxilla salgı bezlerine nadiren
rastlanır. Labium bezleri ise thorax içersine yerleşmiş olup tükrük bezi olarak
tanınmaktadır. Bu bezler ortak bir kanal ile çoğunluk hypopharynx'in
kaidesinden ağız içersine salgılarını akıtırlar bulunur. Lepidoptera larvalarında
ipek bezine dönüşmüştür. Salgı havaya çıkınca sertleşerek iplik halini alır ve
tırtıl bununla pupa dönemini içinde geçireceği kozayı örer.
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İpek bezleri: Lepidopteralarda madibula ve labium salgı bezleri ipek
bezi haline dönüşmüşse de diğer bazı böceklerde ipek veya iplik maddesi ba şka
bezler tarafından salgılanır. Bazı Coleoptera ve Neuroptera larvalarında ipek,
malpigi borucukları tarafından meydana getirilir. Di ğer bazı böceklerde ise deri
salgı bezleri ve dişi cinsiyet organı ek bezleri tarafından ipek salgılanır.

Çekici Koku Bezleri: Sosyal yaşayan böceklerde eş tanıma, koloni
kurma, düşman tanıma yuva yapma, alarm verme ve besin yerine do ğru iz
oluşturma da bu bezler görevlidir. Dışa salgılanıp o türün diğer bireyleri
üzerinde etkilere yol açan salgılara feromon adı verilir. Bunlardan koku
yolu ile etkili olanlara olfaktör feromonlar, tad yolu ile etkili olanlara oral
feromonlar denilmektedir. Birçok Lepidoptera’da cinsel bakımdan çekici
koku bezleri bulunmaktad ır. Bunların yer ve yapıları tür ve cinsiyete bağlı
olarak büyük değişiklikler gösterir. Çok defa kanatlarda veya diğer
kısımlarda özel pulların dibinde, bacaklarda ve abdomende bulunmaktad ır.
Blattidae familyasına bağlı erkeklerin abdomeninde cinsel çekici koku
yayan salgı bezleri bulunmaktadır. Karıncalarda bunların yuvasında yaşıyan
bazı Coleoptera türlerinde beraber yaşama bakımından önemli olan bir
takım koku bezleri tespit edilmiştir.

Pis Koku Bezleri: Bazı böceklerde birçok deri salgı bezleri pis kokulu
salgılar. Bu genellikle böcekler için bir korunma durumudur. Hemipterlerde
piskoku bezi 3. çift bacakların dibinden dışarı açılır. Coleopter'lerde anüs
civarında bazı Lepidopter'lerde 6-7 abdomen segmentinin dorsalinde bulunur.5

Zehir Bezleri: Hymenopotera'nın Apocrita alt takımında çok
gelişmiş olan zehir bezleri sokucu iğne ile birleşmiş olup vücudun son
kısmında bulunur.
6
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Endokrin Salgı Bezleri: Çok hücrelilerin tümünde endokrin sistem
denen hormon sistemi yeralır. Filogenetik olarak sinir sisteminden k ök almıştır.
Yalnızca beyin tek başına çok sayıda hormon denetimi yapar. Bu merkez; beyin
iç salgı bezlerinin, deri değişimi, kutikulanın sertleşmesi, kalp atışı, boşaltım,
vücuttaki su miktarının ayarlanması, fizyolojik renk de ğişimleri, eşeysel
bezlerin olgunlaşması gibi olaylarını denetler. Neurohormonlar hemolenfe
verilerek tüm dokulara taşınır. Endokrin bezleri vücutta çeşitli yerlerde bulunur.
Beyin içi salgı bezleri: Oldukça iri hücrelerden meydana gelmi ş ve
beynin çeşitli yerlerinde bulunabilen bir salg ı bezidir. Böcek gelişmesi ile ilgili
bazı hormonlar salgılar. Bu beyin hormonu, bir çok endokrin merkezi uyard ığı
için hormona aktivasyon hormonu denir. Bu salg ılar özellikle deri değişirme ve
başkalaşımda (metamorfoza) etkilidir.
Prothorax Salgı bezi: Birçok böcek takımının larvalarında bulunan bir
çift salgı bezidir. Ektoderm kökenlidir ve birinci gögüs segmentinde yer alır. Bu
bezin hormonuna ecdyson denir. Bu salgı bezi diğer endokrin bezlerin salgıları
ile işbirliği halinde deri değiştirme ve metamorfoz gibi olaylar ı idare eder. Bu
nedenle en belirgin gelişimi metamorfozdan hemen önceki dönemdedir ve sonra
7
dejenere olur.

Corpora Cardiaca: Beyinde sentezlenen maddelerin depo organ ıdır.
Beyninin gerisinde bir çift olarak yer alır. Ayrıca bazı fizyolojik olaylar ve kalp
ile barsak kasılmasının düzenleyen salgıları da içerir.
Corpora Allata: Corpora cardiaca ile yakından ilgilidir. Gelişme
sırasında büyüyen bu bez yaşlı böceklerde biraz küçülür. Bu bezin gençlik
hormonu yani juvenil hormon salgıladığı ispat edilmiştir. Bu hormon gelişme
sırasında ergin karakterlerin zamans ız olarak ortaya çıkmasını önler. Ergin
halden önceki dönemlerde prothorax bezine zıt salgıda bulunarak, larva ve pupa
dönemlerinin sıra ile ortaya çıkmalarını sağlar. Son larva ve pupa d öneminde
faaliyeti azalarak bu devrelerin ge çirilmesine imkan verir. Baz ı ergin dişi
böceklerde bu bezin hormonu, yumurtalar ın normal olarak olgunlaşmasını idare
eder. Keza ergin böceğin genel metabolizması üzerine de etkilidir.
c) Kıl hücreleri: Çeşitli yapıda ve kalınlıkta bir çok duyusal ve koruma
kılına rastlanır.
d) Önositler: Epidermis hücrelerinden meydana gelirler ve çoğunlukla
bu hücrelerin kaide kısımlarında bulunurlar, yani kutikula ile bağlantıları
yoktur. Özellikle larva evresinde b üyüklükleri artar. Çünkü, deri değiştirmede,
kutikulayı yeniden salgılayan hücreler bunlardır. Erginlerde ise pigmentler i8çin
depo yeri vazifesi gördüğü tahmin edilmektedir.

3. 1. 2. Kutikula
Kutikula epidermis tarafından salgılanır ve bir çok organik ve
inorganik bileşiğin katılmasıyla oldukça sert bir yapı kazanmıştır. Bu
nedenle kutikula bir çok mekanik ve kimyasal etkene kar şı olağanüstü
dayanıklıdır. Suyu hemen hemen hiç geçirmediğinden, bu hayvanların kara
hayatına mükemmel uyum yapmasını sağlamıştır. Gaz alışverişi de bazı
eklem yerleri dışında hemen hemen yok gibidir.
Kutikula, prokutikula ve epikutikula olmak üzere iki tabakalıdır.
Bunlardan prokutikula epidermis tabakası üzerine oturmuş
kutikulanın en iç tabakası olup temel bileşiği kitindir. Kitin azot içeren bir
polisakkarit olup (C 8H13O5N)x kapalı formulü ile gösterilir. Prokutikulada
içten dışa doğru endo-, mezo- ve ekzokutikula olmak üzere üç tabakaya
ayrılır.
Epikutikula vücut örtüsünün en üstteki tabakasıdır. Çevre
koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Kitin içermez. Bu tabaka da içten
dışa doğru kutikulin, mum ve dolgu tabakası olmak üzere üç tabakadan
9
yapılmıştır.

Dolgu tabakası: Her zaman oluşmaz. Fenola tabakalaşmış protein ve
yağlardan oluştuğu sanılmaktadır.
Epikutikula

K (Kitinsiz)
U
T
İ
K
U
L Prokutikula
A (% 25-60 kitin
içerir)

Mum tabakası: Yaklaşık 100-1000 A kalınlığında olup yüksek moleküllü parafin, alkol ve ya ğ asitlerinin farklı karışımından oluşur.
Kutikulin: 150 A kalınlığında olup kinon adı verilen bir madde ile
sertleştirilmiş kutikulinden yapılmıştır.
Ekzokutikula: Sklerotin içerisinde tabaklanmış kitin-protein tabakası.
Kehribar renginden siyaha kadar de ğişen renklere sahiptir.
Mezokutikula: Her zaman oluşmayabilir. Ortada sağlam dayanıklı bir
tabakadır. Prosklerotin içinde değişmiş arthropodin maddesinden
oluşur.
Endokutikula: İçte genellikle tam sertleşmemiş çoğunlukla renksiz
yatay plakalardan oluşan bir tabakadır. Eklem yerlerinde iyi
görülebilir.

Epi- ya da hipodermis Yassı ya da silindirik epitel ile deri bezlerinden ve önositlerden oluşur.
Kaide zarı

Hipodermisin altında bulunan tabakadır.
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3. 1. 3. Deri değiştirme (Ecdysis)
Böceklerde dış deri, kutikula ile sertleşmiş olup adeta bir dış iskelet
vazifesi görür. Dış etkenlere karşı hayvanı koruyan bu yapı, diğer taraftan
esnek olmaması nedeniyle büyümeye engel teşkil eder. Omurgalılarda’da da
görülen bu durum karşısında gelişim sırasında gittikçe irileşen vücut esnek
olmayan eski derisini belli zamanlarda ve şartlarda terketmek zorundadır. Bu
olaya deri veya gömlek değiştirme denir. Canlı son derece hayati önem
taşıyan deri değişimi’nin sayısı böcek gruplarına göre farklılık gösterir.
Apterygota’da 1, karasinekte 3, kelebeklerde ve çekirgede 5, arıda 8,
Ephemera’da 22, ağustos böceğinde 30 defa gömlek değiştirilir. Deri
değişeceği zaman epikutikula ve eksokutikula tabakası atılır. Epidermis yeni
kutikulayı meydana getirir. Epidermis hücreleri arasındaki verson bezlerinin
salgıları (exuvial sıvı) endocutikula içine salgılanır. Bu sıvı içindeki kitinaz ve
proteinaz enzimleri ile endokutikula çözülür. Bu sıvı eksokutikulaya tesir
etmez. Çözülen endokutikula tabakası epidermis üzerinde yeniden meydana
gelen epikutikula ile eksokutikula arasında sıvı halde kalır.
11

Böceklerde derinin yırtılma yeri türlere göre değişiklik gösterir, bununla birlikte
12
genelde kafanın dorsalinde kısmen boyun kısmında oluşan “T” şeklindeki bir yarıktır.

2

3. 2. Baş (Caput = Cephalo)
Böceklerde baş genellikle vücuda ya dikey (hypognath) ya da paralel
(Prognath) durur. Baş üzerinde bir çift anten, bileşik (facet) ve basit (ocellus,
çoğulu ocelli) ile ventralde ağız parçaları yer alır. Baş kapsülünün bölümleri
ise özetle şöyledir. Yanlardaki bileşik gözlerin arasında ve başın ön tarafında
kalan bölge alın (frons) adını alır. Alın ile ağız parçaları arasında kalan bölüm
clypeus’tur. Başın yanlarında yanaklar (gena) başın üstünde ise tepe (vertex)
bulunur. Ense kısmı occiput bunun daha gerisi ise posocciput olarak
adlandırılır.
Başın vücudun uzun eksenine göre değişik konumlarda olduğu kabul
edilir ve bu konum tarzı sınıflandırmada kullanılır. En önemli 2 konum şekli
şunlardır:
Hypognat: Ağız parçaları aşağıya doğru yönelmiştir. Başı teşkil
eden segmentler gövdede bulunan segmentler ile benzer konumdadır.
Prognat: Baş, boyun bölgesinden yukarıya doğru kalkmış olup ağız
parçaları ileriye doğru yönelmiştir.
Ayrıca Opisthognath (ağız parçaları posteroventral konumda) tipede
13
rastlanır.

14

Ağız yapısı, özellikle böceklerle savaşımda kullanılacak ilacın
seçiminde dikkate alınması gereken bir husustur. Örneğin, bitkilerin iletim
demetlerinden özsu emen bir zararlıya bitki yüzeyinde kalan br ilaç serpmek
sonuca götürmez.

3. 2. 1. Ağız parçaları
Bu organlar böcek gruplarına ve bunların beslenme biçimine göre değişik
tiplerde ortaya çıkar. Kesici-çiğneyici, yalayıcı-emici, delici-emici ve emici gibi
ana tipleri vardır. Ağız parçaları bazen aynı takım içerisinde farklı olabileceği gibi,
bazı böceklerde ergin ve larva safhalar ında da ağız parçaları farklı tiplerde görülür.
Nitekim kelebeklerin ağzı emici tipte iken, bunların tırtılları kesici-çiğneyici ağıza
sahiptir. Lepidopterlerin çoğu ergin evrede emici tipte ağıza sahipken, ilkel
kelebeklerden, polen ile beslenen Micropterigidae familyası üyeleri kesici15
çiğneyici ağız taşırlar.

Böceklerde görülen mandibul varyasyonları

Ağız parçaları genel olarak şu parçalardan oluşur. Üst dudak
(labrum) bütün ağız parçalarını üstten örten tek parçalı plakadır. Çene
(mandibula) çift halde ve yanlarda yer alan, üzeri kuvvetli dişlerle kaplı
yapıdır. Besini kesip parçalama işini görür. Maxilla sağ ve sol tarafta olmak
üzere bir çifttir. Bazı kısımları tat almaya yarar. Labium (alt dudak) kaideden
uca doğru submentum, mentum ve prementum parçalarından oluşan bir
gövde ile prementumdan çıkan ve 3 segmenti palpus labialis’ten oluşur.
Ağız parçaları kesici-çiğneyici (Orthoptera, Dictyoptera, Odonata,
Coleoptera vs.), emici (Lepidoptera), delici-emici (Diptera, Hemiptera),
yalayıcı-emici (Hymenoptera) gibi birbirinden çok farklı yapılarda ve
işleyişe sahip tiplere ayrılır. Emici tip ağız Lepidoptera erginlerinde görülür.
Bu tipteki en önemli özellik, galea’nın bir emme hortumu olarak gelişmesidir
(Proboscis).
16

Çiğneyici ağız
Bu tipe ısırıcı veya kemirici ağız adı da verilebilir. Adından da
anlaşılacağı gibi bu şekilde ağız yapısına sahip böcekler besinlerini ısırıp
çiğnemek suretiyle alırlar. Bu tipe örnek olarak Orthoptera, Coleoptera ve
Isoptera takımlarına bağlı böcekleri gösterebiliriz. Çiğneyici ağız tipi esas
yapıdadır. Bunun değişmesi ile diğer tipler meydana gelir.
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Ağız parçalarının üzeri bir deri uzantısından ibaret olan labrum (üst
dudak) tarafından kısmen örtülmüştür; bu geniş ve yassı yapılıdır. Esas ağız
parçalarından ilk çifti olan, kahverenkli ve sağlam yapılı mandibula,
labrumun hemen altında ve yanlara doğru yer almıştır. Mandibulanın ödevi
besin maddesini parçalamak olduğundan iç kısımları keskin dişlidir. Daha
altta sağlı sollu bir çift halinde I. maxilla vardır. Bu kısım üzerinde Cardo
birinci maxillayı ağız boşluğunun yanlarına bağlar; Stipes birinci maxillanın
tabanını oluşturur. Diğer parçacıklar buna bağlıdır. Bundan yanlara doğru
uzanan birkaç halkadan ibaret ve antene benzer yap ıda olan kısım Maksillar
palpus (çoğul hali Palpi) adını alır.
18
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Genellikle üzerinde ince kıllar vardır ve tad alma görevini yüklenmiştir.
Stipes ve palpustan içeri doğru iki çiğneyici kısım uzanır. Bunlardan biri
Galea (dış çiğneyici), diğeri Lacinia (iç çiğneyici)dır. Bu parçacıklar besinin
daha ufak bir hale getirilmesi işini yapar.
Ağzın orta yerinde, iki kısmın kaynaşması ile simetrik tek bir parça halini
almış olan II. Maxilla bulunmaktadır; bu birleşik parçaya labium adı da
verilir. Bunun taban kısmını, altta Submentum, üstte Mentum ve bunun
ucunda Prementum oluşturur. Prementum'un yanlarında, aşağıya doğru
ikinci maxilla palpusları anlamına gelen labial palpus bulunur. En ortada
Glossa (dil) ve onun yanlarında Paraglossa (yandil) yer almıştır. Bu
kısımlara ilave olarak ağız tabanında ayrıca Hipofarinks (labiumun
içyüzeyinde yeralır, ağız tabanının dil biçiminde uzayan kısmıdır) ve
Epifarinks (labrumun altında ve gerisinde yeralır, tat alma organını
oluşturur) yeralır.
19
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Yalayıcı-emici ağız
Arılar (Hymenoptera)'ın çoğu besin maddelerini şekerli eriyikler
halinde ve emerek aldıklarından, ağız parçaları bu işe uygun şekillenmiştir.
Mandibullar, bir evvelki tipe nazaran ufalm ış ancak fonksiyonlarını
tamamen kaybetmemiştir. Örneğin üzüm üzerinde beslenen bir ar ı önce
mandibulaları vasıtası ile meyvenin kabuğunu parçalar. Birinci maxillaların
esas tipte çok uzun olan palpusları körelmiş durumdadır. Buna karşı galea
kalınlaşmış ve uzamıştır. Enine kesitte, bunun bir k ılıf oluşturacak şekilde,
diğer kısımları sardığı görülür. Labium bu tip ağız parçalarının besin alma
işini sağlıyacak şekilde değişikliğe uğramıştır. Prementum ve buna bağlı
parçalardan glossa ve palpus'lar uzamış paraglossa ise aksine körelmiştir.
Glossanın meydana getirdiği boru enine kesitte gayet belirgin olarak g örülür.
21
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Emici ağız
Kelebeklerde (Lepidoptera) ağız parçalarının yapısı, esas yapıya
nazaran bir hayli değişiklik gösterir.

Labrum ve mandibula kısalmıştır.

Birinci maxilla, şimdiye kadar görülenlerin aksine kaynaşarak tek parça
haline dönüşmüştür. Galea olağanüstü gelişmiş, bir hortum şeklini almıştır.
Parçanın enine kesidi incelenirse herbir galeanın bir oluk şeklinde olduğu ve
bunların karşılıklı durmaları ile de hortumun meydana geldi ği görülür.
Dinlenme halinde hortum k ıvrılmış olarak başın alt tarafında durur.
Beslenme sırasında açılarak düz bir durum alır. Bununla beraber, baz ı
kelebeklerde hortum kısmen veya tamamen dumura u ğramıştır. ıkinci
maxillaların sadece palpus kısımları kalmıştır ve bunlar başın ön tarafında
ileri veya yukarı doğru uzanmış olarak durur.
23
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4

Sokucu-emici ağız

Bazı böcekler, bitki veya hayvan dokusu i çerisinde bulunan sıvıları emerek
beslenirler. Bu sebep ile ağız yapıları evvela bu dokuyu delmeye, sonra s ıvıyı emmeye
elverişli durumda olmalıdır. Bu tip ağız parçalarının yapısında, böcek grupları arasında
bazı farklar bulmak mümkündür; bu yüzden sokucu-emici ağız yapılarını birkaç alt tipe
ayırmak yerinde olur;
*Altı iğneli sokucu-emici ağız: Labium uzayarak bir Proboscis (hortum)
halini almıştır. Bunun üst tarafında kalan boşluğu yine uzamış yapıda olan ve aynı
zamanda sokucu iğne durumunda ki labrum örter. Böylece labium meydana getirdiği
oluk içersinde 6 iğne göze çarpar. Bu iğnelerin iki adedi mandibullalardan diğer iki
adedi birinci maxillalardan ve sonuncusu hypopharynx'den meydana gelmiştir. Bu
iğnelerin uçları dişli olduğundan besini saklayan doku kolayca delinir. Hypopharynx'in
ortasının delik oluşu sokulan hayvan dokusundan emilen kan ın pıhtılaşmasını önleyici
tükrük maddesinin akıtılmasına yarar; bu deliğe tükrük maddesi kanalı adı verilir.
Kanın emildiği kanal ise hypopharynx ile labrum arasındaki boşluktur, emme kanalı
adını alır. Bu tipteki ağız yapısına Diptera takımına bağlı bazı familyalarda (Culicidae,
Tabanidae gibi) rastlanır. Sineklerde 4 iğneli sokucu emici ağız da görülür. Önceki tipten
farkı mandibul iğnelerinin olmayışı ve esas delici organın hypofarinx oluşudur. Labrum,
I. maxilla(2) ve hypopharyn, 4 iğneyi oluşturur. Salgı kanalı hypopharynx içinde,
25
beslenme kanalı labrum ve hypopharynx arasındadır.

Şekil 10. Culicidae’da görülen sokucu-emici ağız tipi ve kısımları
26

Sokucu-emici ağız (devam)

*Dört iğneli sokucu-emici ağız: Bir evvelki tipe nazaran fark,
hyopharynx'ten yapılmış iğnenin bulunmayışı ve labrumun ufak kalışı
dolayısıyla sadece dört adet iğnenin mevcut oluşudur. Tükrük ve emme
kanallarının yeri de değişmiştir. Birinci gaganın dış segmentli kısmı
labiumdur ve 4 iğne taşır; 2 mandibul, 2 tane I. maxilladan oluşur. Labrum
gaga kaidesinde kısa bir lobtur. Hypopharynx de gaga içinde kısa bir lob
halindedir. Labium parçalamaz fakat örter. Maxillalar karşılıklı gelerek besin
ve emme kanallarını oluşturur. Birinci Maxilla iğneleri karışılıklı
duruşlarında aralarında iki boru meydana getirirler. Bu boru veya
kanallardan labrum tarafındaki emme, diğeri tükrük kanalıdır. Hemiptera ve
Homoptera takımlarına bağlı böceklerin ağız parçaları bu tiptedir. Dinlenme
durumunda baş ve thorax'ın altında geriye doğru uzanmış olan hortum,
beslenme sırasında vücudu dik bir hale getirir; iğneler doku içersine
daldırıldığında, ikinci maxillanın oluşturduğu oluk, kıvrık vaziyette dışarıda
kalır.
27

Şekil 11. Cicadida (Homoptera) ve Siphonaptera’da görülen sokucuemici ağız tipi ve kısımları
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Sokucu-emici ağız (devam)

*İki iğneli sokucu-emici ağız: Bazı Diptera'larda görülür.
Madibulalar tamamen dumura uğramış ve birinci maxilladan ise geriye
sadece palpus'lar kalmıştır. ıkinci maxilla'nın teşkil ettiği hortum içerisinde
sadece iki iğne görülür. Bunlardan birisi hypopharynx diğeri labrumdan
meydana gelmiştir. Tükrük kanalı hypopharynx içindeki delik olup emme
kanalı ise bununla labrum arasındaki boşluktur. Asıl sokma işi labium
(ikinci maxilla) tarafından yapılır, ucunda iki ufak plak ( labellum) vardır.
Musca domestica'nın ağız yapısı esas itibariyle bu şekilde ise de
yukarıda bahsedilen iki iğne ufalmıştır. Maxilla ve mandibullar görev
yapmaz. ıkinci maxillanın oluşturduğu oluk içersinden ileriye doğru uzanan
ve uçta genişleyerek iri çıkıntı halini alan labial sünger gibi bir yapı olan
labelluma sahiptir. Bu sıvı besine sokulur. Üzerinde incecik oluklar
bulunmaktadır. Salgılanan tükrük bu oluklardan alınacak besin üzerine
akıtılır ve bu suretle eritilen besin maddesi ayr ı oluklar vasıtası ile alınarak
özel olukla ağız boşluğuna sevkedilir. Görüldüğü üzere, karasineğin ağız
parçaları yapısı sokucu-emici olmaktan ziyade bir çeşit yalayıcı-emici
29
tiptedir.
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Sokucu-emici ağız (devam)

3. 2. 3. Antenler

Üç iğneli sokucu-emici ağız: Bitki dokusunu sokarak beslenmeye
uygun ağız yapısına sahip böcek takımlarından birisi de Thysanoptera'dır.
Bunların ağızlarında birisi sol mandibuladan, ikisi birinci maxilladan
yapılmış 3 iğne bulunur. Sağ mandibul körelmiştir.
Pirelerin (Siphonaptera) ağız parçaları bu tipte olup, 1 tanesi
epipharynx, 2 tanesi I.maxilladan (lacinia) oluşmuş 3 stilet içerir. Delme
işlemi kenarları tırtıklı olan maxillaya ait iğneler tarafından gerçekleştirilir.
Emme kanalı epipharynxle maxilla iğneleri arasında uzanırken, tükrük kanalı
maxillaya ait iğnelerin karşılıklı gelmesiyle oluşan oluktur. Labial ve
maxiller palpuslar dinlenme sırasında stiletleri örter.
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Koku organları olan antenler daima bir çift olup başın üzerinde,
genellikle bileşik gözlerin yakınından çıkarlar. Antenin baş kapsülünden
çıktığı delik anten forameni olarak adlandırılır. Antenlerin şekilleri ve boyu,
ergin ve yavru bireylerde farkl ı olabildiği gibi çeşitli böcek gruplarında da çok
değişik biçimlerde ortaya çıkar.
Protura’da tamamen körelmiştir. Diğer böceklerin tümünde çeşitli
tipte bir çift anten vardır. Gerçek segmentli anten yalnız Collombola ve
Diplura’da vardır. Bu hayvanlarda antenin son segmenti hariç diğerlerinin
hepsi, kaslarla donatılmıştır ve her biri ayrı ayrı hareket etme yeteneğine
sahiptir. Jonston organı yoktur. Diğer böcek türleri kamçı şeklinde bir antene
sahiptir.
Anten esas itibariyle bir kaide segmenti (scapus), kamçı veya sap
kısmı (Clavola, flagellum) ile bunu scapus’a bağlayan pedicellus (veya
pediculus) adı verilen segmentten oluşur. Kural olarak pedicellus’ta jonston
organı vardır. Clavola segmentlerinin şekilleri birbirine benzer veya 32çok
farklılaşmış olabilir.

Anten tipleri bilhassa clavola segmentlerindeki farklılaşmaya
dayanır. Segmentler ince uzun yapılı ve birbirine benzer ise iplik şeklinde
uzun bir clavola ortaya çıkar ki böyle anten filiform olarak adlandırılır.
Clavola segmentleri çeşitli şekillerde uzantılar taşırsa ciliat, anten tüy
demetleri taşırsa plumat, clavola segmentleri dişli ise serrat (serrulat)
segmentler bir tarafa uzantılı ise pectinat uzantılar iki taraflı ise bipectinat
segmentler lameller gelişmiş ise lamellat clavolanın uç segmentleri gittikçe
kalınlaşan bir yapıda ise topuzlu clavat, bu kalınlaşma bir baş oluşturacak
kadar fazlaysa capitat anten tiplerinden söz edilebilir.
Antenlerin yüzeyi çeşitli duygu iletebilen tüyler, kıllar ve papilla
denilen koku alan özel kabartılarla kaplıdır. Antenler bazı gruplarda eşeysel
farklılıklar taşır. Meloe (Coleoptera) gibi bazı cinslerde erkeğin anteni dişi
bireyi yakalayacak kadar kuvvetli geli şmiştir.
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Antenlere böceklerin larva ve nimflerinde de rastlanır, ancak
bunlarda bilhassa holometabol böceklerde anten yapısı ergininkine göre çok
34
değişiktir.

3. 3. Göğüs (Thorax)
Göceklerde göğüs (thorax) çok önemli bir vücut bölümüdür. Toplam üç
segmentlidir. Bu segmentler önden arkaya doğru prothorax, mesothorax ve
metathorax adını alır. Thorax’ın dorsalde notum, ventralde sternum ve lateralde
pleura adı verilen kitin plakalardan yap ılmıştır. Bunlarda göğüs segmentlerine
göre pro-, meso ve metanotum; pro-, meso- ve metasternum; pro-, meso- ve
metapleura gibi adlar alır.
Göğüs bilhassa hareket organlar ını taşıması yüzünden daha çok önem
taşır. Hareketin gerektiği gibi sağlanabilmesi, ekstremitelerin kuvvetli gelişmesi
ve sağlam bir biçimde vücuda bağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan göğüs
genel olarak dış iskelet olarak vücudun diğer bölümlerine göre daha kuvvetli bir
kitin yapıya sahiptir.
Ergin bireylerde her göğüs segmentinin ventralinde bir çift yürüme
bacağı çıkar. Meso-, ve metahorax’tan yanlarından çoğu böceklerde ergin
safhada gelişmiş kanatlar çıkar. Mesothorax’tan ön, metathorax’tan ise arka
kanatlar çıkar. Yalnız dipterlerin arka kanatları körelmiş olup halter adı verilen
bir deri çıkıntısı halindedir. Kanatlar baz ı böceklerde farklı seviyelerde
kitinleşmiş olup farklı işleri yerine getirirler. Örnek olarak Coleopterlerde ön
kanatlar çok fazla sertleşmiş olup elytra olarak isimlendirilir. Uçuş sırasında
36 iki
yanda tutularak hareketten ziyade d ümen şeklinde kullanılır.

6

İstirahat sırasında da bireyi koruyucu kalkan vazifesi g örür.
Orthopterlerde ön kanatlar da (tegmina) kalınlaşmış ise de harekete yine de
katılır. Kanatlar genellikle zars ı yapıda olup üzeri çeşitli pul diken tüy gibi
ektodermal yapılarla kaplıdır. Genellikle pigmentlidir. V ücuttaki trake
borucukları kanat içerisinde de dallanarak devam eder. Bunlar kanada destek
sağlarlar. Şekillenmeleri gruplar içerisinde sabit olduğundan böceklerin
37
bilhassa cins ve daha yukar ı kategorilerde sınıflandırılmasında önem taşır.
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3. 3. 1. Bacaklar
Bacaklar erginde üç çift iken larva ve nimflerde bu sayı değişebilir.
Kaideden itibaren segmentler coxa, trochanter, femur, tibia ve tarsus olup tarsus
da ayrıca 5 segmentli olabilir. Tarsusun kaidedeki b üyük parçası basitarsus veya
metatarsus olarak da adlandırılır. Böceklerin yaşayış şekillerine göre ortaya
çıkan bacak tipleri ve ait olduklar ı böcek grupları şöyledir.

Dinlenme esnasında bacakların hepsi, simetrik olarak ön bacaklar öne,
orta ve arka bacaklar arkaya uzanacak şekilde durur. Böcekler bacak-ayak
uçlarında yürürler. Pençeye dayanarak yürüyenler (bitler) azdır. Hareket
sırasında 1. ve 3. bacak ile diğer taraftaki 2. bacak aynı zamanda hareket eder.
Daha sonra karşıtları hareket eder.

