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Önsöz

‹nsano¤lunun gereksinimleri üç bafll›k alt›nda toplanabilir; bar›nma, giyinme
ve beslenme. Bu temel gereksinimler içinde görüldü¤ü gibi tar›m da yerini almak-
tad›r. Yeryüzünde yaflayan ve giderek artan insan nüfusu gözönüne al›nd›¤›nda
bunlar›n temel sorunlar› aras›nda beslenme birinci s›ray› almaktad›r. Artan dünya
nüfusu açl›k sorununu beraberinde getirirken, tar›m›n önemini de art›rmaktad›r. 

Yaflam›m›zda yads›nmaz bir yeri olan tar›msal ürünlerin önemli sorunlar›ndan
biri de hastal›k, zararl› ve yabanc›otlard›r. Bu etmenler içinde bulunan ve besin-
lerimize ortak olan zaral›lara karfl› savafl›mda baflar›l› olabilmek için zararl› etmen-
leri tan›mak ve onlar hakk›nda temel bilgilere sahip olmak gerekir.

Entomoloji kitab›nda temel entomolojik kavramlar verilmifl, böceklerin s›n›f-
land›rmadaki yerleri ifllenerek, biyolojileri ile ilgili genifl bilgiler aktar›lm›flt›r. Ki-
tapta Böcek ekolojisi ve bunlara karfl› savafl›m yöntemleri genifl olarak ele al›n-
m›flt›r. Ayr›ca ürünlerde önemli ekonomik kay›plara yolaçan akar ve nematodlar
hakk›nda bilgilere de yerverilmifltir.

Kitab›n haz›rlanmas›nda kuflkusuz bugüne kadar kaleme al›nan bir çok kay-
naktan yararlan›lm›fl olup, yazarlar olarak bu kaynak sahiplerine teflekkürü borç
biliriz.

Bu eserin ö¤rencilere yararl› olmas›n› diliyorum.

Editör

Prof.Dr. ‹smail KARACA

Önsöz ix



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Böcekleri di¤er yak›n eklembacakl› gruplar›ndan ay›rt edilebilecek,
Böceklerin kanat, bacak ve anten gibi d›fl yap›lar›n ifllevlerini aç›klayabilecek,
Böceklerdeki a¤›z parçalar›n›n yap›s› ile onlar›n bitkilere verdikleri zararla
iliflkisini kurarak onlara karfl› savafl›mda yöntemler önerebilecek, 
Böceklerin vücut k›s›mlar›n› ve yerlerini ay›rt edilebileceksiniz.

‹çindekiler

• Kanat
• Bafl
• Anten
• A¤›z parçalar›

• Vücut k›s›mlar›
• Bacak
• D›fl ç›k›nt›lar

Anahtar Kavramlar
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BÖCEKLERDE BAfi VE UZANTILARI

Bafl
Embriyo döneminde yirmi bir segmentten (halka) ibaret olan böcek vücudunun
bafla ait halkalar›, ilk alt› tanesidir. Bu dönemden sonra, bafl›n gayet sa¤lam yap›l›
bir kutu fleklini ald›¤› görülür. Bafl genel olarak gö¤sün ön taraf›nda yer alm›flt›r.
Fakat baz› familyalar›nda bazen alt taraf›nda da bulunabilir. Bundan dolay› bu tür
böceklere üstten bak›ld›¤›nda bafl görülmez. Bafl üzerinde yanlarda ve yukar›ya
do¤ru yerleflmifl bir çift petek göz, ço¤unlukla bunlar›n aras›nda ve genel olarak
üç (bazen bir) adet nokta göz, bir çift anten ile a¤›z parçalar› bulunur.

U. Demiray’›n editörlü¤ünü yapt›¤› “Bitki Koruma” isimli kitab›n›n (2010, Eskiflehir) için-
deki B. Kovanc›’n›n, yazd›¤› ‘Böcekler’ bölümünün 12. ünitesinde böceklerin bafl› ile ilgili
daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Böceklerde D›fl Görünüm
(Morfoloji)

fiekil 1.1

Antenler
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Kanatlar
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Antenler
Antenler genel olarak gözler aras›ndan ç›km›flt›r. Daima bir çift olarak mevcuttur.
Koku, dokunma ve tat alma, yönünü bulma ve eflini bulma görevlerini yapar. De-
¤iflik say›da halkadan meydana gelmifltir ve bunlar bafltan itibaren s›ra numaras› ile
an›l›r. Bu halkalar›n ilk ikisi daima di¤erlerinden flekil ve boyut olarak ay›rt edile-
bilir. Birincisine “Scapus” ad› verilir ve anteni bafla ba¤lar. ‹kinci halkan›n ad› “Pe-
dicellus”dur. Di¤erleri “Flagellum (Anten kamç›s›)” ad›n› al›r. Anten halkalar›n›n
say›s› genel olarak 3 -50 aras›nda de¤iflir.

Johnston organ› ile ilgili bilgi ve resimlere http://tr.wikipedia.org/wiki/ Johnston_or-
gan%C4%B1 adresinden ulaflabilirsiniz

Anten Tipleri
Özellikle anten kamç›s›n› meydana getiren flekil de¤iflimleri böceklerin s›n›fland›-
r›lmas›nda öneme sahiptir. Bunlar çok de¤iflik olmas›na karfl›l›k ço¤unlukla görü-
len tipleri fiekil 1.4’ de verilmifltir.

Bir böce¤in antenlerini kopard›¤›n›z zaman böce¤in yaflam› nas›l etkilenir?
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Petek
gözler

A¤›z parçalar›

Antenler

Nokta
gözler

fiekil 1.2

Bir ar› bafl›n›n
önden görünümü

Pedicellus: Antenin bafla
yak›n olan ikinci halkas›na
verilen isim olup üzerinde
Johnston organ› bulunur. Bu
organ yap›lar›na göre hava
ak›m›n›, titreflimleri, ya da
vücut konumunun
de¤iflikli¤ini alg›lar.
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‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 29-33 aras›ndaki sayfalar-
dan antenler ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

A¤›z Yap›lar›
Bafl›n alt veya ön taraf›na yerleflmifl olan a¤›z, üç çift uzant› ve di¤er baz› parçac›k-
lardan yap›lm›flt›r. A¤›z, böce¤in ald›¤› besinin s›v› veya kat› olmas›, herhangi bir
hayvansal veya bitkisel doku içerisinde bulunup bulunmamas› sebebi ile de¤iflik
yap›lar kazanm›flt›r. A¤›z parçalar›n›n yap›s›, böcekler ile savafl›mda kullan›lacak
ilac›n seçiminde önemli rol oynar. Bafll›ca a¤›z tipleri afla¤›da belirtilmifltir.

Çi¤neyici a¤›z: Bu tipe ›s›r›c› veya kemirici a¤›z ad› da verilebilir. Ad›ndan da
anlafl›laca¤› gibi, bu flekilde a¤›z yap›s›na sahip böcekler besinlerini ›s›r›p çi¤ne-
mek suretiyle al›r. Bu tipe örnek olarak çekirgeler ve k›nkanatl›lar tak›mlar›na ba¤-
l› böcekler ile tam baflkalafl›m gösteren böceklerin larvalar›n› gösterebiliriz. Ar› ta-

51.  Ünite  -  Böceklerde D›fl  Görünüm (Morfo lo j i )

fiekil 1.4
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g

h i
j

k l m n o

Anten tipleri 
a) K›l gibi; 
b) ‹p gibi; 
c) ‹nci gibi; 
d) Diflli; 
e) Ucu topuzlu; 
f) Tarak gibi; 
g) Sopa gibi; 
h) Çift tarakl›; 
i) ‹ki çift tarakl›; 
j) F›rça gibi; 
k) Çatall›; 
l) Yan› k›ll›; 
m) Yelpaze gibi; 
n) Dirsekli; 
o) Dirsekli ve ucu
topuzlu anten
tipleri 
(Kansu, 1994)
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k›m›na ba¤l› baz› türlerde de (Ör.: Kar›ncalar) a¤›z bu yap›dad›r. Çi¤neyici a¤›z ti-
pi temel yap›d›r. Bunun de¤iflmesi ile di¤er tipler meydana gelmifltir.

Yalay›c›-emici a¤›z: Ar›lar (Hymenoptera)’›n ço¤u besin maddelerini flekerli
eriyikler halinde ve emerek ald›klar›ndan, a¤›z parçalar› bu ifli sa¤layacak flekle
dönüflmüfltür.

Emici a¤›z: Kelebeklerin erginlerin-
de (Lepidoptera) görülen bu a¤›z tipin-
de iç çi¤neyici geliflmifl ve bir hortum
halini alm›flt›r. Bu hortum istirahat ha-
linde bafl›n alt k›sm›nda k›vr›k olarak
dururken beslenme s›ras›nda aç›larak
düz bir durum al›r. Bitkilerin polen toz-
lar›n› emerek beslenecek yap›dad›r.
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Larva: Ebeveynlerine
benzemeyen tam baflkalafl›m
geçiren böcek yavrular›na
denir.

Labrum Mandibula I. Maxilla II. Maxilla

fiekil 1.5

Çi¤neyici a¤›z yap›s›
(http://tr.wikipedia.org
/wiki/B%C3%B6cek’.
Eriflim Tarihi:
26.02.2011’den
de¤ifltirilerek)

Labrum Mandibula I. Maxilla II. Maxilla

fiekil 1.6

Yalay›c›-emici a¤›z
yap›s›
(http://tr.wikipedia.org
/wiki/B%C3%B6cek’.
Eriflim Tarihi:
26.02.2011’den
de¤ifltirilerek)

Hortum

fiekil 1.7

Emici a¤›z yap›s›
(http://tr.wikipedia.org
/wiki/B%C3%B6cek’.
Eriflim Tarihi:
26.02.2011’den
de¤ifltirilerek)



Sokucu-emici a¤›z: Baz› böcekler bitki ve hayvan dokular›n› delerek besini s›-
v› olarak al›r ve a¤›z yap›lar› buna özelleflmifltir. Bu tip a¤›z yap›s›na sahip böcek-
lerde a¤›z yap›s›nda çeflitli farkl›l›klar vard›r ve bu yüzden birkaç alt tipe ayr›l›r. 

Konu ile ilgili flekil ve bilgilere http://www.entomology. umn.edu/cues/4015/morpology/
adresinden ulaflabilirsiniz

- 6 i¤neli Sokucu-Emici A¤›z: Üst dudak uzayarak bir hortum fleklini alm›flt›r
ve 6 adet i¤ne bu hortum içinde yer almaktad›r. Baz› sineklerde görülür
(Ör.: Sivrisinekler).

- 4 i¤neli Sokucu-Emici A¤›z: De¤iflik kanatl›lar ve Eflkanatl›lar tak›mlar›nda
görülür.

- 2 i¤neli Sokucu Emici A¤›z: Baz› sineklerde görülür. Ev sineklerinde a¤›z ya-
p›s› bu flekilde ise de, bu iki i¤ne de ufalm›flt›r. 

Thysanoptera tak›m›nda ise 3 adet i¤ne bulunur.

Bir üretici seras›nda zarar yapt›¤›n› söyledi¤i bir böce¤i yakalayarak size getirdi¤inde bu
böce¤e karfl› öldürücü bir kimyasal ilaç kullanmas›n› önermeden önce üreticiye daha bafl-
ka hangi bilgilere ihtiyac›n›z oldu¤unu söylersiniz? Neden?

THORAX (GÖ⁄ÜS) VE UZANTILARI
Ergin böceklerin hareketi hemen hemen tamamen gö¤üs taraf›ndan sa¤lan›r. Gö-
¤üs 3 bölmeden meydana gelmifltir. Her bölmeden bir çift bacak ve birincisi bofl
olmak üzere genellikle ikinci ve üçüncü bölümlerinden birer çift kanat ç›kar. Baz›
ergin böceklerde kanatlar, birçok böce¤in ergin öncesi dönemlerinde ve birkaç er-
gin böcekte ise bacaklar hiç bulunmaz.

71.  Ünite  -  Böceklerde D›fl  Görünüm (Morfo lo j i )
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Labrum Mandibula I. Maxilla II. Maxilla

Sokucu-emici a¤›z
yap›s› (Alt› i¤neli)
(http://tr.wikipedia.org/
wiki/B%C3%B6cek’.
Eriflim Tarihi:
26.02.2011’den
de¤ifltirilerek)
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Bacaklar
Böcekler, ergin dönemde genellikle 3 çift baca¤a sahip olup her gö¤üs halkas›n-
da birer çift bacak bulunur. Bacak; coxa, trochanter, femur, tibia ve tarsus olmak
üzere befl k›s›mdan meydana gelmifltir. Böcek bacaklar› çeflitli kullan›m amaçlar›-
na yönelik olarak bir dereceye kadar de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bu de¤iflim genellikle
birinci ve üçüncü çift bacaklarda görülür.

Afla¤›da verilen bacak tipleri böceklerde çok s›k rastlananlar için örnek oluflturmaktad›r.
Bu tiplerin d›fl›nda de¤iflikli¤e u¤ram›fl di¤er bacak tipleri de vard›r.
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Bacaklar

Kanatlar

Gö¤üs segmentleri

Bafl

III II I

fiekil 1.9

Bir ergin böce¤in
bafl ve gö¤üs
bölgesinin
yandan
görünümü
(Çanakç›o¤lu,
1989’dan
de¤ifltirilerek)

Pretarsus

Tibia

Femur
Coxa

Trochanter

Tarsus
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Bir baca¤›n
k›s›mlar› 
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Ön Bacak Tipleri
Kaz›c› bacak: Bu tipe en iyi örnek danaburnudur. Coxa’dan itibaren bütün bacak
parçalar› kal›n ve kuvvetli bir yap›da olup; tibia’n›n alt taraf›nda kazma iflini kolay-
laflt›racak difl gibi ç›k›nt›lar bulunur ve kazma s›ras›nda tarsus segmentlerinin içeri
do¤ru çekilir. Coleoptera tak›m›na ba¤l› Scarabaeidae familyas› türlerinden baz›la-
r›nda da bu bacak tipi görülür.

Yakalay›c› bacak: Bu tipe örnek olarak peygamberdevesi (Mantis spp) veri-
lebilir. Baca¤›n coxa kesiminin uzamas› sayesinde böcek önünde bulunan di¤er
canl›lar› yakalamak üzere, ön baca¤›n› ileri do¤ru uzatma yetene¤ini kazanm›flt›r.
Femur ile tibia’n›n birbirine karfl› olan yüzeyleri diken ç›k›nt›lar› ile donat›lm›fl ol-
du¤undan, av bu iki k›s›m aras›nda s›k›flt›r›larak yakalan›r. 

Çengelli bacak: Sularda yaflayan baz› de¤iflik kanatl›lar tak›m›ndaki böcek fa-
milyalar›nda görülür. Bu bacak tipinde tibia ve bunun ucunda ufak yap›l› olarak
bulunan tarsus çengel fleklini alm›flt›r. Bu çengel sayesinde böcekler sularda yafla-
yan avlar›n› kolayca yakalayabilir

Tutucu bacak: Baz› k›nkanatl› böcek familyalar›nda erkeklere özgü ve tar-
sus’un ilk üç segmentinin genifllemesi ile meydana gelen bu tip bacakta geniflle-
yen tarsus halkalar› üzerinde bulunan vantuzlar çiftleflme s›ras›nda diflileri tutma
görevi yapar.

Temizleyici bacak: Baz› kelebeklerin ön bacaklar›n›n tarsus k›sm› çok ufalm›fl
ve hatta erkeklerde tamamen yok olmufltur. Bu bacaklar›n ince yap›l› femur, tibia
ve tarsus k›s›mlar› s›k ve uzun k›llarla kapl›d›r. Bu bacaklar sadece kelebe¤in bafl
k›sm›na yap›flan toz veya polenlerin temizlenmesinde kullan›l›r, yürüme ifllevini
görmez.

Arka Bacak Tipleri
S›çray›c› bacak: Bu tipte femur gayet iri ve kuvvetli yap›l›flta ve fazla say›da kaslara
sahiptir. Tibia oldukça uzundur. S›çrama için tibia’n›n femur alt›na çekilmesi ve
bundan sonra yere do¤ru bir tepme hareketinin yap›lmas› gerekir. Çekirgelerde
görülür.

Yüzücü bacak: Sularda yaflayan böceklerin bacaklar›nda çeflitli de¤ifliklikler ol-
mufl ise de, hepsinde amaç su içerisinde veya yüzeyinde kolay yüzmeyi sa¤lamak-
t›r. K›n kanatl›lar ve de¤iflik kanatl›lar tak›mlar›ndan sularda yaflayan baz› familya-
lar›n üyelerinde tibia ve özellikle tarsus segmentlerinin iç yüzeylerinde iri ve geri-
ye do¤ru uzanm›fl k›llar bulunur. Bacaklar geriye itildi¤inde, suya karfl› gelen bu
k›llar böce¤in ilerlemesini sa¤lar.

91.  Ünite  -  Böceklerde D›fl  Görünüm (Morfo lo j i )

Danaburnu: Özellikle sebze
gibi tek y›ll›k bitkilerin
topra¤a yak›n k›sm›n›
keserek yiyen
çekirgegillerden zararl› bir
böcek türüdür. Yaflam›n›n
büyük birço¤unlu¤unu
toprak alt›nda geçirir.

Peygamberdevesi:
Çekirgelere benzeyen ve
do¤ada bulunan di¤er küçük
canl›lar› yakalayarak
beslenen avc› bir böcektir. 
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Baz› ön bacak
tipleri 
a) Kaz›c› 
b) Yakalay›c› 
c) Temizleyici
d) Çengelli
e) Tutucu
(Çanakç›o¤lu,
1993’dan)



Koflucu bacak: Bu de¤ifliklik böce¤in genellikle her üç baca¤›nda da görülür ve
çok yayg›n bir bacak tipidir. Böce¤in süratli hareketini sa¤lamaya yarayacak flekil-
de, femur ve tibia ince ve uzun yap›l›fltad›r. Bu tip bacak yap›s›na çok h›zl› koflan
bacaklara sahip olan hamamböceklerini örnek verebiliriz.

Toplay›c› bacak: Balar›s› ve polen toplayan di¤er baz› ar›lar›n üçüncü çift ba-
caklar›, bu görevi yapabilecek flekle dönüflmüfltür. Bal ar›s› çiçekler üzerinde do-
laflt›¤› s›rada, vücudunun çeflitli yerlerine yap›flan polenleri tibia’s›n›n alt taraf› ile
ilk tarsus segmenti genifllemifl olan üçüncü çift baca¤›n›n iç k›sm›nda bulunan ve
“f›rça” ad›n› alan diziler halindeki k›llar yard›m› ile sepet ad› verilen bir torban›n
içine toplar. 

Toplay›c› bacak tipi sadece polen toplayan ar›larda bulunur. Di¤er ar› türlerindeki arka
bacak tipleri daha de¤iflik yap›da olabilir.

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 46-51 aras›ndaki sayfalarda bacaklar ile ilgili
daha detayl› flekil ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

Ergin böceklerin birinci çift bacaklar› dinlenme durumunda iken öne, di¤er iki
çift arkaya do¤ru yönelmifltir. Yürüme s›ras›nda bir taraf›n bir ve üçüncü çift baca-
¤› ile di¤er taraf›n ikincisi birlikte hareket ettirilir. Sonraki harekette, di¤er üç ba-
cak ayn› ifli yapar. Böylece dengeli bir yürüyüfl sa¤lan›r.

Yakalad›¤›n›z bir böce¤in inceledi¤inizde ve kaz›c› bir ön baca¤a sahip oldu¤unu belir-
ledi¤inizde, bu bilginin böce¤in yaflam› hakk›nda bize ne gibi bir ipucu verebilece¤ini
tart›fl›n›z.

Kanatlar
Böceklerin bacak say›s› sabit iken, kanat durumu de¤ifliklik gösterir. Baz› böcek-
ler 2 çift kanada sahipken baz›lar›nda hiç kanat yoktur. Apterygota alt s›n›f›nda
embriyo döneminde dahi kanat izlerine rastlanmaz. Pterygota alt s›n›f›nda ise ka-
natlar genellikle iki çift olmas›na ra¤men, bazen bir çifttir ve bazen de tamamen
yok olmufltur. Yani baz› böceklerde kanatlar sonradan yok olabilir. Bu böceklerin
embriyo döneminde kanat izleri görülür.
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Baz› arka bacak
tipleri 
a) S›çray›c› 
b) Yüzücü 
c) Toplay›c› 
d) Koflucu
(Çanakç›o¤lu,
1993)
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Apterygota: Ergin
dönemlerinde bile kanatlar›
olmadan yaflayan böceklerin
bul›undu¤u alts›n›ft›r.

Pterygota: Ergin
dönemlerinde genellikle
kanatlara sahip böceklerin
bulundu¤u alts›n›ft›r.



Baz› böceklerde ayn› türün erkek ve diflileri aras›nda kanatl›-kanats›z olan türler olabilir.
Yine baz› kar›nca türlerinde oldu¤u gibi belli bir döneminde kanat varken daha sonra bu
kanatlar yaflam koflullar›ndan dolay› böcek taraf›ndan at›labilir.