Koşma ve yürüme için kullanılan bacak tipine Blattodea (hamam
böcekleri), Cicindelidae, Carabidae, Cerambicidae (Coleoptera) rastlanır. Ön
bacakları yakalayıcı tipte gelişmiş böceklere Mantodea, Dictyoptera,
Mantispidae (Neuroptera), Nepidae (su akrebi) (Hemiptera) familyalarında
rastlanır. Ön bacakaları kazıcı tipte gelişmiş olan böceklere ise en iyi örnek
Gryllotalpa gryllotalpa (Danaburnu) (Orthoptera)’dır. Sıçrayıcı bacak tipine
çekirgelerde (Orthoptera) ve bazı Coleoptera’da rastlanır.
Yüzücü bacakalar ise Hemiptera, bazı Coleoptera, Dytiscidae) görülür.
Toplayıcı bacak tipi ise balarılarında (Hymenoptera) bulunur. Bu son tipte tibia
ve 1.tarsus segmenti yassılaşmış ve etrafı özel kıllarla çevrilmiştir. Bu kıllar
adeta bir sepet oluştururlar. Arı çiçek tablasında beslenirken, çiçek tozlarını da
39 bu
sepetçiğe toplar.
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3. 3. 2. Kanatlar
Böcekler için belkide en karekteristik organ kanatlardır. İlkel böcek
gruplarında (Apterygota) kanatlar primer olarak gelişmemiştir. Pterygotlarda
ise kanatlar her zaman bulunur. Thoraxın yanlarından uzanan deri
kıvrımlarıdır. Bunlar gerçek ekstremiteler değillerdir. Kanatlar ancak böcek
erginleştiğinde tam manasıyla gelişir. Kanat içerisinde vücuttan uzanan trake
boruları ve ayrıca bir miktar kan sıvısı da bulunur. Trakeler kanat içerisinde
kanat damarları adını alır. Kanat damarları, gruplara göre çok değişik yapılar
gösterir. Bu yapılar sınıflandırmada büyük önem taşır.
Prothorax’tan çıkan kanat çifti tegula adını alır ki bu yapılar körelmiş,
kısa kitin parçalar olup harekete katılmaz. Esas kanatlar ön ve arka kanatlar
olup birer çifttir. Ön kanatlar meso-, arka kanatlar ise metathorax
segmentlerinin yanlarından çıkarlar. Dipter’lerde arka kanatlar körelmiş, kısa
zarsı uzantılar halindedir. Buna halter ad ı verilir. Ön kanatlar genel olarak
arka kanadı örter. Kanatlar çoğunlukla zarsı yapıdadır. Ancak bazı gruplarda
ön kanatlar kitinleşmiş, dolayısıyla kalınlaşmıştır. Orthopter’lerde
43
kalınlaşan ön kanatlar iki farklı bölge halinde gelişmiştir.
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Bir kanatta çeşitli bölgeler değişik şekilde isimlendirilir. Kanatlarda
costa, Termen, dorsum, apex, anal, discal, postdiscal, marginal, submarginal
bölgelerini öğreniniz. Kanat damarlar ı kanat kaidesinden çıkarak boyuna
uzanır. Boyuna uzanan temel damarlar: Costa, Subcosta, Radius, Media,
Cubitus, Analis’tir. Costa ve subcosta tek başına uzanır. Radius en fazla beş
dallı, Media dört dallı,Cubius ise iki veya üç dallı olabilir. Analis ise tek
başına uzanan 2-3 damar halindedir. Kanatlarda ayr ıca enine uzanan az veya
çok sayıda sekonder damarlar da bulunur.
İlkel gruplarda daha çok sayıda olan bu damarlar, boyuna damarlarla
birlikte hücre (cell) adı verilen odacıkları oluştururlar. Hücre sayısı bazen bir
kanatta binlerce olabilir. Buna kar şılık kelebeklerde sadece bir hücre vardır.
Hücreler bazı bölgelerde pigment birikimi ile de renklenirler ve özel olarak
isimlendirilirler (pterostigma). Bu yapılar özellikle bazı odonat’larda
taksonomik karakter olarak kullan ılır.
Kanat yüzeyi çıplak olabileceği gibi tüy, kıl, pul gibi özel yapılarla da
kaplı olabilir. Bu yapılar bazen takımlar için dahi karekteristiktir. Nitekim
44
pullar Lepidoptera, kıllar ise Trichoptera takımlarına özgüdür.
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Kanatlar serbest yaşayan böcek gruplarında genellikle iyi gelişmiş
hareket organlarıdır. Buna karşılık, parazit gruplarda kanatlar sonradan
körelmiştir. Phithireptera, Siphonaptera gibi ektoparazit takımlarda kanatlar
sekonder olarak kaybolmuştur. Sosyal yaşayan bazı böceklerde ise belirli
hayat dönemlerinde kanatlar ortaya çıkar. Karıncalarda erkek ve dişilerde
sadece çiftleşme döneminde kanatlar görülür.
Kanatlar uçuş sırasında havada 8 işareti çizecek şekilde hareket
ettirilir. Uçuşa bazı gruplarda her iki çift, bazılarında ise sadece ön kanat çifti
katılır. Bu taktirde arka kanatlar u çuşa dümen vazifesi görerek katılır.
Kanatların saniyede çırpılma sayısı da gruplara göre değişir. Literatüre göre
bazı kelebeklerde 9, balarısında 190, ev sineğinde ise 300 defa kanat çırpılır.
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Kanatlar böceklerin hareketini sağlaması açısından büyük yarar
sağlarsa da hareket, aynı zamanda hava cereyanlar ıyla da önemli ölçüde
gerçekleştirilir. Kanatlar buna karşılık böceklerin düşmanlarından kaçışını
48
kolaylaştırması yönünden daha fazla gereklidir.

8

3.3.2.1. Ön ve arka kanatların birbirine bağlanması
Bir çok durumda ön kanatlar uçma işlevini yürütmek için gelişerek
büyümüş, arka kanatlar ise küçülmüştür. Hatta iyi uçucularda ön kanadın bir
parçasıymış gibi hareket etmeye ba şlar.
Ön ve arka kanadın birbirine bağlanması için çeşitli yapılar gelişmiştir.
İlkel kelebeklerde (Micropterygoidea ve Hepialoidea) ön kanadın kaidesinin arka
kısmı, jugum denen parmak şeklinde bir çıkıntı taşır.
Distal kenarında kıllar bulunan bu uzantı arcılığıyla arka kanadın
costasının arka alt tarafına geçerek iki kanadı birbirine bağlar (İlkel kelebeklerin
Jugatae grubu). Gelişmiş kelebeklerde ise arka kanad ın costası, kaideye yakın bir
yerinde kuvvetli ve uzun kıllarla donatılmış frenulum denen bir çıkıntı taşır.
Frenulum, ön kanadın arka kenarının alt kısmında retinaculum denen bir bölgeye
tutunur. Retinaculum ya öne doğru yönelen bir kıl demetinden ya da tek bir
parçadan oluşmuş kitin plakadan ibarettir (kelebeklerin Frenatae grubu).
Balarılarında ise arka kanadın costasında bulunan retinaculum bir sıra
kuvvetli kanca şeklinde kıldan oluşur. Bu kancalar ön kanadın kıvrılmış arka
kenarına takılır. Yaprak güvelerinde, ön kanadın arka kenarında iki çıkıntının
arasında kısa bir girinti ya da yiv vard ır. Bu girinti arka kanadın costasının öne
doğru uzanan bir çıkıntısına yataklık yapar ve ön kanattaki çıkıntılardan çıkan
49
kıllar ise yanlara dönerek arkadan gelen bu çıkıntıyı sıkıca bağlar.
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3. 4. Karın (Abdomen)
Abdomen, böceğin basit yapılı bölümüdür, ancak vücudun önemli iç
organlarını taşıması yönünden önemli bir vücut parçasıdır. Sindirim borusunun
büyük bir bölümü, ovaryum, testis, boşaltım organı ve kalbin büyük bir bölümü
burada yer alır. Ön kısmıyla göğse bağlanır ve arkaya doğru çoğunlukla gittikçe
incelir. Arı ve karıncalarda abdomenin öndeki birkaç segmenti iyice incelmiş
olabilir.
Embriyo döneminde 12 segmentli olmasına karşılık, erginde kural
olarak 11 segmentlidir. Özellikle sineklerde oldu ğu gibi birkaç segmentin
kaynaşmasıyla segment sayısında azalma görülebilir. Bu azalma sineklerde 1 ve
2. segmentin, birçok böcekte de 10. ve 11.segmentin ayrı ayrı ya da her ikisinin
9. segment ile kaynaşmasıyla olabilir.
Sadece Protura’da 11 segment tam olarak görülebilir. Bir çok böcekte
8.segmentten sonraki segmentler çeşitli amaçlar için değişmeler görülür. Kural
olarak dişilerin eşeysel açıklığı 8.segmentten veya onun arkasından, erkeklerinki
ise 9.segmentten dışarıya açılır. Dolayısı ile bu iki segmente “genital
segmentler”, bundan önceki segmentlere de “pregenital segmentler”, sonraki
51
segmentlere de “postgenital segmentler” ya da “terminalia” adı verilir.

Abdomen dış iskelet bakımından da göğse göre daha zayıf yapılıdır.
Bazı böceklerde bilhassa kanatlar ın örtü vazifesi de gördüğü Coleoptera’da
sertleşmiş elytra’lar vücudun bu hassas bölgesini dış etkilere karşı korurlar.
Pregenital segmentler çok basit olarak kitinleşmiş genital segmentler
ise bilhassa erkek bireylerde daha fazla kitinle şmiş olup özel kısımları ve
şekilleriyle böceklerin sınıflandırılmasında, bazı türlerin kesin teşhislerinin
yapılmasında çok önemli bir rol oynar. Abdomen segmentlerinin s ırt
tarafındaki plakalara “tergum” (çoğulu tergit), karın tarafındaki plakalara ise
“sternum” (çoğulu sternit) adı verilir.
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1. Cercus: Onbirinci segmentin üye kalıntısı olarak kabul edilir.
Thysanura, Ephemeroptera ve çoğu Plecoptera’da bir anten gibi, Gryllidae,
Mantoptera, Blattoptera’da daha kısa, Acrididae’de tek bir uç segment
halindedir. Odonat larvalarında trake borucuklarıyla donatılmış yaprak
şeklindedir. Ephemeroptera larvalarında terminal filament ile birlikte ipliksi
bir yüzme organı meydana getirir.

Abdomen segmentlerinde göğüste görülen gerçek üyeler ve kanatlar
yoktur. İç organlar abdomende uzun eksen istikametinde fakat kar şılık olarak
yerleşmişlerdir.
3. 4. 1. Abdomen Üyeleri
Böceklerin embriyolojik gelişimleri sırasında her segmentinde bir
üye taslağı yer almaktadır. Ancak böceklerin büyük bir kısmında ergin
evrelerde bu taslaklar tamamen k örelmiştir. Ancak ilkel gruplarda 53baz ı
segment kalıntıları veya bunların bazı uzantıları hala bulunmaktadır.

2. Larvalardaki üye kalıntıları: Ephemeroptera larvalarında
bulunan solungaç yaprakçıkları. Bunlar yanlarda terguma bağlanan toraks
bacaklarının coxasına denk bir kaide plakası üzerinde yer alan eklemli yapıya
sahip, bir çok iplikçik taşıyan yapılardır. Yine kelebek ve yaprakar ılarının
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tırtıllarındaki küt anüs ayakları bu tip üye kalıntılarına örnektir.
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3. Erginlerin bazılarındaki abdomen üyeleri: Abdominal üye
kalıntılarına bazı ilkel böceklerin erginlerinde de rastlan ılır. Collembola
türleri bu üye kalıntıları yardımıyla ileriye doğru sıçrar. Bunlarda ilk
abdomen segmentindeki üye kalıntıları sternumun ortasında duran bir
“ventral tüp”’e (karın tüpüne) dönecek şekilde kaynaşmıştır. Üçüncü
abdomen segmentinde de bir üye çifti daha bulunur. Uç kısmındaki serbest
uçlarının dış tarafları dişlidir ve sakin durumda s ıçrama çatalının kancası
olarak görev yapar.
Bu işlevlerinden dolayı”ratinaculum” adı verilir. Yine bu böceklerde
furcula adı verilen sıçrama organı 4. segmentte, kaidede kaynaşmış bir
manubrium ve birbirinden ayrı iki koldan oluşmuş bir uç kısımdan meydana
gelir. Manubrium’dan daha sonra “dens” denen bir parça ve uçta “mucro”
denilen bir uç kısım bulunur. Retinaculum ve furcula bir araya geldiklerinde
bir çeşit kancalanma meydana getirir.
4. Stylus: Diplura ve Thysanura’da meso- ve metatoraks bacaklarının
koksası ile eklemli segmentsiz, taş kalemi şeklindeki çıkıntılara “stylus”
denir. Aynı zamanda 2-9.abdominal segmentlerde de birer çift stylus taşırlar.
Keza bu stylusları kanatlı böceklerin bazı gruplarında son sternum ucunda
55 da
görmek mümkündür.
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Sindirim Sistemi

BÖLÜM 3. BÖCEKLERİN VÜCUT YAPISI (ANATOMİ)

Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve buna doğrudan ya da dolaylı olarak bağlanan
çeşitli bezlerden meydana gelir. Sindirim kanal ı önde ağız ve arkada anüs açıklığı
olan vücudu baştan sona kateden bir boru şeklindedir.
 Ön bağırsak (Stomadeum)
 Orta bağırsak (Mesenteron)

Sindirim kanalı

 Arka bağırsak (Proctodeum)
Stomadeum ile mesenteron arasında stomadeal veya cardiac kapakcık,
Mesenteron ile proctodeum arasında proctodeal veya pyloric kapakçık yer alır.
Yapı olarak stomadeum ile proctodeum ektodermden, mesenteron endodermden
gelişmiştir.
Sindirim kanalının uzunluğu ot yiyenlerde (herbivor, phytophag), et yiyenlere
göre (carnivor, zoophag) daha uzundur. Hatta pislikle beslenenlerde kanal
uzunluğu diğerlerine göre en uzundur.
1

2
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Stomadeum
 Ösefagus
 Kursak (Crop)
 Proventrikulus (ön veya çiğneyici mide)
 Kardiak kapak (Valvula cardica)
Mesenteron
Proctodeum
 Pylorus
 Pilorik kapak (Valvula pylorica)
 İleum (ince bağırsak)
 Kolon (kalın barsak)
 Valvula rektalis
 Rektum
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Ağız boşluğunda

 İç yüzeyi bir takım kitinsel, diş gibi çıkıntılarla kaplı olan ön veya çiğneyici

• Mandibular bezler
• Faringial bezler

mide, besinin ufalanmasını sağlar; fakat yüzeyi kitinsel olduğundan besin
absorbsiyonu olmaz.

Tükrük bezleri

• Labial bezler

 Proventriculus, besinleri parçalama ve karıştırma ile görevlidir. Ayrıca katı

• Faringial şişlik

besinlerin geriye doğru hareketini engelleyen bir kapak gibi g örev yapar
fakat sıvı besinlerin geriye doğru hareketini engelleyemez.

• Özellikle Hymenoptera ve Lepidoptera gibi emici ağız yapısına sahip
böceklerde çok iyi gelişmiştir ve sıvıların tanzim edilmesinde
kullanılır. Sokucu ve çiğneyici ağız yapısına sahip böceklerde de
vardır, fakat besinlerin ağızdan özefagusa geçişinde rol oynarlar.

 Ventriculusa geçen besin maddesi, sindirim için gerekli sıvılarla karşılaşır ve

Kursağın görevi yenen besini sindirilene kadar bekletmektir. Al ınan besin
saklanarak çiğneyici mideye kısım kısım geçirilir.

 Sindirimle ilgili başlıca iki hücre tipi vardır. Biri "silli silindirik" hücreler,

• Çeşitli ergin sivrisinekler ve kan emen Diptera türleri, normal koşullarda
kan ve protein içeriği fazla olan diğer besinleri, doğrudan doğruya
ortabarsağa gönderdikleri halde özellikle şeker kapsayan besinler bir süre
kursakta bekletmektedir.

yavaş yavaş absorbsiyona uğrayarak sindirilir. Ventriculus sindirim kanalının
başlıca salgı bölgesidir.
diğeri ise "goblet" hücreleridir. Goblet hücrelerinin görevi sindirim salgılarını
biriktirip salgılamaktır. Silli silindirik hücreler ise sindirim enzimlerini
meydana getirmekte ve emilme olayında rol oynamaktadır.

7
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 Salgılanan enzimler genel olarak lipaz, maltaz, ve tripsin olup ayrıca bazı özel
maddelerin sindirimini yapacak enzimlerde salgılanır.
• Elbise güvesi larvaları kıl benzeri maddelerin sindirilmesini sa ğlayan keratinaz
enzimine sahiptir.

 Besin sindirildikten ve büyük bir kısmı absorbsiyona uğradıktan sonra geri
kalan kısmı arka barsağa geçer. Burada da (ön kısımda) az miktarda
absorbsiyon olur; özellikle besin artıklarından kalmış olan su bu bölümde
alınır.

 Bazı böcekler aldıkları selülozlu besinleri sindirecek enzime yeterince sahip
değildirler; bu sebep ile bunların art barsaklarında bulunan mikroorganizmalar
sindirim işini yapar.
• Örneğin Termitler (Isoptera)'de durum böyledir.
• Bazı böcek grupları örneğin yaprak bitleri (Aphididae) aldıkları fazla miktardaki
şekerli sıvıları art barsaktaki özel bir kısımda toplayıp Cornicle aracılıyla dışarı
atarlar.
9
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Dolaşım Sistemi

• Böceklerin dolaşım sistemi vücutlarının dorsaline yerleşmiş ve iki kısma
ayrılabilen bir boru sisteminden olu şmuştur.

• Abdomende bulunan pompalama organ ı, kalp adı ile anılır. Her segmentte az
çok şişkin bir kısmı olan bir dizi ufak bölmelerden ibarettir. Bu bölmelerin
yanlarında ostium adı verilen delikler kanın içeri girmesine yarar. Thorax
içersinde bulunan kısım ise kalbin basit bir tüp şeklindeki uzantısı olan Aort'tur.

• Bazı böceklerde kan dolaşımına yardımcı olmak üzere kalpten başka yardımcı
pompalama organları da bulunur.

• Kalp, kanı kapalı olan posterior kısımdan pompalayarak anteriora doğru başın
iç boşluğuna boşaltır. Buradan da kan geriye do ğru vücut boşluğu içerisine
akarak çeşitli doku ve organları yıkar sonra kalbe geri döner.

• Kanın dolaştığı vücut boşluğuna hemocoel denir.
• Vücut boşluğunda dolaşan kan yani hemolymph sıvı olan plasma ve
hemocyteleri içerir.

11
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Dolaşım Sistemi
 Vücut boşluğundaki hacimleri büyük sinüslerde kan dolaşımı, dar lümenli
damarlardakinin aksine çok yavaştır. Bu nedenle bu bölgelerin besin almaları
güçleşir. Bu durumda bu hacimlerin küçültülmesi için yardımcı bazı yapılar
gelişmiştir. Hava keseleri, bu sinüslerin sıkıştırılarak hacminin küçülmesini ve
dolayısıyla kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

 Uzun zaman, hava keselerinin, uçucu böceklerde, sadece oksijen sağladığına
inanılmıştı. Fakat bu keselerin dolaşım sistemini etkileyerek enerji maddelerinin
ulaşımını hızlandırdığı saptanmıştır.

 Özellikle arı ve sineklerde çok büyük olan hava keseleri, vücut boşluğunu etkin bir
şekilde daraltarak hemolenfin iletimini hızlandırır.

 Keza son deri değişiminden hemen sonra, kıvrılmış ve buruşmuş integüment ve
kanatların düzgünleşmesi için hemolenf basıncının arttırılması yaşamsal öneme
sahiptir.

 Hava keselerinin şişirilmesinin yanısıra, yutulan havanın bağırsaklara
doldurulmasıyla da büyük bir iç basınç oluşturulur. Bu da hemolenf sinüslerinin
sıkıştırılmasını ve dolayısıyla hemolenf basıncının yükselmesini sağlar.
13

14

Dolaşım Sistemi
 Sindirilmiş besin maddeleri sindirim sisteminden absorbe edilir ve organlara
taşınır. Organlarda meydana gelmiş, artık maddeler boşaltım organına getirilir.
Ayrıca hormonlarda kaynaklarından organlara kanla taşınır.
 Solunum: böceklerin hepsinde Trakeoller hücrelerin bütününe ulaşamamakta
ve buralarda direkt solunum yapılmamaktadır. Şüphesiz bu hücreler ihtiyacı
olan O2 yi kanda erimiş olarak bulunan O2 deposundan almaktadır.
 Korunma: Hemositler belli bakteri ve parazitleri elimine ederler. Yaraların
onarılması yine kan veya onun hemositleri ile yapılır.
 Hydrolik görev: Kan volümünün bütünüyle vücut duvarı içinde bir tarafındaki
basıncı diğer bölümüne nakledilebilmektedir. Bu mekanik durum, vücutça
birçok yerlerde faydalı olmaktadır. Kan basıncı thorax ve abdomen veya ikisi
birden kontraksiyonu ile düzenlenmektedir. Kan basıncının birbirini takiben
artması ve azalması solunum hareketi ile ortaya çıkmakta ve trakelere ait hava
ceplerinin boşalması ve dolmasını sağlamaktadır. Lokalize edilmiş bir kan
basıncı gömlek değiştirme sırasında dış derinin çatlamasına yardımcı olur.

Solunum Sistemi
Böceklerde solunum, integümentin içeriye doğru çökmesiyle oluşan ve her organa
ulaşacak şekilde dallara ayrılmış “trake sistemi” ile gerçekleştirilir. Dolaşım
sisteminin solunuma katkısı çok azdır.
Trake Sistemi
1. Spirakulum
2. Trake
3. Trakeol

15
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Solunum Sistemi

Solunum Sistemi
 Holopneus hayvanlar

Trake sistemi

• Günümüzde yaşayan böceklerin büyük bir kısmında 10 çift stigma bulunur.

Trake sistemi, vücudun lateralinde, genellikle pleura’da segmental olarak
sıralanmış “stigmalar (spiraculum) ile dışarı açılır.
En basit stigma Apterygota’da bulunur ve doğrudan trake içine açılır. Stigma,
stigma açıklığı ve atriumdan oluşur. Bazı gruplarda elek şeklinde bir yapı
görülürken bazılarında tüylerle kaplıdır. Bu yapılar trake sistemine toz ve su gibi
maddelerin girişini engeller.
Bazı böcek gruplarında stigmalar içten veya dıştan kapaklı olabilir. Karasal
böceklerin çoğunda su kaybının kontrolünde önemli olan kapatma mekanizması
bulunur. Stigmalar trake gövdesine açılır.
Stigmalar, başta bulunmaz. Baş kısmına vücudun lateralinde yer alan, lateral ana
daldan ayrılan dalcıklar oksijen götürür. Bu dalcıklardan dorsaldeki anten, göz ve
beyine ventraldeki ise ağız parçalarına ve onları hareket ettiren kaslara oksijeni
götürür. Kural olarak birinci göğüs segmentinde de stigma bulunmaz. Daha sonraki
iki segmentte birer çift stigma bulunur. Karında ise ilk sekiz segmentte birer çift
stigma bulunur.
17

 Hyperpneus hayvanlar
• Diplura takımından Japyx ve J. gigas, mezo-ve metathoraxında kökeni
bilinmeyen birkaç çift (2’şer çift) stigma bulunur, buna karşılık 8.abdominal
stigma bulunmaz.

 Hemipneus hayvanlar
• Bazılarında ise embriyolojik gelişimin başlangıcında bütün stigmalar
oluşmasına karşın, daha sonra bunlardan bir k ısmı kapanır.
• Bu durum değişik şekillerde bir çok holometabol böcekte ve onların pupalarında görülür. Keza sularda yaşayan larvalar da stigmalarını çok defa tıkarlar.

 Metapneus hayvanlar
• Sivrisinek larvalarından bildiğimiz gibi hayvan zaman zaman su yüzüne
gelerek abdomenin arka kısmı ile hava alır. Bunlarda boru şeklinde uzamış
“sifon” denen bir uzantının ucunda bulunan 8. Abdominal stigma i şlev görür.
18
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Solunum Sistemi
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Solunum Sistemi
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Solunum Sistemi
 Branchipneus hayvanlar
• Suda yaşayan bir çok larvada ise çok defa tüm stigmalar kapanmıştır.
Bunlarda, trake ya integüment içerisinde, bazen sonbarsakta bir çok dallara
ayrılarak oradaki ince deriden gaz al ışverişi yapar ya da vücudun çeşitli
yerlerinden, özellikle abdomenden dışarıya doğru trakelerle donatılmış
keseler halinde çıkarak aynı amaç için (solunum) kullanılır. Ephemeroptera,
Plecoptera, Odonata, bir çok Trichoptera, birkaç Planipennia, Lepidoptera
ve Coleoptera larvası).

 Hypopneus hayvanlar

22

Solunum Sistemi
Her segmentte trake gövdesinden doku ve organlara hava g ötürmek üzere çok
sayıda dal çiftleri ayrılır. Bu dalların sayı ve konumları çok değişik olmakla
beraber,
 Her segmentte kalbe ve dorsal kaslara hava g ötüren dorsal dal.
 Sindirim ve üreme organlarına bacak ve kanatlara hava g ötüren lateral
veya visceral dal
 Ventral kaslara ve sinir şeridine hava götüren ventral konumlu damar
olmak üzere üç büyük dal ayrılır.

• Bir çok hemipneus hayvanda stigmalar sadece kapatılmaz. Metamorfoz ya
da embriyonal gelişim sırasında tamamen köreltilir. Apterygotlarda görülür.

 Apneus hayvanlar
• Poduridae’de tüm stigmalar hatta trake sisteminin tümü kaybolmuştur.
Hayvan derisiyle solunum yapar. Solunum organlar ının kaybolması ikincil
olarak ortaya çıkar.
23
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Boşaltım Sistemi

Solunum Sistemi
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Boşaltım Sistemi

• İlke kez İtalyan Bilim adamı Malpighi tarafından gözlemlenmesinden dolayı bu
isim verilmiştir. Örümcek ve trakeli hayvanlar i çin özelleşmiş boşaltım
organıdır. Çoğunlukla son barsak kanalına bir çelenk gibi açılırlar.

• Ucu kapalı bir tüp şeklinde olup kapalı olan uçları vücut boşluğunda serbest
olarak bulunur ve trake borucuklar ı tarafından sıkı bir şekilde donatılır. Bu
tüpler çoğunlukla dallanmaz. Son u çları bazen şişkinleşir ve yerine göre
birbiriyle kaynaşır.

• Malpighi tüplerinin sayısı gruplara ve türlere göre değişir. Bazı kabukbitlerinde
iki tane ince uzun, kelebeklerde 6, balar ılarında 150 kadar kısa tüpçük olabilir.
Yaprak bitlerinde hiç yoktur.

• Histolojik yapısı bağırsağınkine benzer. Yine içte bir epitel tabakası bulunur.
Sayıca az, halkasal ve boyuna kaslarla donat ılmıştır. Balarılarında 6-8 yassı kas
lifi malpiki tüpünün yay gibi kıvrılmasını sağlar. Ektodermden meydana
gelmesine karşın kitin içermez. Hücrelerin iç yüzeyinde bağırsakta olduğu gibi
mikrovilluslar bulunur.
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Boşaltım Sistemi
Malpiki tüpünün iç kısmındaki salgı sıvı halinde olmasına karşın, kaideye doğru
gittikçe yani bağırsağa yaklaştıkça üre granülleri fazlalaşmaya başlar. Çünkü
rektal papillerde olduğu gibi burada da su emilimi vard ır ve sonuçta ürik asit
kristalleri meydana gelinceye kadar yo ğunlaştırılır. Bir çok durumda her malpiki
tüpü bağırsağa bağlandığı kısma yakın 1/3’ünde farklı bir bölge taşır. Bu kısım
balon gibi genişlemiş ve “ampul adını almıştır.
Böceklerin malpiki tüplerinden salgılanan atık maddeler, öncelikle ürik asit,
sodyum ve amonyak tuzlarıdır. Buna ilaveten sodyum- magnezyum ve kalsiyum
karbonat salgılanır. Bütün salgılar ilk olarak son barsağa ulaşır oradan da bağırsak
atıklarıyla dışarıya atılır.
Ozmoregülasyon: Suda yaşayan böceklerde, besinlerle ve deri ile vücut içerisine
geçen su, malpiki tüplerinden, renksiz bir sıvı (üre ile birlikte) şeklinde son
bağırsaktan dışarıya atılır. Buna karşın kara hayvanlarında su içilebilmesi için tüm
olanaklar kullanılır ve su, son bağırsaktan hemen hemen tümüyle geri emilir. Bu
emilimde aktif taşınım da önemli rol oynar. Bitki öz suyu emenlerde, besin, özel
bir filtre ile bağırsakta süzülerek alınır ve sindirim için bağırsakta tutulur; fazla su
dışarıya atılır.
29

28

Sinir Sistemi
 Başta oesophagus’un alt ve üst kısımlarındaki ganglionlar birbirleriyle
bağlantılıdır. Ventralde zincir halinde uzanan sinir sistemi baz ılarında abdomen
boyunca devam ettiği halde, bazılarında torax’ta ayrı bir göğüs ganglionu bulunur.
 Baştaki yutak üstü ganglionundan göz, anten ve altdudağa,
 Özofagusun altından ise ağız parçalarına,
 Torax’taki sinir düğümünden bacak ve kanatlara,
 Abdomendekilerden iç organlara sinir kolları uzanır.
 Böceklerde koklama, tatma ve dokunma organlar ı vücudun çeşitli bölgelerine
yayılmıştır. Bunlar bazen anten, palpus maxillaris, palpus labialis gibi organlar
üzerinde toplanmış olabilir.
 Bazı böcekler tat alma organları bakımından özellikler gösterir. Tat alma organları
kısa küt koniler halinde genellikle a ğızda bulunur (Kelebek ve sinekler). Tat alma
organlarına ayrıca ayakta da rastlanır.
 Koku alma böceklerde çok önemli olup ancak bu şekilde eşeyler birbirlerini ve
dişi bireyler yumurta koyaca ğı doğru ortamı bulabilirler.
 Böcekler ısıya karşı da hassastır. Ancak bunun nasıl algılandığı bilinmemektedir.
Aynı şekilde neme karşı olan hassasiyetin de hangi organlarda y önetildiği
aydınlatılamamıştır.
30
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Merkezi Sinir Sistemi (MSS)
• Beyin
• Ventral sinir kordonu
• Ganglion
• Neuron
Çevresel Sinir Sistemi
• Controls
• Sindirim Sistemi
• Solunum Sistemi

Görme Organları
Böceklerde ışığa karşı duyarlı organlar
a) Dermal alıcılar,
b) Dorsal ocelli,
c) Stemmata (lateral ocelli),
d) Bileşik gözler

Böceklerde görülen ocellus gözler
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Görme Organları
• Dermal ışık alıcıları: Sadece bazı böcek gruplarında lepidopter larvaları,
Periplanata (Blattodea), Tenebrio larvaları (Coleoptera) gözleri ve oceller iptal
edilse ya da mat bir madde ile örtülse dahi ışığa karşı reaksiyon gösterirler.
• Dorsal ocelli: Normal olarak 3 adet olup ba şın üst kısmında üçgen oluşturacak
şekilde sıralanmıştır. Plecopterlerde alın üzerinde, diğer böcek gruplarında
ortadaki ocel, alında, yan oceller ise alın ve vertex bölgeleri arasındaki dikiş
üzerinde yer alırlar. Blattodea’da yok ya da çok nadir olarak fenestrae olarak
isimlendirilen körelmiş yapılar halinde ortaya çıkar. Siphonaptera’da çift
halindeki ocelli, eğer mevcut ise başın iki yanında yer alır. Bu grupta bileşik
gözler tamamen kaybolmuştur. Bazı böcek gruplarında Odonata ve Bombus ssp
median ocellus diğer iki lateral ocellus bulunmadığından bilateral yapı gösterir.
• Stemmata (lateral ocelli): Lateral oceller, bazı istisnalar ile birlikte böcek
larvalarında bulunan yegane gözlerdir. İsminden de anlaşılacağı gibi başın iki
yan tarafında yer alır. Sayıları değişebilir, hatta aynı türde dahi sabit sayıda
olmayabilir. Bazılarında ise bu sayı 6, 7 hatta daha fazla olabilir. Lateral ocellerin
yapısı dorsal ocellerinkinden farklılık gösterir. Histolojik yapısı da oldukça
değişkendir.
35

Ancak 4 esas tipte özetlemek mümkündür.
1. Tenthredinidae: Tek lateral ocel, yapı bakımından dorsal ocelden farklı değildir. Mercek
gibi kornea, kalın bir korneajen hücre tabakasından salgılanır. Korneajen altında pek çok
retinuladan bir retina meydana gelir. Benzeri oceller, Tipula (Diptera), Cicindela
(Coleoptera)’da görülür.
2. Dytiscus (Coleoptera), Myrmeleon ve Sialis (Neuroptera) mercek şeklindeki kristalin
yapı, kornea altından salgılanır.
3. Lepidoptera ve Trichoptera’da larval ocellus bir kornea ve kristalin yap ıya sahiptir.
Ancak yedi retina hücresi bulunur ve tek bir retinula meydana getirilir.
4. Bazı Nematocera (Diptera) larvalarında lateral oceller basitleşmiş olabilir. Birkaç retinula
ve kornea merceği de körelmiş ya da kaybolmuş olabilir.