Kanatlar vücut duvar›n›n d›fla do¤ru büyümesi ile meydana gelmifl ve iki ta-
bakal›d›r. Bu tabakalar aras›nda kanat damarlar› vard›r. Damarlar içerisinde trac-
hae (solunum borucuklar›) bofllu¤u, vücut s›v›s› ve sinir kolu bulunur. Kanat da-
marlar› böceklerin teflhis ve s›n›flanmas›nda önemli rol oynar. Bunlar boyuna ve
enine damarlar olmak üzere ikiye ayr›l›r. Kanatlar gö¤üs bölgesindeki enine ve
boyuna kaslar›n kas›lma ve uzamalar› sayesinde hareket eder. Kanatlar›n iki çif-
ti birlikte hareket eder ve uçufl s›ras›nda havada ∞ (yat›k sekiz) flekli çizer. Uçu-
flun kuvvet ve h›z› kanatlar›n büyüklü¤ü ve kanat hareketinin süratine ba¤l›d›r.
Kanat say›lar› ve yap›lar› böceklerin tak›mlara ayr›lmas›nda yararlan›lan en önem-
li özelliktir.

‹ki çift kanada sahip böcekler kanatlar›n›n hepsini ayn› anda hareket ettirmek
zorundad›r. Bu hareket afla¤› ve yukar› do¤ru olur. Uçufl yönünü k›nkanatl›larda
elytron, ar›larda kar›n, çekirgelerde arka bacaklar ve sineklerde halter belirler.

ABDOMEN (KARIN) VE UZANTILARI
Abdomen genellikle birbirine benzeyen 10-12 segmentten meydana gelmifltir. Ab-
domende böcek tak›mlar›na göre de¤iflmekle birlikte çeflitli uzant›lar vard›r. Bun-
lardan “cerci” bir çift olarak son abdomen segmentinin üstünden ç›kar. Epiproct
tek olarak anüsün üstünde, paraproct bir çift olarak anüsün alt›nda yer al›r. Difli
böceklerin difli efley organlar› sekizinci ve dokuzuncu abdomen segmentinin alt›n-
dan ç›kar. Bazen d›fl efley organlar› uzam›fl ve yumurta koyma borusu (ovipozi-
tör) fleklini alm›flt›r. Erkek efley organlar› dokuzuncu abdomen segmentinde bulu-
nur. Yusufçuklar tak›m›nda ise ikinci kar›n halkas›n›n alt›nda yer al›r. Baz› böcek-
lerin larvalar›nda ise abdomende de kar›n bacaklar› bulunabilir.
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fiekil 1.13

Bir böcek kanad›n›n
genel görünümü
(http://tr.wikipedia.org/
wiki/B%C3%B6cek#G.C
3.B6.C4.9F.C3.BCs_b.C
3.B6lgesi. Eriflim
Tarihi: 07.03.2011)

Elytron (Ço¤ul: Elytra):
K›nkanatl›lar tak›m›n›n üst
kanatlar›n›n her birine
verilen isimdir.

Halter: ‹ki kanatl›larda
(Sineklerde) ikinci çift
kanatlar›n körelip bir topuz
fleklini almas›d›r. Uçarken
dengeyi sa¤lama görevi
görür.

Cerci (Cercus: tekil): Son
abdomen segmentinin
üstünden ç›kan ve dokunma
organ› olarak görev yapan
ç›k›nt›n›n her birine denir.

Ovipozitör (Yumurta
b›rakma borusu): Sadece
difli böceklerde bulunan ve
yumurtay› belli bir derinli¤e
b›rakmaya yarayan organd›r.
Baz› böceklerde (Ör.: ‹flçi
ar›lar ve baz› kar›ncalar) bu
organ bir i¤neye dönüflmüfl
olup sadece savunma silah›
olarak kullan›l›r. 



Bütün difli böceklerde ‘Ovipozitör’ bulunur mu? Nedenini aç›klay›n›z.
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Cercus

Epiproct

Anüs

Paraproct

I II III IV V VI VII

VI
II

IX X

fiekil 1.14

Bir böcek
abdomeni
(Çanakç›o¤lu,
1993’den
de¤ifltirilerek)
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fiekil 1.15

Bir çekirgenin
yumurta b›rakma
borusu
(http://upload.wiki
media.org/wikiped
ia/commons/d/d2/
Leptophyes_punct
atissima_2005082
2 _737 _part.jpg.
Eriflim Tarihi:
09.03.2011)
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Böcekleri di¤er yak›n eklembacakl› gruplar›n-

dan ay›rt etmek

Böcekler “Eklembacakl›lar” flubesi içinde yer alan
di¤er akraba gruplar›ndan en basit flekliyle er-
ginlerinin üç çift baca¤a ve baz› tak›mlar hariç
genellikle iki çift kanada sahip olmas›yla kolay-
ca ay›rt edilebilir. Di¤er grup ergin eklembacak-
l›larda dört veya daha fazla çift bacak bulunabi-
lir. Örne¤in; örümcekler, k›rkayaklar, ç›yanlar,
yengeçler vb. gibi. Bu bacak say›lar› için her za-
man böceklerin ergin dönemlerini esas almak
gerekir. Ergin böcek demek cinsel olarak ço¤ala-
bilecek olgunlu¤a eriflmifl demektir. Ergin olma-
yan böcek yavrular›nda bacak say›lar› on-on iki
çift olabilir.

Böceklerin kanat, bacak ve anten gibi d›fl yap›la-

r›n ifllevlerini aç›klamak

Di¤er tüm canl›larda oldu¤u gibi evrim sürecin-
de böceklerde de birçok iç ve d›fl yap›da de¤i-
fliklikler meydana gelmifltir. D›fl yap›da meydana
gelen bu de¤ifliklikler böceklerin hayatta kalabil-
me yeteneklerini artt›ran özellikler olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Örne¤in böce¤in düflmanla-
r›ndan kaçma, ayn› zamanda besinine ve efline
ulaflabilmek gibi yaflamsal ihtiyaçlar›n› sa¤lama-
da yard›mc› olan kanat ve bacaklar›ndaki de¤i-
fliklikler oldukça önemlidir. Ayr›ca antenler, bö-
ceklerde besinin kokusunu alma, dokunma, tat
alma, yönünü ve eflini bulma görevlerini yerine
getiren en önemli yaflamsal organlar›ndan biri-
dir. Bu yaflamsal öneme sahip d›fl uzant›lar ayn›
zamanda böceklerin görünümünü de¤ifltirir ki
bu da böceklerin bizim taraf›m›zdan daha kolay
tan›nmalar› için onlar› s›n›fland›rmam›zda yar-
d›mc› olur.

Böceklerdeki a¤›z parçalar›n›n yap›s› ile onlar›n

bitkilere verdikleri zararla iliflkisini kurarak on-

lara karfl› savafl›mda yöntemler önermek

Böceklerde a¤›z parçalar›n›n yap›s›ndaki farkl›-
l›klar onlar›n yapt›klar› zarar fleklinin de farkl› ol-
mas›na neden olur. Bu da bizim zarar flekline ba-
karak o ortamda bulunan böceklerden bunu han-
gisinin yapt›¤›n› tahmin etmede bir ipucu verir.
Genellikle bu zarar› yapan böcek o ortamda gö-
rünür veya sakl› halde bulunabilir. Ancak a¤›z
yap›lar›n›n flekli, böcek tak›mlar›na özgü olarak
ayr›labildi¤i için zararl› böce¤in bulunmas›na yar-
d›mc› olur. Ayr›ca a¤›z yap›lar›n›n bilinmesi ile
zarar yapan bir böce¤in beslenme fleklinin de
farkl› olmas›ndan dolay› kullan›lacak olan kim-
yasal ilaçlar›n etki etme flekline de de¤ifllik gös-
terece¤inden farkl› ilaç çeflitleri kullanmak söz
konusu olacakt›r. Dikkat edilmesi gereken en
önemli noktalardan biri de ergin ve bunlar›n yav-
rular›n›n a¤›z yap›lar›n birbirinden farkl› olabile-
ce¤i ve dolay›s›yla yapt›klar› zarar fleklinin de
de¤iflik olma olas›l›¤›n› da göz önünde bulun-
durmakt›r.

Böceklerin vücut k›s›mlar›n› ve yerlerini ay›rt

etmek

Vücut bölümlerinin di¤er canl›lardan gösterdi¤i
farkl›l›klar›n bilinmesi o böce¤in nas›l zarar ya-
pabilece¤ini ve ayr›ca sahip oldu¤u vücut flekli-
nin davran›fllar›n› nas›l etkileyece¤ini de bilme-
mize yard›mc› olur. Ayr›ca bu bölümlerdeki de-
¤ifliklikler böceklerin teflhis edilmesinde ve s›n›f-
land›r›lmas›nda da yard›mc› olur.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangi böceklerde ön bacak tiple-
rinden biri de¤ildir?

a. Kaz›c› 
b. Tutucu 
c. Toplay›c› 
d. Yüzücü
e. Koflucu

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir böce¤in anteninin gö-
revleri aras›nda yer almaz?

a. Besinini bulma
b. Eflini bulma
c. Tat alma 
d. Besinini yeme
e. Sesleri duyma

3. Afla¤›daki bacak k›s›mlar›ndan hangisi yanl›flt›r?
a. Coxa
b. Trochanter
c. Leg
d. Tarsus
e. Tibia

4. Afla¤›dakilerden hangisi böceklerde görülen anten
tiplerinden biri de¤ildir?

a. Ucu topuzlu anten
b. Uzun k›ll› anten
c. K›l gibi anten
d. Sopa gibi anten
e. Tarak gibi anten

5. Ovipozitör afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Difli böceklerdeki çiftleflme organ›d›r.
b. ‹flçi ar›larda bal toplama iflini gören organd›r.
c. Difli böceklerde yumurta b›rakma borusudur.
d. Erkek böceklerde yumurta b›rakma yerini haz›r-

layan organd›r.
e. Ovipoz denilen organ›n gizlendi¤i sepet fleklin-

deki torbad›r.

6. Afla¤›dakilerden hangisi böceklerin bafl›nda bulu-
nan ç›k›nt›lardan biri de¤ildir?

a. A¤›z parçalar›
b. Burun
c. Tepe gözleri
d. Anten
e. Nokta gözler

7. Afla¤›daki böcek tak›mlardan hangisinde sokucu-
emici a¤›z yap›s› bulunur?

a. Sokucu ar›lar
b. Çekirgeler
c. Sinekler
d. K›nkanatl›lar
e. Kelebekler

8. Afla¤›dakilerden hangisi böceklerin kanat say›lar› ve
yap›lar›n›n bilinmesinin faydalar›ndan biridir?

a. Tak›mlara ayr›lmas›nda bilgi vermesi
b. Nas›l zarar yapaca¤›n›n bilinmesi
c. Hangi bitkilerden beslenece¤ini anlatmas›
d. Hangi yöne do¤ru uçaca¤›n› bildirmesi
e. Ne kadar süre yaflayaca¤› hakk›nda bilgi vermesi

9. Çi¤neyici a¤›z tipi afla¤›daki böcek gruplar›ndan
hangisinde bulunmaz?

a. Kelebeklerin yavrular›nda
b. Sineklerin yavrular›nda
c. Çekirgelerin erginlerinde
d. K›nkanatl›lar›n erginlerinde
e. De¤iflik kanatl›lar›n erginlerinde

10. Afla¤›dakilerden hangisi böceklerdeki a¤›z parçala-
r›n›n yap›s›n›n bilinmesinin faydalar›ndan biridir?

a. Tak›mlara ayr›lmas›nda ›fl›k tutmas›
b. Uçarken yönünü bulmas›na yard›mc› olmas›
c. Böcekler ile savafl›mda kullan›lacak ilac›n seçi-

minde önemli rol oynamas›
d. Ön bacaklarla birlikte besinleri tan›maya yara-

mas›
e. Ne kadar s›kl›kla yemek yiyece¤ini belirlemesi

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bacaklar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anten” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bacaklar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anten” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Abdomen (Kar›n ve Uzan-
t›lar›)” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bafl” bölümünü tekrar göz-
den geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤›z Parçalar›” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kanatlar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤›z Parçalar›” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “A¤›z Parçalar›” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Antenler, böceklerde besinin kokusunu alma, dokun-

ma, tat alma, yönünü ve eflini bulma gibi insanlarda bu-

lunan birkaç organ›n görevlerinin birlefltirilerek yerine

getiren en önemli organ›d›r. Antenler bir radyo al›c›s›

gibi çal›flarak böce¤in tüm davran›fllar›n›, özellikle sa-

vunma, beslenme ve üreme ifllevlerinin bafllamas› için

çok önemli duyu al›c›lar›n›n bulundu¤u bir organd›r.

Bundan dolay› bir böce¤in antenleri zarar gördü¤ü za-

man yukar›da sayd›¤›m›z ifllevleri yerine getiremeyece-

¤i için yaflama ve ço¤alma flans› tamamen yok olur. So-

nuç olarak, bir böce¤in baz› d›fl organlar› zarar gördü-

¤ünde böcek bazen yaflam›n› devam ettirebilir, ancak

antenleri kopar›ld›¤› zaman yaflama flans› kalmaz ve k›-

sa süre içinde ölür.

S›ra Sizde 2

Öncelikle bir bitki üzerinde bulunan bir böcek o bitki-

de zarar yap›yor anlam›na gelmez. Mutlaka böce¤i o

bitki üzerinde beslenirken görmek gerekir. Ayr›ca bes-

lenme sonucunda bitki üzerinde oluflan zarar›n da gö-

rülmesi gerekir. Çünkü bazen benzer zarar› farkl› bö-

cek türleri de yapm›fl olabilir. Sonuçta bu zararl› böcek

türleriyle savaflmak gerekiyorsa mutlaka bunlar›n türle-

rinin bilinmesi gerekir. Her türün kendine özgü davra-

n›fllar› ve biyolojileri vard›r. Türün kesin tan›s› yap›lma-

dan bu zararl›ya karfl› savafl›m yap›lmamal›d›r. Sonuç

olarak bize getirilen bir böce¤in zararl› oldu¤una karar

vermeden önce onun gerçekten zarar yapt›¤›n›n kesin

olarak belirlenmesi gerekir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Tüm canl›larda oldu¤u gibi böceklerde de evrim sonu-

cunda çok çeflitli yap›lar oluflmufltur. Bu yap›lardan en

önemlilerden biri de bacaklard›r. Özellikle ön bacaklar

böce¤in yaflamsal faaliyetlerindeki yapt›¤› ifller hakk›n-

da bize çok önemli ipuçlar› verebilir. Örne¤in ön ba-

caklar› kaz›c› olan bir böcek gördü¤ümüzde bu canl›n›n

yaflam›nda bir yerleri kazmaya ihtiyac› oldu¤unu ve do-

lay›s›yla bu faaliyetlerini yapabilmesi için bu uzant›lar›-

n›n ona uygun hale geldi¤ini düflünmememiz gerekir.

Sonuç olarak böyle bir ön baca¤a sahip böcek kazma

iflini toprak gibi bir ortamda kullanabilir. Bu da bize bu

böce¤in toprak alt›nda yaflad›¤›n› ve dolay›s›yla orada

beslenerek yaflad›¤›n› gösteren çok önemli bir veridir.

Biz bu böce¤i arayaca¤›m›z veya onunla savafl›m yapa-

ca¤›m›z zaman toprak alt›na bakmam›z gerekecektir.

S›ra Sizde 4

Ovipozitör olarak bilinen diflilerdeki “Yumurta b›rak-

ma borusu” bütün difli böceklerde bulunmaz. Bu organ

sadece yumurtas›n› belli bir derinli¤e b›rakma ihtiyac›

olan böceklere özgü bir organd›r. Örne¤in 5 cm uzun-

lu¤undaki bir yumurta b›rakma borusuna sahip olan

bir böcek mutlaka yumurtalar›n› o derinlikte bir yerin

içine b›rakma ihtiyac› duymaktad›r. Ancak övipozitörü

olamayan böcekler de vard›r. Bunun nedeni baz› bö-

ceklerin yumurtalar›n› hemen bir yerin üzerine (Top-

rak, yaprak, meyve, dal, çiçek vb.) b›rakmas›ndan do-

lay› böyle ek bir organa ihtiyaç duymamalar›ndan ileri

gelmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Böcekleri s›n›fland›rabilecek,
Baflkalafl›m geçirmeyen böceklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özellikle-
rini tan›mlayabilecek,
K›nkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özelliklerini anlatabilecek,
Sinirkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özelliklerini aç›klaya-
bilecek,
Kelebeklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özelliklerini ifade edebilecek,
Ar›lar›n genel vücut yap›lar› ve önemli özelliklerini anlatabilecek,
Sineklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özelliklerini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• S›n›fland›rma
• Kanats›z böcek
• Kanatl› böcek

• Kelebek
• Ar›
• Sinek
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BÖCEKLER‹N SINIFLANDIRILMASI
S›n›fland›rmada birbirine yak›n ve benzer görünüme sahip hayvan gruplar› çeflit-
li kategoriler içinde bir araya toplan›r. Böcekler (=Hexapoda, Insecta) Arthropo-
da (=Eklembacakl›lar) flubesine ba¤l› bir s›n›f olarak incelenir. Mutlaka her can-
l›da bulunan taksonomik kategoriler ve bunun bir böcek türüne uygulanmas› ör-
ne¤i Çizelge 2.1’de verilmifltir. Böceklerin di¤er eklembacakl›lardan en önemli
farkl›l›¤› ergin dönemde en fazla alt› adet baca¤a ve en fazla iki çift kanada sa-
hip olmalar›d›r.

Bugün dünyada bir milyondan fazla hayvan türü vard›r ve böcek türlerinin sa-
y›s› di¤er bütün hayvan türlerinden birkaç kat daha fazlad›r. Böcekler hayvanlar
alemi içinde Arthropoda flubesine ba¤l› Hexapoda (=Insecta) s›n›f›n› oluflturur. He-
xapoda s›n›f› Apterygota ve Pterygota diye iki alts›n›fa ayr›l›r.

I. ALTSINIF: APTERYGOTA (=KANATSIZ BÖCEKLER)
Bu alts›n›fa giren böceklerde primer olarak kanat yoktur. Yani embriyo dönemin-
de dahi kanat bulunmaz. Baflkalafl›m geçirmeyen ilkel böceklerdir. Bu böcekler
dört tak›m halinde incelenebilir.

1. Tak›m: Thysanura (K›lkuyruklar)
Büyüklükleri 0,5-2,0 cm kadard›r. Kanats›z ve küçük ilkel böcek türlerini kapsar.
Birço¤u vücutlar›nda tafl›d›klar› pulcuklardan dolay› gümüflümsü renkte görünür.

Ana Taksonomik Kategoriler Bal Ar›s›na Uygulan›fl›

Alem (Regnum) Animalia Hayvanlar

fiube (Phylum) Arthropoda Eklembacakl›lar

S›n›f (Classis) Hexapoda Böcekler

Tak›m (Ordo) Hymenoptera Zar kanatl›lar

Familya (Familia) Apidae Ar›lar

Cins (Genus) Apis Bal ar›lar›

Tür (Species) mellifera Bal ar›s›

Böceklerin S›n›fland›r›lmas›-I

Çizelge 2.1
Ana Taksonomik
Kategoriler ve
Bunun Bal Ar›s›na
Uygulan›fl›



A¤›z parçalar› çi¤neyici tiptedir. Antenler uzun ve çok bölmelidir. Baz›lar› 4-5 cm
öne ve 10 cm yüksekli¤e s›çrayabilir. Abdomenlerinin son k›sm›nda üç tane tüylü
uzant›n›n olmas› bu tak›ma bu ad›n verilmesini sa¤lam›flt›r. 

Genellikle kuru veya nemli yapraklar aras›, toprak üzerinde, kayalar›n alt› ve-
ya yar›klar› aras›nda veya a¤aç kabuklar› alt›nda organik art›klar aras›nda, çok de-
fa da kar›nca ve termit yuvalar› içinde bulunurlar. Karanl›k yerlerde faaliyet göste-
rirler. Rahats›z edildikleri zaman kaç›fl›rlar. Türlerinin ço¤u organik art›klarla, kitap
ciltleri veya kâ¤›tla beslenir.

2. Tak›m: Diplura (=Çatalkuyruklular)
Ad›n›, XI. kar›n bölmesindeki üyelerinin iplik gibi k›sa bir cerci’ye dönüflmesin-
den dolay› alm›flt›r. Boylar› 2 mm ile 6 cm aras›nda de¤iflir. Küçük, yass›, beyaz
veya aç›k renkte, kanats›z, petek ve nokta gözleri olmayan böcek türlerini kapsar.
A¤›z parçalar› çi¤neyici tipte, antenleri uzun ve çok bölmelidir. Bazen abdomen
kitini, k›sa bir çift k›skaç gibi organ ile son bulabilir. Spermler do¤rudan difliye ile-
tilmez. Erkek toprak üzerine sapl› spermatofor b›rak›r. Bu diflinin efley aç›kl›¤›
taraf›ndan vücut içine al›n›r. Difli taraf›ndan toprak içinde haz›rlanan odac›klara
yumurta b›rak›l›r ve üzeri kapat›l›r. Deri de¤ifltirme tüm yaflam boyu devam eder.
Ömürleri birkaç y›ld›r. K›fl› ergin halde geçirir. Dünyan›n so¤uk yerleri hariç her
yerde yaflar. Uzunca, narin vücutlu olan türleri daha çok rutubetli yerleri sever.
Dökülmüfl yapraklar›n alt›, tafl ve kabuk altlar› ile humusça zengin olan toprak
içinde bulunur. Rahats›z edildiklerinde h›zl›ca kaçar. G›dalar› özellikle bitkisel
maddeler, mantarlar gibi maddelerdir. Türlerin ekonomik önemleri hemen he-
men yok gibidir.