Normal olarak ergin bir b öcek, hem bileşik hem de dorsal ocel taşır. Ancak bazı gruplarda
bilhassa kanatsız formlarda dorsal oceller genellikle kaybolmu ştur. Stemmata ise sadece
endopterygot’ların larvalarında görülür. Karanlık ortamlarda yaşamaya alışmış formlarda
ışığa karşı hassas organlar zayıflamış ve körelmiş olabilir. Endoparazitlerde, mağaralarda
yaşayan (cavernicol) türlerde, termit ve karınca yuvalarında yaşayan veya toprak içinde,
bitki dokusu içinde galeri açan formlarda böyle bir körelme mevcuttur.
36
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Görme Organları

Sindirim Sistemi

d) Bileşik gözler: Nokta gözlerde sadece bir ommatidium (facet) mevcutken
bileşik gözler çok fazla ommatidiumdan meydana gelmiştir. Ancak bazı
durumlarda örneğin bir çeşit karıncanın (Ponera punctatissima) işçilerinde
olduğu gibi her göz bir fasetten oluşur. Diğer karınca türlerinde bu sayı
işçilerde 100-600, dişilerde 200-830, erkeklerde 400-1200 arasında
değişebilir. Musca (Diptera) türlerinde 4000 faset, bazı lepidopter türlerinde
12000-17000, hatta bazı odonat türlerinde 10000-28000 veya daha fazla
sayıda fazet bulunabilir.
Bazı böceklerde fazetler gözde her zaman eşit boyda olmayabilir. Bazı erkek
sineklerde (Bibio, Similium) farklı boylarda fazetlerden oluşmuş iki bölge
seçilir [bazı Cerambycidae (Coleoptera) ve Cleon (Ephemeroptera)] Cleon
cinsinde gözün ön kısmı sütun gibi bir çıkıntı üzerinde yer alır, buna karşılık
arka kısmı normaldir.
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Görme Organları

Ommatidium
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Ommatidiumun yapısı

 Cornea
 Korneajen tabaka
 Kristal koni hücreleri
 Primer iris hücreleri
 Retinula
 Sekonder iris hücreleri
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Görme Organları
Böceklerin yaşam tarzına göre facet gözler;
• Apozisyon gözler (Gündüz gözleri)
• Süperpozisyon gözler (Gece gözleri)

45

46

47

48

8

Görme Organları
Böceklerde görülen bileşik gözlerin bazı tipleri şunlardır:
1. Eucone tip: Bu tipte Ommatidium’da gerçek kristal koni bulunur. Nukleusları üst
kısımdadır. Thysanura, Orthoptera, Odonata, Ephemeroptera, Lepidoptera,
Hymenoptera, bazı Hemiptera ve bazı Coleoptera’da görülür.
2. Pseudocone tip: Ommatidium’da gerçek kristal koni yoktur. D ört hücre saydam
ve yarı akıcı bir madde ile doludur. Baz ı Diptera’da görülür.
3. Acone tip: Bu tipte bir takım uzun ve saydam hücreler bulunur. Bunlarda kristal
koni, kristalin veya yar ı akıcı sıvı salgılanamaz. Dermaptera, bazı Hemiptera, bazı
Diptera ve bazı Coleoptera’da görülür.
4. Exocone tip: Kuticula orjinli extracellular bir koni kristal koninin yerini al ır. Bazı
coleoptera’da rastlanır.

Bileşik gözler boy ve şekil olarak böceklerde genellikle büyük ve küreseldir. İlginç
bir şekil Ephemeroptera’dan verilebilir. Baetidae familyasında erkeklerde büyük
bileşik gözlerin her biri iki lopludur. Dorsaldeki bileşik göz lobu daha iri olup bu
özel yapı, uçuş sırasında erkeğin dişisini bulabilmesine yaramaktad ır.
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Işık Algılayan Organlar
Bazı böcek gruplarda ışık meydana getirme özelliği vardır. Bunların bir kısmı kendi
özel organları yardımıyla ışık çıkarır. Diğeride ışık meydana getirebilen bakteriler
yardımıyla olur.
Gerçek ışık yayımlayan böcekler Coleoptera takımından Lampyridae ve
Cantharidae familyasına bağlı türlerdir. Lampyridae familyasında ışık bütün
gelişme dönemlerinde meydana getirilir. Bununla ilgili organlar, 6. ve 7. abdominal
segmentin ventralinde bulunur. Burada ışık, türe özgü olarak sürekli veya seyrek
olarak yanar söner. Bazı gruplarda uçarken ve dinlenme halindeki ışığın rengi
farklıdır.
Işık meydana getirme organı saydam bir kutikula tabakası gerisinde yerleşmiş bir
sıra iri fotogenik hücreden ibarettir. Bunların etrafında ve aralarında yoğun trake
sistemi vardır. Fotogenik hücreler vücut içine doğru birkaç sıra hücreyle
kuşatılmıştır. Bu tabakaya aksettirici tabaka adı verilir. Bu organının ışık meydana
getirmesi esas olarak, fotogenik hücreler içindeki oksidasyon sonucu oluşur.
Luciferin denen bir çeşit yağ lusiferinaz enzimi ile okside olarak oksilusiferin
meydana gelmesi sonucu ışık meydana gelir. Işığın yanıp sönmesi alınan havanın
kontrol edilmesi ile meydana gelir.
50

Işık Algılayan Organlar

Ateş böceklerinin yaydıkları ışığın en önemli özelliği, ateşle ve sıcaklıkla
ilgisinin olmamasıdır; buna "soğuk ışık" denilir. Bu, günümüzdeki
aydınlatma teknolojisinin ulaşmaya çalıştığı bir hedeftir. Normal bir ampul,
elektrik enerjisinin ancak %3 -4'ünü ışığa dönüştürüp, kalan kısmını ısıya
dönüştürür. Ateş böcekleri ise %100 bir verimle ışık üretirler.
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Ses Çıkartma (Stridulation)
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Ses Çıkartma (Stridulation)

Böceklerde ses çıkartma olayı nadir değildir. Bazı gruplarda erkek ve dişinin ses
çıkarma organları birbirine benzemesine rağmen (bazı Coleoptera), bazılarında
erkeklerde dişilere göre daha iyi gelişmiş olabilir (Orthoptera, Diptera). Ses
çıkartma daha çok eşeysel bakımdan önem taşır. Genellikle bir uyarma ve yer
belli etme ödevi görür. Bazılarında ise aynı türden fertlerin bir arada bulunmas ı
için bir işaret ya da tehlikeye karşı ikaz olarak kullanılır.
Genellikle şöyle meydana getirilir.
1. Bazı vücut kısımlarını birbirine sürterek,
2. Bazı vücut kısımlarını birbirine vurarak,
3. Kanatları titreştirerek,
Ağustos böceklerinin yakınına minik mikrofonlar yerleştirilerek 158 desibellik bir
ses çıkardıkları tespit edilmiştir. Bu, bir el bombasının patlamasıyla aynı
değerdedir. Eğer böceğin işitme organı karnının uzağında bir kapsülün içinde
korunmuş konumda olmasaydı, böcek bu yüksek sesten dolayı sağır olurdu.

4. Bazı özel zarları titreştirerek,
5. Çeşitli vücut parçalarını titreştirerek.
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Ses Alma (Tympanal) Organlar

Tympanal organlar (ses alma), ses çıkartan ve türe has özel sesi olan böceklerde
görülür. Bulundukları yerler gruplara göre değişir. Çoğu orthopterlerde,
Lepidopter ve bazı Heteropterlerde görülür. Bir çeşit kulak görevi yapan bu organ
başta bulunmaz.
• Çekirgelerden Acrididae
segmentinin iki yanında,

ve

Tetrigidae

familyalarında

1.abdomen

• Tettigonidae, Gryllidae ve Gryllotalpidae familyalarında ise ön bacağın
tibiasında yer alır.
• Lepidopterlerde Noctuidae, Geometridae ve Pyralidae familyalarında
thorax ve abdomen arasındaki bölgede,
• Bazı sineklerde ise abdomende bulunur.

Kimyasal Duygu Organlar ı
Böceklerde kimyasal duygu organlar ı da gelişmiştir. Daha öncede belirttiğimiz
gibi tat ve kokuyu alırlar. Çeşitli biçimlerdedir; ufak bir diken çıkıntısı, ince
kitinsel bir levhacık veya içe doğru girmiş ufak bir koni olabilir. Ancak hepsi
incelmiş kitinsel bir uzantıya, bir veya daha fazla sayıda iki uçlu sinir hücresine
sahiptir.
Böceklerde kokunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve bunların 4 grup altında
topluyoruz.

 Cinsel çekici kokular,
 Sosyal böceklerin birbirini tanımalarını sağlayan hatırlama kokuları,
 Yumurta koyma çekici kokuları,
 Besin çekici kokuları,

İşitme, ses dalgalarının tympanal organdaki özel zara teması ile meydana gelir.
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Üreme Sistemi
Böcekler ayrı eşeyli olmakla beraber sadece Termitoxenia cinsi (Diptera)
hermafrodittir. Ayrıca pamuklu bit (Icerya purchasi) de buna en iyi örnektir.
Bunun yanında Gynondromorphizim de sıkça görülür.

Üreme Sistemi
Erkek eşey organı
Erkeklerde, eşeysel açıklık primer olarak 10., fakat bir çok grupta özellikle 10.
sternumu körelmişlerde, 9.sternumun arkasındaki ara zardan dışarıya açılır. Bu
durumda eşey hücrelerinin meydana geldiği segment aynı zamanda eşeysel açıklığı
taşımaz. Bu açıklık geriye doğru kayarak “kopulasyon aygıtı” denilen bir takım
yapıların içerisine girmiştir. Bilhassa sınıflandırmada bu kopulasyon aygıtının
önemi büyüktür.
Bazı ilkel böceklerde kopulasyon organı bulunmaz. Bunların erkekleri
spermatoforlarını dişinin eşeysel açıklığı tarafından alınacak şekilde yerleştirirler.
Erkekte dış eşeysel organın en ilkel yapısı Ephemeroptera görülür. Bunlarda her
testis bir vas deferens taşır. Her vas deferens paramedian (iki taraflı) penisin
ucundan dışarı açılır.
Odanatlarda erkeğin meydana getirdiği spermler abdomen kıvrılmasıyla 2.
abdominal sternumdaki kopulasyon organına taşınır. Ancak bundan sonra erkekler
dölleme yeteneği kazanırlar.
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Üreme Sistemi

Diğer kanatlı böceklerin tümünde vas deferensler doğrudan doğruya dışarı
açılmaz. Ontogenetik gelişim süresince 9.sternumun arka kenarında phallus
denen bir çift çıkıntı meydana gelir. Phallusların ucu ampul şeklinde şişkindir
ve kördür (yani delikli değildir.). daha sonra phalluslardan her biri dışta
“paramer” diğeri içte “mesomer” olmak üzere boyuna iki parçaya ayrılır. Her
mesomerin ucundan içeriye doğru çökmek suretiyle ektodermal bir ductus
ejaculatorius meydana gelir.
Gelişmiş tüm formlarda bunun ucunda yine mesomerlerin ortada kaynaşarak
bir boru “aedeagus”u yaparlar. Böylece aedeagus ductus ejaculatorius’un bir
uzantısını oluşturur. Aedeagusun ucunda çoğunlukla dişiyi uyarmada görev
yapan uzantılar bulunur. Çift yapılı bu uyartılara “parafiz” denir. Çiftleşmede
kenetlenme organı olarak kullanılan paramerler pek çok böcekte tek parçalı ve
hemen hemen karakteristiktir.
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Üreme Sistemi
4. 6. 2. Dişi eşey organı
Eşey açıklığı pek az böcek grubunda 7.sternumun arkasında
bulunmaktadır. Bununla birlikte böceklerin çoğunda 8 sternumun üzerinde
ya da arkasındadır. 8. ve 9. abdominal segmentlerin donanımı, çiftleşmeyi
sağlayacak şekildedir. Bunların uzantıları yumurta bırakmaya yarayan, boru
şeklinde bir “ovipositor” (Yumurta koyma borusu) oluşturur. En ilkel formu
kılıç ya da boru şeklinde olup Orthopteroid’lerde görülür. Yumurta koyma
borusu 8.ve 9.abdomen segmentlerinin üye kalıntılarından meydana
gelmiştir. Üremede hizmet gören üyelere “gonopod” denir.
Ovipositor genellikle bir orak gibi kavislidir. Yumurta ovipositorun
kaidesinde bulunan eşey açıklığından geçerek ovipositorun arasındaki
boşluğa itilir ve oradan da d ışarıya atılır. Orthopteroid yumurta koyma
borusu tipik olarak Saltatoria (Orthoptera), Odonata, Thysanoptera,
Hemiptera, Hymenoptera da bulunur.
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Bazı Hymenopterlerde ovipositor işlev değiştirerek, zehirÜreme
iğnesi Sistemi
şekline
dönüşmüştür. Bazı durumlarda Orthopteroid yumurta koyma borusunda k örelmeler
görülür (örneğin Acridoidea, Grillidae).
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Diğer bir çok böcekte ise Orthopteroid ovipositorden türeyen, farklı
şekillerde ovipositor tiplerine rastlanır. Örneğin Dytiscus’un ovipositoru işlevsel
olarak Orthopteroid ovipositorüne çok benzemesine rağmen yapısal olarak farklıdır.
Bazı Planipennia (Neuroptera) ve Raphididae’de eşeysel segmentlerin karın
tarafındaki uzantıları boru şeklindedir. Plecoptera, Mallophaga, bir çok Coleoptera,
Plenipennia, Trichoptera, diptera, Lepidoptera ve Apheniptera basit ve incelmiş
karın sonu segementlere sahiptir. Öndeki segmentlerin içine çekilmiş durumda
bulunanbu segmentler yumurta bırakılacağı zaman bir tüp gibi dışarıya doğru açılır.
Orthopteroid yumurta koyma borusundan türememiş atipik yapıdaki bu ovipositor
tipi büyük ihtimalle ilkin bir yapı olarak kabul edilmektedir.
Ovariyoller oviduktun üzerine tek tek olmak üzere kısa sapçıklarla
bağlanmıştır. Bu sapçıkları izleyen kısım “vitellarium”dur. Burada yumurtalar
büyür ve yumurta sarısı oluşur. Ovariyollerin kaide kısmına, yani ovidukta
bağlandığı kısmın aksi tarafına, germarium denir. Oogenez, germariyumda
oogoniyaların bölünmesiyle başalar. Burada oluşan oositler birincil düzendedir.
Daha sonra vitellariyum içerisine girerek büyümeye başlarlar.
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Germariyumda bulunan primer hücrelerin davranışına göre farklı
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Germariyumda bulunan primer hücrelerin davranışına göre farklı
ovariyolSistemi
tipleri
Üreme
ayırtedilir. Bunlar:

Panoyistik ovariyol: Germariyumda bir çok mitoz bölünme ile yalnız primer
oositleri meydana getiren dişi eşey hücreleri bulunur. Oositler bir boncuk dizisi gibi tek tek
vitellariyuma girer ve orada folikül epiteli ile çevrilirler. Germariyumun mezodermal
hücrelerinden meydana gelen folikül epiteli her yumurta hücresi için bir yumurta odacığı
oluşturur. Bu tip ovariyol Apterygota, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, bir çok
Orthopteroid takımlarında, Dictyoptera, Isoptera, Blattodea, Thysanoptera, Siphonaptera ve
Boreidae’de bulunur.

Panoyistik ovariyol: Germariyumda bir çok mitoz bölünme ile yalnız primer
oositleri meydana getiren dişi eşey hücreleri bulunur. Oositler bir boncuk dizisi gibi tek tek
vitellariyuma girer ve orada folikül epiteli ile çevrilirler. Germariyumun mezodermal
hücrelerinden meydana gelen folikül epiteli her yumurta hücresi için bir yumurta odacığı
oluşturur. Bu tip ovariyol Apterygota, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, bir çok
Orthopteroid takımlarında, Dictyoptera, Isoptera, Blattodea, Thysanoptera, Siphonaptera ve
Boreidae’de bulunur.

Meroyistik Ovariyol: Germariyum hücrelerinin tümü yumurta meydana getirmez.
İki tipi vardır.

Meroyistik Ovariyol: Germariyum hücrelerinin tümü yumurta meydana getirmez.
İki tipi vardır.

1. Polytrophic Tip: Primordiyal hücrelerden keza besin hücreleri de oluşur. Bir
yumurta hücresiyle birlikte bir çok besin hücresi vitelariyuma doğru gider ve orada büyüyen
yumurta hücreleri arasında besin odacıkları oluşturur. Bu tip ovariyol, bazı Orthopteroid
takımlarda, Hymenoptera, Planipennia, hayvansal beslenen Coleoptera’da, bir çok
Mecoptera, Trichoptera, Diptera, Aphaniptera’da bulunur.

1. Polytrophic Tip: Primordiyal hücrelerden keza besin hücreleri de oluşur. Bir
yumurta hücresiyle birlikte bir çok besin hücresi vitelariyuma doğru gider ve orada büyüyen
yumurta hücreleri arasında besin odacıkları oluşturur. Bu tip ovariyol, bazı Orthopteroid
takımlarda, Hymenoptera, Planipennia, hayvansal beslenen Coleoptera’da, bir çok
Mecoptera, Trichoptera, Diptera, Aphaniptera’da bulunur.

2. Acrotrophic Tip: Primordiyal hücrelerden yine hem eşey hem de besin
hücreleri meydana gelir. Fakat besin h ücreleri oositle beraber vitellariyum içerisine göç
etmezler. Aşağıya indikçe büyüyen yumurtanın bir kanal vasıtasıyla germariyumdaki besin
hücrelerine bağlı kalması bu tip için özeldir. Yumurta büyüyebilmesi ve besin
depoedebilmesi için gerekli maddeleri kanal arc ılığıyla bu besin hücrelerinden sağlar. Bu tip
ovariyol Hemiptera, Megaloptera, Raphididae ve polifag Coleoptera’da görülür.

2. Acrotrophic Tip: Primordiyal hücrelerden yine hem eşey hem de besin
hücreleri meydana gelir. Fakat besin h ücreleri oositle beraber vitellariyum içerisine göç
etmezler. Aşağıya indikçe büyüyen yumurtanın bir kanal vasıtasıyla germariyumdaki besin
hücrelerine bağlı kalması bu tip için özeldir. Yumurta büyüyebilmesi ve besin
depoedebilmesi için gerekli maddeleri kanal arc ılığıyla bu besin hücrelerinden sağlar. Bu tip
ovariyol Hemiptera, Megaloptera, Raphididae ve polifag Coleoptera’da görülür.
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Böcek Yumurtaları

Sentrolesital tiptedir. Bol miktarda vitellus yumurtanın çevresinde ince bir tabaka
halindedir. Nukleus yumurtanın ortasındadır. Etrafını az miktarda sitoplazma
çevirmiştir.
En dışta korion yer alır. Sert ve dış etkilere karşı koyacak bir şekildedir.
Spermanın yumurta içine girmesi için yumurta içersinde mikrofil denilen bir veya
birden fazla delik vardır. Sperma buradan girerek yumurtayı döller.
Yumurta; oval, çanak, saplı, sapsız vs gibi çok değişik şekillerdedir. Sayısı da çok
farklıdır. Yumurtalar ya gelişi güzel bir kütle halinde veya düzenli bir şekilde
yumurtlanır ve bu diğer türlere göre sabit kalır.
Yumurtalar genellikle yavrular ın gelişip beslenebileceği bir ortama konur.
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Böcek Yumurtaları

Yumurtlama
Kural olarak yumurtalar tek tek veya gruplar halinde besin madde lerinin en çok
bulunacağı zamanda gelişecek şekilde bırakılır. Türlerin hemen hepsinde yumurta
bırakılacak ortam çok iyi bir şekilde saptanır. Her türün yumurta bırakacağı ortam
kendine özgüdür. Bitkilerin, tohumların, canlı ya da ölü hayvanların, toprağın içine
ya da dışına, sulara, çamurlara, hayvan ve insan d ışkısına, taşların altına, evlerdeki
organik kökenli düşünülebilecek her çeşit maddeye bırakılır.
Bazı kelebek türleri (Melenargia) yumurtalarını uçuş sırasında otlar üzerine
serperler. Hamam böcekleri (Blatta) Peygamber devesi (Mantis, Hydrophilus)
yumurtalarını bir kapsül veya kokon içerisine doldurarak bırakır. Çekirgelerin bir
kısmı toprak içinde açtıkları çukurlara yumurta bırakır. Parazit arılar yumurtalarını
larvalarının gelişeceği diğer böceklerin larvaların vücutlarına şırınga ederler
(Ichneumonidae, Hymenoptera). Odonat’larda yumurta bırakılacak dişi fert suya
girerek su bitkilerinin üzerine yumurta bırakırlar. Bir çoğu bütün hayatı boyunca
bir defa, bazılarında da (arı ve karıncalarda olduğu gibi) defalarca yumurtlama
görülür. Yumurta sayısı 20-100 civarındadır. Beslenme ve diğer ortam koşulları
yumurta sayısını belirler.

69

Üreme Sistemi

70

Üreme Sistemi

Şekil 43. Böceklerde yumurta bırakma şekilleri
Şekil 44. Böceklerde yumurta bırakma şekilleri
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Üreme
Böcekler yumurta yardımı ile ürerler. Yumurtalar yavrular ın
gelişebilecekleri ortama ya serbest olarak ve teker teker veya bir çoğu bir
arada yumurtlanır. Bazılarında yumurtalar dış etkilere dayanıklı kokonlar
içerisinde yumurtlanır.
Yumurtalar dış ortama bırakıldıktan sonra yumurtlamadan önce başlayan
embriyonal gelişim ilerlemeye başlar ve yumurtadan genç yavru (larva veya
nimf) dışarıya çıkar (ovipar). Bazı gruplarda yumurtalar, yumurtalanır
yumurtlanmaz açılır ve yavru çıkar. Bu durumda yumurta vücut içersinde
meydana geldikten sonra embriyonal gelişim çok ilerler ve yumurtlaman ın
hemen ardından açılır (ovovivipar). Örneğin bazı sineklerde (Diptera) bu
durum görülür.
Ovipardan farkı, embriyonal gelişimin ana vücudu içersinde çok ileri bir
devreye kadar sürdürülmesidir. Bu iki tipten farkl ı olarak bazı türlerde
embriyonik gelişim ana vücudu içersinde tamamlanır ve dişi böcek yumurta
koyacağı yerde yavru meydana getirir ( vivipar). Sineklerden çeçe sineğinde
(Glossina palpalis) bu tip üreme görülür.

Böceklerde yumurta bakımı
73

Partenogenetik Çoğalma
Bir çok böcek türünde yumurtalardan döllenmeden yavru çıkar. Partenogenez olarak
isimlendirilen bu olay sonunda yumurtadan ya di şi, ya erkek ya da erkek veya di şi
bireyler çıkar. Partenogenez tipleri şunlardır.
Thelitoky tip: Yumurtadan dişi fert çıkar. Çekirgelerden Tetrigidae, Phasmida:
Bacillus ve Coleoptera: Curculionidae.
Devri Partenogenez: Döllenmeyen yumurtalardan dişi çıkar. Belli bir mevsimde
mesela soğukta partenogenz durur, döllenme olayı oluşur, sonra yine partenogenez
görülür. Homoptera: Aphid (Yaprak bitleri)
Arrenotoky tip: Döllenmeyen yumurtalardan sadece erkek fertler çıkar. Bu tipe de
balarılarında (Apis mellifera) rastlanır.
Amphitoky tip: Döllenmeyen yumurtalardan erkek ve di şiler meydana gelir.
Aphidlerin devri çoğalmasına bu tip partenogenez g örülür. Çekirgelerden Saga
cinsinde rastlanır.
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Çiftleşme (Kopulasyon)
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74

Çiftleşme (Kopulasyon)

Böceklerde çiftleşme şekilleri (Copulation) de gruplara göre farklılık gösterir.
Bazıları uçarken (arı, sinek), bazıları yerde (kelebekler) ve diğer bir kısmıda
yüzerken çiftleşir.
Çiftleşme süresi birkaç dakikadan, saat veya güne kadar değişebilir. Çiftleşme dişinin
yumurtlama zamanında olur. Çiftleşmede eşlerin duruş tazları da çok değişiklik
gösterir. Fakat en farklı şekil Odonata'larda görülür. Erkek böceğin üreme organı 2.
abdomen segmentinin ventralinde olduğu için, çiftleşme sırasında abdomen
sonundaki kıskaç ile dişiyi boyun kısmından yakalar ve onu kendine yakla ştırmaya
zorlar. Dişinin abdomenini erkeğin 2. karın segmentine getirecek şekilde kıvırır.
Sonra dişiyi yumurtlamaya zorlar. Ayrıca çiftleşme süresi de böceklerde farklılık
gösterir. Bazılarında süre çok kısa olduğu gibi bazılarında da saatler sürer. Bu sırada
rahatsız edildikleri taktirde (örn. bazı kelebek sinekler) çiftleşme durumunu
bozmadan başka bir yere uçarak kaçarlar.
Bazı böceklerde çiftleşme bir kez olduğu halde bazılarında birden fazladır.
Böceklerde polygami (bir erkeğin birden fazla dişi ile) ve poliandri (bir dişinin
birden fazla erkek ile) durumlar ı da vardır.
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Çiftleşme (Kopulasyon)
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Çiftleşme (Kopulasyon)
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Postembriyonik Gelişim
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Çiftleşme (Kopulasyon)
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Embriyonik Gelişim
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Postembriyonik Gelişim
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Metamorfoz (Başkalaşım)

Metamorfoz (Başkalaşım)

Ametabola

Hemimetabola

Neometabola
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Metamorfoz (Başkalaşım)

Metamorfoz (Başkalaşım)

Holometabola
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Metamorfoz (Başkalaşım)

Larva Tipleri
• Campodeid larva
• Manas tipi larva
• Tırtıl
• Gerçek tırtıl (Geometridae familyası dışındaki Lepidoptera familyaları
larvaları)
• Mühendis tırtılı (Geometridae familyası larvaları)
• Yalancı tırtıl (Hymenoptera takımı Symphyta alt takımı larvaları)

• Rim (bacaksız larva)

Hypermetabola
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Larva Tipleri

Böceklerde görülen larva tiplerinden baz ıları

Larva Tipleri

Rim (bacaksız) tip larvalar
91

Larva Tipleri
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Larva Tipleri

Ayrıca böcek larvaları başlarının gelişip gelişmemesine göre eucephal (başı gelişmiş
olanlar), hemicephal (başı ufalmış olanlar) ve acephal (başı kaybolmuş olanlar)
olmak üzere üç tipe ayrılabilir.
• Eeucephal larvalar; Scolytidae, Buprestidae (Coleoptera), Culicidae (Diptera),
Apidae (Hymeno.).
• Hemicephal larvalar; Tipulidae (Diptera)
• Acephal larvalar; Diptera takımına ait familyalar (Calliphoridae, Trypetidae gibi)
örnek verilebilir.
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Larva Tipleri
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Pupa Tipleri
Pupa libera: Ekstremite, kanat ve anten gibi organlar vücutta serbest olarak bulunur.
Dıştan bütün bu organlar görülür. Ergin hale gelince böcek pupa gömleğini sırt
taraftan yırtarak dışarıya çıkar (Coleoptera, Neuroptera, Diptera (bazı),
Hymenoptera).

Trichoptera larvaları
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Pupa Tipleri
Pupa obtecta: Anten, ekstremite ve kanat vücuda mumya gibi yapışıktır. Dıştan
iyi farkedilmez. Ergin hale gelince böcek pupa gömleğini sırt taraftan yırtarak
dışarıya çıkar (Lepidoptera ve Diptera).
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Pupa Tipleri
Pupa coarctata: Son larva döneminden pupaya
geçişte gerçekte serbest olan pupa
dışardan düzgün yüzeyli bir kap içersine
kendini hapseder. Oval şekilli olan bu
kap üzerinde enine daireler şeklinde
segment çizgileri bulunur. Bu nedenle
Hymenoptera kozalarından kolayca ayırd
edilir. Böcek ergin hale gelince fıçının
tepesinde kapak şeklinde kalkan bir
kısımdan dışarı çıkar (Diptera).
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Pupa Tipleri
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DAVRANIŞLAR
 DOĞUŞTAN BİRLİKTE GETİRİLEN (KALITSAL) DAVRANIŞLAR

• Yönlenme
• Tepkeler
• Otomatizmalar
• İçgüdüsel Davranışlar

ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI

 ÖĞRENİLMİŞ (SONRADAN KAZANILAN ) DAVRANIŞLAR

Bölüm 4

• Alışma Sonucu Öğrenme
• Koşullu Tepkilerle Öğrenme (Klasik Koşullanma)
• Deneme-yanılma İle Öğrenme

BÖCEKLERDE DAVRANI Ş
(ETOLOJİ)

Koşullu Eylemle Öğrenme
Koşullu Yönelimle Öğrenme
• Koşullu Sakınmayla Öğrenme (Edinilmiş Sakınma)
• Koşullu Engellemeyle Öğrenme
1

Böcekler aleminde karmaşık davranışlara gösterilebilecek tipik bir örnek,
Avustralya’ya özgü kazıcı yabanarısının yuva yapma eylemidir.
Bu türün üyeleri toprağın altında bir tünel kazar ve bunun iç duvarlarını çamurla
sıvarlar. Daha sonra bu tünele ağzı toprağa dönük olacak biçimde huni şeklinde
bir bölüm eklerler. Bunun amacı, yavruların beslenmesi için yuvaya getirilen
avların üzerine yumurtalarını bırakan başka asalakların (bilhassa başka bir
yabanarısı türü) yuvaya girmesini engellemektir. Yabanar ısının böyle bir yuvayı
yapmasındaki aşamalar şu şekilde gerçekleşir:
a) Önce toprak içinde 8 cm uzunluğunda ve 8 mm çapında bir tünel kazar. Daha
sonra tünelin çıkışında 3 cm uzunluğunda huni şeklindeki yapının sap kısmını
yapar. Eğer toprak içinde kazılan tünel eğimli bir zemindeyse (genelde oldu ğu
gibi) sap bölümü dimdik yukarı uzanmaz, sadece tünelin çıktığı zemine dik olarak
yapılır (Yaban arısı sapın yapımına başladıktan sonra bir daha zeminin e ğimi ile
ilgilenmez. Yuva döndürülse ya da sap kırılıp farklı bir açıyla yapıştırılsa da arı
sapın bitmiş olan kısmından aynen devam eder.).
b) Sapın boyu 3 cm oluncaya kadar çamur toplar sapı uzatır. Yaban arısı burada ölçü
birimi olarak kendi gövdesini kullanır. Bunun sonucu olarak küçük arıların yaptığı
saplar daha kısa olur (Sapın dip kısmı sürekli toprakla örtülürse arı dışarıda kalan
sap bölümünün 3 cm’ye erişmesi için sürekli sap yapımı çalışmalarını
sürdürecektir. Gerekli uzunluk sağlandıktan sonra arı boyun kısmının yapımına
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geçer ki, bundan sonra sap kısmının toprakla örtülmesinin hiçbir etkisi yoktur.)

 TOPLUMSAL DAVRANIŞLAR

2
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c) Gerekli uzunluk sağlandıktan sonra huninin boyun kısmının yapımı için ilk adımlar
atılır. Boyun sapla aynı çapta bir uzantı olup yine aynı yöntemle yapılır; bunun
için yerine getirilmesi gereken ko şul boynun yatayla 20 bir a çı yapmasıdır
(Burada sapın açısının değiştirilmesi boyun yapımının tamamlanmasını engeller.)
d) Gerekli koşulun sağlanmasından sonra huninin yakasının yapımına başlayan
yabanarısı o andan itibaren boynun eğimi ile ilgilenmez. Yalnızca birkaç dakika
önce yaşamsal önemi varmış gibi davrandığı 20 derecelik açıyı tam olarak
sağlamak için geri dönmez. Zira doğuştan getirdiği programda bundan önceki
yuva yapımı davranışlarında olduğu gibi bir emir yoktur.
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e) Daha sonra yaklaşık 2 cm çap ve 2 cm derinliğe ulaşana kadar huni şeklindeki
kısmın yapımına geçer. Bu bölüm tamamlandığında içi asalakların
tutunamayacakları kadar pürüzsüz ve arka ayaklarıyla huninin alt çemberine
tutunduklarında ön ayakları ile boyun bölümüne erişemeyecekleri kadar derin
olacaktır (İşin tamamı bitene kadar her aşamanın başarıyla tamamlanması
hayvanı bir sonrakine yöneltir. Neredeyse hiçbir aşamaya geri dönüş yoktur.
ancak yuvanın toprağın üst kısmında kalan bölümünün tamamının herhangi bir
nedenle yıkılması halinde bu bölümü yeniden yapar. Ya da bu şekilde
tamamlanmış bir yuvada boyun kısmına bir delik açılacak olursa yabanarısı bunu
onarmaya çalışma yerine deliği tünelin girişi olarak kabul eder ve üzerine yeni6 bir
huni yapar.)
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BÖLÜM 6. BÖCEKLERDE DAVRANIŞ
Canlının bütün hayatının her evresinde, doğa koşullarıyla ve
yaşadığı ortamdaki diğer canlılarla ilgili olarak kendi türüne has bir çok
davranış görülür. Bunların çoğu kalıtsal olmakla birlikte, bir kısmı da
yaşanan süre içerisinde öğrenilir ya da modifiye edilir. Tüm bu davranışlar
belirli fiziksel ve biyolojik kurallara dayand ırılabilir, fakat hepsinin bir
açıklaması imkansızdır.
Davranışların bir kısmı spontane (kendiliğinden oluşan) olaylardır.
İnstik (iç güdü) olarak adlandırılır ve kalıtsaldır. Örneğin yavru bakımı gibi.
Davranışların bir kısmı da dış uyarılarla meydana gelir. Örneğin; fototaksis
(ışığa yönelme veya ışıktan kaçma), topotaksis (uyarının kaynağına doğru
yönelme), klinotaksis (gelen uyarının yoğunluğuna yönelme), telotaksis
(gözlerin bir tarafa yönelmesi) v.s.
f) Yuva yapım işi tamamlandıktan sonra yabanarısı felce uğratıp yuvaya koyacağı
tırtılları aramaya çıkar. Yeterince tırtıl toplandığında bir yumurta bırakır ve o
bölümü çamurdan bir duvarla kapatır. Tünelin tümü bu biçimde her biri kendi
besin deposuna sahip larva odac ıklarıyla dolduğunda tünelin ağzını kapatır ve
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huni bölümünü kırar.