3. Tak›m: Protura (=Telson Kuyruklular)
En fazla 2 mm boyunda, genellikle renksiz, rutubetli yerlerde, yaprak, tafl, a¤aç ka-
buklar› alt›, ayr›flmakta olan odun ve bitkiler veya humusu bol topraklar içinde ya-
flarlar. Orta ve arka bacaklar› ile yürür, ön bacaklar›n› bafl›n üzerine do¤ru tutarak
anten ödevini görüyormufl hissini verirler. Gözleri yoktur. Derileri ince ve pulsuz
böceklerdir. Besinlerini sokup-emerek al›rlar. Bir k›sm› mantarlar›n liflerini emer.
Ço¤u avc›d›r. Di¤er kanats›z böcekleri avlar. Ön bacakta bulunan orak fleklindeki
t›rnak bu avlanmaya hizmet eder. Ekonomik önemleri yoktur.

4. Tak›m: Collembola (=Kuyrukla S›çrayarlar)
Bu tak›ma ba¤l› türlerin boylar› bazen 5 mm ve nadiren 9 mm’ye kadar ulaflan, çi¤-
neyici a¤›z tipine sahip, petek gözlerden yoksundur. Kar›nlar› alt› bölmeli olup ge-
nellikle üç adet uzant›ya sahiptir. Bunlardan çatal fleklindeki s›çrama organ› olan
“furcula” da IV. bölmede bulunur. Kar›nca ve termit yuvalar›nda yaflayan türleri
de vard›r. ‹sminden de anlafl›laca¤› gibi bu tak›ma ba¤l› türlerin ço¤u s›çrama ye-
tene¤ine sahiptir. 

Collembola tak›m›na ba¤l› türlerin ço¤u organik maddelerce bol ve rutubetli
topraklarda yaflar. Toprak biyolojisinde özellikle parçalanmalara kat›ld›¤› için hu-
mus oluflumunu sa¤lad›¤› ve topra¤› bitkilerin yararlanaca¤› flekle soktu¤u için
ekonomik aç›dan öneme sahiptir. Di¤er baz› türleri ayr›flmakta olan bitkisel art›k-
lar›n içi, otlar›n aras›, yosunlar, a¤aç kabuklar›n›n alt›, ma¤ara içi, termit ve kar›n-
ca yuvalar›n›n içi gibi yerlerde bulunur. Baz› türleri ise tatl› su veya deniz kenarla-
r›nda yaflar. Zararl› olan türler tarla, bahçe veya seralardaki bitkiler veya çimlen-
mekte olan tohumlarla beslenir. 
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Spermatofor: Böceklerde
spermler difliye toplu halde
bir kere bir kese içinde
ulaflt›r›l›r. Genellikle diflinin
içine direkt olarak
b›rak›lmalar›na karfl›n baz›
türlerde d›flar›ya da
b›rak›labilir.

Furcula (=S›çrama Çatal›):
Böce¤in s›çramas› için
güçlü kaslara sahip olan bu
organ› aniden bulundu¤u
yüzeye itmesiyle onu oldukça
uzun mesafeye f›rlatan bir
organ›d›r.



Kanatlar› olmayan böceklerin yaflamas›, kanatl›lara göre daha m› zordur?

Niyazi Lodos, (1975, ‹zmir) Türkiye Entomolojisi, Genel, Uygulamal› ve Faunistik isimli
kitab›n›n 80-100 aras›ndaki sayfalar›nda ‘böceklerin s›n›fland›r›lmas›” ile ilgili daha faz-
la bilgi edinebilirsiniz.

II. ALTSINIF: PTERYGOTA (=KANATLI BÖCEKLER)
Böcek tak›mlar›n›n ço¤u bu alts›n›fa girer. Genellikle iki çift kanada sahip iseler
de, sadece bir çift kanad› olanlar ve hatta hiç kanad› bulunmayanlar da vard›r. Ka-
nats›z olanlar›n embriyo döneminde kanad› bulunur.

Kanatl› böceklerden baz›lar›nda larva dönemlerinde, kanatlar iz halinde görü-
lür. Bunlara “Exopterygota” ad› verilir. Larva döneminde kanat izleri d›flar›dan hiç
görülmeyenlere de “Endopterygota” grubu olarak adland›r›l›r. 

I. Grup: Endopterygota 
Bu grup içinde yer alan önemli tak›mlar afla¤›da verilmifltir.

I. Tak›m: Coleoptera (=K›nkanatl›lar)
Hayvanlar dünyas›n›n en büyük tak›m› olan Coleoptera, Insecta s›n›f› içinde de bi-
linen türlerin % 40’›ndan fazlas›na sahiptir. Bu tak›mda bulunan böceklerin ergin-
lerinin ön kanatlar kal›n ve sertleflmifl olup, dinlenme an›nda vücudun üzerini düz-
gün bir flekilde örter. Erginlerde ön veya üst kanatlara elytra (Tekili: elytron) ismi
verilir. Arka kanatlar genellikle iyi geliflmifl zar fleklinde ve uçma görevini yapar.
Bafl serbest, normal yap›da veya ileriye ya da afla¤›ya do¤ru hortum fleklinde uza-
m›fl olabilir. Bileflik gözler belirgin, nokta gözler genellikle yoktur.

Boylar› 0,25-155 mm aras›nda de¤iflir. Türleri genellikle karada, az bir k›sm› da
sularda yaflar. Çok de¤iflik yaflam koflullar›na uyum sa¤lad›klar› için hemen her
yerde rastlan›labilir. Eski ça¤lardan beri insanlar k›nkanatl›lara karfl› daima yak›n
ilgi duymufllard›r. Gübreböceklerinin (Özellikle Scarabaeus spp) eski M›s›r’da kut-
sal say›ld›¤› için mumyalar›n gö¤üslerine gerçek, ya da yapma olan bu böcekler-
den konarak gömüldükleri bilinmektedir. M.Ö. 3000 y›llar›nda eski M›s›r mezarla-
r›nda kil, tafl, de¤erli maden vs. yap›lma, üzerleri çok güzel renklere boyanm›fl bu
cinse ait birçok böcek bulunmufltur.
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fiekil 2.1

Furcula

Bir Kuyrukla
S›çrayan›n Genel
Vücut Görünümü 

Kaynak:
http://www.entomolog
y.umn.edu/museum/p
rojects / Interactive _
Keys/Intro_
tutorial/GLOSSARY/Fu
rculum.html. Eriflim
Tarihi: 09.03.2011.
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Erginlerin vücut rengi ›l›-
man ve so¤uk bölgelerde ge-
nellikle koyudur. Buna karfl›-
l›k madensel ve parlak renkli
türlere de bu bölgelerde ol-
dukça s›k olarak rastlan›r.
Larvalar bazen bacaks›z, cam-
podeiform veya t›rt›l fleklin-
dedir.

Bafl genel olarak normal
yap›da, bazen de hortumlu bö-
ceklerde görüldü¤ü gibi öne,
ya da afla¤›ya do¤ru hortum
fleklinde uzam›fl olabilir. Man-

dibula’lar ço¤unlukla belirgin, sert ve kuvvetli olarak geliflmifltir. Bunlar ›s›rmaya,
ezmeye, parçalamaya veya çi¤nemeye yarayacak flekilde de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.

Bu tak›ma ba¤l› türler serbest pupa tipine sahiptir. Türlerin büyük bir k›sm›
topraktan yap›lm›fl bir odac›k içinde pupa olur. Buna karfl›l›k baz› türler de bitki
dokular›nda içinde açt›klar› tünellerin içinde pupa olur.

K›nkanatl› böceklerin ço¤u y›lda bir döl verir. K›fl› genellikle ergin dönemde
geçirir. Erginler baharda ç›kt›ktan sonra, bir süre beslenerek cinsel olgunlu¤a eri-
flir ve daha sonra da çiftleflerek yumurta b›rak›r. 

Niyazi Lodos, (1989, ‹zmir) Türkiye Entomolojisi IV, Genel, Uygulamal› ve Faunistik isim-
li kitab›n›n tamam›nda ‘K›nkanatl›lar tak›m›’ ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

II. Tak›m: Neuroptera (=Sinirkanatl›lar)
Bu tak›m yumuflak ve narin vücutlu böcek türlerini kapsar. Di¤er böcek tak›mlar›-
na ait türlerden en önemli farkl›l›¤›, kanatlar›n›n özel bir yap›ya sahip olmas›d›r. Si-
nirkanatl›lar genellikle zay›f uçufla sahip olup birçok enine ve uzunlu¤una damar-
lara sahiptir. Üzerleri k›ll› veya k›ls›z, saydam, damar›ms› veya bazen ince, beyaz,
toz fleklinde mumumsu bir maddeyle örtülmüfl olabilir.

Erginlerde vücut uzun, silindir fleklinde, ya da t›knaz yap›dad›r. Deri yumuflak,
nazik, bazen sert, k›ll› bazen de beyaz mumumsu bir tozla örtülü olabilir. A¤›z par-
çalar› çi¤neyici tiptedir. Mandibula’lar› kuvvetlidir.

Abdomende diflilerde 9. abdomen bölmesinin alt taraf›nda genellikle uzunca
bir yumurta b›rakma borusu
bulunur. Larvalar› genellikle
campodeiform fleklinde, a¤›z
parçalar› türlerinin ço¤unda
emici tipte olup avlar›n›n vü-
cut s›v›s›n› emmeye elveriflli bir
yap›ya dönüflmüfltür. Larvalar›
genellikle yumuflak vücutlu
böcek ve akarlar üzerinde av-
c›d›r. Biyolojik savaflta yarala-
n›lan çok say›da türe sahip
önemli bir böcek tak›m›d›r.
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fiekil 2.2

Bir K›nkanatl›n›n
Genel Vücut
Görünümü

fiekil 2.3

Bir Sinirkanatl›n›n
(Alt K›sm›ndan)
Genel Görünümü 

Kaynak:
http://www.flickr.co
m/photos/lordv/371
9159147/. Eriflim
Tarihi: 10.03.2011.

Campodeiform: Vücut uzun
biraz yass›, antenleri  gö¤üs
ve bacaklar› geliflmifl bir
larva tipidir.

Serbest Pupa: Bu pupa
tipinde bacaklar ve kanat
izleri d›flar›da serbest halde
bulunur ve kolayca fark
edilir. Bu pupa tipiyle ilgili
V. bölümde daha detayl›
bilgiler verilmifltir. 

Döl (=Nesil, kuflak): Bir
böce¤in yumurtadan ç›k›p
tekrar ilk yumurtas›n›
b›rakana kadar geçen
süredir.
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III. Tak›m: Lepidoptera (=Kelebekler, Pulkanatl›lar)
Di¤er böceklerden, derimsi, pullu, nadiren k›llarla donat›lm›fl iki çift kanad›n›n ol-
mas›yla ayr›l›r. Erginlerin a¤›z tipi emicidir. Hortum çok fazla uzam›fl bir yap› ha-
lindedir. Baflta, özellikle gece uçanlarda daha belirgin olan bir çift büyük bileflik
göz vard›r. Birçok kelebek, bileflik gözün yak›n›nda aln›n üzerinde, bir çift nokta
göze sahiptir. 

Kanatlar yass› ve zar›ms› yap›dad›r. Uçma s›ras›nda ço¤unlukla özel bir ba¤lan-
ma sistemiyle her iki kanat da birbirine kilitlenerek hareket ettirilir. Böcek tak›m-
lar› içinde, kanad›, gövdesi, bacaklar› pulla tamamen örtülü tek tak›m kelebekler-
dir. Birçok kelebek türünde çok de¤iflik flekillerde bez ya da koku pulcuklar› var-
d›r. Koku pulcuklar› her zaman koku bezleri ile ba¤lant›dad›r. Koku salg›s›n›n bafl-
l›ca görevi, karfl› efleyi cezbetme ya da uyarmad›r. Kelebeklerde çiftleflme yaklafl›k
60-90 dakika sürer. B›rakt›klar› yumurta say›s› 40-2000 aras›nda de¤iflir.

Türlere göre farkl› olan bir süre içerisinde, yumurtalardan t›rt›llar ç›kar. Bafllan-
g›çta çok yumuflak yap›l› olan bu t›rt›llar ilk olarak yumurta kabu¤unu yer. T›rt›l-
larda görme, nokta gözlerle gerçekleflir. Genel olarak her bir yanda alt› nokta göz
vard›r. Larvalar›n abdomeni 10 bölümlüdür. Birçok türün t›rt›llar›n›n üzerinde bu-
lunan k›llar k›r›ld›¤› zaman dip k›s›mlar›ndaki zehir keselerinden salg›lanan s›v›y-
la insanlarda kafl›nma ve daha sonra da k›zar›kl›¤a neden olabilir.

Baz› t›rt›llar koza örer. Daha sonrada bunun içinde pupa olur. Pupalar›na kri-
zalit ad› verilir. Genellikle bu kozalar›n üzerine, erginlerin d›flar› ç›kmas› için bir
kapakç›k b›rak›l›r. Pupa süresinin sonuna yaklafl›ld›¤›nda pupa derisinin say-
damlaflt›¤› görülür.

Koza ile ilgili bilgilere ayr›ca http://tr.wikipedia.org/wiki/Krizalit adresinden de ulaflabi-
lirsiniz.

Birço¤unun yüksek tondaki ve birkaç metre uzaktaki seslere tepki gösterdi¤i
gözlenmifltir. Ses alma organ› genellikle 3. gö¤üs bölmesinin yanlar›nda bulunur.
Difli kelebeklerin kendi erkeklerini cezbeden çok etkili bir koku, yani çiftleflme
feromonu salg›lad›klar› bilinmektedir. Örne¤in yeni ç›km›fl bir Saturnia pavonia
diflisi, bir tül kafeste, 7 saatte 127 erke¤i cezbetmifltir. Koku, antenlerle al›n›r. Bu
nedenle erkeklerin antenleri çok dallanm›flt›r. 
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fiekil 2.4

Bir Kelebe¤in
Genel Görünümü

Koza (=Kokon): T›rt›llar›n
pupa olmadan önce
kendilerini daha iyi korumak
için a¤ bezlerinden
salg›lad›klar› salg›da
bulunan ipe¤imsi bir iplikçik
yard›m›yla ördükleri s›k
dokulu bir korunakt›r.
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Çiftleflme Feromonu:
Genellikle ergin difli böcek
taraf›ndan salg›lanan ve
ayn› türün erkek böceklerinin
çiftleflmeye davet eden
kokudur.



‹pek böce¤inden ipek elde edilmesi ile ilgili video görüntülerine http://www.youtu-
be.com/watch?v=qkBXWTuIpjI&feature=related adresinden ulaflabilirsiniz.

Bir difli kelebe¤in istedi¤i zaman çiftleflme feromonu salg›lamas› kendisine ne gibi bir fay-
da sa¤lar?

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 802-814 aras›ndaki sayfalar›nda “feromonlar”
ile ilgili daha detayl› bilgilere ulaflabilirsiniz.

IV. Tak›m: Hymenoptera (=Zarkanatl›lar, Ar›lar)
Hepimizin yak›ndan tan›d›¤› balar›lar›, eflekar›lar›n› ve kar›ncalar› da kapsayan bu
tak›m en önemli böcek tak›mlar›ndan biridir. Adlar›n› iki çift zar gibi kanatlara sa-
hip olmalar›ndan dolay› al›r. 

Erginlerde de¤iflik a¤›z ya-
p›lar› bulunabilir. Bunlardan
çi¤neyici olanlar› (Ör.: Kar›n-
calar) ayr›ca balar›lar›nda gö-
rülen yalay›c›-emici a¤›z tipi
bulunur. Bileflik gözler özellik-
le balar›lar›n›n erkeklerinde ba-
fl›n üst orta k›sm›nda birbirine
de¤ecek flekilde geliflmifltir. An-
tenler uzun iplik fleklinde, ucu
topuzlu, yar›k ya da tüylü ola-
bilir. Ayn› türün erkek ve difli-
lerin çok defa farkl› yap›da ola-
bilir. 

‹nce belli ar›larda bafl, bo-
yuna oldukça serbest hareket
edecek flekilde ba¤lanm›fl olup
bafl›n hareket kabiliyeti artm›fl-
t›r. Birinci çift kanatlar› daha

büyük oldu¤u için, orta gö¤üs bölmesi daha fazla geliflmifltir.
Kar›ncalar ve özellikle yumurtalar›n› su alt›ndaki böceklere b›rakan asalak tür-

lerinde solunum delikleri aktif olarak kapat›labildi¤i için uzun süre su alt›nda ka-
labilirler. Symphyta, alttak›m›na ba¤l› türlerin diflileri testere fleklinde yumurta b›-
rakma borusu tafl›r. Apocrita alt tak›m›nda ise ovipozitor bir i¤neye ya da delici
bir organa dönüflmüfltür. Dolay›s›yla sadece difli veya baz› türlerde iflçi ar›lar soka-
bilir. Kanatlar iyi geliflmifl bir çift zar›ms›, ç›plak; fakat gözle dahi d›fltan görünebi-
len az ya da çok s›k, ince damarlar bulunur. Genellikle zar›ms› olmas›na karfl›n,
bazen donuk ya da koyu benek ve bantlarla donat›lm›flt›r. Kanat ç›rpma say›s› ba-
lar›s›nda 200-1000/sn aras›nda de¤iflir. Topra¤a ba¤l› olarak yaflayanlar ise sonra-
dan kanatlar›n› kaybeder.

Bizi sokan balar›lar› erkek mi yoksa difli midir?
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Foto¤raf 2.1

Bir Ar›n›n Genel
Görünümü 

Kaynak:
http://www.agacla
r.net/forum/showt
hread.php?t=1050
9 Eriflim Tarihi:
09.03.2011.

Apocrita: Zarkanatl›lar
tak›m›na ba¤l› bir alttak›m
olup, özelli¤i gö¤üsün kar›na
ba¤land›¤› yer ince bir sap
fleklindedir.

Symphyta: Zarkanatl›lar
tak›m›na ba¤l› bir alttak›m
olup, özelli¤i gö¤üsün kar›na
ba¤land›¤› yerin kal›n
olmas›d›r. 
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Efleysel dimorfizm yayg›nd›r. Polen tafl›y›c›lar›n, iflçilerin, bacaklar›nda ve
abdomenlerinde özel toplama organlar› bulunur. Yaprak kesen ar›lar›n erkekleri-
nin ön bacaklar› çiftleflme s›ras›nda difliyi tutabilmek için de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.
Baz› türlerin diflilerinde, baz›lar›n›n ise erkeklerinde kanatlar sonradan at›l›r. Sos-
yal yaflayanlarda sosyal dimorfizm görülür (ana, iflçi, erkek veya asker gibi). Bir
k›sm›nda efley ve sosyal kastlara ba¤›l olmadan mevsimsel dimorfizm görülür.
Büyük bir k›sm› nektarla, bitki özsular› ve di¤er tatl› s›v›larla beslenir. Baz› yap-
rak ar›lar› avc›l›kla, baz› ar›lar ise avlar›n› emmek suretiyle parazitoit olarak ya-
flar. K›sa ömürlü parazitoit türler ergin dönemde beslenmez. Larvalar bacakl› ve-
ya bacaks›z olabilir. Larvalarda bafl kapsülü geliflmifl, baz›lar› bacaks›z, baz›lar›n-
da yaln›zca gö¤üs bacaklar› geliflmifl, baz›lar›nda da abdomende de bacaklar bu-
lunur. Sonunculara “yalanc› t›rt›l” denir. Larvalar›n a¤›z yap›s› çi¤neyicidir. Lar-
valar parazitoit veya avc›d›r. Bitkilerde beslenerek daha çok zararl› olan dönemi
larvalar›d›r. Pupalar› serbest tiptedir.

Ayn› türe ba¤l› fakat d›fl görünüm olarak birbirine benzemeyen erkek ve difli böcekler çift-
leflip ço¤alabilirler mi?

V. Tak›m: D›ptera (=Sinekler, ‹kikanatl›lar)
Sineklerin, di¤er böcek tak›mlar›ndan fark›, arka kanatlar›n›n olmamas› ve her bir
kanad›n “halter” denen topuz fleklinde görünen bir denge organlar›na dönüflmesi-
dir. Böylece birkaç kanats›z türü hariç hepsi bir çift kanat tafl›r. Arka kanad›n bu
de¤iflimi, uçufl yetene¤ini azaltmam›fl, tam tersine havada manevra yapma yete-
neklerini artt›rmak suretiyle, böcekler içerisinde en iyi ve en h›zl› uçan tak›m›n
oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Erginleri sokucu-emici ya da
yalay›c›-emici a¤›z tipine sahip-
tir. Besinlerini s›v› olarak al›rlar.
Birço¤unda gözler büyüyerek
bafl›n büyük bir k›sm›n› kapla-
m›flt›r. Bileflik gözlerin aras›nda
kalan dar bir alana antenler ba¤-
lanm›flt›r. Antenleri çok çeflitli-
dir. Ma¤aralarda yaflayanlar›n-
da gözler körelmifltir. Üçgen
fleklinde dizilmifl üç nokta göz
sadece ›fl›¤› alg›lar. Baz› asalak
ve kanats›z sineklerde, abdo-
men, gö¤se ince bir sap ile ba¤-
lan›r. Larvalar bacaks›zd›r Bazen
sivrisinek larvalar›nda oldu¤u gibi gözler de vard›r. Larvalar›na bazen “kurtçuk” da
denir. Bitkilerde as›l zarar› yapan larvad›r. Do¤rudan zararlar›n›n yan›nda, beslen-
dikleri k›s›mlarda bitki dokusunu bozarak hastal›k etmenlerine hassas hale gelme-
sine neden olur. Pupalar› ço¤unlukla f›ç› pupa fleklindedir.
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Efleysel Dimorfizm: Ayn›
türün erkek ve diflilerinin
görünüm olarak birbirinden
çok farkl› olmas›d›r.

Sosyal Dimorfizm: Ayn› türün
bireylerinin o toplumda
yapt›klar› görevden dolay›
görünüm olarak birbirinden
çok farkl› olmas›d›r.

Mevsimsel Dimorfizm: Bir
bireylerin mevsimlere göre
birbirinden çok farkl› olarak
görünmesidir.

Yalanc› T›rt›l: Abdomende 
6-8 çift yalanc› bacak vard›r
ve bunlar›n ilki abdomenin
ikinci bölmesinde yer al›r.
Ar›lardan Symphyta
alttak›m›nda görülür.

Parazitoit (=Asalak):
Yaflam›n› sadece tek bir
canl›n›n vücudu içinde veya
üzerinde geçiren ve sonunda
onu öldüren canl›lara denir.
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fiekil 2.5

Bir Sine¤in Genel
Vücut Görünümü

Kaynak:
http://www.flycontr
ol.novartis.com/spe
cies/garbagefly/en/i
ndex. shtml Eriflim
Tarihi: 10.03.2011.



Sizce bir eklembacakl›ya böcek diyebilmemiz için hangi dönemde kaç baca¤› ve kanad› ol-
mas› gerekir?

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 713-747 aras›ndaki sayfalar›nda “sinekler” ile
ilgili daha detayl› flekil ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

Bu tak›mlardan baflka tar›mda çok fazla ekonomik olarak zarar neden olmayan
di¤er tak›mlar da afla¤›da verilmifltir.

Mecoptera (=Uzunkanatl›lar)
Siphonaptera (=Pireler)
Trichoptera (=Tüylü kanatl›lar)
Stresiptera (=Bükülü kanatl›lar)
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Böcekleri s›n›fland›rmak
Böceklerin yak›n akrabalar›na çok benzemesi ne-
deniyle halk aras›nda genellikle di¤er eklemba-
cakl› olanlarla ayn› de¤erlendirilir. Hepsine bö-
cek veya haflere denir. Ama böcekler di¤er grup-
lardan bacaklar›n›n alt› adet olmas› ve genellikle
iki çift kanada sahip olmas› ile kolayca ayr›l›r.
Böceklerin kanat yap› ve say›lar›na bakarak on-
lar› alts›n›f ve daha sonra da tak›mlar›na ay›rmak
mümkündür.

Baflkalafl›m geçirmeyen böceklerin genel vücut
yap›lar› ve önemli özelliklerini tan›mlamak
Baz› ilksel böcekler kanats›z olup bunlar baflkala-
fl›m geçirmeden büyür. Yani ayni insanlar gibi yav-
rular› ebeveynlerine benzer ama onlardan daha kü-
çük ve organlar› tam olarak geliflmemifltir. Ancak
deri de¤ifltirdikçe benzerlik artmaya bafllar. Uçma-
ya ihtiyaç duymayan bu böceklerin kanatlar› yok-
tur. Genellikle karanl›k yerlerde gizlenerek yaflar
ve baz›lar›n›n gözleri de çok iyi geliflmemifltir.

K›nkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar› ve
önemli özelliklerini anlatmak
K›nkanatl› ergin böceklerin üst kantlar› çok serttir.
Elytra denilen bu üst kanatlar› bazen kal›n bir i¤ne
ile bile bast›rarak delmek mümkün olmaz. Bu özel-
likleri onlar› olumsuz d›fl koflullardan ve baz› do-
¤al düflmanlar›ndan koruma görevi görür. Örne-
¤in türlerinin ço¤u birçok böcek tak›m›n›n aksine
k›fl› ergin olarak geçirebilir. Ayr›ca bu kanatlar bö-
cekler havada uçarken bir uçak kanad› gibi onu
dengede tutmaya ve yönlendirmeye yard›mc› olur.

Sinirkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar› ve
önemli özelliklerini ay›rt edebilmek
Türlerinin ço¤unda a¤›z parçalar› emici tipte olan
bu böcek tak›m›nda, avlar›n›n vücut s›v›s›n› em-
meye elveriflli bir yap›ya dönüflmüfltür. Larvalar›
yumuflak vücutlu böcek ve akarlar üzerinde av-
c›d›r. Biyolojik savaflta yaralan›lan çok say›da tü-
re sahip önemli bir böcek tak›m›d›r. Di¤er böcek
tak›mlar›ndan kanatlar›n›n zar fleklinde ancak
çok say›da enine ve boyuna damarlara sahip ol-
mas›yla kolayca ayr›labilir. Erginlerinin kanatlar›-
n›n çok narin yap›l› olmas› nedeniyle çok iyi uçu-
cu de¤ildirler. Bu özellikleri de onlar›n olumsuz
hava koflullar›na karfl› hassas olmas›n› ve do¤al
düflmanlar›ndan kaçmas›nda zorluk ç›karmas›na
neden olabilir.

Kelebeklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özel-
liklerini ifade etmek
Kanatlar› çok narin ve di¤er böceklere oranla da-
ha büyük yap›da olan bu böcekler en yavafl kanat
ç›rpan türlere sahip oldu¤u gibi en h›zl› türleri de
kapsar. Tam baflkalafl›m geçiren bu böceklerin yav-
rular›na t›rt›l denir. Zararl› olan bu dönemleridir.
Erginlerin beslenme suretiyle zarar› yoktur. Çiçek-
lerin polenleriyle beslenir ve dolay›s›yla tozlaflma-
ya da yard›mc› olur. Baz› türlerde a¤›z tamamen
yok olmufltur. Bundan dolay› hiç beslenmezler. En
önemli özelliklerin biri diflilerin çiftleflmek için fe-
romon denilen koku salg›lamas›d›r. Bu koku salg›-
lanmadan erkek böcek hiçbir zaman çiftleflmek
için bir giriflimde bulunmaz.

Ar›lar›n genel vücut yap›lar› ve önemli özellikle-
rini anlatmak
Ar›lar sineklere benzeyen zar fleklinde kanatlar›
olmas›na karfl›l›k onlardan kanatlar›n›n iki çift ol-
mas›yla ayr›l›r. Arlar›n a¤›z yap›s›n›n yalay›c› emi-
ci olanlar› bitkilerin polenleri ve tatl›ms› madde-
lerle beslenir. Polenlerle beslenmek veya onlar›
toplamak demek bitkilerin döllenmelerine yar-
d›mc› olmalar› demektir. Balar›s› gibi insanlara
bal yapan türlerinin bulunmas› da bu tak›m›n
önemini artt›rmaktad›r. Ayr›ca kar›ncalar gibi a¤›z
yap›s› çi¤neyici olan sosyal yaflay›fll› böcekleri
kapsar. Böceklerde parazitoit olarak yaflayan bir-
çok tür de bu tak›m içinde yer al›r. Bundan do-
lay› ar›lar› tan›yarak bunlar›n yo¤un olarak bu-
lunduklar› bölgelerde zarar verecek kimyasal
ilaçlar›n kullan›lmas›ndan kaç›nmak gerekir.

Sineklerin genel vücut yap›lar› ve önemli özellik-
lerini aç›klamak
Sinekler di¤er böceklerden farkl› olarak sadece
bir çift kanada sahip olmas›yla kolayca ay›rt edi-
lebilir. Çok h›zl› hareket etmelerinden dolay› düfl-
manlar›ndan kaçabilme kabiliyetleri oldukça ge-
liflmifltir. Genellikle karada yaflan türleri olmas›na
karfl›l›k larvalar› sularda yaflayan sivrisinekler gi-
bi türleri de bulunur. Pupalar›n›n f›ç› fleklinde ol-
mas›, larvalar›na kurtçuk denmesi önemli özellik-
lerindendir. Evlerimizde bizi rahats›z eden türle-
rinin bulunmas› yan›nda di¤er zararl› böceklerle
beslenen türleri de vard›r. A¤›z yap›lar› genelde
sokucu-emici olmas›na karfl›n yalay›c›-emici olan-
lar› da vard›r. Tam baflkalafl›m geçiren bu böcek-
lerin larvalar›n›n a¤›z yap›s› çi¤neyici tiptedir.
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1. Yaflam›n› sadece tek bir canl› üzerinde ve onu öldü-
rerek tamamlayan canl›lara ne ad verilir?

a. Arista
b. Feromon
c. Avc›
d. Parazitoit
e. Krizalit

2. Larvalar›na bazen “kurtçuk” da denilen tak›m afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Sinirkanatl›lar

3. Diflilerinde yumurta b›rakma borusu olan böcek ta-
k›m› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sinirkanatl›lar
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Çatalkuyruklular

4. Alt ve üst kanatlar› zar fleklinde olan böcek tak›m›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Kuyrukla s›çrayanlar

5. Afla¤›daki böcek tak›mlar› içinde hangisinin diflileri,
çifleflme feromonu salg›lar?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Sinirkanatl›lar

6. S›çrama çatal› olan tak›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Kuyrukla s›çrayanlar

7. Üst kanatlar›na elytra denen böcek tak›m› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Sinirkanatl›lar

8. Afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan hangisinin larvalar›
yumuflak vücutlu böcekler üzerinde avc› olarak beslenir?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Sinirkanatl›lar

9. Afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan hangisi Exopterygo-
ta içinde yer almaz?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Kuyrukla s›çrayanlar

10. Afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan hangisinin pupalar›-
na krizalit denir?

a. Sinekler
b. Ar›lar
c. Kelebekler
d. K›nkanatl›lar
e. Sinirkanatl›lar

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ar›lar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sinekler” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ar›lar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ar›lar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kelebekler” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuyrukla s›çrayanlar” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›nkanatl›lar” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sinirkanatl›lar” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuyrukla s›çrayanlar” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kelebekler” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Böcekler evrim sürecinde kendilerinin yaflamalar›n› ko-

laylaflt›racak çeflitli özellikler kazanm›fllard›r. Böceklerin

kanatlar›n›n olmamas› demek onlar›n kanatlara ihtiyac›

olmad›¤›n›n belirtisidir. Toprak içinde, bitki içinde veya

kanatlara ihtiyaç duyulmayan yerlerde yaflamalar› onla-

r›n yaflam koflullar›na uygun olan yerlerdir. Tam tersine

örne¤in toprak içinde yaflayan böceklerin kanatl› olma-

s› durumunda bu kanatlar onlar›n yaflam koflullar›n› zor-

laflt›rabilir. Kanatlar böceklerin düflmanlar›ndan kaçma-

s›, besinini ve eflini bulmas› gibi durumlarda bir avantaj

olmas›na karfl›l›k, böceklerin en narin organlar›ndan bi-

ri olmas› ve d›fl etkilere aç›k olmas› da onlar›n olumsuz

koflullarda zarar görmesi durumunda yukar›da verdi¤i-

miz baz› bafll›klar gibi yaflam› için gerekli olan davran›fl-

lar› yerine getiremeyecek ve yaflam› tehlikeye girebile-

cektir. K›sacas› baz› böcekler için çok önemli organ

olan kanatlar farkl› yaflama alanlar›ndan dolay› baz›lar›

di¤erleri için olumsuz sonuçlar do¤urabilir.

S›ra Sizde 2

Çiftleflme feromonu bir difli böcek taraf›ndan d›fla do¤-

ru salg›lan›r ve bu koku sadece o türün erkek bireyle-

rinden biriyle çiftleflmeye haz›r oldu¤unu gösterir. Çift-

leflmeye haz›r olmak demek difli böce¤in yumurtal›kla-

r›n›n olgunlaflt›¤›n› gösterir. Bu durumda en yak›n er-

kek kokuya karfl›l›k vererek difliye yaklafl›r ve çiftleflme

gerçekleflir. Çiftleflme s›ras›nda erkek böcek tüm sperm-

lerini difliye bir paket halinde ulaflt›r›r. Genellikle bun-

dan sonra ço¤u türlerde çiftleflmeye ihtiyaç duymadan

difli böcek vücudunda özel bir torbada depolad›¤›

spermleri her defas›nda kullanarak yumurtay› d›flar›ya

b›rakmadan önce döller. Çok say›da yumurta b›rakan

böcekler her defas›nda çiftleflme yerine genellikle bir

kez çiftleflerek enerjilerini daha iyi beslenmeye ve yafla-

m›n› korumaya harcar. Bu davran›fl difli böceklerin da-

ha fazla yumurta b›rakmas›n› ve dolay›s›yla neslinin de-

vam etmesi için önemlidir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Asl›nda baz› ar›larda bulunan yumurta b›rakma borusu

ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi diflilere özgü bir organd›r.

Ancak balar›lar›nda bu i¤neler üreme yetene¤i olmayan

ve kovan›n tüm ifllerini üstlenen iflçi ar›larda yumurta

b›rakma de¤il savunma amaçl› bir organa dönüflmüfltür.

Gerçek difli ar› ise kraliçe veya ana ar› dedi¤imiz ve ko-

van›n üreme iflini üstlenen tek bireyidir. Bir de sadece

onlarla çiftleflme görevi olan erkek ar›lar bulunur. Er-

keklerin say›s› her kovan için birden fazlad›r.

S›ra Sizde 4

Tür; çiftleflip k›s›r olmayan yavru verebilen ve birbirle-

rine benzeyen bireyler toplulu¤udur. Genel olarak ayn›

türe ba¤l› difliler erkeklere benzer, fakat çok fazla yu-

murta b›rakma davran›fl› yüzünden biraz daha iri vücu-

da sahip olabilir. Bunun d›fl›nda baz› türlerde erkek ve

difliler yan yana b›rak›ld›¤›nda birbirlerine d›fl görünüm

olarak hiç benzemeyebilir. Ancak ço¤alabilmeleri türün

tarifinde aç›kça belirlidir. Ayn› tür ise görünüflü farkl›

olsa dahi çiftleflip ço¤almalar› do¤alar›nda var olan bir

olgudur.

S›ra Sizde 5

Alt› bacakl›lar s›n›f›ndan olan böceklerden bahseder-

ken onlar›n ergin dönemlerinden söz ediyoruz demek-

tir. Tüm hayvanlar›n s›n›fland›r›lmas› onlar›n ergin yani

ço¤alabilme özelliklerinin kazan›lmas›ndan sonraki gö-

rünümlerine dayan›larak yap›l›r. Ergin olmayan böcek

yavrular›nda bacak say›s› alt›dan çok fazla olabilir. An-

cak ergin dönemde bacak say›s› ya tam olarak alt› adet-

tir ya da baz› türlerde bu bacaklar tamamen kaybo-

lmufltur.

Çanakç›o¤lu, H., (1993). Böceklerin Toplanma-

Preparasyon-Muhafaza Ve Teflhisi. ‹stanbul:

‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar›.
Demirsoy, A., (1990). Yaflam›n Temel Kurallar›

(Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.

/K›s›m II, Ankara: Meteksan.
Kansu, ‹., (1994). Genel Entomoloji. Ankara: K›vanç

Bas›mevi.
Lodos, N., (1975). Türkiye Entomolojisi, Genel,

Uygulamal› ve Faunistik. ‹zmir: Ege Üniversitesi
Yay›nlar›.

Lodos, N., (1989). Türkiye Entomolojisi IV, Genel,
Uygulamal› ve Faunistik ‹zmir: Ege Üniversitesi
Yay›nlar›..

Yararlan›lan Kaynaklar





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Exopterygota alt grubu içindeki böcekleri tan›mlayabilecek,
Eflkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar›n› ve önemli özelliklerini ay›rt
edebilecek,
De¤iflikkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar›n› ve önemli özelliklerini ay›rt
edebilecek,
Çekirgelerin genel vücut yap›lar›n› ve önemli özelliklerini ifade edebilecek,
Kirpikkanatl›lar›n genel vücut yap›lar›n› ve önemli özelliklerini ay›rt edebilecek,
Derikanatl›lar›n genel vücut yap›lar›n› ve önemli özelliklerini ay›rt edebilecek,
Hamam böcekleri ve peygamber develerinin genel vücut yap›lar›n› ve önem-
li özelliklerini aç›klayabilecek,
Yusufçuklar›n genel vücut yap›lar›n› ve önemli özelliklerini anlatabilecek,
Taflsinekleri, termitler ve birgünlük böceklerin önemli özelliklerini ay›rt
edebileceksiniz.

‹çindekiler

• Exopterygota
• Eflkanatl›lar
• Çekirgeler
• De¤iflik kanatl›lar
• Kula¤akaçanlar

• Termitler
• Yusufçuklar
• Birgünlükler
• Hamam böcekleri

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N

N
N
N
N

N
N
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II. GRUP: EXOPTERYGOTA
Bu grup içinde yer alan önemli tak›mlar afla¤›da verilmifltir.

I. Tak›m: Homoptera (=Eflkanatl›lar)
Homoptera tak›m› uzun y›llardan beri Hemiptera tak›m› içinde bir alttak›m halinde
incelenmektedir. Baz› araflt›r›c›lar ise Homoptera ve Heteroptera olmak üzere iki
ayr› tak›m halinde incelemektedir. Burada da ayr› olarak ele al›nm›flt›r.

Bu tak›m türlerinin kanatl› ve kanats›z formlar› vard›r. Kanatl› olanlarda genel-
likle iki çift zar fleklinde kanat vard›r. Baz› yaprakbitleri ve kabuklubitlerde bacak-
lar çok k›salm›fl veya yok olmufltur.

Abdomen normal olarak belirgin olup a¤ustosböceklerinin erkeklerinin alt k›s-
m›nda özel ses ç›karma organ› bulunur. Yumurta b›rakma borusu ise türlerin ço-
¤unda belirgin flekilde vücuttan ç›k›nt› yapar.

Homoptera türlerinde baflkalafl›m yar›md›r. Bunlarda yumurtadan ç›kan nimf-
ler gömlek de¤ifltirerek geliflir ve ergin hale geçer. Birçok tür tar›mda gerçek zarar
yapar. Baz› türleri ise faydal›d›r. Bunlar tatl›ms› maddeler veya endüstride kullan›-
lan renk, mumumsu ve lak gibi maddeler salg›lar. 

Dört i¤neli sokucu emici a¤›z parçalar›na sahip olan bu böceklerin özelikle bit-
kilerde yaflayan türleri, bitki dokular›n› sokup emerek beslenir.

Böceklerin S›n›fland›r›lmas›-2

Nimf: Yar› baflkalafl›m
geçiren böcek yavrular›na
denir.

fiekil 3.1

Bir eflkanatl›n›n
genel görünümü

Kaynak: 
(http://animals.how
stuffworks.com/inse
cts/question733.ht
m. Eriflim tarihi:
12.03.2011)



Bitkilerde beslenirken bir taraftan da tatl›ms› madde salg›layarak bunlarla bitki-
lerin üzerlerini kaplar. Daha sonra bu maddeler üzerinde havada bulunan saprofit
mantarlar yerleflerek geliflir. Ayr›ca rüzgârla tafl›nan tozlar da buraya yap›fl›r ve fu-
majin ismi verilen siyah bir görünüm al›r. Bu zarardan dolay› bitki tam olarak ge-
liflmez ve verimi azal›r. Ayr›ca bu madde ile bulafl›k ürünler de büyük oranda pa-
zar de¤erini kaybeder. Bitkilerdeki önemli zarar yapan virüs etmenlerinin birço¤u
homopter türleri taraf›ndan tafl›nmaktad›r.

A¤ustos böceklerinin ses ç›karmas› ile ilgili videoyu http://dsc.discovery.com/videos/time-
warp-cicada-sounds.html. adresinden izleyebilirsiniz.

Niyazi Lodos, (1986, ‹zmir) Türkiye Entomolojisi II, Genel, Uygulamal› ve Faunistik isim-
li kitab›n›n 50-337 aras›ndaki sayfalarda “eflkanatl›lar tak›m›” ile ilgili daha fazla bilgi ve
resimlere ulaflabilirsiniz.

Eflkanatl›lar›n en önemli zararlar›ndan üç tanesini önemine göre s›ralay›n›z.

II. Tak›m: Heteroptera (=De¤iflikkanatl›lar)

Hemiptera (=Yar›mkanatl›lar)
Bu tak›ma ba¤l› bireyler vücutlar› az çok yass› ve ovaldir. A¤›z parçalar› sokucu
emici, hortum serbest ve hemen her zaman bafl›n ön k›sm›ndan ç›kar. Kanatlar›
dinlenirken vücut üzerine ço¤unlukla yatay olarak katlanm›fl halde durur. Ön ka-
natlar›n uç k›sm› zar›ms›, bafla yak›n k›sm› ise kal›n, sert ço¤u zaman derimsi ya-
p›dad›r. Bu nedenle ön kanatlara “hemielytra” ismi verilir. Baz› türleri ellendikleri
zaman, ya da gezdikleri yerlere pis koku salg›lar. Bundan dolay› kendilerine “pis
kokulu böcekler” de denir. Pis koku bezlerine ait delikler son gö¤üs halkas›nda
bulunur. Pis koku bezlerinin salg›lad›¤› madde karakteristik bir kokuya sahiptir.
Baz› türler bu pis koku maddesini gezindikleri bitki organlar› üzerine b›rak›r ve bu
organ bilinmeden a¤za konulursa insan›n midesini bozacak flekilde etkiler. Pis ko-
ku bezlerinin bir savunma silah› olarak görev yapt›¤› zannedilmektedir.