Davranışlar konusunda en iyi incelenen hareketler, sosyal ya şayan
böceklere aittir. Davranışların fizyolojik ve sinirsel kökenine girmeden göze
çarpan böcek davranışlarına, özellikle sosyal yaşayan böceklerin
8
davranışlarına yer verilecektir.

6. 2. Koşullandırma

6. 1. Kuluçka Parazitliği
Bir yabanarısı (Ammophila), yumurtalarını, iğnesi ile hareketsiz
hale getirdiği (fakat canlı) tırtılların içerisine bırakır. Bunun için önce bir
çukur açar ve çukurun üzerini bir delik kalacak şekilde kapatır. Daha sonra
felçli hale gelmiş tırtılı ve yumurtalarını bu çukurun içerisine yerleştirir ve
daha sonra çukuru tamamen kapatır. Gelişen yavrular bu tırtıldan taze et
yerler. Eğer ilk açılan çukura hareketsiz hale getirilmiş bir tırtıl bırakılırsa,
ilginç bir davranış ortaya çıkar.
Tırtılı çukurun dibinde gören arı, çukuru kapatmak için dışarıya
çıktığında, kendi getirdiği tırtılı açılmış çukurun önünde görür ve tekrar
çukura iner; orada da koydu ğumuz tırtılı görür ve tekrar dışarıya çıkar. Bu
içeriye ve dışarıya gidiş gelişte belirli bir karara varamad ığı için yuvayı
tamamlayamaz. çıkan yavrular, analarından bu davranışı görmedikleri
halde. kendileri de bir sene sonra ayn ı davranışı bir içgüdü (refleks zinciri)
olarak tekrarlarlar.
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Arıları büyüklükleri farklı olan iki tip kareden meydana gelmi ş bir
satranç tahtasının üzerinde besleyelim. Bu karelerden birinin kenar ı 2,
diğerininki 4 cm. olsun. Besin 2 cm. kenarl ı karelere konur ve hayvanlar bu
şekilde beslenmeye alıştırılırsa ve daha sonra kenarlar ı 4 ve 6 cm. olan
karelerden yapılmış bir tahtanın üzerine bırakılırsa, bu sefer, hayvanlar 4 cm.
kenarı olan karelere konarlar. Çünkü böceklerde alışkanlık bir ölçü değil,
belirli cisimler arasındaki orantıların karşılaştırılmasıdır. Yani belleklerinde
toplu yapı kalır. Bu nedenle her zaman besinle ko şullandırılmış olduğu küçük
kareyi tercih eder.
Avusturyalı ünlü zoolog Karl von Frischin 1915’lerde balarılarının
insanlardan çok daha geniş bir duyumsal deneyim sahibi oldu ğunu keşfetmesi
davranışla ilişkili araştırmalarda en önemli dönüm noktası olmuştur.
Böceklerin renkleri görebildiği ve renkli çiçeklerin tozlaştırıcı böceklere
çekici göründüğü düşünce yüzyılın başlarına kadar pek itibar görmemişti.
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Yine de Von Frisch bu düşünceyi sınamaya karar verdi. Von Frisch
önce balarılarını mavi bir kartın üzerine yerleştirdiği cam kaptan şekerli su
yani besin toplamaya alıştırdı. Sonra kartı ve şekerli su kabını kaldırıp yerine
çeşitli tonlardaki gri kartlar ı dizdi. Bu kartların arasına bir tane de mavi kart
ekledi ve her birbirinin üzerine boş cam kaplar yerleştirdi. Görme yetenekleri
gerçekten siyah beyazla sınırlı ise arıların gri tonlarından en az biri ile mavi
rengi karıştıracaklarını düşünüyordu. Halbuki arılar tanımayı öğrendikleri
kartın rengini ayırt etmekte hiç güçlük çekmediler.
Sonraki çalışmalar arıların -kırmızı renk körü oldukları için- kırmızı
ile koyu griyi ayırt edemediğini fakat ultraviole (UV) renk spektromunu
gayet iyi ayırt edecek şekilde geniş bir görüş alanına sahip olduğunu ortaya
koydu. Bu bulgudan hareketle d ünyayı UV filtreleri ile incelemeye ve ar ıların
neleri görebildiğini anlamaya çalışan von Frisch arılar aracılığıyla tozlaşan
çiçeklerin ortalarının UV filtresiyle koyu renkli g öründüğünü ve belirgin
şekilde bir boğa gözü biçiminde olduğunu keşfetti.
11
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6. 3. Arı Kovanlarındaki Düzen
An kovanlarında hemen hemen her zaman mutlak bir d üzen görülür.
Anaarı (kraliçe) kovanın düzenini sağlayan bir başkan gibidir. Gerçekte kraliçenin
en önemli görevi yumurta meydana getirmesidir. Do ğacak yavruların eşeyini anaarı
saptar. Dişiler beslenmelerine göre ya kraliçe (arısütü çok yiyenler) ya da işçi arı
olurlar (arısütü az yiyenler). Kraliçearı meme denen, diğer petek gözlerinden farklı
bir yerde yetiştirilir. Normal olarak bir kovanda tek bir anaar ı vardır. Yalnız
çoğalma zamanlarında anaarı sayısı artar. Normal zamanda işçi arılar arasında
hiyerarşik bir sıra vardır.
Buradaki emir komuta zinciri her zaman ge çerlidir ve kovandaki düzen bu
şekilde sağlanır. Yalnız üreme zamanlarında, ilk oğul verme sırasında, yaşlı anaarı;
ikinci ve daha sonraki oğul verme zamanlarında bazı yeni kraliçearılar tarafından
kovanda bazı kargaşalıklar çıkarılarak, bir kısım işçiarı ile beraber yeni bir yuvanın
temeli atılır, buna “oğul verme” denir. Üreme mevsimlerinde anaarı günde 1.500
kadar yumurta, yani dakikada ortalama bir yumurta b ırakır. Termit kraliçesinde iki
saniyede bir yumurta olmak üzere, bu sayı 40.000'nin üzerine çıkabilir.
Arı ve karıncaların dişileri, yaşamları boyunca bir defa çiftleşirler ve
spermalarını reseptakulum seminis içerisinde saklarlar. Yumurta d öllenmezse erkek,
döllenirse kraliçe -ve işçi arı meydana gelir. Erkekler daha çok üreme
mevsimlerinde ortaya çıkarlar. Döllenme ödevinden başka hiçbir işleri yoktur.13Bu
mevsim geçtikten sonra ya kovandan dışarıya atılırlar ya da bir tarafta hapsedilirler.

İşçi arılar yaşamlarının çeşitli evrelerinde değişik ödevleri
yüklenmişlerdir. Ergin olarak kuluçka gözlerini terk ettikleri zaman ı izleyen
2-3 gün içerisinde petek gözelerini ve kovanı temizlerler; 3-5. günler
arasında, bal ve polenleri, gelişmiş larvalara yedirirler; 6-10. günler arasında
tükürük bezlerinden salgıladıkları bir sıvıyla (arısütü) genç larvaları
beslerler; 9-10. günlerde ilk defa ışığa çıkarak birkaç deneme uçuşu yaparlar.
Onuncu günden sonra tükürük bezleri kuruduğu için ödevleri de
değişir. Dışarıdan getirilen balı aç arkadaşlarına yedirir, polenleri depolar,
pislik ve leşleri dışarıya atarlar; 18-20. günler arasında kovanın bekçiliğini
yaparlar. Kovanın kapısında her gelenin kokusunu kontrol ederler. Çünkü
her kovanın kendine özgü kokusu vardır (her kovandaki nektar ın ve
polenlerin bileşimi farklı olduğundan her kovan farkı şekilde kokar).
Yabancı arıları öldürmeye çalışırlar.
Yirminci günden sonra dışarıdan nektar ve polen toplamaya
başlarlar. Yoğun çalışma zamanların-da yaşamları bu devreden sonra 30-40
gündür. Yalnız yaz sonunda dünyaya gelenler, kışı geçirirler ve baharda ilk
yavrular oluşuncaya kadar yaşamlarını sürdürürler.
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6. 4. Balarılarında Anlaşma
Sosyal yasayan böceklerin hemen hepsinde belirli bir anla şma dilinin
olduğu bilinmektedir. Arıların dili en fazla araştırılmış olanıdır. Bunun için
kovanın bir tarafı camla kapatılır ve karanlık bir ortamda içi gözlenir. Aydınlık
ortamda arılar bu camı mumla kapatacaktır. Kovanın civarındaki bir bal kasesini
ya da şekerli suyu tesadüfen bulan isçiarı (eğer toraksını bir boya ile
işaretlersek) kovana dönerek arkadaşlarına bu besinin yerini bir çeşit dansla
bildirir ve gerekirse kokusunu da verir. Bunun üzerine kovandaki diğer işçi
arılar bu besin kaynağının yeri ve çeşidi konusunda yeterli bir bilgiye sahip
olarak, o kaynağa. herhangi bir kılavuz olmaksızın uçarlar.
Koku Bildirme: Kovanın Çok yakınındaki besinler, işçi arının üzerine
sürülmüş artıklarla diğer arkadaşlarına koklatılır. Fakat hayvan uzaktan
gelmişse, bu koku, uçarak ortadan kalkar. Bu durumda, i şçi arı, uzaktan getirdiği
nektarın bir kısmını midesinden kusarak kovan arkada şlarına koklatır. Doğal
olarak bu koku antenlerle al ınır. Her bitkinin kendine özgü kokusu olduğundan,
hayvanların, kokuları birbirinden ayırma yetenekleri son derece geli şmiştir.
Örneğin bir bahçedeki 700 tür bitki içerisinde kokusu verilen bitkiyi hemen
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bulabilirler.

Gay şekeri gibi kokusu an taraf ından alınmayan ya da kokusu
olmayan besin kaynaklarının yerinin dansla bildirilmesinin yan ı sıra, koku
bildirimi de ilginçtir. Eğer kokusunu alamadığı bir besin kaynağına tesadüfen
rastlamışlarsa, o zaman, işçi arı, abdomeninin sonundaki, büyük bir olasılıkla
dişi bezlerini açarak, kendi kokusundan bir miktar ını oradaki besin kaynağına
bırakır. Daha sonra kovandaki işçi arılara kendi kokusunu vererek besinin
cinsini bildirir.
Yer Bildirme: Yer bildirimi daha karmaşık bir şekilde yürütülür. Bu
bildirim, genellikle, daire şeklinde danslar yapma ve abdomenini titretme
şeklinde yürütülür. Kovandan 100 m. kadar uzaklardaki besin kaynaklar ı bir
sağa bir sola yarım daire çizilmek suretiyle bildirilir. Diğer işçi arılar bu
hareketleri dikkatle izler ve taklit ederler. Besin kayna ğının uzaklığı,
kovandan 100 m.'den daha fazla olması halinde, değişik bir dans çeşidi ile
bildirim yapılır. Bu dans şeklinde, an, kısa bir mesafede koştuktan sonra ilk
olarak sağa döner ve bir yarım daire çizer, yine aynı çizgi üzerinden geçerek
bu sefer sola doğru bir yarım daire yapar ve bu hareketlerini yaparken
abdomenini devamlı titretir ya da sallar.
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Abdomen Dansı
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Keşif uçuşundan kovana dönen bir öncü arı, basık bir 8 çizecek
şekilde hareket eder. Dans ının 8’in ortasındaki düz bölümünü oluşturan
kısmındaki “sallama turları”nda arı abdomenini belirli aralıklarla titreştirir.
Kovanda dikey olarak duran pete ğin üzerinde gerçekleştirilen sallama
turlarının ortalama açısı besinin yönünü verir. “Yukarı”, güneşin bulunduğu
yön olarak kabul eldir, yani dikeyden 80  sağa yapılan bir dans kovanın
dışındaki alanda güneş doğrultusunun 80  sağına karşılık gelir. Güneş gün
boyunca doğudan batıya doğru hareket ettiği için belirli bir besin kaynağının
yerini anlatan dansın açısının da doğal olarak dansın günün hangi saatinde
yapıldığına bağlı olarak değişmesi gerekir; kovana girdikten sonra tekrar d ışarı
çıkmadan uzun bir süre boyunca dansını sürdüren bazı arılar güneşin
görmedikleri yolculuğundan doğan bu farkı da hesaba katarlar.
Kovanla besin kaynağı arasındaki uzaklık sallama turlarının süresi ve
bununla bağlantılı olarak çıkarılan sesle anlatılır. İnsan dili gibi bal arılarının
iletişim sistemi de bölgesel farklılıklar gösterir. Ilıman iklim kuşağına giren
bölgelerde yaşayan bal arısı Apis mellifera’nın alman alttüründe her sallama
yaklaşık 50 m. ye karşılık gelirken, İtalyan alttüründe 20 m.ye, Mısır
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alttüründe ise 10 m.ye düşer.

Ilıman kuşak arılarında dans sırasında verilen bilgiler yaklaşık 60 m ile
15 km arasında değişen bir alan içinde şaşmazlık gösterir. Tropik kuşak arılarında
doğruluk düzeyi ılıman kuşaktakilerden on kat daha y üksektir. Diğer yandan
tropik kuşak arılarının uçuşları daha kısadır ve birbirine uzak, çiçekli ağaçlarla
sınırlı kalır; dolayısıyla öncü arılar küçük ve yakın hedefleri tarif ederler. Il ıman
kuşak arılarının uçuşları ise daha uzak yerlerdeki geni ş çiçeklik alanları kapsar.
Her iki durumda da dans eden ar ının verdiği bilgiler toplayıcı arıları ancak
hedefin yakınlarına götürmeye yetecek ölçüde ayrıntı içerir; o noktadan sonra
çiçeği arıdan alınan ve anımsanan kokunun yardımı ile bulmak zorundadırlar.
Von Frisch bir deneyde yalnızca bir tür çiçeğin kokusunu taşıyan arının dansını
seyreden toplayıcıların daha sonra kendilerine sunulan 750 se çenek arasından
doğru kokuyu bulabildiklerini saptam ıştır.
Dans etmeye karar verme s ürecinin, ilk kez von Frisch tarafından
bildirilmiş olan diğer bir özelliği ise daha da şaşırtıcıdır: kovanın yakınlarında
çalışanlara kıyasla daha uzak bir yerden besin getiren öncüler havanın kararmaya
başlaması ya da bozması durumunda görevlerini sürdürürler ama dans etmeyi
yakına gidenlerden daha önce bırakırlar. Bu da oldukça akılcı bir davranıştır; zira
kaynağa gönderilen toplayıcılar ilk uçuşta zamanlarının büyük bir bölümünü yeni
besin kaynağını bulmak için harcayacaklarından aranan yerin çok uzakta olması
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durumunda karanlığa kalabilir ya da yağmura yakalanabilirler.

Öncülerin dansı sürerken toplayıcı adayları da enerjilerini nereye
harcayacakları konusunda kendi kararlar ını alırlar. Aceleyle kovandan çıkıp
ilk dansın tarif ettiği yere uçmazlar, hatta en coşkulu danslarda bile böyle
yapmadıkları açıktır. Burada koloninin o andaki ba şlıca gereksinimini ve
kaynağın kovana uzaklığını da göz önüne alacak ve uzaktaki bir kayna ğa
uçmakla harcayacakları zaman ile farklı kaynaklardan sağlanabilecek çeşitli
besinlerin şeker oranının birlikte değerlendireceklerdir.
Yüksek bir yapının hemen yanına bir kovan yerleştiren von Frisch,
öncüleri yapının arkasında kalan besin kaynağına giden dolaylı bir yolu
kullanmak üzere eğitmişti. Besinin çekiciliği arıları dans etmeye özendirecek
niteliğe çıkarıldığında ise oraya dolaylı yoldan gittikleri halde öncülerin
danslarıyla en kısa “arıuçuşu” yolu anlattıkları görülmüştü.
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Arıların zihinsel haritalarını tam olarak ne ölçüde kullanabildiklerini
saptamaya yönelik bir deneyde, laboratuarda çalışan Fred Dyer öncü arıları
göl üzerindeki bir tekneye yerleştirilmiş olan bir besin kaynağına alıştırmıştı.
Amaç öncülerin “göl dansının” yuva bölgesini tanıyan toplayıcılar tarafından
ne kadar inandırıcı bulunacağını görmekti.
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Tekne gölün ortasındayken öncülerin dansı etkisiz kalırken, kıyıdaki
bir denetim istasyonunda bulunan ayn ı nitelikteki bir besin kaynağının
fazlasıyla toplayıcıyı çektiği gözlenmişti. Arıların çoğu zaman geniş su
yüzeylerinin üzerinden uçmakta isteksiz davrandıklarının bilinmesine karşılık
deney koşullarında yapılan bazı değişiklikler gölün ortasındaki besin
kaynağının çekici bulunmamasının nedeninin bu olmadığını ortaya koydu:
tekne karşı kıyının 10 metre açığına alındığı zaman yeni toplayıcılar oraya
ulaşmak için göl kıyısını takip edip 1 kilometre dola şmaktansa suyun
üzerinden 150 metre uçmayı tercih etmişlerdir. Dansı izleyen arılar öncülerin
verdiği koordinatları kullanarak istasyonu zihinlerindeki “bölge haritası”
üzerine yerleştiriyor ve gölün ortasında bir besin kaynağı bulunması
olasılığını dışlamalarına karşılık, karşı kıyıda çiçeklerin var olabileceğini
kabul ediyor gibi görünüyorlardı.
Diğer bir dizi deneyde ise, besin kayna ğına doğru yola çıkan bir grup
arı yakalanrak kapalı bir kutu içinde her zamanki yollarının üzerinde olmayan
bir yere götürülerek serbest bırakıldılar. Bu aslında böceklerin doğada
karşılaşmadıkları bir durum değildir. Hava akımlarına, ani bir esintiye ya da
bir yaz fırtınasına kapılan böcekler kendilerini bir anda izledikleri yolun
23
birkaç yüz metre uzağında bulabilirler.
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6. 5. Karınca ve Termitlerdeki Davranışlar
Karınca ve termitlerde iş bölümü arılardan farklıdır. Bunlarda
bireyler bütün yaşamları boyunca ancak bir çeşit iş görürler. Karıncalarda bu
iş birkaç sene devam edebilir. Karınca toplumlarındaki işçi ve askerler her
zaman kısır dişilerden meydana gelir. Buna kar şın termitlerde her eşeyden de
işçi ve asker vardır. Gerek karınca gerekse termit işçileri kanatsızdır. Üreme
işlevini yüklenenler de çiftleşme uçuşundan kısa bir zaman sonra kanatlar ını
yitirirler. Termit ve kar ınca işçilerinin bazıları kraliçeyi besler, bazıları da
onu temizler ve dışkılarını yerler. Bir kısmı yavrulara ve yumurtalara bakar,
büyük bir kısmı da besin toplar.
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Bunlar arasında yuvalarındaki gübrelenmiş bahçelerde mantar
yetiştirenler de vardır. Bu mantarlar bakıma gereksinme gösterirler ve ancak
çiğnenmiş yapraklar üzerinde gelişirler. Bunun için, her dişi hayvan çiftleşme
uçuşuna çıkarken ağzına bir parça mantar alır. Yeni yuvanın kurulusunda bu
mantarları kullanırlar. Ayrıca, yuvalarda bazı işçiler bir odacığa kapatılarak
devamlı çiçek balıyla beslenirler. Bu bireyler şekil değiştirerek bal depo eden
bir çeşit bal kavanozu şekline dönüşürler. Hacimleri büyük ölçüde artar. 26

Kıtlık zamanlarında bu bireyler balı aç arkadaşlarına verirler. Bazı
karıncalar da yaprakbitlerinin d ışkılarını seve seve yerler ve onlara bu nedenle
çobanlık yaparlar. Soğuk gecelerde ve mevsimlerde kar ıncalar tarafından
yuvalara taşınan bu bitler, uygun havalarda tekrar yapraklar üzerine taşınır.
Karınca ve termitlerde savunmayı genellikle askerler yaparlar. Bunlar
kuvvetli mandibullara sahiptir. Açtıkları yaralara formik asit akıtırlar. Buna
karşın arılar savunmalarını sokarak yaparlar.
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6. 6. Karınca Misafirleri
Yaprakbitleri gibi karıncalara yararlı hayvanların yanı sıra, diğer bazı
böcekler Çok defa karınca toplumları için zararlıdır. Bu hayvanlar bezlerinden
çıkardıkları sarhoş edici bir maddeyi karıncalara verirler. Bunun karşılığında
karıncaların ağzından besinlerini alırlar ya da karınca yavrularını yerler.
Karınca ve termit yuvalarında bu şekilde misafir yasayan hayvanlardan ba şka,
ya bu böceklerle ya yavrularıyla ya da yumurtalarıyla beslenen diğer
hayvanlar da vardır. Bu hayvanlar vücut şekilleri ve kitin kabukları ile
kendilerini karınca ve termitlerden korurlar. Göç eden karınca sürülerinde,
karıncaların şeklini taklit eden bazı böcekler de vardır.
28

6. 7. Karınca ve Termitlerin Teritoryumları
Her karınca ve termit devleti hakim oldu ğu bir alana sahiptir. Bu
alan diğer devletlerin zararına genişletilmeye çalışılır. Eğer gerekiyorsa
diğer bir devletle anlaşma yapılarak üçüncü bir devlete saldırılır. Bazen
milli bir sınır vardır. Bu sınırın içerisinde bir çok yuva bulunur ve bireyler
bu yuvaların içerisine girmeye izinlidirler.

6. 8. Karınca Esirleri

29

Bazı karınca türleri de başka bir karınca türünün bireylerini esir
almak için savaşırlar. Larva ve pup halindeki bireylerini kendi yuvalar ına
taşıyarak, orada erginleşmelerini ve daha sonra kendi emirlerinde esir olarak
çalışmalarını sağlarlar. Bazı karınca türlerinde esirsiz yasamak olanaks ızdır.
Bunların dişileri çiftleşme uçuşundan sonra, bir yolunu bularak yabanc ı bir
karınca yuvasının içerisine girer. Keskin mandibulları ile bu yuvanın
kraliçesinin kafasını koparır ve kendi yumurtalarını bırakmaya başlar. 30

5

Bir zaman sonra yavrular ı ile birlikte yuvada hakim duruma
geçerler. Yuvada yerli bireylerin say ısı azaldıkça, tekrar diğer yuvalara
saldırarak larva ve pup getirir ve yeni esirlerin yetiştirilmeleri-ni sağlarlar.
Gerçekte bu tip karıncaların bireyleri sadece asker olarak ödev görürler.
Yuvada başka is yapmazlar. Özellikle tropiklerde bulunan baz ı türler, yuva
yapmazlar, devamlı göç ederler. Bu karıncaların ormandaki zararları çok
büyük olur.
6. 9. Termitlerde Üreme ve Kraliçe Saptanması
Termitlerde üreme, karıncalardan farklıdır. Henüz eşeysel olgunluğa
ulaşmayan bir erkek ve dişi, çiftleşme gezisine çıkar ve daha sonra yen) bir
yuva kurarlar. İlk yumurtalar birkaç ay sonra bırakılır. Bunlardan meydana
gelen ilk yavrular ana taraf ından beslendiği için küçük kalır. Daha sonra
çıkan yavrular tükrük salgılarıyla anayı beslerler. Ana iyi beslendikçe
yumurta sayısı artar. Kraliçe ölürse, kraliçeyi beslemek için verdikleri tükrük
salgılarını en genç larvalara vermeye başlarlar. Bu şekilde iyi beslenen
larvalardan üreme bireyleri meydana gelir. Burada s ınıfların oluşumunu
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sağlayan, tükrük salgısıyla beslenme oranıdır.

Karınca yuvası

Termitler yuvası

33

35

6. 10. Yuva Yapma Davran ışı
Karıncalarla arılar aynı takımdan (Hymenoptera) olmalarına karşın,
termitler farklı bir takımdandır (Isoptera). Fakat her üç grup da sosyal yaşantının
en üst düzeyine ulaşmıştır. Göç sırasında birlikte olmayı seven bazı çekirge
türleri), yavrularına bakan kulağakaçanlar, gündüzleri bir araya toplanan
hamamböcekleri, sosyal yaşantı bakımından oldukça ilkel olarak kabul edilirler.
Buna karşın karınca ve arıların ait olduğu takımından (Hymenoptera) olan bazı
böcek türlerinde, yine çeşitli kademelerde sosyal ya şantı vardır.
Özellikle yabananlari (eşek arıları), toprak içerisinde ya çeşitli cisimlerin
alt yüzünde, özel bir yapı maddesinden küçük yuvalar ya da petekler yaparlar
(ekoloji kısmında yuva yapımına bkz!). Bunların içerisine bazen polen ya da bal
doldurularak yavruların gelişmesi sağlanır. Eşekarılarında işçi ve üreme bireyleri
ayrı ayrıdır. Kışın bu yuva dağılır. İlkbaharda dişi bireyler tarafından yeniden
küçük bir yuva yapılır ve daha sonra çıkan yavrularla yuva geni şletilir. Bazen
çeşitli dişilerin bir bölgede yuva yaptığı ve her ananın kendi yavrusunu besledi ği
görülür. Yalnız bir tehlike anında ortak bir savunma yap ılır. Karıncalarda ve diğer
bazı arılarda da yuva yapımı görülür.
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Termitler yuvası

Yaban arılarında yuva şekülleri
(Soldan sağa sırasıyla; Vespa, Vespula ve Dolichovespula)
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Termitler yuvası

Termitler yuvası
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6. 11. Işıkla İletişim
Bir çok ateşböceğinde ışıkla haberleşme görülür. Bu daha çok iki
eşeyin birbirini tanımasına yarar. Abdomenin sonunda bulunan ışık
organından ışığın kalitesi (sarı, mavi, beyaz, kırmızımsı vs.) ve saniyedeki
yanma-sönme periyodu farkı olan bir ışık çıkarılır. Bu, eşeyler arasındaki
iletişimi (kominikasyonu) sağlar. Çünkü her türün kendine özgü ışık
kalitesi ve frekansı vardır. Fakat bu hayvanlar gerek ışık kalitesi gerekse
ışık frekansı bakımından taklit eden bir çok değişik avcı grubu daha vardır
(mimikri konusuna bkz!).

Termitler yuvası
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6. 12. Sesle İletişim
Belirgin olarak çekirgelerde ve ağustosböceklerin-de, keza diğer
birçok grupta değişik şekilde ses ile bildirim vard ır. Çekirgelerde arka
femurun iç yüzündeki çeşitli tuberküllerin kanat kenarına ya da vücuda
sürtülmesiyle [kısa kanatlı çekirgelerde = Caelifera'da, abdomendeki
büyük bir zarın titreştirilmesiyle (ağustosböceklerinde =Cicadidae),
kanatların birbirine sürtülmesiyle [cırcırböceklerinde = Gryllidae,
Tettigoniidae, bazı kınkanatlılarda ya da vücut parçaları ile ses çıkarılır.
Yine ses frekansları, dolayısıyla tonları her türde kendine özgüdür.
Ateş böcekleri
Ateş böceklerinin yaydıkları ışığın en önemli özelliği, ateşle ve
sıcaklıkla ilgisinin olmamasıdır; buna "soğuk ışık" denilir. Bu,
günümüzdeki aydınlatma teknolojisinin ula şmaya çalıştığı bir hedeftir.
Normal bir ampul, elektrik enerjisinin ancak %3 -4'ünü ışığa dönüştürüp,
kalan kısmını ısıya dönüştürür. Ateş böcekleri ise %100 bir verimle ışık
41
üretirler.

Bu. türlerin bireyleri arasında, eşeysel anlaşma başta olmak üzere
değişik iletişimleri sağlar. Farklı türler arasındaki sesle iletişim birçok
durumda, yalnız tehlikeyi haber vermek için olabilir. Aynı ortamda
yaşayan farklı ve yakın türlerin bireylerinde tehlike işaretini simgeleyen
ses bantları ortak olabilir. Bu şekilde ortak yaşamanın bir kısmı
42
oluşturulmuş olur.

7

AĞUSTOS BÖCEKLERİ

Ağustos böceklerinin yakınına minik mikrofonlar yerleştirilerek 158 desibellik bir ses çıkardıkları tespit edilmiştir. Bu, bir el
bombasının patlamasıyla aynı değerdedir. Eğer böceğin işitme organı
karnının uzağında bir kapsülün içinde korunmuş konumda olmasaydı,
43
böcek bu yüksek sesten dolayı sağır olurdu.
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Takım 1. DIPLURA (Çift kuyruklular)

ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI
Bölüm 5
BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ
(APTERYGOTA)

Küçük boylu böceklerdir. Ağız parçaları endognath. Antenler
çok segmentli, antenin kamçı kısmı kaslarla desteklenmiştir. Bileşik
ve ocel gözler kaybolmuş. Tarsi 1 segmentli. Abdomen sonunda
değişik yapılarda bir çift cerci bulunur. Median uzantı kaybolmuş.
Malpighi tüpçükleri körelmiş ya da yok. En büyüğü Heterojapyx
soulei 50 mm boydadır.
Toprak içinde, yaprak döküntüleri arasında ve taşların altında
yaşarlar. Yaklaşık 400 kadar türü bilinmektedir. Örneğin: Campodea,
Projapyx ve Japyx

Heterojapyx evansi

Symphylurius

1

Takım 2. PROTURA
Çok küçük böceklerdir (0,5-2,5mm). Ağız endognath, delici
tiptedir. Anten ve bileşik gözler körelmiştir. Abdomen 11 segmentli olup
son kısmında iyi gelişmiş bir telson bulunur. İlk üç segmentin her biri bir
çift küçük çıkıntı taşır. Trache sistemi var ya da yok. Malpighi tüpleri
papillalar halindedir.
Metamorfizma zayıf, gelişme sırasında sadece abdomen
segmentlerinde bir artış görülür. Ön bacaklarını öne uzatarak anten gibi
kullanırlar. Mantar iplikcikleri ile beslenirler. Bacaklar ında tarsus tek
segmentli ve tek tırnaklıdır. Ön bacakları üzerinde duygu kılları bulunur.
Ergin böceklerde abdomen 11 segmentlidir. Buna karşılık yeni doğan
yavruda abdomen 8 segment taşır.
Gelişme sırasında abdomen segmentlerinin sayısında artış
böceklerde yalnız bu takımda görülür. Genellikle renkleri beyaz ımsıdır.
Dünyanın her yerine yayılmış olup ormanlarda yaprak altlar ında, toprakta
veya taşlar altında yaşarlar. Bugün yeryüzünde 200 den fazla türü
bilinmektedir. Örneğin: Eosentomon, Acerentulus.

Takı
Takım 3. COLLEMBOLA (Kuyrukla s ıçrayanlar)
Küçük
üçük boylu bö
böceklerdir. Vü
Vücutları
cutları uzun silindirik veya
küremsi olabilir. Collembola türleri renk bakı
bakımıdan çok değ
değişiklikler
gösterir. Çoğunlukla donuk mavimsi siyah ( Anurida),
Anurida), bazı
bazıları
ları yeş
yeşil
veya sarı
sarımsı
msı olup üzeri dü
düzensiz koyu lekeli, baz ıları
ları ise bandlı
bandlı,
tamamen beyaz, nadiren parlak k ırmı
rmızı ve metalik renkli olabilirler.
Ağız
ğız parç
parçaları
aları endognath,
endognath, ısırıcı tipte, fakat bazı
bazı tiplerin mandibuller
stylet şeklindedir. Antenler genellikle 4 segmentli,
segmentli, ilk üçü kaslarla
kuvvetlendirilmiş
kuvvetlendirilmiştir. Bileş
Bileşik gö
gözler yok.