Yumurtalar›n› bitki dokular› içine b›rakan gruplarda ovipozitör iyi geliflmifltir.
Bu tak›mdaki türlerde de baflkalafl›m yar›md›r. Yumurta döneminden sonra genel-
likle befl nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olur.
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Fumajin: Halk aras›nda
“karaball›k” olarak da
isimlendirilen bu zarar flekli
bitkinin siyah bir tabaka ile
kaplanmas›na ve fotosentez
yapmas›n› engelleyerek
verimin düflmesine neden
olur.
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fiekil 3.2

Bir de¤iflik kanatl›
böce¤in genel
görünümü



Bu tak›ma ba¤l› baz› türler su içinde yaflar ve bunlar yaln›zca hava gereksinimi
duyduklar› zaman su yüzüne ç›kar. Bu gibi türler kendilerinden küçük olan ve su
içinde yaflayan di¤er canl›lar› yakalay›p sokup emer, yani predatör olarak yaflar.
Bununla beraber Heteroptera tak›m›na ba¤l› türlerin ço¤u karada yaflar ve türlerin
ço¤u bitkilerle beslenir.

Niyazi Lodos, (1986, ‹zmir) Türkiye Entomolojisi II, Genel, Uygulamal› ve Faunistik isim-
li kitab›n›n 398-516 aras›ndaki sayfalarda “de¤iflik kanatl›lar tak›m›” ile ilgili daha fazla
bilgi ve resimlere ulaflabilirsiniz.

Homoptera ve Heteroptera tak›mlar› aras›ndaki en önemli üç fark nedir?

III. Tak›m: Orthoptera (=Çekirgeler, Düz Kanatl›lar)
Çekirgeler, danaburunlar›, yeflilçekirgeler ve c›rtlaklar bu tak›m›n içinde bulunur.
Yar› baflkalafl›m geçirirler. Dar olan bir çift ön kanat (tegmina) ile büyük ve iyi ge-
liflmifl bir çift zar›ms› alt kanat bulunur. Alt kanatlar dinlenirken üst kanatlar›n alt›-
na katlanm›fl flekilde durur. A¤›z parçalar› çi¤neyici tiptedir. Arka bacaklar kuvvet-
li ve genellikle s›çramaya elverifllidir. Diflilerde genellikle iyi geliflmifl bir ovipozi-
tor vard›r. Türlerin ço¤u özel ses alma ve ses verme organlar›na sahiptir. Düz ka-
natl›lara ait baz› türler sürüler halinde çok uzaklara göç eder. Bunlar konduklar›
yerde kültür bitkilerine korkunç denecek flekilde zarar verir. 

Bitkiler bu böceklerin besinleri-
nin büyük bir k›sm›n› oluflturur.
Buna ra¤men baz› türleri k›smen
veya tamamen predatördür. Difliler
yumurtalar›n› genellikle toprak içi-
ne b›rak›r. Baz› türlerde ise yumur-
talar bitki dokular› içine b›rak›l›r.
Türleri genel olarak 4-6 nimf döne-
mine sahip olsa da baz› türlerde bu
on olabilir.

Çekirgeler ile ilgili http://www.youtube.com/watch?v= MH43n8MNrPE&feature=related si-
tesinden ilgili videolar› izleyebilirsiniz.

Niyazi Lodos, (1975, ‹zmir) Türkiye Entomolojisi, Genel, Uygulamal› ve Faunistik isimli
kitab›n›n 104-153 aras›ndaki sayfalarda ‘böceklerin beslenme özellikleri’ ile ilgili daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.

Çok iyi uçucu olan çekirgelerde neden s›çray›c› bir arka baca¤a ihtiyaç duyulur?

IV. Tak›m: Thysanoptera (=Kirpikkanatl›lar)
Di¤er böcek gruplar›na ait türlerden fark› kanatlar›n›n özel bir yap›ya sahip olma-
s›d›r. Türlerinin ço¤unun kanatlar› kirpik fleklinde saçaklara sahiptir. Erginleri ç›p-
lak gözle kolayl›kla görülür ve genellikle boylar› 0,5-2,0 mm aras›nda de¤iflir. Thi-
rips türlerinin hepsinde a¤›z parçalar› asimetriktir. Yani a¤›z yap›lar› 3 i¤neli soku-
cu-emici tiptedir.

Kanatlar genellikle uzun, silindirimsi flekilde olup kenarlar›nda saçaklar bulu-
nur. Bazen bir efleyde ya da her iki efleyde de fakat genellikle erkekte olmak üze-
re kanatlar hiç bulunmayabilir.
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Tegmina: Derimsi veya
parflömenimsi yap›da olan
çekirgelerin üst ya da ön
kanatlar›na verilen isimdir.

fiekil 3.3

Bir çekirgenin
genel görünümü

Kaynak:
(http://www.ziraatc
im.net/news.php?re
admore=4623.
Eriflim tarihi:
11.03.2011)
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Yumurtadan ç›kan larvalar
genel görünüflleri ve beslenme
davran›fllar›, bak›m›ndan ergin-
lere çok benzer. Ancak bunlar-
da deri henüz yumuflak olup ka-
nat ç›k›nt›lar› yoktur. Yumurta-
dan sonra ilk iki döneme larva,
ondan sonraki dönemlere pre-
pupa ve pupa denir. Gerçekte
bu dönemlerin tam baflkalafl›m
geçiren böceklerdekilerle iliflki-
si yoktur.

Güneflli havalarda thripsler
çok aktif olup uçar ve bu arada
bunlar çeflitli bitkilere de konar.
Fitofag olan türlerde beslendik-
leri bitki k›s›mlar›nda renk de-
¤iflimleri meydana getirir. Daha

sonra buralarda boflalm›fl olan hücrelere hava doldu¤u için beyaz gümüfli bir renk
al›r. Baz› thrips türleri bitkilerin tozlaflmas›nda bazen büyük oranda yard›mc› ol-
maktad›r.

Thrips’lerin önemli say›labilecek davran›fllar›ndan birisi de avc›l›klar›d›r. Avc›
olan türler, yumuflak vücutlu di¤er böcek ve arthropod türlerini avlayarak beslenir.

Niyazi Lodos, (1984, ‹zmir) Türkiye Entomolojisi III, Genel, Uygulamal› ve Faunistik isim-
li kitab›n›n 5-68 aras›ndaki sayfalar›nda “kirpik kanatl›lar tak›m›” ile ilgili daha fazla bil-
gi edinebilirsiniz.

Thripslerin di¤er sokucu-emici böceklerden farklar› nelerdir?

V. Tak›m: Dermaptera (=Deri Kanatl›lar)
Tegmina’n›n deri yap›s›na benzemesinden dolay› bu ismi alm›flt›r. Türkçe olarak
halk aras›nda “kula¤akaçanlar” olarak isimlendirilir.

Erginler uzun, yass› ve tüysüz vücutludur. A¤›z parçalar› tipik olarak çi¤neyici-
dir. Bafl öne do¤rudur. Tegmina karakteristik biçimde çok k›salm›fl, abdomen’den
k›sa ve damars›zd›r. Arka kanatlar yar›m daire fleklinde olup, yelpaze gibi uzunlu-
¤una vücut üzerine ve tegmina alt›na katlan›r. Baz› formlar›nda ise kanat bulun-
maz. Yar› baflkalafl›m geçirirler.
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fiekil 3.4

Bir thripsin genel
görünümü 

Kaynak:
(http://animals.how
stuffworks.com/inse
cts/thrip-info.htm.
Eriflim tarihi:
10.03.2011)
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fiekil 3.5

Bir kula¤akaçan›n
genel görünümü



Abdomen’in sonunda cerci bulunur ve bu k›skaç flekline dönüflmüfltür. Normal
olarak bu organ basit yap›dad›r. K›skac kendilerini korumada, hücumda ve ayni
zamanda çiftleflme s›ras›nda kullan›l›r. Halk aras›nda bu böceklerin uyumakta olan
kimselerin kulaklar› içine girdi¤ine inan›l›r. Geceleri hareket eden bu türlerin, gün-
düzleri ›fl›k görmeyen kuytu ve karanl›k yerlere sakland›klar› için, bu arada kulak
içine girmeleri sadece bir rastlant›d›r. Bu nedenle bunlar›n; özel olarak insan kula-
¤› içini aramalar› ve oraya saklanmalar› söz konusu de¤ildir.

Kula¤akaçanlar, karada yaflayan ve geceleri hareket eden böceklerdir. Bunlar
gündüzleri tafl altlar›, toprak yar›klar› aras›, a¤aç kabuklar› alt›, bitki saplar› veya
gövdelerindeki deliklerin içi gibi yerlere gizlenir.

Genel olarak omnivor böceklerdir. Baz› türleri bitkilerle, di¤er baz›lar› ise ay-
r›flmakta olan bitki veya bunlar›n ölü aksam› ile beslenir. Bunlarda çok defa, kan-
nibalizm de görülür.

Bu böceklerde görülen ilginç bir durum da, diflilerin yumurtalar üzerinde ku-
luçkaya yatar flekilde uzanmas› ve aç›l›ncaya kadar onlara bakmas›d›r. Bu durumu
di¤er böcek gruplar›nda görmek pek olas› de¤ildir.

VI. Tak›m: Dictyoptera (=Hamam Böcekleri)
Eskiden bu tak›m içinde bulunan böcekler Phasmida’larla birlikte çekirgeler tak›m›-
na ba¤l› olarak incelenmekteydi. Ancak birçok karakter itibariyle benzer bir grup
oluflturduklar› için son y›llarda baz› araflt›r›c›lar peygamberdeveleri ile hamam bö-
ceklerini birlefltirerek ayr› bir tak›m halinde inceleme¤e bafllam›flt›r. A¤›z parçalar›
çi¤neyici tiptedir. Bacaklar genellikle birbirlerine benzer yap›dad›r. Ancak peygam-
berdevelerinde ön bacaklar tutmaya veya yakalamaya uygun bir flekle dönüflmüfl-
tür. Ön kanatlar› az çok derimsi yap›da olup tegmina ismi ile an›l›r. Difliler yumur-
talar›n› ootheca ismi verilen bir paket halinde b›rak›r. Yar› baflkalafl›m geçirirler.

Ootheca ile ilgili daha detayl› bilgi ve resimlere http://en.wikipedia.org/wiki/Ootheca.
isimli siteden ulaflabilirsiniz.

Baflkalafl›mlar› ba-
sittir. Vücutlar› genel-
likle genifl ve yass›d›r.
Antenler uzun, iplik
fleklinde ve birçok seg-
mentten meydana gel-
mifltir. Çabuk koflan,
seri hareket eden bö-
ceklerdir. Bitkisel veya
hayvansal g›da al›rlar.

Osman Ecevit’e ait, (2002, Samsun) “‹nsan ve hayvan zararl›s› arthropodlar” isimli kitab›n›n
72-82 aras›ndaki sayfalar›nda “hamam böcekleri” ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Kannibalizm (=Yamyaml›k):
Ayn› türe ba¤l› bireylerin
birbirini yemesidir.

Ootheca: Hamam
böceklerinde ve
peygamberdevelerinde
yumurtalar bir kese içinde
d›flar›ya b›rak›l›r. Bu
keselerin içinde en az 15
adet böcek yumurtas›
bulunur. Bu say› türlere göre
çok fazla say›da olabilir.
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fiekil 3.6

Bir
hamamböce¤inin
genel görünümü
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VII. Tak›m: Odonata (=Yusufcuklar)
Bafl her zaman vücudun en genifl k›sm›d›r. Bileflik gözler bafl›n büyük bir k›sm›-
n› örtecek, hatta bafl›n arka k›sm›na taflacak flekilde geliflmifltir. Bileflik gözler
10.000 - 30.000 kadar, ar› pete¤i fleklinde dizilmifl basit gözden oluflmufltur. Bu
nedenle en iyi gören böcek grubu olarak bilinirler. ‹flitme organ› yoktur; ses dal-
galar›na tepki göstermezler. Ergin ve larvalar›n a¤›z yap›lar› çi¤neyici tiptedir. Ka-
natlar ço¤unluk cam gibi saydamd›r. Boyuna damarlar› tam olarak geliflmifl ve
enine birçok damarla birbirlerine ba¤lanm›flt›r.

Erkek, ergin olunca yak›nda
bulunan bir difliye sald›r›r. Difli-
ler, erkeklere göre daha iyi uçu-
cu olduklar›ndan, erkekler, difli-
leri, yumurta b›rak›lacak su ke-
narlar›nda bekler. Bir erkek bir-
den fazla difliyle çiftleflebilir. Yu-
murtalar, yumurta koyma borusu
ile yaflayan ya da ölü bitki doku-
lar›n›n içine ya da d›fl›na konur
ya da basit olarak sulara b›rak›l›r.
Pek az tür k›fl› ergin birço¤u ise

larva halinde geçirir. Larvalar sucul yaflama tam uyum yapm›fl ve erginlerine hiç
benzemez. Ancak 7-15 gömlek de¤ifltirdikten sonra ergin olurlar. Yar› baflkalafl›m
geçirirler.

Yusufçuklar›n larvalar› genellikle bitkice zengin küçük göller, su birikintileri ve
derelerde bulunur. Av, erginlere göre daha büyük parçalar halinde yutulur ve çi¤-
neyici midede parçalan›r. Yeni ç›km›fl larvalar, öncelikle birhücrelilerle beslenir.
Larva büyüdükçe avlar› da büyür. Hatta baz› türlerin yafll› larvalar›, küçük bal›kla-
r› ve kurba¤a larvalar›n› bile avlar. Sudaki böcek larvalar›, solucanlar, yengeçler,
salyangozlar bafll›ca besinleridir.

Ormanda gezerken uçuflan yusufçuklar görürseniz bu size ne gibi bir bilgi verebilir?

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 338-353 aras›ndaki sayfalarda “yusufçuklar” ile
ilgili daha detayl› resim ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

VIII. Tak›m: Plecoptera (=Taflsinekleri)
Erginleri çi¤neyici tip a¤›z parçalar›na sahiptir. Genel olarak iki çift iyi geliflmifl ka-
natlara sahiptir. Pek az türlerinde kanatlar küçülmüfl olabilir. Buna karfl›l›k baz›
türlerin erkekleri tamamen kanats›zd›r. Abdomenin son segmenti küçülmüfl olup
uzun, iplik fleklinde cerci ile son bulur.
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fiekil 3.7

Bir
yusufçu¤un
genel
görünümü 
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Nimfleri süratli akan sular-
da, küçük veya büyük göllerde
yaflar. Erginler bu gibi yerlerin
etraf›nda bol miktarda görülür.
Baz› türlerin erginleri bitkilerin
çiçek, tomurcuk ve taze yap-
raklar›n› yer. K›fl›n görülen tür-
leri ise a¤aç kabuklar› üzerin-
deki yosunlarla beslenir. Ömür-
leri oldukça uzundur. Ço¤u so-
¤uk bölgelerde yaflar.

Nimfleri yass› vücutlu olup
su içinde bulunan tafl ve kaya-
lar alt›nda gizlenir ve su içinde
yaflayan bitkiler veya di¤er or-
ganik maddelerle beslenir. Baz› türleri predatördür. Nimfler, ergin olmak üzere su-
dan ç›kar ve hemen su kenar›nda bulunan tafl, a¤aç, çal› gibi maddelere t›rmana-
rak deri de¤ifltirir ve ergin hale geçer. Yar› baflkalafl›m geçirirler. Tar›m bak›m›n-
dan önemleri yoktur.

Osman Ecevit’in, (2000, Samsun) “Böcek (Hexapoda) Sistemati¤i” isimli kitab›n›n 108-
112 aras›ndaki sayfalar›nda “taflsinekleri tak›m›” ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

IX. Tak›m: Isoptera (=Beyazkar›ncalar, Termitler)
Her ne kadar gerçek kar›ncalarla hiçbir ilgileri yoksa da yaflay›fl ve baz› vücut ya-
p›l›fllar›ndan dolay› onlara çok benzedikleri için bu isim verilmifltir.

Termit türleri kar›nca, balar›lar›, yabani ar›lar› gibi toplumsal bir yaflant›ya sa-
hiptir. Bunlar koloniler halinde yaflar ve s›n›flar› vard›r. Termitler genel olarak
uzunca ve yass› vücudu böceklerdir. Küçük ve orta boyda olan böcek türlerini
kapsar. Ancak kraliçelerinde bazen boy 8 cm’ye kadar ulafl›r.

Baz› türlerinde bafl önde uzun burun flekline dönüflmüfltür. Yani bu durumda
al›na ait hortum veya boynuz gibi bir uzant› fleklindedir ki bunun yard›m› ile bö-
cek kendisini savunmak için özel bir s›v› da salg›lar.

Termitler her ne kadar canl›
a¤aç ve bitkilere sald›r›rlarsa da
bunlar›n bafll›ca besini a¤açla-
r›n ölü olan k›s›mlar›; yani
odun, tahta, kereste, tomruk,
evlerin a¤aç aksam›, mobilyalar
gibi maddelerdir. Esas besini de
bu bitkisel maddelerin selüloz-
lu k›s›mlar›d›r. Termitler ölü
a¤aç ve bitkilerin parçalanma-
s›nda, onlar›n tekrar topra¤a ge-
çiflinde önemli rol oynar. Bun-
dan dolay› faydal›d›rlar. Di¤er
bir k›sm› ise bitkilerin toprak al-
t›nda kalan kök, gövde, yumru
gibi bitkisel aksam› içinde ya-
flar. Yar› baflkalafl›m geçirirler.
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fiekil 3.8

Bir taflsine¤inin
genel görünümü 

Kaynak:
(http://susasverige
.se/Calle/metazoa/
insecta.htm.
Eriflim tarihi:
09.03.2011).
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fiekil 3.9

Bir
beyazkar›ncan›n
(‹flçi) genel
görünümü 

Kaynak:
(http://millsonia.fre
e.fr/publications%2
0Lamto.htm. Eriflim
tarihi: 10.03.2011).



‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 269-270 aras›ndaki sayfa-
larda “beyazkar›ncalar tak›m›” ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

X. Tak›m: Ephemeroptera (=Birgünlükler)
Ömürlerinin % 99’unu larva ya da nimf halinde suda geçirdikleri, yaln›z birkaç saat,
en fazla bir gün (nadiren 2-15 gün) ergin halde yaflad›klar› için bu isim verilmifltir.

Erginlerde a¤›z parçalar›
ve sindirim sistemi k›smen ya
da tamamen körelmifltir.
Bundan dolay› beslenmeleri
yoktur. Gö¤üste bir çift ka-
nat vard›r.

Genellikle akflamüstü er-
kekleri sular›n üzerinde 2-10
m kadar dikine yükselip, da-
ha sonra, kanatlar›n› ve ab-
domen uzant›lar›n› açmak
suretiyle afla¤›ya do¤ru süzü-
lür. Çiftleflme uçufl s›ras›nda
gerçekleflir. Difli yaln›z bir er-

kekle çiftleflir. Çiftlefltikten hemen sonra erkek ve sonra da difliler ölür. Yumurta-
lar›n› sulara b›rak›r. Larva dönemi 1-3 y›l sürer ve 20-30 defa gömlek de¤ifltirir. Ge-
nel olarak alglerle, ölü ve canl› organik maddelerle beslenir. Yar› baflkalafl›m geçi-
rirler.

Birçok hayvan ve parazit birgünlüklerin özellikle larvalar›n›n avc›s›d›r. Larvalar›
tehlike s›ras›nda üye ve solungaçlar›n› atabilir. Genç larvalar bacaklar›n›, antenleri-
ni, kuyruk ipliklerini, solungaçlar›n› yenileyebilir. Larvalar› besin zincirinin önemli
bir halkas›n› oluflturur ve su kirlenmesinde iyi bir gösterge olarak kullan›l›r.

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 331-338 aras›ndaki sayfalarda “birgünlükler ta-
k›m›” ile ilgili daha detayl› resim ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

Bu alt grup içinde verilen tak›mlar›n d›fl›nda tar›mda çok önemli türleri içerme-
yen 6-7 tak›m daha bulunur. Bunlar burada ifllenmemifltir.
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Bir birgünlükler
böce¤inin genel
görünümü

Kaynak:
(http://de.academic
.ru/pictures/dewiki/
72/Haft.jpg. Eriflim
tarihi: 10.03.2011).
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Exopterygota alt grubu içindeki böcekleri tan›m-

lamak

Kanat izleri yavru döneminde d›flar›dan görülen
böceklerin baflkalafl›mlar› genellikle yar›md›r. Ya-
ni yavru ergine benzer ve bunlara nimf denir. An-
cak baz› böceklerdeki özel baflkalafl›m durumla-
r›nda larva ismi de verilir. Bu böceklerin yavrula-
r›n›n a¤›z yap›lar› erginleri ile ayn›d›r. Normal ola-
rak pupa dönemleri yoktur. Ancak thripsler
kabuklubitlerin erkekleri ve eflkanatl›lar tak›m›
içindeki beyazsineklerde tam baflkalafl›m geçiren
böceklerle iliflkisi olmayan prepupa ve pupa dö-
nemleri bulunabilir. A¤›z yap›lar› sokucu-emici ya
da çi¤neyici tiplerde olabilir.

Eflkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar› ve

önemli özelliklerini ay›rt etmek

Eflkanatl› böcekler genelde yar› baflkalafl›m geçi-
rir. Ancak Neometabola denilen baflkalafl›m
tipine sahip beyazsineklerde ve kabuklubitlerin
erkeklerinde tam baflkalafl›m geçiren böceklerle
iliflkisi olmayan prepupa ve pupa dönemleri var-
d›r. A¤›z yap›lar› dört i¤neli sokucu-emici tipte-
dir. Baz› türleri vücutlar›na ald›klar› fazla fleker-
li s›v›y› d›flar›ya atar. Bu maddeye havadaki sap-
rofit mantarlar gelerek yapra¤›n siyah bir görü-
nüm almas›na ve bitkilerde fumajin denilen za-
rara neden olur. Ayr›ca bu tak›m üyelerinin ço-
¤u virüs hastal›klar›n›n sa¤l›kl› bitkilere bulaflt›-
r›r. A¤›z parçalar› dinlenme an›nda genellikle
bafl›n alt k›sm›nda geriye do¤ru k›vr›k olarak du-
rur. Baz› türlerde sokup-emme sonucunda bitki-
lerde ur, gal ve renk de¤iflikli¤i gibi belirtiler or-
taya ç›kar. Bu tak›ma ba¤l› böceklerin tamam›
zararl›d›r.

De¤iflikkanatl› böceklerin genel vücut yap›lar›n›

ve önemli özelliklerini ay›rt etmek

De¤iflik kanatl› böceklerin hepsi yar› baflkalafl›m
geçirir. A¤›z yap›lar› dört i¤neli sokucu-emici tip-
tedir. Bitkilerin bütün organlar›nda zarar yapabi-
lirler. Özellikle tohum ve meyvelerde de zarar
yaparlar. Baz› familyalar›ndaki türler pis koku
salg›layarak bitkilerin kötü kokmas›na ve pazar
de¤erinin düflmesine neden olur. Eflkanatl› bö-
ceklerdeki gibi tatl›ms› madde salg›lama olay›
yoktur. A¤›z parçalar› genellikle bafl›n ön k›sm›n-

da ileriye do¤ru durur. Karada yaflayan türlerinin
yan›nda sularda yaflayan türleri de bulunur. Bit-
kilerde zarar veren türlerinden baflka di¤er türler
üzerinde avc› olarak yaflayan biyolojik savaflta
faydalan›lan türleri de vard›r.

Çekirgelerin genel vücut yap›lar› ve önemli özel-

liklerini ifade etmek

Üst kanatlar› deri yap›s›nda parflömenimsi bir gö-
rünüme sahiptir. Çekirgeler genelde di¤er böcek
tak›mlar›nda görülmeyen de¤iflik morfolojik ya-
p›lara ve davran›fllara sahiptir. Bunlardan en
önemlisi baz› türlerin (Ör.: Çöl çekirgesi) ergin-
leri yaklafl›k 100 km hiç yere konmadan uçabilir.
Di¤er sosyal olmayan böceklerde bulunmayan
sürü halinde hareket etme davran›fllar› vard›r.
Uçamayan nimflerinde arka bacaklar›n›n iyi ge-
liflmesinden dolay› s›çrama kabiliyetine sahip ol-
mas› di¤er önemli bir özellikleridir. Yar› baflkala-
fl›m geçirirler. Hem ergin hem de nimflerinin a¤›z
yap›lar› çi¤neyici yap›dad›r. Ço¤u bitkilerle bes-
lenmesine karfl›n baz› türleri avc›d›r. Bitkilerde
beslendikleri zaman onlar›n sadece dallar› kala-
cak flekilde b›rakabilirler. Yumurtalar›n›, yumur-
ta b›rakma borusu sayesinde topra¤›n içine bir
paket halinde b›rak›rlar.

Kirpikkanatl›lar›n genel vücut yap›lar› ve önem-

li özelliklerini ay›rt etmek

Türlerinin ço¤unun kanatlar› kirpik fleklinde sa-
çaklara sahiptir. Çok küçük bireyleri kapsayan
bu tak›ma ba¤l› böcek türleri gözden kaçmala-
r›ndan dolay› bazen bitkilerde önemli zarar olufl-
turabilir. Di¤er sokucu-emici böcek tak›mlar›na
ba¤l› türlerden i¤ne say›lar›n›n üç olmas›yla ayr›-
l›r. Baz› araflt›r›c›lar bu a¤›z yap›s›n› törpüleyici-
emici diye adland›r›r. Genelde bitkilerin toprak
üstü k›s›mlar›nda beslenirler. Yumurtadan ç›kan
larvalar genel görünüflleri ve beslenme davran›fl-
lar›, bak›m›ndan erginlere çok benzer. Yumurta-
dan sonra ilk iki döneme larva, ondan sonraki
dönemlere prepupa ve pupa denir. Gerçekte bu
dönemlerin tam baflkalafl›m geçiren böceklerde-
kilerle iliflkisi yoktur. Thrips’lerin önemli say›la-
bilecek davran›fllar›ndan birisi de avc›l›klar›d›r.
Baz› thrips türleri bitkilerin tozlaflmas›nda bazen
büyük oranda yard›mc› olur.
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Derikanatl›lar›n genel vücut yap›lar› ve önemli

özelliklerini ay›rt etmek

Tegmina denilen üst kanatlar› çok k›salm›fl, de-
rimsi yap›dad›r. Arka kanatlar yar›m daire fleklin-
de olup tegmina alt›na katlan›r. Baz› formlar›nda
ise kanat bulunmaz. Yar› baflkalafl›m geçirirler.
Abdomen’in sonunda cerci bulunur ve bu k›skaç
flekline dönüflmüfltür. K›skac›n görevi kendileri-
ni korumada, hücumda ve ayni zamanda çiftlefl-
me esnas›nda kullanmakt›r. Genel olarak omni-
vordur. Baz› türleri bitkilerle, di¤er baz›lar› ise
ayr›flmakta olan bitkiler ile beslenir. Halk aras›n-
da “kula¤akaçan” olarak yanl›fl isimlendirilmesi
insanlar›n bu böcekten korkmas›na neden olur.
Ancak özel olarak insan kula¤› içini aramalar› ve
oraya saklanmalar› söz konusu de¤ildir Bu bö-
ceklerin diflileri yumurtalar›n›n üzerinde kuluç-
kaya yatar ve aç›l›ncaya kadar onlara bakar.

Hamamböcekleri ve peygamberdevelerinin genel

vücut yap›lar› ve önemli özelliklerini aç›klamak

Hamamböcekleri çabuk koflan, seri hareket eden
böceklerdir. Gece ›fl›klar yak›ld›¤›nda h›zla hare-
ket ederek saklan›rlar. Besinleri çok de¤ifliktir.
A¤›z parçalar› çi¤neyici tiptedir. Bitkisel g›da al›r-
lar. Antenler uzun, iplik fleklindedir. Genellikle
kapal› yerlerde yaflayan ve insanlar›n yaflad›klar›
yerde onlar›n aç›kta b›rakt›klar› yiyecekler üze-
rinde dolaflarak onlar› yerler. Ancak en önemli
zarar› tafl›d›klar› çok say›da tehlikeli hastal›¤› in-
sanlara bulaflt›rmalar›d›r.
Peygamber develeri ise çekirgelere benzeyen an-
cak onlardan özellikle di¤er böcekleri yakalaya-
rak yeme¤e yarayan çok güçlü ve dikenlerle do-
nat›lm›fl ön bacaklara sahip olmas›yla ayr›l›r. Av-
c› böcek olmalar›na karfl›n faydal› böcek olarak
de¤erlendirmeye al›nmazlar. Çünkü önüne gelen
her türlü böce¤i yakalay›p yerler. Hem hamam-
böce¤i hem de peygamberdeveleri yumurtalar›n›
ootheca ad› verilen içlerinde çok say›da yumurta
bulunan keseler içinde d›flar›ya b›rak›rlar.

Yusufçuklar›n genel vücut yap›lar› ve önemli

özelliklerini anlatmak

Odonata ismi mandibula’n›n diflli olmas›ndan do-
lay› verilmifltir. Türkçede ayr›ca helikopterböce-
¤i, k›zböce¤i ve subakireleri gibi de¤iflik isimler
verilmifltir. En iyi gören böceklerdir. Ergin ve lar-
valar›n a¤›z yap›lar› çi¤neyicidir. Avlar›n› parça-
layarak yerler. Kanatlar ço¤unluk cam gibi say-
damd›r. Boyuna damarlar› tam olarak geliflmifl ve
enine birçok damarla birbirlerine ba¤lanm›flt›r.
Larvalar sulak yerlerde yaflar ve erginlerine hiç
benzemez, 7-15 gömlek de¤ifltirdikten sonra er-
gin olur. Su içindeki birçok canl›y› avlayarak bes-
lenirler. Yar› baflkalafl›m geçirirler. Pek az tür k›-
fl› ergin birço¤u ise larva halinde geçirir.

Taflsinekleri, birgünlükler ve termitlerin önemli

özelliklerini ay›rt etmek

Taflsinekleri ve birgünlükler genellikle sularda
yaflayan böceklerdir. Özellikle larvalar› sularda
yaflayan di¤er küçük canl›larla beslenir. Yar› bafl-
kalafl›m geçirirler. Taflsineklerde baz› türlerin er-
ginleri bitkilerin çiçek, tomurcuk ve taze yaprak-
lar›n› yer. Ancak larva dönemi 1-3 y›l süren ve
20-30 defa gömlek de¤ifltiren birgünlüklerin er-
ginleri beslenmez. Ad› üstünde bir gün yaflay›p
ölürler. Termitler ise toplumsal bir yaflant›ya sa-
hiptir. Bunlar›n bafll›ca besini a¤açlar›n ölü olan
k›s›mlar›; yani odun, tahta, kereste, tomruk, ev-
lerin a¤aç aksam›, mobilyalar gibi maddelerdir.
Esas besini de bu bitkisel maddelerin selülozlu
k›s›mlar›d›r. Bunlar da yar› baflkalafl›m geçirir.
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1. Afla¤›daki böceklerin hangisinin erkeklerinin alt k›s-
m›nda özel ses ç›karma organ› bulunur?

a. Hamamböcekleri
b. Yaprakbitleri
c. A¤ustosböcekleri
d. Piskokulu böcekler
e. Birgünlükler

2. Afla¤›daki hangi böcek tak›mlar›na ba¤l› türlerin er-
kek ve sonra da diflileri döllendikten hemen sonra ölür?

a. Taflsinekleri
b. Eflkanatl›lar
c. Yusufçuklar
d. Birgünlükler
e. Termitler

3. Diflisinde yumurta b›rakma borusu olan böcek tak›m›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. De¤iflikkanatl›lar
b. Hamam böcekleri
c. Birgünlükler
d. Çekirgeler
e. Kula¤akaçanlar

4. Afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan hangisi sosyal s›n›f-
lara sahip olarak yaflar?

a. Beyazkar›ncalar
b. Hamamböcekleri
c. Yusufçuklar
d. Çekirgeler
e. De¤iflikkanatl›lar

5. Afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan hangisinin yaflama
alan› olarak suyla iliflkisi yoktur?

a. Yusufçuklar
b. Beyazkar›ncalar
c. Taflsinekleri
d. De¤iflikkanatl›lar
e. Birgünlükler

6. Hem ergini hem de yavrular› avc› olan böcek tak›m›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Beyazkar›ncalar
b. Yusufçuklar
c. Eflkanatl›lar
d. Hamamböcekleri
e. Birgünlükler

7. Tar›mda zararl› olmayan böcek tak›m› afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Termitler
b. Eflkanatl›lar
c. De¤iflikkanatl›lart
d. Thripsler
e. Çekirgeler

8. Sürüler oluflturarak çok uzaklara giden türleri olan
böcek tak›m› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Birgünlükler
b. Eflkanatl›lar
c. Yusufçuklar
d. Çekirgeler
e. De¤iflikkanatl›lar

9. Afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan hangisi yumurtalar›-
n› “ootheca” ismi verilen bir paket halinde b›rak›r?

a. Taflsinekleri
b. Hamamböcekleri
c. De¤iflikkanatl›lart
d. Thripsler
e. Çekirgeler

10. Su kirlili¤inde bir gösterge olarak kullan›lan böcek
tak›m› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Birgünlükler
b. Taflsinekleri
c. Yusufçuklar
d. Kula¤akaçanlar
e. De¤iflikkanatl›lar

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eflkanatl›lar” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birgünlükler” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çekirgeler” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyazkar›ncalar” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyazkar›ncalar” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yusufçuklar” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Taflsinekleri” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çekirgeler” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hamam Böcekleri” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birgünlükler” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

1. Bitkileri sokup-emerek zay›flatmak
2. Tatl›ms› madde salg›layarak fumajin yaparak foto-

sentezi engellemek
3. Virüs etmenleri sa¤l›kl› bitkilere bulaflt›rarak onlar›n

ölümüne neden olmak

S›ra Sizde 2

1. Homopterler tatl›ms› madde salg›larken heteropter-
ler salg›lamaz.

2. Homopterlerin hepsi zararl› türler olmas›na karfl›n he-
teropterlerde çok say›da faydal› böcek türü bulunur.

3. Homopterlerde üstkanatlar zar›ms› yap›da, heterop-
terlerde uç k›sm› zar dip k›sm› ise kitinimsi yap›dad›r.

S›ra Sizde 3 

Ergin böceklerin kanatlar› geliflti¤i için bunlardan baz›
türler 100 km kadar yere konmadan uçabilme kabiliye-
tine sahiptir. Ancak yavrular› (nimfleri) uçamad›¤› için
ergin oluncaya kadar yürüyerek hareket eder. Bu arada
gerek beslenme gerekse düflmanlar›ndan kaçma ve sak-
lanma s›ras›nda s›çrama becerileri onlar›n yaflama flan-
s›n› artt›ran önemli özelliklerdendir. Erginlerde bu ba-
caklar ani kaçma ve uçmak için ilk hareketi sa¤lamak
için kullan›l›r.

S›ra Sizde 4

Thiripsler çok küçük boyutlu olduklar› için çok zor fark
edilir. Bunlar›n a¤›z yap›lar› üç i¤neli (Di¤er böcekler-
de iki, dört veya alt› i¤nelidir) sokucu emicidir. Çiçek-
lerde beslenen baz› türleri çiçeklerin tozlaflmas›nda yar-
d›mc› olur.

S›ra Sizde 5

Yusufçuklar yumurtalar›n› su içlerine veya kenarlar›na
b›rak›r. Bu yumurtalardan ç›kan yavrular› da su içinde
di¤er küçük canl›lar› avlayarak beslenir. Erginleri de
avc› olduklar› için di¤er küçük vücutlu böcekleri avla-
yarak beslenir. Onlar da de¤iflik habitatlarda avlanma-
lar›na karfl›n genellikle su bulunan yerleri tercih eder-
ler. Dolay›s›yla ergin bir yusufçuk görmek yak›nlarda
bir su kayna¤› oldu¤unun bir belirtisi olarak yorumla-
mak yanl›fl olmaz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›



453.  Ünite  -  Böcekler in  S ›n › f land›r › lmas›-2

Demirsoy, A., (1990). Yaflam›n temel kurallar›

(Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II, Ankara: Meteksan.

Ecevit, O., (2000). Böcek (Hexapoda) sistemati¤i.

Samsun: Ondokuzmay›s Üniversitesi Yay›nlar›.
Ecevit, O., (2002). ‹nsan ve hayvan zararl›s›

arthropod’lar. Samsun: Ondokuzmay›s Üniversitesi
Yay›nlar›.

Lodos, N., (1975). Türkiye entomolojisi, (Genel,

uygulamal› ve faunistik). ‹zmir: Ege Üniversitesi
Yay›nlar›.

Lodos, N., (1984). Türkiye entomolojisi III. (Genel,

uygulamal› ve faunistik). ‹zmir: Ege Üniversitesi
Yay›nlar›.

Lodos, N., 1986. Türkiye entomolojisi II (Genel, uy-

gulamal› ve faunistik). ‹zmir: Ege Üniversitesi
Yay›nlar›.

Kansu, ‹., (1994). Genel Entomoloji. Ankara: K›vanç
Bas›mevi.

Yararlan›lan Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Böceklerin iç organlar›n›n yerlerini belirleyebilecek,
Böceklerin besinlerini yemesini, sindirmesini ve d›flar›ya at›lmas›n› analiz
edebilecek,
Böceklerde kan›n vücutta nas›l dolaflt›¤›n› ve solunumlar›n› nas›l yapt›klar›n›
fark edebilecek,
Böceklerde üreme sistemlerinin yap›s›n› ve iflleyiflinin onlar›n ço¤almalar›
üzerine etkilerini tart›flabilecek,
Böceklerdeki baz› duyu organlar›n›n yerlerini ve iflleyifllerini ifade edebile-
ceksiniz.

‹çindekiler

• Anatomi
• Fizyoloji
• Sinir sistemi
• Solunum sistemi

• Duyu organ›
• Dolafl›m sistemi
• Boflalt›m sistemi
• Üreme sistemi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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ENTOMOLOJ‹

Entomoloji

• KAS S‹STEM‹
• S‹ND‹R‹M S‹STEM‹
• BOfiALTIM S‹STEM‹
• DOLAfiIM S‹STEM‹
• SOLUNUM S‹STEM‹
• S‹N‹R S‹STEM‹
• ÜREME S‹STEM‹
• D‹fi‹ ÜREME ORGANI
• ERKEK ÜREME ORGANI
• DUYU ORGANLARI

Böceklerin ‹ç
Organlar›n›n Yap›s› ve
‹flleyifli (Anatomi ve
Fizyoloji)



KAS S‹STEM‹
Böcekler vücut ve eklemlerini kaslar› sayesinde hareket ettirir. Beslenme, yürüme,
z›plama ve uçma gibi hareketler kaslar›n yard›m›yla olur. Bir böce¤in vücudu içeri-
sinde yüzden birkaç bine kadar de¤iflen say›da kas bulunabilir. Böcek kaslar› vücu-
dun de¤iflik bölümlerinde de¤iflik flekil ve miktarda bulunmaktad›r. Bunlar çok güç-
lü olup bazen böce¤in kendi a¤›rl›klar›n›n 20 kat› kadar daha a¤›r maddeleri tafl›ya-
bilirler. Genel olarak böcek kaslar› enine çizgili, yar› saydam, renksiz veya grimsi
yap›da olup, üç grupta toplan›r. Bunlar; ‹ç organ, segment ve eklem kaslar›d›r.

‹ç organ kaslar›, iç organlar›n çal›flmas› ve fonksiyonlar›n›n yerine getirilmesin-
de rol oynayan kaslard›r. Örne¤in sindirim organ› kaslar›, sindirim sisteminin çal›fl-
t›r›lmas›nda görevlidir. 

Büyüklük oranlar› göz önüne al›nd›¤›nda bir böcek mi yoksa bir insan m› daha a¤›r yük
kald›rabilir? ‹nceleyiniz.

Segment kaslar›; vücut halkalar›n›n birbirine ba¤lanmas›n› sa¤lar. Ayr›ca bu
kaslar bulundu¤u bölmedeki a¤›z parçalar›, kanat gibi organlar›n hareket ettirilme-
sinde de rol al›r. Eklem kaslar› ise bacak gibi eklemlerde bulunan kaslard›r. Bun-
lar eklemin hangi bölmesinde bulunuyorsa o bölümü hareket ettirir.

http://www.biology-resources.com/insect-structure.html adresinden de konu ile ilgili re-
sim ve aç›klamalardan faydalanabilirsiniz.

‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 58-59 aras›ndaki sayfalar-
dan “kas sistemi” ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

S‹ND‹R‹M S‹STEM‹
Böcek ba¤›rsa¤› veya sindirim kanal›, sindirim sisteminin temel yap›s›d›r; a¤›zdan
anüse kadar uzanan bir tüp fleklindedir. Ancak de¤iflik bölgeler ve yap›larla farkl›-
laflmaya u¤ram›fl bu tüp üç ana bölümden oluflmaktad›r. Bunlar; Ön ba¤›rsak, orta
ba¤›rsak ve arka ba¤›rsak. Bu üç bölüm valf ad› verilen kapakç›klar ile birbirinden
ayr›lm›flt›r. Ön ve orta ba¤›rsak aras›nda cardiac valf, orta ve arka ba¤›rsak aras›n-
da ise pyloric valf vard›r. Ön ve arka barsak embriyonik geliflme s›ras›nda vücut
duvar›n›n içe çökmesi ile orta barsak ise endoderm tabakas›ndan oluflmufltur.

Böceklerin ‹ç Organlar›n›n
Yap›s› ve ‹flleyifli

(Anatomi ve Fizyoloji)
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Cardiac valf: Ön ve orta
ba¤›rsak aras›nda sindirilen
besinlerin tekrar a¤›zdan
ç›kmas›n› engelleyen
kapakç›kt›r.

Pyloric valf: Orta ve arka
ba¤›rsak aras›nda ifle
yaramaz sindirilemeyen
besinlerin tekrar mideye
gelmesini engelleyen
kapakç›kt›r.