Acerentomon doderoi

Australentulus tillyardi

Abdomen 6 segmentli olup abdomen sonunda s ıçrama
organı
organının bulunması
bulunması bu grup iç
için karakteristiktir. Sı
S ıçrama organı
organı
genellikle 3 çifttir. Birinci çift birinci abdomen segmentinde ventral
tüp, ikinci çift üçünc
ü abdomen segmentinde çatallı
üçüncü
atallı sıçrama organı
organı
halinde geliş
gelişmiş
miştir. Trache sistemi genellikle bulunmaz. Malpighi
tüpçükleri
çükleri kaybolmuş
kaybolmuştur. Metamorfizma görülmez..
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Collembola’
Collembola’da vücut yapı
yapısı

Collembola,
Collembola, çür
çürüyen bitkiler üzerinde olduğ
olduğu kadar yeş
yeşil bitkiler
üzerinde de yaş
yaşarlar. Polen taneleri, mantar sporlar ı besinleri arası
arasında yer alı
alır.
Bu hayvanlar toprakta, çür
çürü yen bitki art ıkları
kları arası
arasında, otlar aras ında, ağ
ağaç
kabukları
kabukları altı
altında, durgun su kenarlar ında ve hatta su yü
yüzeyinde, havuz
suları
sularında bulunabilir. Toprakta bilhassa yaprak d öken orman topraklar ı baş
başta
olmak üzere, iğ
nda, çayı
iğne yapraklı
yapraklı orman toprağı
toprağında,
ayırlarda rastlanı
rastlanır. Nisbeten
rutubete bağ
bağlı olarak yaş
yaşarlar. Fert yoğ
yoğunluğ
unluğu bö
böcekler arası
arasında en fazla olan
gruptur. 1m²
1m²'lik toprakta 5cm derinliğ
derinliğe kadar yerde 40.000 ila 50.000 ferde
rastlamak mü
mü mkü
mkündü
ndür. Collembola türleri dü
dünyanı
nyanın her yerinde gö
görülür. Hatta
karlar, buzlar aras ında dahi yaş
yaşayan tü
türleri vardı
vardır. Buz piresi denilen Isotoma
saltans kışın
ışın karları
karların altı
altında bulunabilir. Collembola'lar ın düşmanları
manları arası
arasında
baş
başta örümcek ve Coleopterler'den Staphilinid'ler gelir. Fakat fert olarak çok
sayı
sayıda olmaları
olmaları, Collembola türlerini dü
düşmanları
manlarından etkilenmekten korur.
Bazı
Bazı türleri sebze bahç
bahçelerinde zararlı
zararlı olurken, bazı
bazıları
ları da orman ürünleri iç
için
sorun teş
nda Sminthurus ve Entomobrya gelir.
teşkil ederler. Zararlı
Zararlı cinslerin başı
başında
Entomobrya nivalis dondan zarar gö
görmü
rmüş, sararmış
sararmış veya mantar yü
yüzünden
hastalanmış
hastalanmış köknarları
knarların genç
genç filizlerine musallat olur. Sminthurus türlerinin
bazı
bazıları
ları da çam ağ
ağaçları
larının kotiledonları
kotiledonlarını yiyerek zarar verir. Yery üzünde
bilinen 4000 kadar t ürü vardı
vardır.

A)ÜSTFAMİLYA: PODUROIDEA (7 f)
Prothoraks üsten bakıldığında görülür, üzeri kısa tüylerle örtülüdür.
Kutikulaları pürtüklü ve tüberküllü; antenleri kısa ve 4segmentlidir.

Tetrodontophora bielanensis

Terminal uzantı
uzantıları
ları ve serkusları
serkusları yoktur. Birinci, 3. ve 4. abdominal
segmentlerin kar ın tarafı
tarafında özel iş
işlev gö
görecek şekilde değ
değişikliğ
ikliğe uğ
uğramış
ramış
bacaklar bulunur."Ventralt
üp" denen boru şeklinde bir uzantı
bulunur."Ventraltü
uzantı (su alı
alınımına,
solunuma ve tutunmaya yarar), üçünc
ü segmentte "Retinaculum
üçüncü
"Retinaculum"" denen bir
tutma organı
organı, dö
dördü
rdüncü
ncü segmentin arka kenar ında ise "Furca
"Furca"" dener bir çatal
çıkar.
Karı
Karınca ve termit yuvalar ında yaş
yaşayanlarda furka bulunmaz. Bu
sonuncusu tek yapı
yapılı bir kaide segmentinden "Manubrium"
Manubrium" ve herbiri iki
segmentten yani "Dens
"Dens ve Mucro"dan meydana gelmiş
gelmiş iki kollu bir çataldan
oluş
oluşmuş
muştur.
Çatal normal olarak öne doğ
doğru vü
vücudun üzerine yatar ve çatalı
atalın
kaidesi 3. segmentteki tutma organı
organı tarafı
tarafından sabit hale geç
geçirilir. Kaslar, bu
çatalı
atalı arkaya doğ
doğru hı
hızlı
zlı itince, çatalı
atalın tutma organı
organından sı
sıyrı
yrılarak yere
çarpması
arpmasını ve hayvanı
hayvanın bir yay çizecek şekilde havaya s ıçraması
ramasını sağ
sağlar.
Sıçrama sı
sırası
rasında çatal tekrar retinakuluma kilitlenir. Bu organ ın
şekli ve bü
bü yüklü
klüğü gruplara gö
göre değ
değişiktir.Bö
iktir.Böceklerde bu yap ı yalnı
yalnız bu
takı
takıma özgü
zgü olduğ
olduğundan ismini bu özelliğ
zelliğinden almış
almışttır. Normal olarak
yürü yebilir ve cama dahi tutunabilirler. Baz ıları
ları suları
suların üzerinde de
sıçrayabilir.

Podura aquatica

1. Familya: Poduridae (Kar pireleri)
Yunanca yaylıayak anlamına gelen bu familyanın üyeleri,
karın tüpünün sonuna ve ikinci çift bacağın kaidesine kadar uzanan
furkula ya sahiptir. Palearktik'te durgun sularda ve suların
kıyılarında yaşayan bu familyaya ait tek bir t ür, Podura aquatica,
ülkemizde de bulunur.
2. Familya: Hypogastruridae (30 t)
Çoğunluk gözleri mevcut; abdomenin son segmentinde
genellikle bir çift diken bulunur. Hypogastrura tigridis ve H.
viatica ülkemizde bulunur.
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Hypogastruridae
Odontella armata

Sensillanura millsi

3. Fam.:
Fam.: Onychiridae
Göz ve pigment bulunmaz; furkula çoğunluk yoktur.
Onychiurus rectopapillatus,
rectopapillatus, O. burmeister,
burmeister, O. fimatus,
fimatus, O. levantinus
ve Mesophorura krausbaueri ülkemizde bulunmaktad ır.
Poduroidea üst familyası
familyasına bağ
bağlı diğ
diğer familyalar:
Neanuridae,
Neanuridae, Anuridae,
Anuridae, Bradiystomellidae , Pseudachorutidae'dir

Hypogastura brevis

Neanura persimilis

Neanura muscorum

4

Onychiurus ramosus

B) ÜSTFAMİ
STFAMİLYA: ENTOMOBRYO IDEA (7 f)
Pronotum çok küçü
k, hemen hemen mezotoraks tarafı
küçük,
tarafından
tamamen örtü
rtülmü
lmüş, üzerinde tü
tüyler ve seta yok. Kutikula düz, üzeri
kıllı
llı ya da pullu; antenler 4 -6 segmentlidir.
segmentlidir.
1. Familya
Familya:: Isotomidae (Yosungü
Yosungüzelleri)
zelleri) (60 t):
Antenler 4 segmentli;
segmentli; vücut kı
kıllarla örtü
rtülü; furkula genellikle
mevcut; abdomenin son 2 yada 3 segmenti bazı
bazı cinslerle
kaynaş
kaynaşmışt
ıştır. Toprak üzerindeki bitki artı
artıkları
kları arası
arasında yaş
yaşarlar.
Isotomurus palustris,
palustris,I. balteatus,
balteatus, Tetracanthella acuminata,
acuminata,
Isotoma viridis,
viridis, Isotomiella minö
minör, Proisotoma minuta ülkemizde
bulunur.

5

Isotoma nigrifrons

Isotomurus plumosus

Isotoma viridis

Entomobrya guthriei

Entomobrya

Entomobrya

6

Entomobrya

Tomocerus lamelliferous

Familya: Sminthuridae
Familya: Sminthuridae

Takım 4. THYSANURA (K ıl kuyruklular)
Ufak veya orta boyda böceklerdir. Ağız parçaları ectognath,
ısırıcı tipte gelişmiş. Antenler uzun ve çok segmentli, sadece kaide
segmenti kaslarla desteklenmiş. Bileşik gözler vardır ya da yoktur. Tarsi
2-4 segmentli. Abdomen 11 segmentli ve değişken sayıda kıl gibi lateral
pregenital uzantıyla çok segmentli median uzantı taşır. Trache sistemi ve
malpighi tüpçükleri mevcuttur.
Metamorfizma zayıf veya eksik olarak göze çarpar. Vücut önden
arkaya doğru bir mekik gibi daralır. Vücut aynı zamanda gümüş
renginde pullarla kaplıdır. Bu hayvanlar gerek vücutlarının üstten basık
olmaları, gerekse pulların bulunması nedeniyle elle tutulmak
istendiğinde kolaylıkla kayarak kaçarlar. Bu hayvanların gelişmeleri
sırasında en az 6 kere deri değiştirdikleri tesbit edilmiştir. Yavrularında
vücut üzerinde pul bulunmaz, ayrıca abdominal uzantılar ve dış genital
organlar da gelişmemiştir.

7

Türler toprak içinde, ağaç kabuğu ve taşların altında, ormanaltı
döküntüleri arasında, önemli bir miktar türü de karınca ve termit
yuvalarında yaşarlar.
Yeşil otlar arasında genellikle rastlanmaz. Evlerde ya şayan ve
sık rastlanan Lepisma saccharina (Gümüşbalığı) ve Ctenolepisma
longicaudata bilhassa mutfak ve banyoda, benzeri rutubetli yerlerde
ve besin olarak alabileceği karbohidratlı maddelerin bulunabileceği
yerlerde yaşarlar.
Bu takım hayvanları geniş bir yayılım göstermelerine karşılık
tür sayıları fazla değildir. Dünyada toplam 350 türü bilinmektedir

8
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• Ephemeroptera (Birgü
Birgünsinekleri,
nsinekleri, Mayı
Mayıssinekleri
• Odonata (Yusufcuklar,
Yusufcuklar, Subakireleri)
Subakireleri)

EPHEMEROPTERA
MAYISSİ
MAYISSİNEKLERİ
NEKLERİ veya
BİRGÜ
RGÜNSİ
NSİNEKLERİ
NEKLERİ

• Plecoptera (Taş
(Taş Sinekleri)
2
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Ephemeroptera

Ephemeroptera
 Ömürlerinin % 99’unu nimf halinde suda
geçirdikleri, yalnız birkaç saat, en fazla
birkaç gün (nadiren 2-15) ergin halde
yaşadıklarından “birgünsinekleri” denir.

 Yumuşak vücutlu, kısa ve kıl gibi antenli
hemimetabol böceklerdir.

 Ağız parçaları kesici çiğneyici tipten
türemiş ise de erginlerinde iş
göremeyecek derecede körelmiştir.

 Kanatlar zar gibi olup ön kanatlar arka
kanatlardan daha büyük ve geniştir. Bazı
gruplarda arka kanatlar da körelmiştir.
Kanat damarlanması oldukça karmaşık
yapıda olup çok sayıda boyuna ve enine
damar bulunur. İstirahat anında kanatlar
vücudun üzerinde dik olarak tutulur.
4
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Ephemeroptera

 Abdomen 10 segmentli olup son segment karakteristik uzantılar taşır. Bunlar:
• çok uzun bir çift cercus ve
• buna ilaveten bazı gruplarda bulunan medyan uzant ı.
• Cercuslar çiftleşmede rol oynar, ayrıca her üç uzantı aynı zamanda uçmayı
dengelemede kullanılır.

• Erginleri iyi uçucu olmasa da aşağıdaki adaptasyonlar uçmayı kolaylaştırmak içindir.
• Körelmiş ağız parçaları ve yutaktaki kasılgan kaslar
• Havanın yutularak bağırsaklara doldurulması ile şişen vücudun özgül ağırlığının
düşürülmesi
5

Ephemeroptera
• Nimf'leri tatlısularda gelişir.
• Campodeid formda olup genellikle
uzun bir çift cercus ve medyan
abdominal uzantıları vardır.
• İlk 7 abdominal segment yapı ve
büyüklüğü türlere göre farklı
olabilen birer çift trake solungacı
taşır.
• Trake solungaçları lamelli yahut
tüylü yapıdadır.
• Trake solungaçları oksijence
zengin kaynak sularında haraketsiz
olmasına karşın durgun sularda
önden arkaya yelpaze şeklinde
hareket ettirilir.
6
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Ephemeroptera

Ephemeroptera
• Bu bö
böcekler nimflerinin
yaş
yaşadı
adıkları
kları yere bağ
bağlı olarak,
göl, dere, çay kenarları
kenarlarında
yaş
yaşarlar.
• Ephemerlerin erginleri suyun
dışında
ışında çok kı
kısa ö mürlü
rlüdür.
Ephoron,
Ephoron, Camsurus ve
Palingenia'n
Palingenia'nıın türleri
erginleş
erginleştikten birkaç
birkaç saat
sonra ölürler.
• Nimf'ler ise aksine uzun
ömürlü
rlüdürler. Bazı
Bazı türlerde
nimf geliş
gelişme dö
dönemi 3 yı
yıl
sürer.
8
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Ephemeroptera

 Dünyada 2000'den, Avrupa'da ise 200'den fazla t ürü bilinir.
 Memleketimizin Ephemeroptera faunası son yıllarda daha iyi
araştırılmaya başlanmıştır.

 Sınıflandırmasında
 Kanat damarlanması
 Tarsus segmenti yapısı
 Genital organlar

Ephemeroptera

 Nimfleri besin zincirinin önemli bir halkasını oluşturur.
 Su kirliliğinde iyi bir gösterge olarak kullanılırlar.
 Bu faydalı yönleri yanında balıklardaki bir parazitin
(Crepidostomum farionis = vantuzlu solucan) ara kona ğı olması
gibi zararlı yönleri de vardır.
10
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ODONATA
KIZ BÖ
BÖCEKLERİ
CEKLERİ,
YUSUFCUKLAR veya
HELİ
HELİKOPTER BÖ
BÖCEKLERİ
CEKLERİ
11

Odonata

12
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Odonata
 Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Diğer
böcekleri avlayarak beslenen avc ı (predatör)
böceklerdir.

 Bileşik gözleri çok iyi gelişmiş. Antenleri
kısa ve kıl şeklindedir.

 Kanatları uzun ve dar yapılı olup genellikle
zar gibi şeffaftır. Ön ve arka kanatlar
birbirine eşit veya değildir. Her bir kanat çok
sayıda enine ve boyuna damarlarla olu şan
pek çok hücreye sahiptir. Kanatların uç
bölgesinde genellikle renkli hücrecik bulunur
ki, bu hücreye pterostigma denir.

 Bacaklar da kanatlar gibi iyi gelişmiş olup
tutunucu tiptedir.

Odonata
 Abdomenleri ince, uzun
yapılı olup genellikle renkli
ve desenlidir. Türlerin
tanınmasında önemi olan bu
işaretler ne yazık ki hayvan
öldükten sonra
kaybolmaktadır.

 Odonata'nın diğer böcek
takımlarında görülmeyen bir
özelliği ise erkek genital
açıklığının abdomen sonunda
olmayıp 2. ve 3.abdomen
sternitleri arasında
bulunmasıdır.

 Hemimetabol böceklerdir.
14
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Odonata
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Odonata

17

Odonata

• Nimf'leri tatlı sularda diğer küçük hayvanlarla beslenerek yaşar.
Solungaçları rectal ve caudal bölgelerdedir.
• Odonatlar gündüz faal olan böceklerdir (heliophil).
• Pek çoğu su kenarlarında veya buraya yakın bölgelerde yaşarlar.
• Çok hızlı uçarlar. Austrophlebia türleri saatte 90-100km hız yapabilirler.
• Megaloprepus coerulatus'un dişi bireyinin kanat genişliği 19cm kadardır.
• Odonatlar diğer böcekleri yiyerek beslendiklerinden faydal ı böcek
sayılırlar. Genellikle Diptera, Hymenoptera, Coleoptera ve Lepidoptera
bireyleriyle beslenirler.
16

Odonata

• Erginler kendilerinden küçük olan böcekleri avlayarak yerler. Çoğu
zaman avlarını havada uçarken aniden yön değiştirmeleri, aniden
dalışa geçmeleri veya yükselmeleri ,genellikle avlar ını yakalamak
üzere yaptıkları çabalardır.
• Evsinekleri, sivrisinekler ile insanlara hastal ık taşıyan diptera türleri
avladıkları başlıca böcek gruplarını oluşturur. Bu gibi zararlı böcek
türlerinin doğadaki populasyonlarını önemli şekilde azalttıkları için
çok faydalıdırlar.
• Yurdumuzda olmamakla beraber baz ı türleri bal arılarını da
avladıklarından zarar teşkil ederler.yusufcuk ergininin 2 saatte 40
kadar evsineği erginini yakalayıp yediği ortaya çıkmıştır.
18
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Odonata

Odonata
• Yusufcukla’rın göç etmeleride çok ilgi çekicidir. Örneğin Libellula
quadrimaculata, L. depressa ve Sympetrum striolatum gibi
yurdumuzda da bulunan türlerin göç ettikleri iyi bilinmektedir.
• Yusufcuklar göçlerinde o kadar yoğun sürüler oluşturur ki çekirge
sürüleriyle karıştırılabilirler.
• Ancak bu böceklerin sürüler halindeki göçleri bazen hindi ve tavuk
yetiştiricilerinin başlarına dert olabilmektedir.
• Bazı yassı kurlar, özellikle p.macrorchis gibi türler bulunmuştur.
Bu parazit yassı kurtların çok ilginç bir yaşama şekilleri
bulunmaktadır.zira bunların hayatlarının bir kısmı bir salyangoz
veya bir böcek vücudu içinde geçer.
• Ancak yusufcukların bu gibi parazitlere ara konukçu olduğunun
anlaşılması uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.önceleri ara
konukcu olarak salyangozlar düşünüldüğü halde ,daha sonra
amerika’da yusufcuk nimfleriyle beslenen tavuklarda hastalık
ortaya çıkınca bunların ara konukçu oldukları kesinleşmiştir.

Odonata

• Dünyada 5000’
5000’den fazla tü
türü bilinen Odonatlar memleketimizde

20
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Odonata

100 den fazla tü
tür ile tanı
tanınmaktadı
nmaktadır.

Odonata
•

Odonata'nı
Odonata'n ınn memleketimizde temsil edilen iki alttak ımı vardı
vardır. Bunlara ait
ayı
ayırdedici özellikler aş
aşağıda
ğıda verilmiş
verilmiştir.
Anisoptera

Zygoptera

Arka kı
kısım sona doğ
doğru daralı
daralır. son kı
kısım
horizantal veya hafifç
hafif çe kı
kıvrı
vrıktı
ktır, güç
güçllü
sineklerdir.

Kanatları
Kanatları eşit uzunlukta, arka kı
kısmı
smı dar,
son kı
kısı m vertikaldir.
vertikaldir . Zayı
Zayıf uç
uçuculardı
uculardır.

Larvaya ait abdomendeki a çıklı
klık geniş
geniş
ovaldir.

Larva dar vü
vücutlu, oldukç
oldukça uzun bacaklı
bacakl ı,
ince ve dar vü
vücutludur.

Gözler kafanı
kafanın yanları
yanlarında değ
değildir.

Gözler önde dikkati çekecek şekilde
ampul gibidir.

Hemen hemen tü
t üm familyalar vestigial
ovipositorlü
ovipositorlüdür.

Diş
Dişiler iyi geliş
gelişmiş
miş ovopositorludur.
ovopositorludur .

Erkeklerde suprasupra- anal tabaka bulunur.

Erkeklerde suprasupra-anal tabaka vestigialdir.
vestigialdir .

Yumurtalar su yü
yüzeyinde veya yü
y üzeydeki
sucul bitkilerin üzerinde yer alı
al ır.

Yumurtalar sucul bitkilerin g övdelerinde
bulunur.
23
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1. Alttakı
Alttakım: Zygoptera

1. Calopterygidae

2. Lestidae

3. Coenagrionidae
24
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1. Alttakı
Alttakım: Zygoptera

2. Alttakı
Alttakım: Anisoptera

1.

Aeschnidae

2.

Gomphidae

3.

Libellulidae

4.

Cordulidae
26
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Odonata

2. Alttakı
Alttakım: Anisoptera

28
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Odonata

29

PLECOPTERA
TAŞ
TAŞ SİNEKLERİ
NEKLERİ

30
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Plecoptera

Plecoptera
• Amphibiotica’nın diğer
takımlarında olduğu gibi yumuşak
vücutlu orta veya küçük boylu
böceklerdir.
• Antenleri kıl gibi, fakat daha
uzundur.
• Ağız parçaları kesici çiğneyici tipte
olup zayıf gelişmiştir.
• Mandibula normal ya da körelmiş.

32
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Plecoptera

• Kanatlar zar gibi, istirahat
sırasında abdomen üzerinde
katlı tutulur.
• Arka kanatlar genellikle daha
büyük olup anal lobu iyi
gelişmiş.
• Kanat damarlanması
değışken, M damarı 2 dallı.
• Bacaklar yürüyücü tipte,
tarsus 3 segmentli.

Plecoptera

• Abdomen genellikle çok
segmentli cercus ile son bulur.
• Ovipositor yok.
• Hemimetabola böceklerdir.
• Nymphleri suda yaşar.
• Campodeid formda olup trake
solungaçları değişik yapılarda
gelişmiştir.

Plecoptera
• Kanatları iyi gelişmesine karşılık
iyi uçamayan bu böcekler,
nimflerinin geliştiği tatlısu
çevrelerinden fazla uzaklara
gitmezler.
• Gündüz genellikle su kenarlar ındaki bitkiler ve taşlar üzerinde
bulunan bu hayvanlar diurnaldir.
• Nadiren gece ışığa gelen
türlerine rastlanır.
• Ergin, liken, alg gibi maddelerle
beslenir.

34
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Haploperla brevis

Plecoptera

• Dişi, yumurtalarını topluca (5001000 adet) bir yere bırakır.
• Etrafları jelatin gibi bir maddeyle
çevrilir.
• Bazıları ovovivipar'dır.
• Nimfleri sudaki küçük
hayvanlarla beslenir.

• Hareketleri yavaş olduğundan
kolayca yakalanırlar.
35
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Plecoptera

• Yeryü
Yeryüzünde 1500, Tü
Türkiye'de ise 100
kadar tü
türü bilinmektedir.

Plecoptera
• Suda larva halinde, karada erginken bir çok düşmanları
vardır. Balıklar (özellikle alabalık ), kuşlar, yırtıcı ergin
ve kral böcekler esas düşmanlarıdır.
• Bağırsaklarında parazit yaşayan gregorinler
besinlerine ortak olurlar.
• Bazı vücut kısımlarında parazit su akarlar ı hayvanın
vücut sıvısını emer ve bu yolla yayılmalarını da
gerçekleştirir.
• Balıklarda yem oluşturmaları,
• Sivrisinek larvalarını yiyerek insanlara yararl ı olmaları,
• Suların kirlilik ölçütü olarak kullanılmaları,
nedeniyle önemlidirler.

37
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Ordo Grubu: Orthopteroidea









Embiyoptera
Dermaptera
Dictyoptera
Isoptera
Orthoptera
Phasmida
Zoraptera
Thysanoptera

EMBIOPTERA
(Kitap Bitleri)
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Embioptera











Toprak altı
altında yaptı
yaptıkları
kları ipekten
tüneller iç
içerisinde koloni halinde
yaş
yaşayan bö
böceklerdir.
Ağız
ğız parç
parçaları
aları kesicikesici-çiğneyici tiptedir.
Tarsi 3 segmentli olup protarsus'un
ilk segmenti yassı
yassıdır.
Ön ve arka kanat çiftleri birbirine
benzer.
Kanat damarlar ı Radius dışında
ışında zayı
zayıf
geliş
gelişmiş
miş veya kö
körelmiş
relmiştir.
Diş
Dişiler kanatsı
kanatsız olup larvaya benzer.








Cercus 2 segmentlidir.
segmentlidir.
Metamorfizma erkekte zayı
zayıf
geç
geçer, diş
dişide ise hiç
hiç
görülmez.
Uçamazlar ve ışıktan
ışıktan
kaç
kaçarlar.
Tropik ve subtropik
bölgelerde yaş
yaşayan 7
familya dahil 140 t ürü
bilinmektedir.
Memleketimizde bulunmaz.
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Embioptera

DERMAPTERA
(KULAĞ
(KULAĞA KAÇ
KAÇANLAR)

1

Dermaptera
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Dermaptera


















Bacaklar birbirine benzer,
yürüyücü tiptedir. Tarsi 3
segmentlidir.
Cercus segmentsiz, hemen
daima kuvvetli kitinleşmiş
bir kıskaç halindedir.
Bu kıskaçın iç yüzeyi
memleketimizdeki türlerin
çoğunda erkeklerde bir diş
veya çentik taşır, dişilerinde
ise düzdür.
Ovipositor gerilemiş veya
kaybolmuştur.

Dermaptera
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Dermaptera










Diş
Dişiler 22-3 gü
gün sü
süre ile 202080 yumurta b ırakı
rakırlar.
Diş
Dişiler yumurtalar ı ve sonra
da yavruları
yavrularını korur.

Metamorfizma zayıf görülür.
Nadiren bitkilere zarar
verirler.
Sonbaharda çiftleşirler.
Scotophil türleri içerir
(karanlığı tercih eden).
Gündüz, taşların, ağaç
kabuklarının altında, toprak
içersinde gizlenir, geceleri
ortaya çıkarlar.

Dermaptera
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Dermaptera


Vücutları uzun yapılı ve
üstten basık olup parlak
sarı-kahverengidir
Ağız parçaları kesici
çiğneyici tipte gelişmiştir.
Ön kanatları (tegmina) çok
küçük, damarlar körelmiş;
arka kanatlar ise zar gibi,
damarları hayli değişikliğe
uğramıştır.
İstirahat halinde kanatlar ın
katlanma şekli tipiktir.
Bunun yanında kanatsız
formlarda çoktur.




Yeryü
Yeryüzünde 900 dan fazla t ürü
Memleketimizde ise iki d üzine kadar tü
t ürü
bilinmektedir.
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Forficula auricularia:
Kanatsız, göz küçülmüştür.
Bahçelerde bitkisel
maddelerle, çürüyen
meyvalarla beslenir.
Arexinia spp; Yarasa ve bazı
memelilerde ektoparazit.
Hemimerus spp; Kanatsız.
Cerci uzun ve düz. Bazı
kemiricilerde (Sıçan)
ektoparazit.

YAKALANMALARI VE PREPARASYONLARI
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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Forficulidae

Taşların,kabukların, artık organik maddelerin alt ında, çalı ve otların
üzerinde bulunur. İlkbaharda, genellikle cisimlerin alt ında ve organik
madde artıklarının civarındadırlar. Çoğunlukla nemli yerleri severler.
Yere düşmüş eski elbise ve benzer kuma ş cinsi eşyaların altında ve
arasında, özellikle F.auricularia bulunur. Labidura gübre yığınlarını
tercih eder.
Potasyum siyanürle yada etil asetatla haz ırlanmış şişelerde
öldürülürler. Sağ elytralarından ya da duruma göre protorakslarından
iğnelenirler. Örnekler çok küçükse kartonlara yapıştırılır. Yapıştırırken
bazılarını sırttan yapıştırma, ilerdeki incelemelerde kolayl ık sağlar.
Serkuslar iğneyle doğal duruma getirilir. Bu şekilde kurutularak
müzeye konur. Bunun yan ı sıra hem bir çok parazitten korumak
amacıyla hem de büyük yer kazancı sağlaması nedeniyle üçgen
şeklinde katlanmış jelatinli torbaların içerisinde de saklanabilirler.

DICTYOPTERA
BLATTODEA (HAMAM B ÖCEKLERİ
CEKLERİ)
MANTODEA (PEYGAMBER DEVELER İ)

Bölüm 7. Orhopteroidea takımları

Dictyoptera
Antenler genellikle iplik şeklinde, bazen taraklı yapıdadır.



Ağız parçaları kesici-çiğneyici tiptedir.



Tarsi 5 segmentli.



Dişide ovipositor küçülmüş olup 7. abdomen sterniti ile dıştan
örtülmüştür. Erkek genital organı karışık ve asimetrik yapılıdır.
9. abdomen sternitiyle örtülür.



9. sternit bir çift stylus taşır. Cercus çok segmentlidir.



Ses alma ve ses çıkartma organları yoktur.



Yumurtalar ootheca denilen paketciklerle bırakılır.

Blattodea
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları

Dictyoptera
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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Bütün bacaklar normal yap ıda, yürüyücü tiptedir.
Başta 2 adet ocel göz bulunur. Pronotum normal yapıda olup
uzamamış, buna karşılık kalkan gibi olup başın büyük bir
bölümünü üstten örter.
Familya Blattidae (Hamamböcekleri): Yassı ve oval böceklerdir.
Kalkan şeklinde olan pronotumdan kolay tanınırlar. Baş kısmen
veya tamamen pronotum altında kalır. Antenler uzun ve kıl
şeklindedir. Facet gözler iyi gelişmiştir. 3 çift bacak birbirine
benzer.
Sıcak ve nemli yerlerde ya şarlar. Ziraat yönünden önemsizdir.
Dünyaya yayılmış olup çok fazla türü vardır.
Daha ziyade tropik bölgelerde yaşarlar. Yassı olduklarından
gündüz binaların gizli yerlerinde bulunurlar.

Blattodea
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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Blattodea






3500 den fazla t ürü
bilinmektedir.







Blatta orientalis (Doğu hamamböceği): Erkek dişiden küçük
olur. Dişilerde kanat küçük pul
şeklindedir. Erkeğin kanadı daha
iyi gelişmiştir. Renkleri siyaha
yakın esmerdir. Dişileri
yumurtalarını kapsül içersinde
açılıncaya kadar birlikte taşır.
Periplaneta americana: Daha
büyüktür. Erkek ve dişide kanat
iyi gelişmiştir. Renkleri
kırmızımtrak kahverengidir.
Blatella germanica; Boyları
küçük, saman rengindedirler.

Mantodea
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları

Mantodea
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları

Bütün dü
dünyaya
yayı
yayılmış
lmış kosmopolit
bir gruptur.

Blattodea
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Bölüm 7. Orhopteroidea takımları

Blattodea

Tuberkuloz,
Tuberkuloz, kolera,
dizanteri, koli, tifo
gibi hastalı
hastalıkları
kların
etkenlerini taşı
rlar.
taşırlar.
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Vücutlarının yapısı
nedeniyle kolayca tanınırlar.
Baş tamamen serbest
hareket edebilir. Antenleri
kıl gibi, ya da taraklıdır.
Ağız parçaları çok kuvvetli
gelişmiştir.
Gözler çok iyi gelişmiştir.
Başın büyük bir kısmını
kaplar. Bazılarında gözler
konik bir şekil almıştır.
Başta 3 adet ocel göz
bulunur.

Mantodea
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Mantodea



















Carnivor'durlar.
Carnivor'durlar. Canlı
Canlı
hayvan yerler.
Avları
Avları arası
arasında ilk sı
sırayı
rayı
küçük
üçük bö
böcekler alı
alır.
Kanibalizim de gö
görülür.
Kopulasyondan sonra diş
dişi
erkeğ
erkeği yer. Çoğu gü
gündü
ndüz
aktiftir.
Bazı
Bazı türleri gece ışığa
ışığa
uçarak gelir.
Dünyada 8 familya dahil
2000 kadar tü
t ür ü
bilinmektedir.

Genel olarak kanatlıdır, ön
kanat derimsi ancak kanat
bazılarında küçülmüş veya
körelmişte olabilir.
Bazı erkeklerde kanat çok iyi
geliştiği halde dişilerin ki
küçük kalmıştır.
Tarsi 5 segmentlidir.
Ön bacaklar yakalayıcı tipte,
diğer bacaklar ise yürüyücü
tipte gelişmiştir.

Mantodea
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Mantodea

Pronotum boyun gibi uzamış







Genellikle tropik b ölgelerde geniş
geniş yayı
yayılım gö
gösterirler. Sı
Sıcak
memleketlerde t ür yoğ
yoğunluğ
unluğu daha fazlad ır.
Güney Amerika'daki baz ı türler küçü
k kuş
küçük
kuş ve kertenkelelere
saldı
saldırır.
Bu familya iç
içerisinde memleketimizde 5 cins bilinmektedir. Bu
cinsler ve tü
türleri şöyledir:
– Iris oratoria;
oratoria ; yeş
yeşil, sarı
sarı, kahverengine sahiptir. Arka kanatlar ında
tipik gö
göz lekesi bulunur. Daha çok sahil bö
bölgelerinde yaş
ya şar.
– Armene robusta A ğrı'dan kaydedilmi ştir.
– Hierodula viridis,
viridis, Hierodula transcaucasica Akdeniz Bö
Bölgesi ve
Artvin'den kaydedilmi ştir.
– Mantis religiosa (Peygamberdevesi) yayg ın, Geomantis larvoides
küçük
üçük boylu olup Akdeniz B ölgesinde yaş
yaşar.

Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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Mantodea

ISOPTERA
TERMİ
TERMİTLER

5

ISOPTERA
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ISOPTERA

• Eşit büyüklükteki kanatlara sahiptirler (Isoptera: isos Yunanca’da aynı, eş,
eşit, tıpkı ve ptera kanat).
• Dünyada 7 familyaya ait yakla şık 2200 türle temsil edilmektedir. Bu
familyalardan 3’ü alt familyalara ayrılmıştır.
Tablo 1. Isoptera takımı familyaları ve bunların cins sayıları
Familya
Cins Sayı
Sayısı
Mastotermitidae (mast:
1
mast: çıkıntı
ntı)
Kalotermitidae
21
Termopsidae (term:
5
term: son)
Hodotermitidae
3
Rhinotermitidae (Rhino:
15
Rhino: burun)
Serritermitidae (serr:
1
serr: testere)
Termitidae
227
TOPLAM
273

Termit Yunanca “Terma” kelimesinden köken alır ve “son”
manasında kullanılmaktadır. Çünkü termitler ağaç ve ahşap yapıları
kemirerek yok etmektedirler. Bu terim Linnaeus taraf ından da
kullanmıştır (Systema Naturae, 1758).
Termitler bilimsel olarak ilk kez Hindistan ’da uzun yıllar kalan J.G.
König tarafından araştırılmıştır. Bu araştırıcı çalışmalarını 1779
yılında “Beyaz Karıncalar” adı altında yayınlamıştır.
Termitler karıncalara benzer. Karıncalar da olduğu gibi işçi, asker ve
üretken kanatlı gibi kastlara sahiptirler. Zay ıf abdominal
kitinleşmeden dolayı (özellikle işçi kastında) beyaz renkli görülür ve
sıklıkla dünyanın bazı kısımlarında yukarıda bahsedildiği gibi J.G.
König tarafından ilk kez kullan ılan “Beyaz karıncalar” olarak
isimlendirilirler.
Durum her ne kadar b öyle olsa da termitler ve kar ıncalar arasında
çok büyük farklılıklar mevcuttur.

ISOPTERA
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ISOPTERA

• Termitler de diğer sosyal
böcekler gibi farklı kastlardan
oluşur.
• Bir termit cemiyeti kaide
olarak bir çift üretken form
(kral ve kraliçe) ile bunların
neslinden oluşur.
• Bu nesildeki formlar ya ş ve
vücut şekillerine göre:
• Larva
• Nimf
• İşçi
• Askerler

ISOPTERA
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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ISOPTERA
İşçilerin Görevleri:

 Tünel kazma, yuva inşa etme ve yuva dağını oluşturma,
 Besin toplama
 Yumurtaların bakımı, yavruların bakımı ve beslenmesi,
 Kraliyet çifti ve askerlerin beslenmesi
 Diğer kastları tımar etme ve temizleme
 Kolonide bulunan bireyler de ğişkendir. Örneğin yalancı işçiler
gerekli olduğu takdirde farklı kastlara dönüşebilir.
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• Askerlerin rolü savunmadır.
• Daha fazla kas oluşturmak için veya
frontal bez geliştirmek için işçilerden
daha geniş ve daha uzun, büyük bir
başa sahiptirler.
• Sıklıkla
askerlerin
başları,
çeşitli
şekillerde ve büyüklüklerde gelişmiş
mandibullara sahiptir ve kahverengiden
sarıya kadar renklenmiştir.
• Askerler gelişmiş çenelere sahiptir ve
ayrıca kendi kendilerine beslenemezler
ve bunun için işçilere mecburdurlar.
• Askerlerin tüm hayatları boyunca
beslenmesini işçiler üstlenmiştir.

ISOPTERA
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ISOPTERA

Termitler inşaatlara, mahsullere,
otlaklara ve ormanlara zarar
verdiği gibi elektrik kablolar ı,
baraj hatları gibi selülozsuz
maddelere de zarar verebilir.

Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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ISOPTERA

ORTOPTERA
ÇEKİ
EKİRGELER

Orthoptera
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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Orthoptera





Genellikle orta ve b üyük
boylu bö
böceklerdir.
Karasal bö
böceklerdir.
Ses çıkartma ve ses alma
organları
organları geliş
gelişmiş
miştir.



Hemimetabol böceklerdir.



Ağız
ğız kesici çiğneyici tiptedir.



Prothorax büyüktü
ktür.
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Orthoptera
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Orthoptera



















1. ve 2. çift bacaklar genel olarak
birbirine benzer.
Yalnı
Yalnız bazı
bazıları
larında ön bacaklar
kazmaya yarar (Dana burnu).
Arka bacaklar bilhassa femur
parç
parçaları
aları çok geliş
gelişmiş
miş, sı
sıçrama
hareketi iç
için özelleş
zelleşmiş
miştir.
Tarsus 33-4, nadiren 5 veya 3 den az
segmentli olabilir.





Ziraat yö
yönünden önemli
takı
takımlardan biridir.
Büyük bir kı
kısmı
smı bitki ile beslenir.
Bu nedenle zararl ı olurlar.
Fakat bazı
bazıları
ları diğ
diğer bö
böcekleri
yediğ
yediği iç
için faydalı
faydalı sayı
sayılır.

Arka kanatlar ise zars ı yapı
yapıdadı
dadır.
Dinlenme sı
sırası
rasında üst kanatlar
katlanmaz.
Nimf'te kanatlar küçü
k boyludur.
küçük
Ön kanatlar arka kanatlar ın
altı
altında yer alı
alır.
Erginde ise ön kanat arka
kanatları
kanatları örter.






Diş
Dişide ovipositor uzundur.
Erkek dış
dış genital organları
organları
simetriktir.
Cercus genellikle kı
kısa ve
segmentsizdir.
segmentsizdir.

Orthoptera
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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Orthoptera


Ön kanatlar az çok kalı
kalınlaş
nlaşmış
olup tegmina adı
adını alı
alır.

Orthoptera
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Orthoptera

Kısa kanatlı
kanatlı (brachypter)
brachypter) veya
kanatsı
kanatsız (apter
(apter)) formları
formları vardı
vardır.
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Kıl şeklinde, en az 30
segmentten oluşmuş
antenleri, her zaman
vücutlarından daha
uzundur. Bazen vücudun 10
misli kadar olabilir (baz ı
Rhaphidophoridae ).
Ses çıkarma organları üst
kanatlarının altında bulunur.
Dişiler uzun bir yumurta
koyma borusuna sahiptir.

1.Alttakım: ENSIFERA
(Uzunantenli çekirgeler)
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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1.Alttakım: ENSIFERA
(Uzunantenli çekirgeler)



Antenleri uzun,



Tarsusları 4 segmentli,



Yumurta koyma borular ı yandan yassılmış bir bıçak şekilli, yeşil
yada kahverengi çekirgelerin bulunduğu bir familyadır.



Ön bacaklarının tibiasında işitme organı bulunur.



Kışı çoğunlukla yumurta döneminde geçirirler.
– Playcleis intermedia; Bazı yıllar çeltik ve ekine zararl ı olur.
– Saga türleri diğer böcekleri yer.
– Tettigonia viridissima; Meyve ağaçları, bitki sürgünleri ve taze
yaprakları yer.
– Ephippigena; Pronotum arkada eğer gibi kubbeleşmiş






Kriketler, silindir şeklinde vücutlu ve siyah renklidirler.
Tettigonidelere benzerler ancak yumurta koyma borusu ince
ve oldukça uzundur. Fakat yassı değil silindiriktir.
Tarsuslar 3 segmentli,
Pronotum enine dikdörtgen şeklinde genellikle toprak
içerisinde yaşarlar.
Bu familya'nın türleri, erkeklerin ses çıkarmaları ile tanınır.
– Gryllus campestris; Buğdaygil, arpa, tütün, pancar, pamuk.
– Acheta desertus; Sebze, şeker pancarı, asma, tütün.
– Occanthus pallucens; Bağ, havuç, kenevir.

b) Gryllotalpidae
2.

Gryllacridoidea
a) Stenopelmatidae
b) Prophalangopsidae
c) Gryllacrididae
d) Schizodactylidae
e) Rhaphidophoridae

3.

Tettigonioidea (Çayı
ayırcekirgeleri)
rcekirgeleri)
a) Tettigoniidae

Gryllidae (Kara çekirgeler)
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a) Gryllidae

Tettigoniidae (Yeşil çekirgeler)

Gryllidae (Kara çekirgeler)


Grylloidea (Cı
(Cırcı
rcırlar)
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Tettigoniidae (Yeşil çekirgeler)

1.
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2. Alttakı
Alttakım: CAELIFERA
(kısa antenli çekirgeler)
ekirgeler)







Kanatları ufalmış iri vücutlu
böceklerdir.
Kısa antenli ve vücutları çok
tüylüdür.
Ovipozitor belirsizdir.
– Gryllotalpa gryllotalpa (Dana
burnu); Toprak altında yaşar.
Ön bacakları tipik kazıcıdır.
Toprak altında kazdığı
tünellerde bitki köklerine, çim
ve fidanlara keserek ve yumru
oyarak zarar verir. Bitki
kökleri ve böceklerle beslenir.
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Gryllotalpidae

Kısa (30 segmentten daha az),
iplik şeklinde antenlere
sahiptir.
Ses çıkarma hiçbir zaman üst
kanatların sürtüştürülmesi ile
olmaz.
Gonapofizler (yumurta koyma
borusunun yaprakları) matkap
ucu gibi delmeye yarayacak
şekilde kısalmıştır.

1.

Acridoidea
a) Acrididae
b) Pamphagidae
c) Pyrgomorphidae
d) Eumastacidae
e) Proscopiidae
f) Pneumoridae

2.

Tetrigoidea
a) Tetrigidea

3.

Tridactyloidea
a) Tridactylidae
b) Cylindracheitidae

Acrididae (Kısa antenli çekirgeler)
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2. Alttakı
Alttakım: CAELIFERA
(kısa antenli çekirgeler)
ekirgeler)


Familya Genellikle boz renkli, k ısa antenli,



Tarsusları
Tarsusları 3'er segmentli



Yumurta koyma borusu ovipoziitor kısadı
sadır.



Ses alma organ ı l. abdomen segmentinin yanları
yanlarında bulunur.
– Dociostarurus maroccanus (Fas çekirgesi); Polifag olup tahı
tahıl, pamuk
sebze, yonca, patates, so ğan ve baklagilde zararlı
zararlıdır.
– Calliptamus italicus (İtalyan çekirgesi); Tahı
Tah ıl, pamuk, çayı
ayır, sebze
ve ş eker pancarı
pancar ında zararlı
zararl ıdır.
– Schistocerca gregaria (Sudan çekirgesi); Polifag olup bü
bütün
bitkilerde çiçek, yaprak hatta bitkinin t ümünü yer. İlk ikisi
yurdumuzda yerli olarak bulundu ğu halde sonuncu baz ı yıllar
Güneydoğ
neydoğu Anadolu’
Anadolu ’ya gelir.
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Acrididae (Kısa antenli çekirgeler)

PHASMIDA
(ÇALI ÇEKİ
EKİRGELERİ
RGELERİ,
YÜRÜYEN ÇALILAR)
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PHASMIDA

Boyları 5-35cm’dir (Dünyanın en uzun böceği bu takımda bulunur).
Vücut bakımından 3 ana tipe ayrılırlar.
1. Tip: Vücut bir sopa gibi uzanm ış; bacaklar ince uzun;
kanatsızdır. Bu nedenle yürüyen çalılar ya da sopalar denir
(Carausius morosus ve Bacillus rossi)
2. Tip: Vücut oldukça tıknaz, bacaklar normal yap ıda; her iki
eşeyde değişik derecelerde oldukça iyi gelişmiş kanatlıdır
(Haaniella echinata)
3. Tip: Sırt karın yönünde basılmış, yanlara genişlemiş ve
çoğunluk yeşil rengiyle yaprakları aynen taklit etmiştir. Bu
nedenle bunlara yürüyen yapraklar da denir.( örneğin Phyllium)
Bu şekil benzerliklerinin akrabal ıklarla ilgisi yoktur, birbirlerinden
oldukça uzak gruplar aynı eğilimi gösterirler.

PHASMIDA
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PHASMIDA







Diğ
Diğer Orthopteroidea
takı
takımları
mlarınınkinden
(Saltatoria,
Saltatoria, Notoptera,
Notoptera,
Dermaptera)
Dermaptera) farklı
farklı olarak
göğüsün birinci segmenti
her zaman küçü
ktü
ür.
küçükt
Boyuna çok uzamış
uzamış ikinci
ve üçünc
ü g öğ ü s
üçüncü
segmenti(
(
ö
zellikle
segmenti
üçünc
üsü) abdomene
üçüncü
kaynaş
kaynaşmışt
ıştır
Böylece birinci g öğüs
segmenti ile ikinci gö
göğüs
segmenti arası
arasında eklem
oluş
oluşmuş
muştur

Başları küçük ve yuvarlak



Ağız parçaları öne yönelik ve çiğneyici tipte



Antenleri çok değişik yapıda (8-100 segmentli)








Bileşik gözleri çekirgelerinkine oranla çok daha az sayıda nokta
gözden oluşmuş ve dolayısıyla güçsüzdür; ancak gece
yaşamındaki zayıf ışığa uyum yaparlar, bu nedenle renk
göremezler.
Körelmiş nokta gözlerin işlevleri de azalmıştır; bununla birlikte
uçlarında üç noktagöz hala mevcuttur
Erkeklerin noktagözü dişilere göre daha iyi gelişmiştir
Kanatsız olanlarda ve bazı kanatlılarda noktagözler tamamıyla
yitirilmiştir.

PHASMIDA
Bölüm 7. Orhopteroidea takımları
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PHASMIDA



• Bacaklar temel olarak, birbirinin benzeri, ince uzun, y ürüyücü
ya da tutucu tipte; zeminde ya şayanlarınki ise çoğunluk kısa ve
tıknaz yapılıdır.
• Tarsusları 3 ya da 5 segmentlidir.
• Kanatları körelme eğilimi göstermekle birlikte, birçok türü tam
gelişmiş kanatlara sahiptir; çoğunluk derimsi ön kanat öncelikle
körelmiştir.
• Arka kanatların, ön kanatları aşan kısmı çoğunluk üst kanat gibi
sklerotize olmuş ve renklenmiştir.
• Bununla birlikte yaprak benzeri Phyllinae’de arka kanatlar
körelmiş, ön kanatlar yaprak şeklini almıştır.
• Hatta yapraklardaki damarlar dahi taklit edilir.

11
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PHASMIDA
• Abdomen, Phyllinae’
Phyllinae’de 10, diğ
diğerlerinde 11 gö
görülebilir segmentten
oluş
oluşmuş
muştur. Bazen erkeklerde di şiyi tutmaya yarayan bir çift
serkus vardı
vardır.
• Erkeğ
Erkeğin kopulasyon organı
organı, 9. segmentin ka şık
şık şeklindeki
subgenital plakası
plakasının altı
altında bulunur.
• Döllenme organı
organı, zayı
zayıf şekilde sklerotize olmuş
olmuş, kı
kısa, asimetrik bir
yapı
yapı gösterir. Bazı
Bazı türlerde 10. segmentin kar ın plakası
plakası
kopulasyon için yardı
yardımcı
mcı organa dö
dönüştürülmü
lmüştür.
• Diş
Dişinin eş
eşey aç
açıklığı
klığı 8. segmentin arkas ındadı
ndadır ve çekirgelerdeki
gibi üç çift, orak şeklinde gonapofizle çevrilmiş
evrilmiştir. Bu sonuncular
çalı
ı
ç
akirgelerinde
k
ö
relmiş
ş
tir;
bö
ö
ylece
yumurtalar
art ık nesneler
al
relmi
b
içerisine konamaz. Bunlarda e şeysel aç
k gibi yapı
açıklı
klık, kaşı
kaşık
yapı
kazanmış
kazanmış,, operkulum denen, 8. segment taraf ından örtü
rtülmü
lmüştür.












Kanatlı ya da kanatsız
böceklerdir.
Antenleri boncuk gibi 9 segment
taşır.
Ağız çiğneyici tipte.
Prothorax iyi gelişmiş. Tarsi 2
segmentli.
Cercus çok kısa, 1 segmentli.
Dişide ovipositor bulunmaz.
Erkek genital organı tipik, bazen
asimetriktir.

• İşitme
İşitme ve ses çıkarma organlar ı yoktur.

ZORAPTERA






Metamorfizma zayıf.
Boyları 3mm. kadar,
çürüyen odunların altında,
humuslu topraklarda,
bazen termit yuvalarında
bulunur.
Gözleri körelmiştir.
Memleketimizde ve
palaearktik bölgede
bulunmaz.
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BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ
(HEMIPTEROIDEA)



HEMIPTERA

1
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ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI

HEMIPTERA
(YARIM KANATLILAR)

2











HEMIPTERA

Antenler uzun 4-5 segmentlidir ve bazen 3.
çift bacakların dibine kadar devam eder.
Ağız parçaları delici-emici tipte, palpuslar
körelmiştir.
Ağız yapılarından dolayı çoğunlukla
bitkilerin özsularını emerek beslenirler.
Yeryüzünde bitkilere zarar veren en b üyük
böcek takımı sayılabilir.
Yaprak bitleri, ağustosböceği, tahtakurusu
gibi böcekler bu takıma girerler. Yaprak
bitleri çok büyük bir çoğalma yeteneğine
sahiptir.
Zararları da çoğaldıkları oranda artar.

3
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HEMIPTERA









Kanatları yapı bakımından diğer
bütün böcek takımlarından farklılık
gösterir.
Ön kanatların kaide yarısı
kitinleşmiş derimsi bir yapıda, buna
karşın uç kısım zar şeklinde
kalmıştır.
Arka kanatlar da zar şeklindedir.
Dinlenme halinde kanatlar
abdomen üzerinde yatık durur.
Bazı formları ise kanatsızdır.
4



Hemipterler arasında bir
grup da diğer böcekler
üzerinde beslenirler
– Reduviidae,
– Nabididae,
– Anthocoridae



Cimicidae (tahtakuruları) ve
Triatoma (Reduviidae)
memeliler ve kuşlardan kan
emerek beslenirler.

5
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HEMIPTERA

HETEROPTERA

6

1










Heteroptera

Küçük ya da büyük boylu böceklerdir.
Çoğu kez parlak, bazen metalik
renklidirler.
Başları genellikle serbest ve hareketli,
Vücuda göre paralel veya dikey
durabilir.
Tipik koku salan bezleri vard ır.
Antenleri 3-5 segmentli, genellikle
karasal formlarda uzun, sularda
yaşayanlarda kısadır.
Ağız parçaları delici emici tipte, bileşik
gözler iyi gelişmiş, ancak ektoparazitlerde kaybolmuştur. Ocel gözler 2
adet, bazılarında kaybolmuş olabilir.

7
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Heteroptera








Göğüste prothorax genellikle iri ve serbest,
pronotum iri, scutellum genellikle çok gelişmiş
ve ekseriyetle bütün abdomeni örter.
Mesonotum belirsiz.
Kanatlar iki çift olmakla beraber baz ılarında
körelmiştir. Bacaklar değişik yapılar gösterir.
Çoğunda koşucu, bazılarında kazıcı ve yüzücü
tiptedir. Tarsi genellikle 2-3 segmentli,
tırnaklar 2 adet, genellikle aras ında arolium adı
verilen etsi bir taban bulunur.
Abdomende genellikle 8 veya 9. segmentte bir
çift gonapophys bulunur ki bu dişide
yumurtlama borusunu meydana getirir
(ovipositor). Erkek genital organı da bu
bölgede yer alır.









SİSTEMATİ
STEMATİK

Heteropterlere kutup bölgeleri dışında dünyanın her
yerinde rastlanabilir. Bug ün 50 000 den fazla bilinen t ürü
arasında 6000 den fazlası Palaearctic Regionda bulunur.
Hemipterler büyük ölçüde phytophag, bir kısmı zoophag
ve ektoparazit olarak yaşar.
Heteroptera alttakımı anten yapısına göre iki bölüme
ayrılır (Gymnocerata ve Cryptocerata). Gymnocerata'da
anten başın boyundan daha kısa olup bu hayvanlarda g öz
bulunur.
Gerçek sucul yarımkanatlılar bu bölüme dahildir.
Cryptocerata'da ise anten baştan daha uzundur. Eğer
daha kısa ise, o takdirde gözler bulunmaz. Karasal ve su
yüzeyinde yaşayan hemipterler buraya dahildir.

9
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Heteroptera









Subordo:
Subordo: Gymnocerata
–
–
–
–
–
–
–
–



Familya:
Familya:
Familya:
Familya:
Familya:
Familya:
Familya:
Familya:

Gerridae
Miridae
Phymatidae
Reduviidae
Tingidae
Lygaeidae
Coreidae
Pentatomidae

Subordo:
Subordo: Cryptocerata
–
–
–
–

Familya:
Familya:
Familya:
Familya:

Corixidae
Notonectidae
Nepidae
Belostomatidae

10

Pentatomidae

Pentatomidler, ekonomik önemi olan bir grup familyad ır.
Vücut kalkan şeklinde yassı ve ovaldir.
Scutellum geniş ve üçgen biçimdedir.
Anten 5 segmentlidir.
Piskoku ve salgı bezleri bulunur.
Genellikle fitofagdırlar. Bitki özsuyu ile beslenirlerse de
avcılıkla geçinen predatörler de vardır.
– Aelia rostrata (Kımıl); 2 türde ziraat yönünden ekinleri sokup
emerek önemli zararlara sebep olur.
– Nazara virudula; Yeşil renklidir, çeşitli sebze ve kültür bitkilerine
zarar verir (Pamuk, Susam, Keten gibi).
– Carpocoris; Türleri Compozit ekinde, Cruciferae türlerinde zararlı
olur.
11
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Pentatomidae


8

12

2

Scutelleridae

13
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Pentatomidae








Vücut yumuşak, baş küçük ve ocel gözler
yoktur. Hemielitradan korium kısmında
üçgen şekilli "Cuneus" özelliğidir.
Membran kısmında iki kapalı hücre vardır.
Bitki özsuyu ile beslenerek genellikle
fizyolojik etki ve çıkardıkları toxit madde
ile bitkinin ölümüne neden olurlar.
Anten ve rostrum (zeytin bağ ve
sebzelerde) 4 segmentlidir.
– Lygus pratensis;
– Dionconotus cruentatus turunçgillerde
sebzelerde zararlıdır.
15

Vücutları uzunca ve serttir.



Nokta gözleri vardır.






Cxycarenus hyalini pennis (Pamuk tahta kurusu) pamuklarda
zarar yapar. Fitofagdırlar.
Miridae'lere benzerler fakat daha sert v ücutlu ve uzundurlar.
Anten ve rostrum Miridae' de ki gibi 4 segmentlidir.
Hemielytranın zar kısmında 4 tane basit damar ın oluşuyla
tanınırlar. Bitki üzerinde bilhassa hububatta önemli zararlara
sebep olurlar.



Oxycarenus pallens; Pamuklarda;



Nysius graminocola ise tahılda zararlıdır.



Geocoris ve Piocons biyolojik mücadelede



Fitofagtı
Fitofagtırlar ve çok önemli
bir ekin zararl ısıdır.
Eurygaster integriceps
(Sü
(Süne); Yurdumuzun en
önemli ekin zararl ıları
larıdır.

14

16

Lygaeidae

17
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Lygaeidae




Kanatlar ancak scutellum
ucunda gö
görülür.

Miridae

Bu takımın en geniş familyasıdır.

– Adelphocoris sp



Pentatomide çok benzerler,
anten yine 5 segmentlidir.
segmentlidir.
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Miridae



18

3





Coreidae

Lygaeidae'lere benzerler
fakat ocelli yoktur ve
hemielitrada birçok
dallanmış damar bulunur.
Dystercus cinsi önemli bir
pamuk zararlısıdır.

19
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Pyrhocoridae










Vücut oval ve yass ıdır.
Kanatlar bulunmaz. Yaln ız mezanotum üzerinde 2 tane yuvarlak
hemielytron bulunur.
Hortum kullan ılmadığı
lmadığı zamanlarda g ırtlaktaki bir olu ğun iç
içinde
durur.
Kuş
Kuşlar ve memeli hayvanlarda kan emen parazitlerdir.

– Cimex lectularius (Yatak tahta kurusu); Uzunlu ğu 44-5 mm, geniş
geni şliğ
liği 3
mm kadardı
kadardır.
– Gündü
ndüzleri eş
eşyaları
yaların aralı
aralıkları
klarında saklanı
saklan ır, geceleri insanlardan,
bulamayı
bulamayınca fare, tavş
tav ş an, kuş
kuştan kan emer. Senelerce hi ç gıda
almadan yaş
yaş ayabilir.
– Kan emer, bir yı
y ıl kan emmeden ya şar. Gü
Günlü
nlük ll-l0 yumurta (1 mm.
parlak incimsi) bı
b ırakı
rakırlar ve birkaç
birka ç aydan l yı
yıla kadar yaş
yaş arlar; ömür
boyu yumurtlarlar. S ıcak mevsimlerde l mm. uzunlu ğunda beyaz
renkli 150150-200 adet yumurta b ırakı
rakır. Bir hafta iç
i çinde yumurtadan
çıkan larvalar 5 deri de ğişiminden sonra ergin hale ge çerler.
– Hastalı
maz.
Hastalık etkeni taşı
taşımaz.
21

20











Cimex hemipterus;
hemipterus; İnsan yatak
tahta kurusundan daha koyu
renkli sı
sıcak ve rutubetli
bölgelerde bulunur. Kola -azar
hastalığı
nın taşı
yıcısıdır.
hastalığın
taşıy
C. Columbarius (Kuş
(Kuş tahta
kurusu); Tavuk ve g üvercin
kümeslerinde yaş
yaşarlar.

22

Reduviidae

Orta bü
büyüklü
klükte veya bü
büyük tü
türlerdir.
Baş
Baş dar ve uzun olup arka k ısmı
smı bir
boyun gibi daralm ışt
ıştır.
Rostrum 3 segmentli,
segmentli, prosternumdaki bir
oluk iç
içine oturur. Örneğ
rneğin abdomen
geniş
geniş olup kanatlar ın yanı
yanından kenar
kısımları
mları arkada gö
görülür.
Bir Trypanasoma vektö
vektörü olup genellikle
Predatö
Predatördü
rdür.
Triatoma cinsi insanı
insanı sokar, chaga
hastalığı
nın vektö
hastalığın
vektörüdür.
23
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Bir kısım fitofag olup bitkilerde
önemli zararlar yaptıkları gibi
predatör olanları da vardır.
– Gonaerus juniperi; Çam
zararlasıdır.

Reduviidae


Hemielitra membranında çok
sayıda damar bulunur.

Cimicidae
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Bacakları yassı ve bazen yaprak
gibi yassılmış olan birçok tür
ihtiva eder.

– Coreus variagatus; Pancar.

Cimicidae


Büyükçe böceklerdir.









Triatominae alt familyası
familyasında
100 tü
tür kan emici bulunur.
Bu gruba özellikle Orta ve
Güney Amerikada Triotoma,
Triotoma,
Panstrongylus,
Panstrongylus, Rhodniusa
Trypanasoma’
Trypanasoma’nın en önemli
taşı
yıcıları
taşıy
larındandı
ndandır.
Redivius personatus;
personatus;
Tahtakurusu yer, bir çok tü
tür
insanı
insanı da ısırır.
Horpactor iracundus;
iracundus; Bahç
Bahçe
ve altı
altı yerlerde.
24

4









Gerridae

Vücut ince uzun ve çok
tüylü
ylüdür.
Başı
n geniş
Başın
genişliğ
liği hemen hemen
thoraks kadardı
kadardır.
Orta ve arka bacaklar çok
uzamış
uzamışttır. Suları
Suların yü
yüzeyinde
dolaşı
dolaşırr ve bö
böcek avlarlar.
Gerris lacustris;
lacustris; 88-9 mm.'dir,
mm.'dir,
tatlı
tatlı su kenarları
kenarlarında bulunur.

25
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Gerridae

26






Notonectidae

Baş
Baş thoraksa gömülür,
Ön bacakları
bacakları yakalayı
yakalayıcı
tipte, arka bacaklarda
yüzücü tipte.
Abdomenin arka k ısmı
smında
uzun bir boru bulunur.
– Nepa (Su akrebi); Ön
bacakları
bacakların femurları
femurları çok
kalı
kalın, durgun sularda
çamurları
amurların iç
içinde veya
üzerinde.
– Ranatra;
Ranatra ; Vü
Vücut ince uzun
ve silindir şeklindedir.
27
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Nepidae








Sırt üstü
stü yüzerler.
Arka bacaklar ve kar ın
tüylü
ylüdür.
Kan emicidir.
Notonecta glauca;
glauca; Durgun
sularda bulunur. Bal ık
yavruları
yavrularına zarar verir.

28

Corixidae ve Notonectidae
Karşılaştırılması

Tingidae

29
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Vücudun üst tarafı
tarafı kubbeli,
altı
altı düzdü
zdür.









Bu böcekler vücut üzerinin (Baş,
kanatlar, thoraxın lateral uzantıları)
dantel gibi oymalı olması ile tanınır.
Nimflerin üzeri dikenlidir. 3-5 mm.
boyunda küçültürler.
Bitkilerin yaprakları üzerinde
beslenirler ve ilk önce sararmalar ve
daha sonra tamamıyla kahverengi
olarak kurumalara yol a çarlar.
Stephanitis pyri (Armut kaplanı);
meyve ağaçlarının zararlısıdır. Yaprak
döken meyve ağaçları, taş ve yumuşak
çekirdekli: kestane, ceviz s üs bitkileri.

30
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Belostomatidae

HOMOPTERA

32











Homoptera

Anten ya kısa kıl gibi veya uzunca
ve iplik gibi
Birinci tipte yani kısa kıl gibi anteni
olanların tarsus segmenti sayısı 3,
ikinci gruptakilerde ise l -2 dir.
Ağız parçaları sokucu-emici tipte 4
iğneli; ikisi mandible, ikisi
maxilladır.
Rostrum başın ventral gerisinden
çıkar.
Bazen ön bacaklar arasından çıkar
gibi görülür.
33
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Homoptera

34








Coccoidea

Kanatlı veya kanatsız olurlar.
Kanatlıysalar ya 2 çift kanat birbirine
benzer şekilde zar gibidir veya ön
kanatlar tümüyle kalınlaşarak
parşömen görünümü almıştır.
Dinlenme halinde kanatlar v ücut
üzerinde çatı gibi tutulur.
Kanatsız gruplarda bazan her iki
cinsiyet de kanatsız olduğu gibi,
kabuklu bit Coccidae türlerinin
erkeklerinde (bazı türlerde erkek
yoktur) sadece birinci çift kanat
bulunur.

35
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Homoptera


Bu üst familya içerisinde 15
cıvarında familya vardır.
– Coccidae
– Pseudococcidae
– Diaspididae

36
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Coccidae

Dişileri kanatsız ve kalkan
şeklinde bir kabuğa sahiptir.
Erkeklerde boy dişilere göre
daha küçük ve sadece ön
kanatları gelişmiştir.
Antenleri iplik gibi olup a ğız
parçaları gelişmediğinden
beslenemezler.
Dişiler ise hortumlarını bitki
dokusuna sokarak buradan
özsuyu emerler.
37
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Coccidae













Antenleri uzundur.
Genel olarak saydam 4 adet kanad ı
vardır.
Dişilerin bazıları, nadiren erkekler de
kanatsız olabilirler.
Bunlar bitkilerin yaprak, tomurcuk ve
köklerini sokarak özsuyunu emerler.
Neticede gal denilen doku
bozukluklarına sebeb olurlar.
Çoğu türde abdomen sonunda tatl ı
sıvılar salgılayan bezler vardır. Bu
madde karıncalar tarafından pek
sevilir.

– Bunlardan koş
ko şnil denilen boya elde
edilir. Kankı
Kankırmı
rmızı renklidirler.
38
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Bunlardan vivipar ve kanatlı
dişiler oluşur.
Bunlar partenogenetik
çoğalarak kanatsız ovipar
dişiler ile erkekleri meydana
getirirler.
Aphidlerde ana bite fundatrix
adı verilir.

Aphidae

Aphididae (Yaprakbitleri)
Callaphididae (Sü
(Süslü
slü Yaprakbitleri)
Pemphigidae (Pamuklubitler)
Pamuklubitler)
Adelgidae (Kozalaklı
(Kozalaklı ağaçbitleri)
bitleri)
Phylloxeridae (Filokseralar)
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Kanatsız dişiler özellikle
sonbaharda kanatlı erkek
bireylerle çiftleşir ve
döllenmiş yumurta bırakırlar.