Böceklerin sindirim sisteminde bulunan ve çok önemli olan cardiac ve pyloric valf insan-
larda neden yoktur?

Ön ba¤›rsak böceklerin ço¤unda orta k›sm› genifllemifl uzunca bir borudan olu-
flur. Dört k›s›mdan meydana gelir; Yutak, yemek borusu, kursak ve ön veya çi¤ne-
yici mide. Yuta¤›n ön k›sm›nda a¤›z bofllu¤u bulunur. Hamamböce¤i gibi baz› bö-
ceklerde çi¤neyici mide kasl› veya diflli yap›dad›r. 

Orta ba¤›rsak, herhangi bir bölüme ayr›lmaz, bir boru fleklindedir. Baz› böcek-
lerde ön ba¤›rsa¤›n orta ba¤›rsa¤a aç›ld›¤› yerde kör ba¤›rsak denen yap›lar vard›r.
Midenin sindiremedi¤i besinler buralarda sindirilir. Orta ba¤›rsa¤a geçen besin
maddesi, sindirim için gerekli s›v›lar ile karfl›lafl›r ve yavafl yavafl emilime u¤raya-
rak sindirilir. Orta ba¤›rsa¤›n iç yüzeyi epitel hücreler ile kapl›d›r. Bunlar›n bir k›s-
m› sindirim için gerekli enzimleri salg›lar, di¤erleri emilim yapar. 

Arka ba¤›rsak böcekler aras›nda farkl›l›klar göstermektedir. Genel olarak ince
ba¤›rsak, kal›n ba¤›rsak ve rectum olmak üzere üç bölüme ayr›l›r.

Bu konu ile ilgili di¤er yard›mc› ve tamamlay›c› bilgi ve resimlere http://www.tutorvis-
ta.com/biology/digestive-system-of-a-grasshopper sitesinden ulaflabilirsiniz.

Besin sindirilirken, yani büyük k›sm› orta ba¤›rsakta emildikten sonra arka ba-
¤›rsa¤a gelir. Arka ba¤›rsakta çok az emilim olur. D›flk› maddeleri, rectum’da bu
k›sm›n kuvvetli kaslar› sayesinde s›k›flt›r›larak anüsten d›flar› at›l›r.

BOfiALTIM S‹STEM‹
Böcekler besini al›p ve sindirdikten sonra, sindirilmeyen besin k›s›mlar› böcek
hücre ve dokulara toksik olmaktad›r. Bu art›klar›n vücuttan at›lmas›na boflalt›m ad›
verilmektedir.

Boflalt›m sisteminin en önemli organlar› malpigi tüpleri ve rectum’dur. Malpigi
tüplerinin say›s› böcek türlerine göre de¤iflmektedir. Örne¤in baz› kabuklubitlerde
iki adet olan malpigi tüplerinin say›s› balar›lar›nda 200 veya daha fazla olabilir.
Malpigi tüplerinin sonlar› kapal› ve demet fleklindedir. Malpigi tüpleri ile kanda
bulunan birçok at›k madde al›narak ba¤›rsak yoluyla d›flar› at›l›r. At›lan bu madde-
ler aras›nda ürik asit, nitrojenli baz› maddeler, baz› tuzlar ve fazla su bulunur.
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Salg› bezleri Ön mide Mide Malpigi
tüpleri

Ba¤›rsak

Rectum

Anüs

Ön ba¤›rsak Orta ba¤›rsak Arka ba¤›rsak

fiekil 4.1

Bir böce¤in
sindirim ve
boflalt›m sisteminin
flematik görünüflü.

Kaynak:
http://www.vuvb.un
iza.sk. Eriflim
Tarihi:
21.02.2011’dan
de¤ifltirilerek

Rectum: ‹nsanlarda son
ba¤›rsa¤a denk gelen
bölümdür. Sindirilemeyen
besinlerin at›lmak üzere
bekletildikleri yerdir. Bu
bölümde baz› böceklerde pis
koku bezleri bulunur.
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DOLAfiIM S‹STEM‹
Hayvanlar âleminin ço¤unda kan dolafl›m› bir damar serisi içinde olur ve “kapa-
l› dolafl›m sistemi” olarak isimlendirilir. Böceklerde ise “aç›k dolafl›m sistemi” var-
d›r. Böceklerin kan› vücut bofllu¤u içinde dolafl›r. Böylece organ ve dokulara kan
sa¤lan›r.

Böceklerde ana dolafl›m sistemi organ› vücut üzerine yerleflmifl iki bölüme ay-
r›labilen bir boru sisteminden oluflmaktad›r. Bu boru sistemi karn›n sonundan ba-
fla kadar uzanmaktad›r. Vücudun abdomen k›sm›nda bulunan birtak›m odac›klar-
dan oluflan k›sm›na “kalp” ad› verilir. Bu kalp odac›klar› kan› “ostium” ad› verilen
yar›klardan içeri çeker ve kas›larak kan› aort’a do¤ru pompalar. Aort, kalbin pom-
palad›¤› kan› vücudun ön k›sm›na do¤ru tafl›yan ve bafl kapsülü içine boflaltan ba-
sit bir tüptür. Baz› böceklerin eklemlerinin vücuda ba¤land›¤› yerde yard›mc› kalp-
ler bulunur. Bu küçük organlar kan›n esas yönden de¤iflik olarak eklem içine ak›-
m›n› sa¤lar.

Bu konu ile ilgili di¤er yard›mc› ve tamamlay›c› bilgi ve resimlere http://sharon-taxo-
nomy2009-p2.wikispaces.com/Arthropoda-Insecta adresinden ulaflabilirsiniz.

Böceklerin kan› kirli sar› veya yeflildir ve “haemolymph” olarak isimlendirilir.
Kan hücrelerine ise “haemocyte” denir. Böceklerde kan›n temel görevi sindirilmifl
besinleri, hormonlar› ve art›k maddeleri tafl›makt›r. Böcek kan hücrelerinde he-
moglobin, oksijen ve karbondioksit tafl›ma görevi yoktur.

Bu bölüm ile ilgili daha detayl› bilgiler için Osman Ecevit’in ‹nsan ve Hayvan Zararl›s› Art-
hropod’lar (2002, Samsun) isimli kitab›n›n 36-44 sayfalar aras›ndaki “dolafl›m sistemi”
ile ilgili daha detayl› bilgi edinebilirsiniz. 

SOLUNUM S‹STEM‹
Böceklerde oksijenin al›n›p vücut hücrelerine ve dokular›na kadar ulaflt›r›lmas› ve
karbondioksitin tekrar d›flar› at›lmas›na solunum ad› verilir. Böceklerde vücutta
gazlar›n (O2 ve CO2) tafl›nmas›ndan sorumlu sistem “Trake” sistemidir. Bu sistem
borucuklardan oluflmufltur. Bu borucuklar vücut içerisine da¤›larak her segmente
ulafl›r ve stigma (Spiracle) denen aç›kl›klar› ile d›flar› aç›l›r. Birçok böcekte orta
gö¤üs ve kar›n segmentlerinde bulunan stigmalar böcek vücudunun yan taraf›na
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Aort: Dolafl›m sisteminin
gö¤üs içerisinde bulunan ve
ço¤unlukla bafl içerisine
aç›lan boru fleklinde olan
k›sma denir.
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fiekil 4.2

Aort

Alt diyafram
S›rt diyafram

Ostium

S›rt ampulü Kalp bölmeleri Bir böce¤in dolafl›m
sisteminin flematik
görünüflü.

Kaynak:
http://sharon-
taxonomy2009-
p2.wikispaces.com/
Arthropoda-Insecta.
Eriflim Tarihi:
26.02.2011’den
de¤ifltirilerek
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Stigma (Spiracle): Hava al›fl
veriflinin yap›ld›¤›,
insanlarda buruna karfl›l›k
gelen solunum delikleridir.



yerleflmifl bir ile on çift aras›ndaki say›larda olabilir. Stigmalar böcekler taraf›ndan
kontrol edilebilen aç›l›p kapanan kapakç›klara sahiptir. 

Trake sistemi embriyo geliflme döneminde vücut duvar›n›n içeri çökmesiyle
olufltu¤u için, vücut duvar›n›n özelliklerini gösterir. Trake borucuklar› iç yüzeyle-
rindeki helezon flekilli kitinsel küçük ç›k›nt›lar sayesinde aç›k olarak durur. Trake
borucuklar›n›n hücre, doku ve kas liflerinin içine kadar uzanan çap› 1 mikrondan
daha küçük olan k›sm›na “trakeol” denir. Trake borucuklar› birbiriyle enine ve bo-
yuna birleflerek üçlü bir a¤ meydana getirmifltir.

Baz› böceklerde trake borucuklar›n›n ucunda hava kesecikleri bulunur. Bu ke-
seciklere doldurulan hava uçufl süresince kullan›l›r.

Sularda yaflayanlar ile asalak olan baz› böceklerde solunum sisteminde baz›
uyumlar›n oldu¤u görülür. Endoparazit böcekler do¤rudan do¤ruya vücut derisi
ile veya konukçusunun solunum sistemi ile kendi anal stigmalar› aras›nda bir ba¤-
lant› kurarak soluduklar› bilinmektedir. Sularda yaflayan birçok böcek larvas›nda
ise de¤iflik yap›da solungaçlar ile solunum yap›l›r.

Sivrisinekler gibi larvalar› sularda yaflayan böceklerde abdomen sonundan (8.
segmentten) uzanan bir borucuk ile su yüzeyinde havadan solunum yapar. Pupa-
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Solunum deli¤i

Trake borusu

Trake borusu

Trakeol

Kas

Solunum
deli¤i

Epitel hücresi

O2

CO2

fiekil 4.3

Bir c›rtla¤›n
solunum sistemi.

Kaynak:
http://163.16.28.24
8/bio/activelearner/
44/ch44c3. html.
Eriflim Tarihi:
27.02.2011.

Endoparazit: Bir canl›n›n
baflka tek bir canl› üzerinde
beslenerek yaflam›n›
tamamlamas›d›r. Bu
beslenme sonucunda
üzerinde beslenilen canl›
ölür.



lar ise ilk gö¤üs segmentinden uzanan iki boru yard›m› ile hava al›r. Baz› sularda
yaflayan böcekler ise normal trake sistemine sahip olmas›na karfl›n vücut yüzeyin-
deki baz› yap›larla (özellikle k›llar ile) hava kabarc›¤› tafl›yarak su içerisinde ya-
flamlar›n› sürdürür.

Yine sularda yaflayan baz› böcekler suya dalmadan önce bir hava kabarc›¤›
oluflturarak suyun alt›nda bu kabarc›ktan ald›klar› oksijeni kullan›r.

http://163.16.28.248/bio/activelearner/44/ch44c3.html adresinden konuyla ilgili detayl›
flekil ve anlat›mlardan faydalanabilirsiniz.

S‹N‹R S‹STEM‹
Böceklerde sinir sisteminin görevi elektriksel uyar›lar› almak, beyine iletmek ve
al›nan bilgileri de¤erlendirmek ve kaslar› harekete geçirmek olarak aç›klanabilir.
Bu sistem merkezi ve iç organlar sinir sistemi olarak ikiye ayr›labilir.

Böceklerin sinir sistemi bafl içerisinde yemek borusu üzerine yerleflmifl bir be-
yin ve ayn› borunun alt›nda bulunan ve beyin ile iki yan kol ile iliflkili olan subo-
esophageal ganglion ve sindirim sisteminin alt›nda vücut boyunca uzanan bir si-
nir kordonundan ibarettir. Sinir kordonu vücut segmentlerinde bulunan birer çift
ganglionlardan oluflmufltur. Bu durum daha çok ilkel böceklerde, embriyo ve lar-
va dönemlerinde görülür. Geliflmifl böceklerde bunlar segmentlerdekiler birleflerek
tek ganglion haline gelmifltir. 

Böceklerin sinir sistemini anatomik yap› bak›m›ndan merkezi, iç organlar ve d›fl
taraflar olmak üzere üçe ay›rmak mümkündür.

Böceklerin sinir sisteminin temel yap› birimi sinir hücresidir. Bir sinir hücresi, bir
veya daha fazla al›c› (receptor) borucuk ve akson denen uzant›dan meydana gelir.

Sinirsel uyar›lar elektriksel olarak iletilir. Sinir hücresi taraf›ndan al›nan bir etki
di¤er tarafa elektriksel olarak iletilir. Bir duyu organ›na yap›lan etki, duyum sinir-
leri ile merkezi sinir sistemine iletilir. Buradan da motor hücreleri ile kaslar ve sal-
g› bezlerine ulafl›r. Bu iletim h›z› saniyede 5 m kadard›r.

Böceklerin sinir sisteminde fonksiyonlar merkezi de¤il daha çok bölgesel ola-
rak görülür. Bir böce¤in bafl› kesilse bile vücut birtak›m fonksiyonlar›n› devam
ettirebilir.

Hasan Çanakç›o¤lu’nun “Orman Entomolojisi (1989, ‹stanbul)” isimli eserinin 54-57 ara-
s›ndaki sayfalarda “sinir sistemi” ile ilgili daha detayl› resim ve bilgilere ulaflabilirsiniz.
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Suboesophageal ganglion:
Beyinde bulunan üç çift
bo¤umdan oluflan bu
yap›dan sinir kollar› ç›kar ve
bunlar göz, anten veya üst
duda¤a gider.

fiekil 4.4

Beyin Gö¤üs ganglionlar› Kar›n ganglionlar›

Subosefagal ganglion Sinirler

Bir böce¤in
genellefltirilmifl sinir
sistemi
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ÜREME S‹STEM‹
Birçok böcek türünde efleysel üreme vard›r. Bununla birlikte döllemsiz üreme
gösteren türler de mevcuttur. Her iki cinsiyettin de üreme organlar› abdomen içe-
risine yerleflmifltir.

D‹fi‹ ÜREME ORGANI
Diflinin esas üreme organlar› bir çift yumurtal›k (ovary), iki yan yumurta borusu
(oviduct), bir adet orta yumurta borusundan meydana gelmifltir. Bunlara ek ola-
rak spermatecha, bir çift yard›mc› bez, çiftleflme kesesi (vajina) vard›r.

Böceklerdeki döllemsiz üreme mi yoksa döllemli üreme mi bizler için daha tehlikelidir?

Her bir yumurtal›k yumurtalar›n olufltu¤u de¤iflik say›da yumurta borular›ndan
meydana gelmifltir. Bunlar›n say›s› ve flekli böcek türlerine göre de¤iflir. Yumurta-
l›ktaki yumurta borular› sapç›klar› ile yan yumurta borusuna ba¤l›d›r. Yumurta bo-
rular›nda oluflan yumurtalar, yan yumurta borusuna geçerek vajinaya do¤ru hare-
ket eder. Bu arada daha önceden erkek taraf›ndan çiftleflme ile difliye ulaflt›r›lan ve
sperm kesesi (Spermatecha) içinde depolanm›fl olan spermler difli böce¤in iste-
mi do¤rultusunda d›flar›ya verilerek vajinaya do¤ru ç›kmakta olan yumurtay› döl-
ler. Burada döllenen yumurta hemen veya bir süre sonra d›flar›ya b›rak›l›r.
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Bir difli böce¤in
üreme organ›n›n
flematik görünüflü.



ERKEK ÜREME ORGANI
Erkeklerin iç cinsiyet organlar› diflininkine çok benzer. Erkek üreme sistemi, bir
çift yan kanal, bir adet ç›k›fl kanal›ndan meydana gelmifltir. Spermay› meydana ge-
tiren testisler birer ucu kapal› sperma borucuklar›ndan meydana gelmifltir. Sperma
borucuklar›n›n say›s› ve pozisyonlar› böcek türlerine göre de¤iflmektedir. Ço¤u za-
man yan kanal›n bir k›sm› geniflleyerek sperm deposunu (Vesicula seminalis)
oluflturur. Olgunlaflan spermler yan kanal vas›tas›yla sperm deposuna ve daha
sonra da sonunda çiftleflme organ›n› bulundu¤u borucu¤a (Ductus ejaculatorius)
ulafl›r. Bunun ucunda çiftleflme organ› (Aedeagus) bulunur. Böcekler türlere de¤ifl-
mekte birlikte genellikle bir kez çiftleflir.

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 71-81 aras›ndaki sayfalarda “böceklerde üreme
sistemi” ile ilgili daha detayl› resim ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

Böceklerin bir kez çiftleflmesi onlar›n ço¤almalar›n› azaltmaz m›? Neden?
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Spermatecha: Erkek böcek
çiftleflme s›ras›nda bütün
spermlerini spermatofor ad›
verilen bir paket halinde difli
böce¤e ulaflt›r›l›r. Bu
spermlerin difli böcekte
depoland›¤› ve ihtiyac›
oldu¤u zaman kulland›¤›
keseye spermatecha denir.

fiekil 4.6
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DUYU ORGANLARI
Böcekler birçok fiziksel ve fizyolojik etkiye karfl› duyarl›d›r ve buna karfl› da reak-
siyon gösterir. Böcekler besin ve efllerini bulmak zorunda oldu¤u gibi do¤al düfl-
man›ndan kaç›nmak, s›¤›nak yapmak ve bir tak›m fizyolojik olay› gerçeklefltirmek
zorundad›r. Bu fiziksel ve fizyolojik etkileri vücutlar›n›n çeflitli yerlerine yerleflmifl
duyu organlar› ile alg›lar. Bu duyu organlar› görme, koklama, tatma, dokunma ve
duyma ile ilgili duyu organlar›d›r. Bunlar temelde üç gruba ayr›l›r. Bunlar; Görme,
kimyasal ve mekaniksel duyu organlar›d›r.

Görme Organlar›
Bütün hayvanlar ›fl›¤a duyarl›d›r. Ancak böcekler gün uzunlu¤una, ›fl›k yo¤unlu¤u-
na, renklere ve ›fl›¤›n dalga boylar›na karfl› özel olarak duyarl›d›r.

Bileflik ve nokta gözler birçok böcekte bulunur. Ancak baz› kelebek larvalar›n-
da göz yoktur. Bunlar›n vücutlar› ›fl›¤a duyarl› kutikula ile kapl›d›r. Nokta gözler
tam baflkalafl›m geçiren böceklerin larvalar›nda “yan nokta gözler” veya di¤er bö-
ceklerde oldu¤u gibi “tepe nokta gözler” olarak bulunabilir. Bunlar tek bafllar›na
görme iflini yapamazlar. Petek gözler veya bileflik gözler ise çok say›da yan nokta
gözlerin birleflmesinden meydana gelmifltir. Örne¤in; Yusufçuklarda bu say› 28.000
iken karasineklerde 4.000 adet olabilir. Bunlar insanlar gibi cisimleri tek parça ha-
linde de¤il, petek fleklinde çok parçal› bir görüfle sahiptir. En iyi gören böcekler
dahi cisimleri insanlar›n görüflünden 300 kat daha az görme kabiliyetine sahiptir.
Ayr›ca baz› böceklerin vücutlar›nda ›fl›¤› alg›layan al›c›lar da bulunur.

Böcekler 300-650 nm’lik dalga boylar›ndaki ›fl›nlar› alg›lar. Örne¤in balar›lar›
sar›, mavi-yeflil, mavi ve morötesi ›fl›nlar› alg›lamalar›na karfl›n, kelebeklerdekinin
aksine, k›rm›z›y› alg›layamazlar. Ancak k›rm›z› çiçeklere, bu çiçekler mor ›fl›nlar›
yans›tt›¤› zaman giderler. Günefl ›fl›nlar›ndaki morötesi ›fl›nlar› absorbe eden beyaz
çiçekleri, mavimsi-yeflil; viflneçürü¤ü çiçekleri ise mavi olarak görürler. Baz›lar›n-
da ise renk görme yetene¤i yoktur. Baz›lar› da farkl› renk bantlar›nda farkl› davra-
n›fllar gösterir.

Böceklerin görüflü bu kadar çok zay›f oldu¤u halde nas›l oluyor da besinlerini veya karfl›
efleyin kokusunu çok uzaktan bile alg›layabiliyorlar?

Kimyasal Duyu Organlar›
Bu grup duyu organlar›na tat ve koku alma organlar›d›r. Her ikisinin de kimyasal
iflleyifli ayn›d›r.

Kimyasal duyu organlar› vücudun de¤iflik yerlerinde küçük ç›k›nt› veya k›l flek-
linde olabilir. Tat alma duyu organlar› daha çok s›v›daki moleküllere duyarl› k›llar
fleklinde olup temel k›sm› sinir hücreleri ile donat›lm›flt›r. Koku alma duyu organ-
lar› daha çok küçük ç›k›nt› fleklinde ve tat alma organ›ndan daha fazla bir yüzeye
ve sinir hücresine sahiptir.

Tat alma organlar› daha çok a¤›z parçalar› üzerinde bulunmakla birlikte, baz›
böceklerin antenlerinde, baz›lar›nda tarsus’ta bulunmaktad›r. Koku alma organla-
r› ise birçok türünde antende olmas›na ra¤men baz› türlerde tarsus’ta da olabil-
mektedir.
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Mekaniksel Duyu Organlar›
Mekaniksel duyu organlar› böce¤in herhangi bir k›sm›nda flekle ait bir de¤ifliklik
yapan uyar›lar› duyar. Vücut yüzeyinde çok fazla bulunabilir. Bu mekaniksel du-
yu organlar› k›l, çan veya plaka fleklinde olabilir.