40

Aphidoidea


Birç
Birçokları
okları kültü
ltür bitkilerine b üyük
zarar verir.

Aphidoidea
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Bazı
Bazıları
ları da partenogenetik çoğalı
alır.

– Coccus cacti.
cacti.- Vatanı
Vatanı Meksikadı
Meksikadır.
Opuntia bitkisi üzerinde yaş
yaş ar.

Aphidoidea


Çiftleş
iftleştikten sonra di şiler yumurtayumurtaları
larını kendilerini saran kabuklar ının
içine koyar ve kendileri de bu kabuk
içerisinde ölür.Kabuk yumurtalara
koruma gö
görevi yapar.





Aphis granaria (ekinbiti) açık yeşil veya
kırmızımsı renklidir. Yumurtalarını
sonbaharda bırakır. Arpa, buğday, çavdar
ve yulaf zararlısıdır. Genellikle başakta
oturur. Yulafın başak sapını emerek bu
bölgeyi şişirir. Sıcak ve kurak
mevsimlerde zararı daha fazladır.
Aphis rosae (gülbiti) yumurtaları gül
dallarında kışı geçirir. Tomurcukların
açılmasıyla birlikte yumurtalardan
kanatsız yaprakbitleri çıkar. Bunların
yumurtalarından çıkan bireyler ise
kanatlıdır. Türün yayılışında bu bireyler
önemli rol oynarlar. Yeşil veya esmerimsi
renklidir. Yılda 10 nesil verebilir.
42
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Aleyrodoidae

Aphis fabae (pancarbiti) siyah
renkli, anten ve bacaklar ı beyazdır.
Yumurtaları Evonymus (mürver)
içinde kışlar. Yumurtalar Nisanda
açılır. Bakla, haşhaş, fasulye,
burçak, devedikeni, ıspanak v.s.de
zararlıdır.
Brevicoryne brassicae (lahanabiti)
boyu 2 mm. kadar olup kanats ız
dişileri sarı-yeşil renklidir. Kışlık
yumurtalarını bitkinin gövde,
bazen yaprak oluğuna bırakır.
İlkbaharda çıkan bireyler genellikle
yaprak altlarını emerler.
Sonbaharda sayıları çok artar.
43
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Aphidae













Küçük boylu olup ön kanatları
derimsi yapıdadır.
Anten 10 segmentlidir.
Bacaklar kısa olup arka
bacaklar sıçramak için
elverişlidir.
Mum salgılarlar.
Bitkileri soktukları yerler şeklini
kaybeder.
Bitkilerin taze kısımlarını
emerler.
45

Cicadidae (Ağustosböcekleri)



Membracidae (Boynuzlu Ağustosböcekleri)



Cercopidae (Köpüklü Ağustosböcekleri)



Cicadellidae (Cüce Ağustosböcekleri)







Psylla alni (kızılağaçpiresi)
boyları 3mm dir.
Larvaları toplu halde ve
pamuk gibi beyaz bir salg ı
ile örtülü olarak
kızılağaçlarda yaşarlar.
Trioza urticae ısırganda
görülür.

46

Cicadoidea
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Cicadoidea


Antenleri segmentlidir.

Psyllidae
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Erkek ve dişileri aynı
yapıda, iki çift kanatlıdır.

44

Psylloidea


Diğer gruplara göre az
bilinir.

48
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BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ
(NEUROPTEROIDEA)



MEGALOPTERA



PLANIPENNIA



RAPHIDIOPTERA
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ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI



Planipennia'dan aşağıdaki
ğıdaki
özellikleri ile ay ırt edilir.
– Kanat damarlar ının
genellikle kenar bö
b ölgesinde
çatallanmaması
atallanmamas ı,
– larvaları
larvalarının ağı
ağızz
parç
parçaları
alarının kesicikesici-çiğneyici
olması
olması





Erginlerinin ağı
ağızz parç
parçaları
aları
kesici çiğneyici tiptedir.
Ocel gözler bazı
bazıları
larında
kaybolmuş
kaybolmuştur.

ÇAMURSİ
AMURSİNEKLERİ
NEKLERİ

MEGALOPTERA
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MEGALOPTERA

MEGALOPTERA











Erginde prothorax dörtgen



Larva akuatik.
akuatik.



Avrupada ve memleketimizde bir
familyası
familyası bulunur.

Kanatlar iyi geli şmiş
miş,
geniş
geniş yüzeyli.
Larvaları
Larvaları akuatik veya
karasal ortamlarda
yaş
yaşarlar.
Dünyanı
nyanın her yerine
yayı
yayılmış
lmışttır.

Sialidae
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Sialoidea

Bacaklar iyi geli şmiş
miş,
tarsus 5 segmentli.
segmentli.





Küçük
üçük boylu, kanat uzunlu ğu 20
mm.yi geç
geçmez.
Renkleri grimsi kahve
tonları
tonlarındadı
ndadır.



Baş
Başta ocel göz bulunmaz.



Antenleri iplik gibidir.





Kanatları
Kanatlarının ucunda pterostigma
lekesi geliş
gelişmemiş
memiştir.
Çamursinekleri durgun veya
yavaş
yavaş akan suları
suların çamurlu
kıyıları
larında, bitkilerin aras ında
yaş
yaşarlar.
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Dişi 500-2000 kadar yumurtayı bitkilerin
üzerine bırakır. Bir iki hafta sonra yumurtadan
çıkan genç larvalar bitkilerden suyun i çine
düşerler. Önce serbest yüzerler, daha sonra
çamurun içine gömülürler (sineklerden
Chironomidlere benzerler). Küçük böcek
larvaları, yumuşakçalar ile beslenirler.
Gelişim iki yılda tamamlanır. Olgun larvalar
pup oluşumu için kıyıya çıkar. Bunlar, sudan
5m. Uzağa kadar olan yerlerde yosunlar
arasında pup safhasına geçerler.
Sialis lutaria, Sialis morio, Sialis fuliginosa
yaygın türlerdir.
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Sialidae
RAPHIDIOPTERA
DEVESİ
DEVESİNEKLERİ
NEKLERİ







Türler dış görünüşleri bakımından
birbirlerine çok benzer, fakat familya
olarak prothoraxın son derece ince uzun
olması diğerlerinden kolayca ayırt
edilmelerini sağlar. Bu özelliklerinden
dolayı da deveboyunlusinek adını
almışlardır.
Küçük, ya da orta boylu böceklerdir. Ön
kanat boyu 6-19 mm. arasında değişir.
Kanatlarında daima pterostigma
bulunur. Kanatları tamamen şeffaf ve
lekesiz olup yüzeyi seyrek küçük
tüylüdür.
İstirahat halinde kanatlar çatı şeklinde
tutulur.

RHAPDIOPTERA
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RHAPDIOPTERA


Ağız
ğız kesici çiğneyici,



Antenleri kı
kısa,



4-7 adet ocel gözlü
zlüdür.


















Larvaları ince uzun ve üstten yassıdır.
Larvaları karada yaşar, yırtıcıdır. Ağaç kabuğu
altında, toprak üstünde döküntüler arasında
yaşar. Bilhassa böcek yumurtalarıyla beslenir.
Erginleri de yaprak bitleri, k üçük athropodlar
ve hatta polenle beslenir.
Erginler ekseriyetle diurnaldir (gündüzaktif).
Güneşli günlerde çok hareketlidir.
Kuzey yarımküresinde yaygın olan bu grubun
hala bilim alemince bilinmeyen çok türü
vardır.
Bilinen 160 türden 67'si Avrupa'da
yaşamaktadır. Memleketimizde de bu say ıya
yakın tür tesbit edilmiştir.

Bacaklar normal yapıdadır.
Abdomen 10 segmentli olup
hareketlidir.
Dişide ovipositor iyi gelişmiştir.

Raphidiidae
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RHAPDIOPTERA

Abdomen üzerindeki pigment
lekeleri tü
türlere hastı
hastır.





Ocel gözleri mevcuttur. Bilhassa Avrupa ve Akdeniz b ölgesinde
yaygı
yaygındı
ndır.
Raphidia cinsi Avrupa'da 23 altcins ve 60 kadar t ür ile temsil
edilmektedir. Örnekleri şöyle sı
sıralayabiliriz.
– Raphidia ophiopsis,
ophiopsis ,
– Raphidia beieri (Kuzey Anadolu),
– Raphidia ambigua (Anadolu),
– Raphidia flavipes (Akdeniz Bö
Bölgesi),
– Raphidia notata,
notata,
– Raphidia major,
major,
– Raphidia raddai (Batı
(Batı Anadolu),
– Raphidia amara (Kuzey Anadolu).
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Başta ocel gözler bulunmaz.
Avrupa'da 6 türü
bilinmektedir.
Inocellia ressli (Batı ve
Güney Anadolu).
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Inocelliidae
PLANIPENNIA
SİNİRKANATLILAR








Bu alttakım içerisindeki grupların
ortak özelliği larvalarının ağız
parçalarında görülmektedir.
Larvalarının ağızları emici tipte
gelişmiş olan Planipennia erginlerinin
kanatları, damarların kenarda çatallı
olmasıyla da özellik kazanır.
Erginlerinin ağızları kesici-çiğneyici
Bileşik gözleri büyük olup oceller
Osmylid'lerde gelişmiştir.
Antenler kısa ya da uzun, kıl gibi,
nadiren taraklı, lamelli veya uçta
topuzlu olabilir.

PLANIPENNIA
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PLANIPENNIA














Bazı
Bazı Coniopterygid'lerde brachypter (kı
(kısa
kanatlı
kanatlı) veya apter (kanatsı
(kanatsız) formlara
rastlanı
rastlanır.
Kanat yü
yüzeyi sı
sık veya seyrek mikro
tüylerle kaplı
kaplıdır.
İstirahat halinde kanatlar çatı
atı gibi vü
vücut
üzerinde tutulur.
Bacaklar genellikle birbirine benzer ve iyi
geliş
gelişmiş
miştir. Yalnı
Yalnız Mantispidae türlerinde
ön bacaklar yakalay ıcı tiptedir.
Abdomen iyi seç
seçilebilien 10 segmentlidir.
segmentlidir.
Uzun ovipositora sadece Dilaridae ve
bazı
bazı Mantispidae türlerinde rastlan ır.

Kanatlar genellikle birbirine benzer, geni ş yüzeyli lekeli veya
lekesizdir. Sadece Nemopterid'lerde arka kanatlar daralm ış, tüy
gibi uzun bir yapıdadır. Bunlarda arka kanat u çuş sırasında
dümen gibi kullanılır.

PLANIPENNIA
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PLANIPENNIA

Prothorax serbest, hareketli sadece Mantispid'lerde uzamış, ya
da Ascalaphid'lerde çok kısalmış olabilir. Meso- ve metathorax
iyi gelişmiştir.









Larvaları genellikle iğ gibi, ağız emici, anten
iplik gibi olup 5-6 ocel gözü gelişmiştir.
Gelişim birkaç haftadan iki yıla kadar
sürebilir. Kışlama larva, pupa veya imago
halinde olur.
Erginlerin ömrü ise kışlayanların
dışındakilerde birkaç günden birkaç haftaya
kadar değişebilir. Larvaları yırtıcıdır, parazit
olanları da vardır. Karasal ortamlarda
yaşarlar (terricola).
Bununla beraber Sisyridae aquatic (suda
yaşayan), Osmylidae türleri yarı akuatiktirler.
Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae
türleri bilhassa phytophag böceklerle
(yaprakbiti, Psyllidae) beslenirler.
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Erginler de genellikle y ırtıcıdır, bununla
beraber Chyrsopidler palinophagdır (polen
yiyen).
Erginler bilhassa akşam saatlerinde veya
gece aktiftir.
Bununla beraber bazı Ascalaphidae ve
Nemopteridae türleri gündüz faaliyet
gösterirler (diurnal). Ascalaphidae hariç,
genelikle iyi uçamazlar.
Dişiler yumurtalarını tek tek toprağa veya
bitkiler üstüne bırakırlar. Bilinen 4000 kadar
türün 230'u Avrupa'da yaşamaktadır.
Buna yakın bir sayıda türler de
memleketimizde bulunur.

Coniopterygidae
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PLANIPENNIA


















Orta büyüklüktedir (ön kanat 30mm.ye kadar).
Başta 3 ocel göz bulunur. Bileşik gözler iyi gelişmiş,
antenler iplik gibi ve k ısa. Şeffaf olan kanatlar
üzerinde koyu renkli çok sayıda irili ufaklı lekeler
bulunur.
Larva dönemi 3 safhada tamamlan ır. Yumurtalar
suya yakın bitki ya da taşlar üzerine bırakılır.
Erginler diğer böceklerle beslenir. Gündüz, ya da
gece faaldir. Işığa da gelirler. İyi uçamazlar.
Bilinen 100 türünden Avrupa'da 1, memleketimizde
2-3 türü vardır. Osmylus fulvicephalus: Larvaları,
bilhassa sineklerden Chironomidae larvasıyla
beslenir.
Avrupa ve Anadolu'da lokal olarak bulunur.
– Osmylus multiguttatus'da baş tamamen siyah renkli,
kanat üzerindeki lekeler daha iyi geli şmiştir
– Osmylus fulvicephalus'ta baş kırmızımsı sarı, lekeler
daha zayıf). Anadolu'da lokal bulunur.

Sisyridae
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Osmylidae














Küçük
üçük veya orta
büyüklü
klükte tü
türler
(önkanat 6-13mm).
Baş
Başta ocel göz
bulunmaz. Antenler
sık dikenli,
Kanatlar geniş
geniş, oval
ve az çok orak
şeklindedir.

Çok küçü
k boyludurlar ( ön kanat 3.5küçük
3.510mm). Şekil olarak Hemerobiidae'ye
benzerlik gö
gösterir.
Baş
Baş kısa, ocel göz bulunmaz. Antenler k ıl
gibi, orta uzunlukta, kanatlar birbirine
benzer, oval genellikle lekesiz.
Üç dönemde geliş
gelişen larvaları
larvaları akuatiktir.
akuatiktir.
Son dö
dönemde karaya ge çiş söz
konusudur.
Pupa toprakta geli şir. Avrupa'da 5 t ürü
bilinmektedir.
Sisyra fuscata larvaları
larvaları akuatik ve
parazit. Avrupa ve Kuzey Amerika'da
bulunur.

Mantispidae
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Berothidae


Çok küçük sinirkanatlılardandır (ön kanat boyu 1.85mm.).
Kanatlar ve vücut beyazımsı pudra gibi bir madde
ile kaplanmıştır.
Baş genellikle iyi bir şekilde kitinleşmiştir. Ocel
gözler bulunmaz. Antenler k ısa, iplik gibi, kanatlar
birbirine benzer.
Bazılarında arka kanatta körelme söz konusudur.
Tibia da diken bulunmaz.
Abdomen zayıf yapılıdır. Dişiler 200 kadar
yumurtayı yaprak veya ağaç kabuğu üzerine
bırakır. Larvalar küçük bitkiler, çalı veya ağaçlarda
yaşar.
Bazıları carnivordur. Bunlar yumuşak vücutlu eklem
bacaklılar, yaprak bitleri v.b. üzerinde beslenirler.
Erginler alacakaranl ıkta (crepuscular) uçarlar. Gece
ışığa da gelirler.










Küçük, ya da orta büyüklükte türlerdir
Prothorax oldukça uzun, ön bacaklar yakalayıcı tipte gelişmiş.
Peygamberdevesine (Mantis) çok benzer. Başta ocel göz
bulunmaz. Antenler iplik gibi veya lamelli
Kanatlar genellikle şeffaf, renksiz veya tek renkli,
pterostigma gelişmiş.
Larva 3 safhada gelişimini tamamlar. Bir di şi 8000 kadar
yumurta bırakabilir.
Genç larvalar serbest yaşarlar. Kışlamadan sonra Drassidae,
Lycosidae örümceklerin kokonları içine, soliter arıların
yuvalarına, sosyal Vespa yuvalarına ya da toprak altındaki
bazı güve (Noctuidae) ve kınkanatlıların (Scarabaeidae)
puplarına girer. 2.,3. dönemler parazitiktir.
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Pup dönemi son konak çıda veya
yakı
yakınları
nlarında meydana gelir.
Geliş
Gelişim bir yı
yılda tamamlan ır.
Erginler diurnal veya nocturnal.
nocturnal.
Gece ışığa
).
ışığa gelirler (pyrophil
(pyrophil).
Erginleri diğ
k bö
diğer küçü
küçük
böcekleri
yakalayarak yerler. Olduk ça
lokal olarak bulunur, fakat
populasyon yoğ
yoğunluğ
unluğu
yüksektir.
Bilhassa tropik ve subtropik
bölgelerde bulunur.

Mantispidae
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Mantispidae




– Mantispa perla kanatları
kanatlarının sarı
sarımsı
msı kahvemsi olmas ıyla önceki
türden kolayca ayı
ayırdedilir.
rdedilir. Aynı
Aynı tip biotopta yaş
yaşar. Lokaldir.












Çok küçü
k boylu tü
küçük
türler (ö
(ön kanat 33-16mm.).
Kanatları
Kanatları geniş
geniş, yuvarlak, ü zeri sı
sık tü
tüylü
ylü.
Baş
Başta ocel göz bulunmaz. Antenler erkekte
pektinat,
pektinat, diş
dişide kı
kıl gibidir.
Prothorax uzunluğ
uzunluğundan daha geni ş ve kı
kıllı
llı
tüberkü
r. Kanatlar iyi geli şmiş
berküller taşı
taşır.
miş ve birbirine
benzer, bilhassa kenarda s ık, ince ve uzun
tüylü
ylüdür.
Diş
Dişide ovipositor iyi geliş
gelişmiş
miş.
İnce ve uzun vü
v ücutlu larvalar (sadece iki t ürün
larvası
larvası bilinmekte) iki çift ocelli ile 7 segmentli
anten taşı
r.
taşır.
Ergin akş
akşam saatlerinde aktif olup iyi u çamazlar.
Gece ışığa
).
ışığa gelirler (pyrophil
( pyrophil).
Erginin besinlenmesi ile ilgili bilgilerimiz çok azdı
azdır.
Avrupa'daki 8 tü
t ürü Akdeniz bö
bölgesinde yaş
yaşar. Dilar
turcicus Anadolu'da bulunur. Lidar meridionalis
Akdeniz ülkelerinde

– Mantispa mandarina,
mandarina, Mantispa scabricollis memleketimizde
bulunan iki nadir tü
t ürdü
rdür.
– Nampista auriventris Ege adaları
adalar ında, Doğ
Do ğu Akdenizde
bilinmekte olup, memleketimizde de muhtemelen bulunabilir.











Çok küçü
k, ya da küçü
k boylu tü
küçük,
küçük
türler.
Baş
Başta ocel gözler bulunmaz. Antenler iplik gibidir.
Kanatlar değ
değişik şekiller gö
gösterir, genellikle iyi geli şmiş
miş ve
birbirine benzer; oval veya u çta orak gibidir. Baz ıları
larında ise
arka kanat kö
körelmiş
relmiştir. Kanat zar ı nadiren kalı
kalınlaş
nlaşmış,
ış, çoğu
kez lekeli ve değ
değişik şekillerde kı
kıllı
llı olabilir.
Larvaları
Larvaları az çok iğ
iğ gibi, antenleri 3 segmentli,her
segmentli,her bir yanda da
6 adet ocel göz bulunur.
Abdomen 10 segmentli.
segmentli. Bir diş
dişi 5050-600 kadar yumurta b ırakı
rakır.
Yumurtalar çeşitli bitkiler ya da a ğaç kabuğ
kabuğu üzerine bı
bırakı
rakılır.
Larva dö
dönemi 3 safhada tamamlan ır.
Genellikle carnivor olan larvalar çok hareketlidir. Bilhassa
yaprakbitleri üzerinde beslenirler.
Pup çür
çürüyen bitkiler, d öküntü
ntüler arası
arasında yumuş
yumuşak bir kokon
içinde meydana gelir. Geli şim birkaç
birkaç haftadan, birka ç aya
kadar devam eder.

Hemerobiidae
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Her iki tü
türün larvaları
larvaları örümceklerin (Lycosidae
(Lycosidae,, Drassidae)
Drassidae)
yumurta kokonları
kokonları içinde geliş
gelişir.

Hemerobiidae
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Doğ
Doğu Akdeniz'de bulunan t ürleri iki cinse aittir.
– Mantispa styriaca:
styriaca : Kanatlar renksiz ve şeffaftı
effaftır. Sı
Sıcak ve
kurak biotoplarda,
biotoplarda, tek tek ağ
a ğaç (Crataegus v.s.) veya çalı
alılar
üzerinde sı
sık rastlanı
rastlanır. Çok lokaldir.

Dilaridae


Bilinen 350 kadar t üründen Avrupa'da bilhassa Akdeniz
bölgesinde 5 tü
türü yaş
yaşar.







Senede bir nesli vard ır. Kö
Kötü uçan erginleri ak şam saatlerinde
veya gece aktiftir, pyrophildir.T
pyrophildir.T
ürlerin çoğunun populasyon yoğ
yoğunluğ
unluğu yü
yüksektir. Hemerobiidler
zararlı
zararlı türlerin (yaprakbitleri v.s.) üzerinde beslendiklerinden
diğ
diğer bazı
bazı sinirkanatlı
sinirkanatlılar gibi ekonomik öneme sahiptirler.
Bütün dü
dünyaya yayı
yayılmış
lmış olan bu familyan ın bilinen 600 kadar
türü vardı
vardır. Bundan 52 kadar ı Avrupa'da bulunmu ştur.
Drepanepteryx türleri kanatlar ının oral şekliyle kolayca
ayı
ayırdedilebilirler .
– Drepanepteryx phalaenoides Avrupa da bulunur.



Megalomus cinsine bağ
bağlı Avrupa'da 4 tü
tür bilinir.



Wesmaelius kanat damarlanmas ı ve genital organları
organlarının özelliğ
zelliği
ile iyi tanı
tanınan bir cinstir. Avrupa'da 17 kadar t ürü bilinir.

– Bunlardan Megalomus tortricoides,
tortricoides , Megalomus tineoides Anadolu'da
da vardı
vardır.
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Küçük
üçük ve orta boylu t ürler (ö
(önkanat 635mm.). Genellikle ye şil, kahverengi
tonlarda.
Baş
Başta ocel gözler bulunmaz. Anten iplik gibi,
kanatlar şeffaf, oval, pterostigma zayı
zayıf.
Diş
Dişiler 700 kadar yumurtay ı çeşitli canlı
canlı, ya
da bitkiler üzerine yapış
yapışttırır. Yumurtalar
genellikle sapl ıdır.
Üç larva dö
dönemi vardı
vardır. Larvalar kı
kısa bitkiler
üzerinde bulunur, genellikle carnivor'dur.
carnivor'dur.
Yaprakbitleri ve k üçük
üçük bö
böcek larvaları
larvalarıyla
beslenirler.
Pup bir kokon içinde geliş
gelişir. Bir yı
yılda birkaç
birkaç
nesil verebilir. K ötü uçarlar.
Gece ışığa
). Bilinen 1200
ışığa gelirler (pyrophil
(pyrophil).
kadar tü
türünden 56'sı
56'sı Avrupa'da bulunur.

Chrysopidae
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Chrysopidae










Küçük,
üçük, ya da orta b üyüklü
klükte tü
türler.
Baş
Başta rostrum bulunması
bulunması, arka kanadı
kanadın tü
tüy
gibi incelmiş
incelmiş bir yapı
yapı göstermesi bu
familyanı
familyanın en belirgin özellikleridir.
Baş
Başta ocel bulunmaz. Antenler genellikle
iplik gibi
Ön kanatlar yuvarlak, oval veya ucu oral gibi
olabilir. Şeffaf veya renkli, desenlidir.
Pterostigma bazı
bazı cinslerde geliş
gelişmiş
miştir. Arka
kanatta bazı
bazı cinslerde bulla adı
adı verilen eş
eşey
düğümü bulunur.
Nemoptera larvaları
ı
ş
ekil
olarak
larvalar
Myrmeleonidae türlerinin larvalar ına benzer.
Crocinae larvaları
larvaları daha iyi incelenmi ştir.
Bunlarda yumurtalar topra ğa tek tek
bırakı
rakılır.

Nemopteridae
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Nemopteridae






– Nemoptera sinuata (uç
(uçurtma bö
böceğ
ceği) memleketimizin g üney ve
doğ
doğu bö
bölgelerinde, Van g ölünün gü
güneyindeki ormanl ık alanlarda
HaziranHaziran- Temmuz ayları
aylar ında gü
gündü
ndü z saatlerinde u çar. Genellikle
koloni halinde rastlan ır. Larva dö
dönemi ve biyolojisi bilinmemektedir
Kanatları
Kanatlarının yeş
yeşilimsi sarı
sar ı zemini ve tipik kahverengi band
şeklindeki lekeleriyle kolayca ay ırt edilir. Bu cinsin Avrupa'da 2
türü daha vardı
vardır.







Genellikle bü
k boylu tü
büyük ya da çok küçü
küçük
türlere
sahiptir.
Baş
Başta ocel göz bulunmaz. Antenler k ısa, ucu
daima topuzlu (nadiren baz ı tropik cinslerde
filiform).
filiform). Palpus labialis,
labialis, palpus maxillaris'den
daha bü
büyük olup son segmenti duyu organı
organı
olarak değ
değişikliğ
ikliğe uğ
uğramış
ramışttır. Ağı
Ağızz kesicikesiciçiğneyici tipte.
Kanatlar genel olarak birbirine benzerlik
gösterir. Lekeli veya lekesiz olabilir.
Pterostigma zayı
zayıftı
ftır. Ön kanat uzunluğ
uzunluğu 202080mm. kadar olabilir.
Larvaları
Larvalarının vü
vücutları
cutları elips şeklinde olup ağı
ağızz
parç
parçaları
alarından bilhassa mandibula çok uzun ve
kuvvetli geliş
gelişmiş
miştir.

Myrmeleonidae
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Myrmeleonidae


Üç dönemde geliş
gelişen larvalar kayalar ın diplerinde, ma ğara
tabanı
tabanında ki tozlar aras ında bulunur ve Psocidae bireyleriyle
beslenirler.
Pupa, toz ve k üçük
üçük taş
taşlardan oluş
oluşturulmuş
turulmuş bir kokon içinde
geliş
gelişir.
Crocinae'de
Crocinae'de geliş
gelişim 11-3 yı
yıl, Nemopterinae'de
Nemopterinae'de ise 2 yı
yılda
tamamlanı
tamamlanır.
Avrupa'da 5 tü
tür ile temsil edilen familyan ın memleketimizde
10'a yakı
yakın tü
türü bilinir.











Kumlu yerlerde kum içinde huni şeklinde açılmış
çukurların dibinde oturur, kumdan huninin i çine
karınca düşmesini bekler.
Huni bölgesine gelen karınca kum zeminde
kayarak dibe düşer, larvaya yakalanır. Larva
pozisyonunu bozmadan kar ıncayı yavaşça
kumun içine çeker.
Myrmeleonidae erginleri diurnal veya
nocturnaldir. Gece ışığa gelen türlerin (pyrophil)
sayıları az değildir.
Erginler carnivor olduğu gibi çiçeklerden polen
yiyenleri de vardır (palinophag). Kötü
uçucudurlar. Ancak kısa mesafelerde uçarlar.
Yaz ayları ve kurak step bölgeleri türlerin en çok
görüldüğü mevsim ve yerlerdir.

6












Orta boylu tü
türlerdir.
Antenlerinin uzun olmas ı ve ucunda
belirgin şekilde geliş
gelişmiş
miş bir topuz
taşı
masııyla kolayca ayı
taşımas
ayırdedilir.
rdedilir.
Baş
Baş kısa ve geniş
geniş, ocel gözler
bulunmaz.
Kanatlar şeffaf, lekesiz veya beyaz, sar ı,
siyah renklerde olabilir.
Larvaları
Larvaları şeklen önceki familyan ınkine
benzerlik gö
gösterir. Üç larva dö
dönemi
döküntü
ntü bitkiler, taş
taş veya ağ
ağaç kabuğ
kabuğu
altı
altında geç
geçer.
Erginler gü
gündü
ndüz veya akş
akşamü
amüstü
stü faaldir.
Bazı
Bazı türleri heliophil ve carnivor'durlar .

Ascalaphidae
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Ascalaphidae


Bu familyanın önemli türleri şunlardır.
– Bubopsis andromache 1979 yılında Alanya'dan
tanımlanmıştır. Erginleri sahil kesiminde maki ya şam
alanlarında çok nadir olarak görülür. Mayıs-Temmuz
aylarında uçar.
– Deleproctophylla variegata önceki ile aynı tip biotopta,
erginleri Haziran Temmuz aylar ında nadir olarak görülür.
Erginleri diurnaldir.
– Libelloides türleri beyaz, sarı, siyah renkli kanatlar ıyla
kolayca tanınır. Memleketimizde bulunan t ürleri arasında
Libelloides ottomanus, Libelloides longicornis, Libelloides
rhomboideus, Libelloides macaronius yaygındır.
– Ptyngidricerus albardanus sadece Güney Doğu Anadolu'dan
bilinir, erginleri nocturnaldir (pyrophil).

Bölüm 9. Neuropteroidea takımları

Ascalaphidae
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BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ
(LEPIDOPTEROIDEA)
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ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI

MECOPTERA
AKREP Sİ
SİNEKLERİ
NEKLERİ

MECOPTERA
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MECOPTERA












Vücutları
cutları ince ve uzun, boylar ı küçük
üçük carnivor böceklerdir.
Antenler filiform,
filiform, baş
baş vertikal uzanan bir rostrum bölgesine
sahiptir.
Ağız
ğız kesicikesici-çiğneyici tipte
kanatları
kanatları şeffaf olup üzeri genellikle koyu renk desenler ta şır.
şır.
İstirahat halinde abdomen üzerinde tutulur.
Abdomen uzun, cercus kısa, erkek dış
dış genital organı
organı akrep
kuyruğ
kuyruğunu andı
andırır.
Larvaları
Larvaları iğ şeklinde, ağı
ağızz parç
parçaları
aları kesicikesici-çiğneyici tipte. Üç
çift gö
ndan baş
göğüs bacağı
bacağından
başka abdomen bacaklar ı bazı
bazı gruplarda
kaybolmuş
kaybolmuştur.
Yeryü
Yeryüzünde 400'e yakı
yakın tü
türü bilinmektedir. Genellikle karasal
hayvanlardı
hayvanlardır. Bununla beraber Nannochorista cinsi aquatiktir.
aquatiktir.



Mecoptera iki alttakı
alttakıma ayrı
ayrılır.
– Protomecoptera vücutları
cutları
yassı
yassılaş
laşmışt
ıştır. Kanatları
Kanatlar ı kısa ve
geniş
geniştir. Buraya dahil
Meropidae familyası
familyası Amerika
ve Avustralya'da bulunur.
– Eumecoptera alttakı
alttakımı
vücudun silindirik, kanatlar ın
uzun ve daha dar olmas ıyla ilk
bakış
ta ayı
bakışta
ayırdedilir.
rdedilir.
Memleketimizde ve Avrupa'da
bulunan tü
türler ise bu alttak ıma
girer.

MECOPTERA
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MECOPTERA


Protomecoptera
– .
– .
– .



Eumecoptera
– Panorpidae (Akrepsinekleri)
Akrepsinekleri )
– Bittacidae (Sivrsineğ
Sivrsineğimsi
Gagalı
Gagalıböcekler)
cekler)
– Boreidae (Karkirpileri)
Karkirpileri )
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Erkekleri, abdomen sonundaki genital
organları
organlarının yapı
yapısından dolayı
dolayı ve kanatları
kanatlarının
normal geliş
gelişmiş
miş olması
olmasıyla kolaylı
kolaylıkla ayı
ayırt
edilir.
Türlerine bilhassa orman kenarlar ında,
fundalı
fundalıklarda daha fazla rastlan ır.
Erginler hayvansal besinle beslenirse de,
nadiren canl ı hayvan yakalarlar. Bilhassa ölü
böcek ve hayvan (tercihan ku ş) pisliğ
pisliği
üzerinde gö
görülürler.
Önemli tü
türleri arası
arasında Panorpa communis,
communis,
Panorpa germanica,
germanica, Panorpa turcica
sayı
sayılabilir.

Bittacidae
(Sivrsineğ
Sivrsineğimsi Gagalı
Gagalıböcekler)
cekler)
Bölüm 10. Lepidopteroidea takımları
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Panorpidae
(Akrepsinekleri )













Orta Avrupa'da yayg ın iki tü
türü
– Boreus hyemalis ve
– Boreus westwoodi





boyları
k olması
boylarının çok küçü
küçük
olması,
sıçrayabilmesi ve erginlerinin
sonbahar ve k ış ayları
aylarında karlar
üzerinde aktif olmas ından ötürü
karpiresi adı
adını almış
almışttır.
Memleketimizde bu familya
üyeleri henü
henüz bilinmemektedir.















Uygun diş
dişi bulununca kanatlar v ızıldatı
ldatılır
ve vü
vücut titreş
titreştirilir.
Diş
Dişiyi hazı
hazırlamak iç
için aş
aşk oyunları
oyunları
yapı
yapılır.
Ye yapış
nda sü
yapışttırıldığı
ldığında
sütun şeklinde
katı
katılaş
laşan, topluiğ
topluiğne başı
başı büyüklü
klügünde,
nde,
bir damla tükrü
krük salgı
salgısı çıkarı
karılır.
Daha sonra erkek bu çekici yemin
etrafı
etrafında dolaş
dolaşarak diş
dişinin severek
yiyeceğ
yiyeceği bu yeme yana şması
masını bekler.
Fırsatı
rsatını bulan erkek, yandan, di şinin
üzerine çıkar ve kopulasyon kıskacı
skacının
iki yanı
yanındaki uzantı
uzantısıyla diş
dişinin
apdoman ucunu kavrar.

Bu arada arka bacaklar ıyla da
küçük
üçük bö
böcekleri yakalar.
Orta Avrupa'da yayg ın olan bir tü
türü
bilinmektedir. Bittacus italicus.
italicus.

Bittacus italicus

Çiftleş
iftleşmeleri ilginç
ilginçtir.
Yumurtadan çıktı
ktıktan sekiz on g ün
sonra erkekler erginle şir.
Bunu izleyen iki üç hafta iç
içinde,
dört beş
beş gün aralı
aralıklarla bir çok diş
dişi
ile çiftleş
iftleşme gö
görülür
Ergin dö
dönemin ilk on g ünü
içerisinde erkeklerini d öllenme
yeteneğ
yeteneği gö
göstermemesinin nedeni
eşeysel hü
hücrelerin eksikliğ
eksikliğinden
değ
değil çok gerekli olan tükrü
krük
bezinin geliş
gelişmemesinden dolay ıdır.

MECOPTERA
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MECOPTERA


Kendini ön bacakları
bacakları yardı
yardımıyla
bitki sapı
sapına asar, uzun s üre o
şekilde istirahat eder.

MECOPTERA
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Boreidae
(Karkirpileri)
Karkirpileri)

Yapı
Yapı olarak Tipulidae (Diptera)
Diptera)
türlerine çok benzerler.
Kanatları
Kanatları dar, cam gibi saydam,
ancak hafifç
hafifçe kahverengimsi
tonlanmış
tonlanmışttır.
Vücut ve bacaklar ince uzun yap ılıdır.









Çiftleş
iftleşme 15 dakika birka ç saat
sürebilir.
Çekici yem biter bitmez erkek yenisini
yapar ve yem üretimi çiftleş
iftleşme
boyunca 7 defa tekrarlanabilir.
Çiftleş
k 4 gü
iftleştikten yaklaşı
yaklaşık
gün sonra
gölgelik nemli yerlere yumurta b ırakı
rakılır.
Diş
Dişi, ince uzun abdomenin yar ıklara
sokarak, 2525-27 kadar yumurta i çeren
birbirine bir yap ışt
ıştırıcı salgı
salgıyla
bitiş
bitiştirilmiş
tirilmiş koni şeklindeki yumurta
yığınlar
ığınlarıını bırakı
rakırlar.
Normal olarak di şiler üç kez, yumurta
bırakı
rakıldı
ldıktan sonra ise bir kez daha
çiftleş
iftleşirler.
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TRICHOPTERA
EVCİ
EVCİKLİ
KLİBÖCEKLER
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TRICHOPTERA








Küçük
üçük veya orta boylu b öceklerdir.
Antenleri kı
kıl gibi, ağı
ağızz parç
parçaları
aları kesici
çiğneyici tipte geli şmiş
miş olup palpus
maxillaris uzun, labium ortada
glossumlu ve iyi geliş
gelişmiş
miş palpusludur.
palpusludur.
Kanatlar zar gibi, az çok tü
tüylerle
örtü
rtülüdür. İstirahat halinde abdomen
üzerinde katlı
katlı tutulur. Ön kanat dar ve
uzun, arka kanatlar ise daha geni ş olup
anal bö
bölgesi katlanabilir bir özellik
gösterir. Kanat damarlar ı takı
takım ve
familyaları
familyaları için karakteristiktir. Enine
damarları
damarları az sayı
sayıdadı
dadır.
Tarsi 5 segmentlidir.
segmentlidir.

TRICHOPTERA
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TRICHOPTERA


Larvaları
Larvaları tatlı
tatlı sularda yaş
yaşar.



Genellikle bir evcik i çinde yaş
yaşarlar.







Yeryü
Yeryüzünde 4000'e
yakı
yakın tü
türü bilinen bu
hayvanları
hayvanların
memleketimizde ancak
birkaç
birkaç yüz tü
türü
tanı
tanınmaktadı
nmaktadır.

Erginlerine, larvalar ın suda
yaş
yaşamaları
amalarından ötürü tatlı
tatlı sulara
yakı
yakın yerlerde, bilhassa dere,
göl ve benzeri yerlerde k ıyıdaki
bitki örtü
rtüsü üzerinde rastlan ır.

TRICHOPTERA
Bölüm 10. Lepidopteroidea takımları

Bölüm 10. Lepidopteroidea takımları

TRICHOPTERA

Larvaları
Larvaların yaptı
yaptıkları
kları evcikler gerek
şekil gerekse yap ı malzemesi
bakı
bakımından gruplara, hatta t ürlere
has özellikler gö
gösterirler.



Trichopter larvaları
larvaları morfolojik olarak iki tipe
ayrı
ayrılır.
– Birincisi Campodeid tip larva olup bunlarda v ücut
yassı
yassılaş
laşmış olup, baş
baş vücut istikametinde öne
yönelmiş
nelmiş şekilde durur. Bu larvalar nadiren
kendilerine evcik imal ederler. Abdomenlerinin
ilk segmentlerinin yanları
yanlarında papilla bulunmaz.
Trake solunga çları
ları nadiren bulunur.
– İkinci tip ise eruciform larva tipidir. Bunlarda ba ş
vücut ile belli bir a çı meydana getirir. Vü
V ücutları
cutları
şekil olarak silindiriktir. Bu larvalar kendilerine
evcik imal ederler. Abdomenlerinin ilk
segmentinin yanları
yanlarında papilla bulunur. Yine
abdomenlerinde trake solunga çları
ları geliş
gelişmiş
miştir.
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Campodeid larva tipine
sahip familyalar
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TRICHOPTERA







Phryganeidae:
Phryganeidae: Larvaları
Larvaları genellikle durgun
sularda yaş
yaşar. Evcikleri uzun ve
silindiriktir. Yaprak ve çeşitli liflerden
spiral şekilde yapı
yapılmış
lmış evciklerin iki ucu da
açıktı
ktır.
Molannidae:
Molannidae: Larvaları
Larvaları havuz, gö
göl ve
akarsularda ya şar. Kumdan yapı
yapılmış
lmış
kalkan ya da koni şekilli evciklerde oturur.
Leptoceridae:
Leptoceridae: Larvaları
Larvaları durgun ve hı
hızlı
zlı
akan sularda ya şar. Kumdan yap ılmış
lmış düz
ya da kı
ı
vrı
ı
k,
silindirik
evciklerde
ya
ş
arlar.
k vr
Evcikleri bitkisel maddelerden de imal
edilebilir.



Rhyacophilidae : Larvaları
Larvaları hızlı
zlı akan derelerde
yaş
yaşar. Rhyacophila türleri taş
taşları
ların altı
altında
serbest olarak bulunur ve çoğu defa trake
solungaç
solungaçları
larına sahiptirler. Glossosoma cinsinde
solungaç
k
solungaçlar gerilemiş
gerilemiş olup larva küçü
küçük
taş
nabilen bir evcik
taşlardan yapı
yapılmış
lmış ve taşı
taşınabilen
içerisinde yaş
ş
ar.
ya
Hydroptilidae:
Hydroptilidae: Larvaları
Larvaları trake solungac ı
taşı
maz. Durgun ve akarsularda ya şarlar.
taşımaz.
Değ
Değişikliğ
ikliğe uğ
uğramış
ramış ağız
ğız parç
parçaları
aları ile
Spirogyra'nı
Spirogyra'nın öz suyuyla beslenir. Larva son
geliş
nabilen ipeksi bir evcik
gelişme dö
döneminde taşı
taşınabilen
yapar. Bunun i çin bazen bitki ve kum taneleri
de kullanı
kullanır.

Eruciform larva tipine
sahip familyalar
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Eruciform larva tipine
sahip familyalar









Odontoceridae:
Odontoceridae: Larvaları
Larvaları dağ
dağ akarsulaakarsularında bulunur. Kumdan yap ılmış
lmış hafif
kıvrı
vrık, silindirik evciklerde ya şarlar.
Limnophilidae:
Limnophilidae: Durgun ve hı
hızlı
zlı akan
sularda değ
değişik şekillerde yaş
yaşarlar.
Evcikleri kum, çöp,
p,
yaprak,
kabuk
veya
çö
bunları
mlarıından imal edilir.
bunların karışı
karışımlar
Sericostomatidae : Larvalar bilhassa
hızlı
zlı akan sularda ya şar. Kum ve taş
taş
parç
parçacı
acıkları
klarından imal edilmi ş evciklerde
oturur (limnophil
limnophil:
:
tatlı
ı
suları
ı
tercih
(
tatl sular
eden, rheophil:
rheophil: hı
hızlı
zlı akan suları
suları tercih
eden).



Trichoptera takı
takımı genel olarak 2
alttakı
alttakıma ayrı
ayrılır.
– Inaequipalpa alttakı
alttakımında erkekte
palpus maxillaris diş
dişilere gö
göre
daha az sayı
r. Bu
say ı da segment taşı
taşır.
alttakı
alttakıma giren önemli familyalar
Phryganeidae Limnophilidae ve
Sericostomatidae'dir .
– Aequipalpa alttakı
alttakımında ise palpus
maxillarisin segment sayı
sayısı her iki
eşeyde de birbirine e şittir.
Avrupa'da bulunan di ğer bü
bütün
trichopter familyaları
familyalar ı bu alttakı
alttakıma
girer.
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TRICHOPTERA
LEPIDOPTERA
KELEBEK VE GÜ
GÜVELER
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LEPIDOPTERA
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LEPIDOPTERA






Boyları
k 2 mm'den (Nepticulidae)
Boyları yaklaşı
yaklaşık
Nepticulidae) 320 mm'e kadar
(Attacus atlas)
atlas) değ
değişebilir. Erginleri daha ziyade g üzel renk ve
desenleriyle, larvalar ı ise pek çok tü
türünün verdiğ
verdiği zararla
ekonomik yö
yönden önem kazanm ışlard
ışlardıır.
Lepidopterler diğ
diğer bö
böcek takı
takımları
mlarından iki çift kanatları
kanatları üzerinde
kiremit dizisi gibi s ıralanmış
ralanmış pulları
pullarının bulunması
bulunmasıyla ayı
ayırt edilir.
En yakı
yakın akrabası
akrabası olan trichopterlerde kanatlar üzerinde pul
yerine tü
tüyler bulunur.
Tür sayı
sayısı bakı
bakımından da Coleoptera takı
takımından sonraki en
büyük 2. bö
böcek takı
takımıdır. Yeryü
Yeryüzünde toplam olarak 150.000 ’den
fazla tü
türün varlığı
varlığı tahmin edilmektedir. Lepidopterler en çok
tropik bö
bölgelerde yayg ındı
ndır. Palaearktik bölgede tahminen 15000
tür bulunabilir. Ülkemizde ise 4800'den fazla t ürü tespit
edilmiş
edilmiştir.







Küçük
üçük ve hareketli olan ba şta
yarı
yarım daire şeklinde bileş
bileşik
(petek) gö
gözler, 2 basit (ocel
(ocel))
göz, anten ve ağı
ağızz parç
parçaları
aları
bulunur.
Antenler çok değ
değişik yapı
yapılarda
olup kı
kıl, iplik, testere, çift veya
iki çift taraklı
taraklı, tokmak gibi
tiplerde olabilir.
Ağız
ğız yalnı
yalnızca polenle beslenen
Micropterygidae familyası
familyasında
çiğneyici, diğ
diğerlerinde emici
tiptedir.

LEPIDOPTERA
Bölüm 10. Lepidopteroidea takımları

Bölüm 10. Lepidopteroidea takımları

LEPIDOPTERA







Abdomen 10 segmentlidir.
segmentlidir. 7.
ve 10.segmentler
10.segmentler genital
organlar nedeniyle b üyük
ölçüde
çüde şekil değ
değiştirmiş
tirmiştir.
Birinci segmentin sternumu
kaybolmuş
kaybolmuştur. İş görebilen
stigmalar 1–7 segmentler
arası
arasında yer alı
alır.
Pyraloidea ve Geometroidea’
Geometroidea’da
abdomenin kaide segmentinin
yanları
yanlarında bir çift timpanal
organ bulunur.

genellikle y ürümek amacı
amacıyla kullanı
kullanılır; yapı
yapısal olarak iyi
geliş
gelişmiş
miş olup üzeri pullarla örtü
rtülüdür.
– Bazı
Bazı Papilionoidea’
Papilionoidea ’ da ön bacaklar kö
k örelmiş
relmiştir. Örneğ
rneğin Nymphalidae,
Nymphalidae ,
Danaidae,
Danaidae, Satyridae türlerinde ön bacaklar kı
k ısalmış
salm ış olup, hayvan bu
bacakları
bacaklarını yere basamaz. Baz ı Geometridae'de arka bacaklar
körelmiş
relmiştir. Bazı
Bazı Psychidae diş
dişilerinde ise bü
bü tün bacaklar kaybolmu ş
olabilir (Teia
(Teia dubia,
dubia, Teia turcica).
turcica).

 Kanatlar

bazı
lmü
üş veya tamamen
bazı gruplarda diş
dişi fertlerde küçü
küçülm
körelmiş
nda genel olarak iyi geli şmiş
relmiş olabilir. Bunlar ın dışı
dışında
miştir.
Genelde ön kanat arka kanatlardan b üyüktü
ktür. Kanatlar zar gibi bir
yapı
yapıda olup alt ve üst yü
yüzeyi birbiri üzerine kiremit dizisi gibi
sıralanmış
ralanmış genellikle geni ş ve yassı
yassı macrotrichia (pullar) ile
kaplanmış
kaplanmışttır.

– Her birinin kı
k
k ısa bir sapı
sapı (pedicel)
pedicel) vardı
vardır. Kanat yü
yü zeyi üzerindeki küçü
k üçük
deliklere bu pullar ın sapları
sapları girer. Her pulun y ü zeyi çok sayı
sayıda ince
uzunlaması
uzunlamas ına çizgi veya kabartı
kabart ıya sahip olup bu çoğu defa pı
pırıltı
ltılı bir
renklenmeye sebep olur. Pullarda ayr ıca ekseriyetle pigment de
bulunur.

Tineidae (Gü
(Güveler)
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 Bacaklar





Küçük,
üçük, kenarı
kenarında saç
saçak
uzantı
uzantılar bulunan dar kanatl ı,
türlerinin bir b ölümünün
verdiğ
verdiği zararlar nedeniyle
önem kazanm ış bir gruptur.
Evlerde elbise, hal ı, kü
kürk gibi
maddelerde beslenen
– Tinea pellionella,
pellionella,
– inea biselliella,
biselliella,
– Trichophaga tapetzella önemli
zararlı
zararlılardı
lardır.
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Palpus maxillaris körelmiş
relmiş veya yoktur.
Proboscis (emme hortumu) k örelmiş
relmiş.
Her iki kanatta da Cu2 bulunur. H ücre
içinde M damar ı daima bulunur.
Diş
Dişiler daima kanats ızdı
zdır. Sadece
erkekleri gü
gündü
ndüz veya geceleyin
uçarlar.
Larvalar yapraklar ı kese şeklinde
bağ
bağlayı
layıp evcik yaparak pupa d önemini
geç
geçirir.
Bazı
Bazı gruplar diğ
diğer bazı
bazı böceklerde
parazit olabilir

Tortricidae (Yaprak bü
bükenler)
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Psydaidae








Tortricidlere çok benzer, larva meyve
içinde yaş
yaşar. Meyve iç
içi kurtları
kurtları, ufak, gri
veya sarı
sarı renkli kelebeklerdir. Kanatlar ın
üzerinde şerit veya benekler g örülür.
Meyva dökümüne neden olduklar ı gibi
sürgü
rgün ve yapraklan da yerler.
Carpocapsa pomonella;
pomonella; Elma ve
armutta yumurtadan çıkan larva
meyveyi oyup çekirdeğ
ekirdeğe dek gelip
beslenir.
Grapholitan furebrane;
furebrane; Erik ve diğ
diğer
sert çekirdeklilerde zararl ıdır.
Yponomenta malinellus;
malinellus; Gri beyaz
renkli küçü
k kelebeklerdir. Kanatlarda
küçük
ufak siyah benekler yer al ır. Elmaya
zarar verir.





Palpus maxillaris genellikle bulunur. Bacaklar
tam, uzun ve ince yap ılıdır. Abdomende
timpanal organ bulunur.
Ön kanat uzun, üçgen
üçgen şeklinde olup Cu2
körelmiş
relmiş veya yok, buna kar şıl
şılık arka
kanatta Thyridae hariç
hariç, daima bulunur. Arka
kanatta Sc+R1
Sc+R1 kı
kısmen Rs ile kaynaş
kaynaşmışt
ıştır.
Arka kanadı
kanadın uç
uçlan daha yuvarlaktı
yuvarlakt ır. Kanatlar
dinlenirken çatı
atı gibi tutulur.
Bu familya' ya özgü
zgü olarak labial palpus uzun
ve çıkıntı
ntılıdır. Tı
Tırtı
rtıllar bitki ve kuru yiyecekler
içinde, ağ
ağ telleriyle bitkiyi sar ı p tü
tüneller aç
açarak
beslenir. Çok geniş
geniş, alt familyalar halinde
incelenir.
– Galleria mellonella;
mellonella ; Tı
Tırtı
rtıllar kovanda bal
mumu yer. Ephestia kuhniella;
kuhniella ; Un gü
güvesi




– Tortrix vinidane:
vinidane: ergini yeş
yeşil renklidir
Meyve ağ
a ğaçları
larında ve meş
meşe ağ
ağaçları
larının
yaprakları
yapraklarını kıvırır.
– Anchips coecocia:
coecocia : Meyve ağaçlannda
zararlı
zararlıdır.



Küçük
üçük ya da çok bü
büyü k tü
türleri iç
içine alı
alır. Erginde ba ş
üzerinde ocel gözler nadiren bulunur. Antenler
genellikle bipectinat,
bipectinat, nadiren lamellat veya erkekte
basit. Palpus maxillaris küçük,1
üçük,1 veya 2 segmentli.
segmentli .
Palpus labialis kısa veya orta boylu. Ön tibiada
epiphys genellikle bulunur. Tibial dikenler 00 -2 -4
veya bulunmaz. Kanatlar kuvvetli, dar, frenulum
diş
dişide 2 veya daha fazla k ıllar halinde; retinaculum
erkekte çoğu kez Costa ve Sc arası
arasındadı
ndadır.
Yumurtaları
Yumurtalar ının şekli yassı
yassı (Zeuzerinae)
Zeuzerinae ) diklemesine
uzun (Cossinae
(Cossinae)) olabilir. Larva kuvvetli yap ıda,
prothorax kuvvetli kitinle şmiş
miştir. Tı
Tırtı
rtıllar bü
büyük
bitkinin, özellikle ağ
ağaçları
ların gö
gövdesi iç
iç ine girip odun
kısmı
smını oyar. Pupa uzun, silindirik, abdomeni
dikenli, erkekte
–
–

Cossus cossus u grubun en bü
b üy ük örneğ
rneğidir. Kanat
açıklığı
klığı 8,5 cm. Sö
Söğüt, kavak ve bazen meyva
ağaçları
larında zararlı
zararlıdır.
Zenzera pyrina;
pyrina; Elma, armut, ıhlamur ağ
ağaçları
larında
zararlı
zararlıdır.

Arctidae (Çadı
adır tı
tırtı
rtılları
lları)
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Pyralidae




Erginin başı
başı genellikle kaba pullu, oceller
genellikle bulunur, chaetosemata vardı
vardır.
Kanatları
Kanatları küçük
üçük fakat geniş
geniş yapı
yapılıdır. Ön
kanat uzun ve u çta kesik yan kanatlar ın
ucu dik aç
açılı. Kenarlarda k ısa saç
saçaklı
aklı.
Ülkemizde birkaç
birkaç yüz tü
tür bilinmektedir.
Zararları
Zararları genellikle larvalar ının orman
ağaçları
larının yaprakları
yapraklarına olup larvanı
larvanın
yaprağı
yaprağı sigara sarar gibi k ıvırması
rması
karakteristiktir. Bundan ötürü yaprak
kıvıranlar "leaf
"leaf--rollers"
rollers" adı
adını da alı
alırlar.

Cossidae
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Olethreutidae











Büyükçe sayı
sayılan genelde orta
boyuttadı
boyuttadır.
Çoğunun kanat ve v ücudunda canl ı
renkli leke ve şeritler bulunur.
Yeş
Yeşilimsi aç
açık çok sı
sık kı
kıllarla
örtü
rtülüdür.
Ağaçlarda ağ
ağ meydana getirip
özellikle yaprak ve s ürgü
rgünde
zararlı
zararlıdır.
– Arctia villida ; Ağ
Ağaçlarda zararlı
zararl ıdır.
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Sekiz alt familyaya ayr ılır. Çok
zengin, çok gü
güzel kelebeklerdir.
Kanarları
Kanarları geniş
geniş, aç
açık renklidir;
ocel yoktur.
Eşeysel dimorfı
dimorfızm gösteren bu
grup diş
dişi kı
kısa kanatlı
kanatlı veya
kanatsı
kanatsız, erkek de anten çift
taraklı
taraklıdır.
Gece faaldirler.
Bazı
Bazı ince dar parç
parçası
asına benzer,
bu grup meyva ağaçları
larının
yaprakları
yapraklarında zararlı
zararlıdır.

Noctuidae (Bozkurtlar)
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Geometridae (Mü
(Mühendis
tırtı
ı
lları
ı
)
rt llar







Vücut kaba yap ılı, yumurta
tüylü
ylüdür.
Ergin beyazı
beyazımsı
msı krem rengindedir.
Ön ayaklarda esmer çizgiler yer
almış
almış..
Ergin beslenmeyip çok yavaş
yavaş
uçabilir.



Diş
Dişiler 200–
200–300 yumurta b ırakı
rakır.



Tırtı
rtıl dut yaprağı
yaprağı ile beslenir.



Uzunluğ
Uzunluğu 350 m. Olabilen bir tek
ipek telden ördü
rdüğü koza iç
içinde
pupalaşı
r. İpek bu kozanı
pupalaşır.
kozanın
işlemesiyle elde edilir.

–
–
–
–
–
–
–
–

Papilio machaon,
machaon,
P. alexanor,
alexanor,
Iphiclides podalirius,
podalirius,
Archon apollinus,
apollinus, A. apollinaris,
apollinaris ,
Allancastria cerisyi,
cerisyi, A. deyrollei,
deyrollei,
Parnassius mnemosyne , P. Apollo
Papillo machaon;
machaon; 6.56.5- 8 cm.
Papillo podelirius;
podelirius; Sert çekirdekli meyve
ağacı
acında yaprakları
yapraklar ı yer.
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Orta. iri boyda. Ön bacaklar ve ön tarsus
normal yapı
yapı da, tı
tırnaklı
rnaklı. Genelde arka
kanadı
kanadın geri kenarı
kenar ında kuyruk ş eklinde
bir uzantnı
uzantnın (MI damarı
damar ı) bulunması
bulunmas ıyla
tanı
tanınırlar. Pupa toprak üstü
stünde meydana
gelir. Bel kı
k ısmı
smından ağ
ağ ipliğ
ipliği ile
bağ
bağlanarak bir yere tespit edilir.
Tırtı
rtılları
llarında özel koku yayan organlar
vardı
vardır. Genelde ağ
a ğaç yaprakları
yapraklarını yer.
Türkiye'deki önemli tü
türleri şunlardı
unlardır:

Gece ışığa
ışığa gelirler.









Çoğunlukla orta boyda, esmer
gri, üst kanatta teş
teşhiste
faydalanı
faydalanılan aç
açık renk desenler
mevcut.
Tırtı
rtıl az kı
kıllı
llı, çıplak donuk renkli.
Bu familya yaprakta beslenir.
Diğ
Diğer bazı
bazı grup oyucudur. Baz ısı
da meyveyle beslenir.
Çeşitli bitkilerde çok zararlı
zararlı,
önemli tahı
tahıl zararlı
zararlısıdır



Tüylü
ylü ve kalı
kalın vü
vücutludurlar.
Gece faaldirler. Ergin beslenmez
hortum kö
körelmiş
relmiştir. Anten 2 çift
taraklı
taraklı olup diş
dişi'de daha da
tüylü
ylüdür, tavuk tü
tüyü gibi.
Tibia'da mahmuz bulunmaz.
Arka kanatta daima bir Anal
damar bulunur. Sc+R1
Sc+R1
hücreden, kaideden itibaren
uzaklaşı
r. Kanat genisş
uzaklaşır.
genisşliğ
liği en
fazla olan gü
güveler bu
familyadadı
familyadadır. Kanatları
Kanatların
üzerindeki iri g öz lekeleriyle
tavus kelebeğ
kelebeği adı
adını alı
alır. Tı
Tırtı
rtıllar
çok iridir.

– Türkiye'de Saturnia pyri
(18cm),
– Saturnia pavonia,
pavonia, Uzak Doğ
Do ğu'da

Pieridae (Lahana Kelebekleri)

Papillionidae (Kuyruklukelebekler )


En geniş
geniş familyadı
familyadır.



Saturnidae (Tavus kelebekleri)
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Bombicidae (ipek bö
böcekleri)











Beyaz siyah noktal ı, orta
büyüklü
klükte, beyaz kü
kükürt
renkli ince yap ılı böceklerdir.
Ön bacaklar normal, ön tarsus
normal, tı
tırnaklı
rnaklı. Arka kanatta
iki Anal damar bulunur.
Pupa toprak üstü
stünde, bel
kısmı
smından ağ
ağ ipliğ
ipliği ile
bağ
bağlanarak bir yere tespit
edilir.
Tırtı
rtılları
lları, eruciform yapı
yapıda,
ince ve tü
tüylü
ylüdür.
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Bu grup birinci çift
bacakları
bacakların dumura
uğraması
ramasıyla tanı
tanınır.
Kanat kenarlar ı
tırtı
rtırlı
rlı renkler
alacalı
alacalıdır.
– Vanessa spp

Nymphalidae (Alaca kelebekler)
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Nymphalidae (Alaca kelebekler)
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ENTOMOLOJİ DERS NOTLARI
BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ
(DIPTEROIDEA)
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

Plecoptera

: Taş sinekleri

Ephemeroptera : Birgünlük sinekler
Megaloptera
Mecoptera

: Çamur sinekleri
: Akrep sinekleri

Almanca : Zweiflügler



Ingilizce



Fransızca : Diptères



Türkçe

: Flies
: Sinek ve Sivrisinekler

DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)





Küçükten orta boya kadar olan böcekler



Sadece mesotoraks kanatları var, metatoraks kanatları “halter” organına
indirgenmiş.



Ağız parçaları delici-emici tip



Bileşik gözler gelişmiş, 3 ocelli genellikle mevcut.



Antenler; filiform, stylat, aristat, plumosa ve pectinat

1. İlkel dipterler, 2. Tipulidae, 3. Mycetophilidae, 4. Anisopodidae, 5.
Bibionidae, 6. Simulidae, 7. Cecidomyiidae, 8. Stratiomyidae (Xylomyia), 9.
Xylophagidae (Xylophagus), 10. Stratiomyidae (Chloromyia), 11. Tabanidae
(Chrysops), 12. Tabanidae (Tabanus), 13. Rhagionidae (Chrysophilus), 14.
Asilidae (Dioctria), 15. Asilidae (Asilus), 16. Dolichopodidae (Dolichopus)
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)





Tarsus 5 segmentli
Cerci mevcut
Pupa obtecta,
obtecta, pupa libera veya
pupa coarctata
Larvalar bacaks ız (apodus
(apodus))

1

1. COLEOPTERA (Kınkanatlılar)
2. LEPIDOPTERA (Kelebek ve G üveler)
3. DIPTERA (Sinek ve Sivrisinekler)
DIPTERA Takımının Tür Sayısı
Dünyada

: 177 familya, 120 000 tür.

Palearktikte :120 familya, 29 579 tür.
Türkiye’de

:63 familya,

1170’den fazla tür

DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

TAKIM

ALTTAKIM

Aschiza
Cyclorhapha

Schizopho

GRUP

GRUP

Acalyptrate
Calyptrate
GRUP

Nematocera
Brachycera
DIPTERA

Orthorhapha
Aschiza

Cyclorhapha

Acalyptrate
Schizophora
Calyptrate

ALTTAKIM

GRUP

GRUP

DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

NEMATOCERA

BRACHYCERA

CYCLORHAPHA

Nemarocera ’nın Karakteristik Özellikleri

Bölüm 11. Dipteroidea takımları
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Brachycera
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BRACHYCERA CYCLORHAPHA

Orthorhapha
DIPTERA

TAKIM

DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

NEMATOCERA

Nematocera



Anten çok segmentli (6(6-65)
– 2 bü
büyük basal segment (Scapus ve Pedicellus)
Pedicellus) ile
benzer kamç
kamçı segmentlerinden (Flagellum)
Flagellum) yapı
yapılı







Filiform,
Filiform, Pulumosae,
Pulumosae, Pectinat,
Pectinat, Bipectinat,
Bipectinat,

Analdamar daima aç
açık
Kanat pulç
pulçukları
ukları basit veya hemen hemen hi ç
geliş
gelişmemiş
memiş
Macrotricha olarak adland ırılan vü
vücut
dikenleri geliş
gelişmemiş
memiş, sadece kı
kıl veya pul
şeklinde kutikular yapı
yapılar bulunur.
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

Faydalı
Faydalı Dipterler
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DIPTERA (İ
(İKİ KANATLILAR, S İNEKLER)

İnsana Zararl ı Olan Gruplar
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Faydalı
Faydalı Dipterler
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İnsana Zararl ı Olan Gruplar
A) Ergin ve Ergin Öncesi Dönemde Predatör Olanlar
•
•

•
•

Asilidae
Dolichopodidae

Empididae
Anthomyiidae (Hylemya

B) Sadece Ergin Öncesi Dönemde Predatör Olanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cecidomyiidae (Aphidoletes)
Ceratopogonidae
Culicidae (Chaoborus, Megarhinus)
Chironomidae (Tanypodinae)
Mycetophilidae (Arachnocampa), Platyura)
Limoniidae (Hexatomiini)
Bombyliidae
Mydiidae
Rhagionidae
Tabanidae
Therevidae
Anthomyiidae

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calliphoridae (Stomorhina)
Chamaemyiidae
Chloropidae (Siphonella)
Drosophilidae (Gitonides)
Lonchaeidae (Lonchaeca)
Otitidae (Elassogaster)
Phoridae (Syneura)
Sarcophagidae (Sarcophaga, Miltogrammini)
Sciomyzidae
Syrphidae
Xylophagidae

C. Sadece Ergin Dönemde Predatör Olanlar
•
•

Anthomyiidae
Blephariceridae

•
•

Calliphoridae
Ceratopogonidae

D) Sadece Ergin Öncesi Dönemde Predatör Olanlar
•
•
•
•
•

Empididae
Acroceridae
Cryptochetidae (Cryptochetum )
Anthomyiidae
Conopidae

•
•
•
•
•

Nemestriniddae
Phoridae (Megaselia)
Pipunculidae
Pyrgotidae
Tachinidae

E) Böceklerde Ekto- ve Endoparazit Yaşayanlar
• Ceratopogonidae
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Ektoparazitizm

• Chiromonidae (Symbiocladius)

Gasterophilus intestinalis
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Endoparazitizm
Miyasın tanımı yapılmış dört grubu vardır

1. Yalancı miyaz
2. Fakültatif miyaz
3. Zorunlu miyaz
4. Geçici besleniciler

4

Sarcophogidae

Larvae hatch in
Response to licking
and are swallowed

Eggs laid on leg hairs
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Calliphoridae
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Muscidae
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Miyas oluşturan Dipter familyaları

Hypoderma bovis ve parazitliği

• Burrow through muscle and nerves muscle and nerves
• Move from lower regions to the back in 2 – 4 months
• Maggot lodges in back punches hole in skin for breathing

Larvae in stomach of horse

5