Bu al›c›lar›n baz›lar› dokunmaya duyarl› olup dokunuldu¤u zaman uyar› ce-
vaplanmas› için sinir sistemine iletilir. Bu tip mekaniksel duyu organlar›na dokun-
ma duyu organ› denir. Baz›lar› hava veya su ak›m›na da duyarl› olabilir.

‹flitme Duyu Organlar›
Böcekler insanlar›n saniyede ald›klar› ses titreflimlerinin yaklafl›k befl kat› kadar›n›
alabilirler. Bunlar;

‹flitme k›llar›: Vücutlar›n›n çeflitli yerlerinde bulunan sese duyarl› k›llard›r.
Johnston organ›: Böceklerin ikinci anten segmentinde bulunan ve çok az titre-

flimli ses dalgalar›n› alan organd›r.
Timpanal organ: Baz› böceklerin ana duyma organ› olan, ince bir zar fleklinde

duyu organ› olup türe özgü yerlerde bulunur. Bu organ çekirgelerde, baz› kele-
beklerde ve a¤ustos böceklerinde bulunur.

Bu konu ile ilgili di¤er yard›mc› ve tamamlay›c› bilgi ve resimlere http://www.britanni-
ca.com/EBchecked/topic/611530/tympanal-organ adresinden ulaflabilirsiniz.

Ses Ç›kartma Organlar›
Böceklerde genellikle cinsel ça¤r› amaçl› ça¤r›lar olmas›na karfl›l›k, bazen düflma-
n›na kaç›rma veya uyar› amaçl› olabilir. Bunlardan baz›lar› vücudunun bir k›sm›n›
bir zemine vurarak veya vücudunun baflka bir k›sm›na sürterek ses ç›kartabilirler.
Bu ça¤r›lar genellikle erkek böcekler taraf›ndan yap›l›r.

Baz› türlerde ise ses ç›karma kanat ç›rparak da yap›labilir.
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Çok özel bir ses ç›karma organ› ise, eflkanatl› böcek tak›m› içinde bulunan a¤us-
tos böceklerinin erkeklerinde görülür. Bu ses ç›karma organ› gö¤üs k›sm›n›n alt ta-
raf›nda bulunur ve akordeon fleklindeki bir zar›n titrefltirilmesi ile ses ç›kart›l›r.

‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 87-90 aras›ndaki sayfalar-
dan “böceklerdeki duyu organlar›” ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ifl›k Organlar›
Bu organ özellikle toplumda yayg›n olarak “ateflböce¤i” olarak isimlendirilen k›n-
kanatl›lar tak›m›n›n Lampyridae ve Cantharidae familyalar›ndaki türlerde bulunur.
Bu organ böce¤in kar›n k›sm›n›n alt taraf›nda 11-12 çift halinde bulunur. Yumurta
dönemi hariç tüm dönemlerde görülür. Bu böceklerin meydana getirdi¤i luciferin
maddesinin lusiferinaz enzimi ile al›nan hava içindeki serbest oksijenin okside ol-
mas› sonucunda ›fl›k oluflur.

Salg› Organlar›
Böceklerde salg› organlar› vücut içine veya d›fl›na ak›t›lanlar olmak üzere ikiye ay-
r›l›r. Özel bir kanalla vücut içine veya d›fl›na salg›layan salg› bezleri: 

• Tükürük bezleri: Besinlerin yutulmas›na yard›mc› olur.
• ‹pek bezleri: Kelebeklerde a¤›z parçalar› taraf›ndan salg›lanan, baz› k›nka-

natl›larda ise malphigi tüpleri taraf›ndan salg›lanan ve çok ince ipek iplik-
çikleridir. Örne¤in ipek böce¤i larvalar›n›n salg›lad›¤› iplikçikler gibi

• Mum bezleri: Özellikle eflkanatl›lar tak›m›nda bulunan kabuklubitler veya
unlubitler dedi¤imiz böceklerin üzerlerindeki kabuk veya örtüyü yapmak
üzere vücutlar›nda bulunan salg› bezleri taraf›ndan salg›lan›r. Bu salg› sonu-
cunda böceklerin vücutlar›n›n üzeri mum, unumsu bir toz veya parlak bir
kabuk fleklinde koruyucu bir tabaka oluflturur. 

• Pis koku bezleri: Baz› böceklerde düflmanlar›n› korkutmak için koku salg›-
lad›klar› organlard›r. Bunlar yar›m veya de¤iflik kanatl›lar tak›m›ndaki bö-
ceklerin vücutlar›n›n en sonunda bulunan bezlerdir. Di¤er tak›mlar›n üyele-
rinde de de¤iflik yerlerde bulunabilir.

• Çekici koku bezleri: D›fla do¤ru salg›lanan ve o türün bireyleri üzerinde et-
kili olan salg›lara feromon denir. Bunlar genellikle koku yoluyla etkili olan
karfl› cinse yönelme, uyar› veya iz-iflaret feromonlar›d›r.

• Zehir bezleri: Özellikle iflçi ar›larda bulunan ve bir i¤ne ile birleflmifl olan
torba fleklindeki yap›lard›r. Ar›n›n sokmas› ile birlikte bu zehirde düflman›-
na iletilir. Baz› kelebek t›rt›llar›nda ise üzerindeki k›llar›n hemen dip k›s-
m›nda bulunur. Herhangi bir flekilde bu k›llar›n k›r›lmas› durumunda dibin-
deki bu zehir d›flar›ya verilir. Bu da insanlarda kafl›nmaya bazen de alerjiye
neden olur.

Mehmet Serez ve Ayd›n Zümreo¤lu’nun, Tar›m ve Orman Zararl›lar›na Karfl› Biyoteknik
Yöntemler(2001, Çanakkale) isimli kitab›n›n 38-53 sayfalar› aras›ndaki “feromonlar” ile
ilgili bölümünden daha detayl› bilgi alabilirsiniz.
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Feromon: Özellikle ergin difli
kelebeklerde bulunan ve
koku fleklinde salg›lanan bu
salg› genellikle difli böce¤in
ayn› türe ait erkek böcekle
çiftleflmeye haz›r oldu¤u
haber verir. Bu koku
salg›lanmadan erkek böcek
çiftleflme iste¤i duymaz.

T›rt›l: Sadece kelebek
yavrular›na denir. Tam
baflkalafl›m geçiren di¤er
böceklerin yavrular›na ise
“larva” ismi verilir.
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Böceklerin iç organlar›n›n yerlerini belirlemek

Böcekleri anlayabilmek için onlar›n bizlerden ve-
ya di¤er canl›lardan nas›l farkl› sistemlere sahip
olduklar›n› ve bu sistemlerini nas›l çal›flt›rd›klar›-
n› bilmek gerekir. Ayr›ca bu organlar›n vücutta
nerelerde bulundu¤u bilmek baz› böcek davra-
n›fllar›n›n nedenlerinin aç›klanmas›nda da bize
yard›mc› olur. Böceklerdeki iç organlar› d›flar›-
dan bak›ld›¤›nda görülmemesine karfl›l›k bunla-
r›n yerlerinin sabit olmas›ndan dolay› vücudun
hangi bölümlerinde oldu¤u d›flar›dan bak›ld›¤›n-
da da bilinebilir.

Böceklerin besinlerini yemesini, sindirmesini ve

d›flar›ya at›lmas›n› analiz etmek

Böceklerin bizlerden veya di¤er canl›lardan nas›l
farkl› flekilde beslendiklerini ve besinlerini sindi-
rebildiklerini ö¤renmek, böceklere karfl› yap›la-
cak savafl›mda veya onlardan baz›lar›n› deneme
veya bize faydal› olabilece¤i için üretmede yar-
d›mc› olur. Örne¤in; ‹pekböce¤i ve balar›s› üre-
timi gibi. Böceklerin tükettikleri besin miktar› so-
nuçta anüs yoluyla d›flar›ya at›laca¤› için insanla-
r›n besinlerini yiyerek yapt›¤› bu zarar yan›nda
özellikle ev ve depo gibi yerlerdeki besinlerin
d›flk›lar›yla kirleterek bozulmalar›na da neden
olurlar. K›sacas› böceklerle savaflta veya onlar-
dan faydalanmak için onlar›n besinlerinin nas›l
sindirdiklerinin ve d›flar›ya att›klar›n›n bilinmesi
önemlidir.

Böceklerde kan›n vücutta nas›l dolaflt›¤›n› ve so-

lunumlar›n› nas›l yapt›klar›n› farkedebilmek

Böcekler birçok canl›lardan farkl› bir dolafl›m sis-
temine sahiptir. Aç›k kan dolafl›m› dedi¤imiz bu
sistemde böceklerin herhangi bir yaralanmas›n-
da hemolimfleri d›flar›ya akar. Böceklerin hava-
dan veya suda bulunan oksijenden nas›l fayda-
land›klar›n› ve bunun vücutta kullan›lma aflama-
lar›n› ö¤renmek onlar›n yaflamlar›n›n daha iyi
anlafl›lmas›n› sa¤lar. Baz› böceklere karfl› kimya-
sal savaflta uygulanan gaz halindeki ilaçlar›n vü-
cutlar›na nas›l al›nd›klar›n› bilmemize yard›mc›
olur. 

Böceklerde üreme sistemlerinin yap›s›n› ve iflle-

yiflinin onlar›n ço¤almalar› üzerine etkilerini

tart›flmak

Böceklerin insanlar için en önemli özelliklerin-
den biri onlar›n üreme yap›lar› ve davran›fllar›-
d›r. Böceklerin binlerce hatta baz› sosyal yaflay›fl-
l› böceklerin onbinlerce yumurta b›rakabilmeleri
oldukça önemli bir özelliktir. Bu böceklerin ener-
jilerini çiftleflmeye de¤il ço¤almaya ay›rd›klar›n›
ve bizler için ne kadar tehlikeli olabileceklerini
gösteren bir özelliktir. Ayr›ca böceklerin çitleflme
ve yumurta b›rakma davran›fllar› onlara karfl› ne
zaman ve nas›l bir mücadele yapaca¤›m›z hak-
k›nda da bize ipucu verir. Ayr›ca çiftleflmeden
ço¤alan baz› böceklerin ço¤alma güçlerinin ne
kadar fazla oldu¤unu ve e¤er bu böcek zararl›
ise onlarla savafl›mda her zaman haz›r olmam›z
gerekti¤i konusunda bize bilgi verir.

Böceklerdeki baz› duyu organlar›n›n yerlerini ve

iflleyifllerini ifade etmek

Duyu organlar›n›n hemen hepsi di¤er hayvanlar-
da oldu¤u gibi böceklerde de türler özgü yerler-
de ve de¤iflik yap›dad›r. Bunlar›n ilginç özellik-
lerinin ve yerlerinin bilinmesi böcekleri daha iyi
anlamam›za yard›mc› olur. Böcekler do¤an›n vaz-
geçilmez canl›lar› olmas›na karfl›n genelde bizim
dostumuz bazen de düflman›m›zd›r. ‹flte onlar›n
bu duyu organlar›n›n iflleyiflini ve baz› özellikle-
rinin kullanma zamanlar›n› ö¤renmek onlar› da-
ha iyi tan›mam›za ve anlamam›za yard›mc› olur.
Örne¤in böceklerin genelde erkeklerinin ses ç›-
kard›¤›n› ve bunun sadece difli böce¤e kur yap-
ma davran›fl› oldu¤unu bilmek onlardan kork-
mam›z yerine onlara sempati ile yaklaflabilmemi-
ze yard›mc› olur.
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1. Böceklerde sindirim hangi organ veya organlarda
olur?

a. Önmide ve a¤›z
b. Kursak
c. Mide ve ba¤›rsak
d. Malpigi borucuklar› ve rectum
e. Yutak ve önmide

2. Trake borular›n›n yan›nda bulunan ve hava al›fl ve-
riflinin yap›ld›¤› solunum deliklerine ne ad verilir?

a. Ostium
b. Stigma
c. Pyloric valf
d. Solungaç
e. Trakeol

3. Spermatecha’n›n tan›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Erkek böcekteki spermlerin depoland›¤› torbad›r.
b. Erkek böceklerin spermleri difliye bir paket ha-

linde ulaflt›rmas›d›r.
c. Difli böceklerde spermlerin depoland›¤› kese

fleklindeki yerdir.
d. Erkeklerin spermlerini “techa” isimli bir torbada

olgunlaflmas›n› bekledi¤i yerdir.
e. Difli böceklerde yumurtal›k içinde bulunan er-

kek böceklerden gelen spermlerin olgunlaflmas›
için bekletildi¤i kese fleklindeki organd›r.

4. Bir kez çiftleflen difli böce¤in bir daha  çiftleflmek is-
tememe nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Erkeklerden hofllanmamas› 
b. Erkekler çiftleflmifl diflileri tercih etmemesi
c. Sperm kesesinde yeteri kadar sperm olmas›
d. Çiftleflmeden sonra erkek böceklerin ölmesi
e. Bir kez çiftlefltikten sonra çiftleflme özelli¤ini

kaybetmesi

5. Timpanal organ ne demektir?
a. Böceklerde sinirlerin beyne ulaflmas›n› sa¤layan

borucuklard›r
b. Baz› böceklerde duyma iflini gören ses al›c›lar›d›r
c. Böceklerin kandaki zehirli maddelerini d›flar›ya

atan organ›d›r
d. Difli böceklerdeki erkekleri uyaran ses ç›karma

organ›d›r
e. Böceklerde havay› vücut içine alan kapakç›kt›r

6. Böceklerin sinir sistemindeki suboesophegal gangli-
onlar›n görevi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sindirim sistemine uyar›lar gönderir
b. Kalp ve beynin çal›flmas› için uyar›lar gönderir
c. Solunum sisteminde solunum deliklerinin aç›-

l›p-kapanmas›n› sa¤lar
d. Bafltaki organlara uyar›lar› iletir
e. Boflalt›m sisteminin çal›flmas›n› kontrol eder

7. Böceklerde kan›n temel görevi nedir?
a. Sindirilmifl besin, hormon ve art›k maddeleri ta-

fl›makt›r.
b. Oksijenin dokulara tafl›nmas›n› sa¤lamakt›r.
c. Vücuda zararl› olan tuz vb. maddeleri d›flar›ya

atmakt›r.
d. Kalbin bas›nç yard›m›yla çal›flmas›n› düzenle-

mektir.
e. K›rm›z› renkli s›v›lar› nötralize ederek yeflil ren-

ge dönmesini sa¤lamakt›r.

8. Ergin böceklerde esas görme iflini afla¤›dakihangi
organ yapar?

a. Tepe nokta gözleri
b. Deri
c. Petek gözler
d. Yan nokta gözler
e. Hem tepe hem de yan nokta gözler birlikte

9. Böceklerdeki malphigi tüplerinin görevi afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Ürik asit, nitrojenli maddeler ve baz› tuzlar›n vü-
cuttan at›lmas›n› sa¤lar.

b. Sindirilemeyen kat› maddeleri vücuttan atar.
c. Kirlenmifl kan›n vücuttan at›lmas›n› ve temizlen-

mesini sa¤lar.
d. Midenin kas›larak besinlerin daha iyi çi¤nenme-

sine yard›mc› olur.
e. Deri yoluyla at›lamayan baz› gazlar›n vücuttan

at›lmas›n› sa¤lar.

10. Böceklerdeki eklem kaslar›n›n görevi afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Bacak ve kanat gibi organlar›n hareketini sa¤lar. 
b. A¤›z parçalar›n›n hareket etmesini sa¤lar.
c. Böce¤in kalbinin çal›flmas›n› sa¤lar.
d. Sadece boflalt›m sistemindeki malpigi borucuk-

lar›n düzenli çal›flmas›n› sa¤lar.
e. Sindirim sistemindeki ploric ve cardiac valflar›n

aç›l›p-kapanmas›n› sa¤lar.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sindirim Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Solunum Sistemi”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üreme Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üreme Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duyu Organlar›” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sinir Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dolafl›m Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duyu Organlar›” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Boflalt›m Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kas Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Difli böceklerde bulunan “spermatecha” ad›n› verdi¤i-
miz sperm kesesi çiftleflme s›ras›nda erkek böcek tara-
f›ndan difliye ulaflt›r›lan “spermatofor” ad› verilen sperm
paketinin bu torba içine al›nmas›yla, difli böce¤in art›k
bu spermler bitesiye kadar çiftleflmesine gerek yoktur.
Bu da böce¤in beslenme, yumurta b›rakma ve di¤er ya-
flamsal faaliyetlerine daha fazla enerji harcamas›na ola-
nak verir. Her seferinde yumurtal›klarda olgunlaflan yu-
murta sperm kesesinin önünden geçerken diflinin kas›-
lama hareketleriyle buradan ç›kan spermlerle döllenir.
Bu yüzden her defas›nda çiftleflmeye gerek yoktur. An-
cak çok fazla say›da yumurta b›rakan böceklerde çift-
leflme say›s› artabilir. Örne¤in sosyal yaflay›fll› böcekler
olan kar›nca, termit ve ar› gibi böceklerde difli böcek
(Kraliçe) tek oldu¤u için yuvan›n alabilece¤i yeterli bi-
rey say›s›na ulafl›ncaya kadar çiftleflebilir.

S›ra Sizde 2 

Döllemli üreme için hem erkek hem de difli bireyin ol-
mas› gerekir. Yani bir difli böcek elli yumurta b›rak›r-
ken erkek böcek yumurta b›rakmaz. Yani kifli bafl›na
yirmi befl yumurta düfler. Ancak döllemsiz üremede di-
fli böcek sadece difli birey meydana getirecek yumurta
b›rakt›¤› için, bu yumurtadan sadece difli bireyler ç›ka-
cak ve daha 1. dölde yumurta say›s› elli olacakt›r. Ör-
ne¤in; efleysel oran› 1/1 olan bir türde difliler yaklafl›k
on yumurta b›rak›yorsa, efleyli üreyenlerde erkekler yu-
murta b›rakamayaca¤› için yaklafl›k 6. döl sonunda 15
milyon olurken efleysiz üreyen türde bu rakam yaklafl›k
500 milyon olacakt›r. Yani böceklerdeki ço¤alma gücü-
nün bizim için en tehlikeli flekillerinden biri efleysiz ola-
rak üreyen türlerdir.

S›ra Sizde 3

Böceklerde bulunan bu kapakç›klar böce¤in besinin
yuttuktan sonra tekrar a¤z›na gelmesini ve sindirdikten
sonra da sindirilemeyen at›k maddelerin tekrar mideye
geri dönmesini engeller. Bu kapakç›klar›n olmas›n›n
nedeni böce¤in yere yatay bir konumda yaflamas›ndan
dolay›d›r. A¤›z ile mide hemen hemen ayn› hizadad›r.
Örne¤in; insanlar dik durduklar› için bu tür bir geri dö-
nüflü engelleme kapakç›¤›na ihtiyaç duymazlar.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Bir kar›nca yaklafl›k kendi a¤›rl›¤›n›n 20 kat› kadar bir
a¤›rl›¤› kald›rabilir. Bu 70 kilogram a¤›rl›¤›ndaki bir in-
san›n 700 kg kald›rmas› demektir. Erkek haltercilerde
a¤›rl›k kald›rmada dünya rekoru 263 kg d›r. Bu da biz-
lerin böceklerin ne kadar güçlü oldu¤unu gösteren bir
örnektir. 

S›ra Sizde 5

Böceklerde görme olay› metin içinde de anlat›ld›¤› gibi
en iyisi insanlar›n ancak üç yüzde biri kadard›r. Ancak
böceklerin özellikle besinlerini ve karfl› efleyin çiftlefl-
me ça¤r›s› için salg›lad›¤› kokuyu bulmada antenlerin-
de bulunan koku alma organlar› çok geliflmifltir. Baz›
böcekler bu tür kokular› on kilometre uzaktan bile ala-
bilirler. Bu tür koku alma kabiliyeti ay› gibi çok az hay-
vanda bulunan bir özelliktir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Böceklerde üreme çeflitlili¤ini anlatabilecek,
Böceklerdeki yumurtlama veya do¤urman›n onlar›n yaflamlar›ndaki etkileri-
ni analiz edebilecek,
Böceklerdeki baflkalafl›m ile onlar›n biyolojileri aras›nda iliflkiyi kurabilecek, 
Böceklerdeki larva ve pupa çeflitlerini ay›rt edebilecek,
Böceklere özgü baz› biyolojik davran›fllar› ve do¤urdu¤u sonuçlar› üzerine
etkilerini tart›flabileceksiniz. 
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YUMURTANIN OLGUNLAfiMASI VE DÖLLENME
Olgunlaflmas›n› tamamlam›fl yumurta, yumurta hücresi taraf›ndan meydana getiri-
len ince bir yumurta sar›s› zar› ve bir kabuk ile çevrilmifltir. Yumurtan›n flekli çok
de¤iflik olabilir. Baz› türlerde yuvarlak, baz›lar›nda ise ince uzun olabilir. Genellik-
le oval ve hafifçe e¤ridir. 

Yumurta b›rak›lmak için d›flar›ya itilirken sperm kesesinin önünden geçer.
Sperm kesesi içerisinde bulunan spermlerin küçük bir k›sm› yumurtaya do¤ru iti-
lir. Yumurtan›n tepe k›sm›nda bulunan bir delikçikten giren birçok spermden sa-
dece bir tanesi, büyük bir olas›l›kla yumurtaya giren ilk sperm yaflamas›na devam
eder, di¤erleri hemen ölür.

Döllenme her zaman diflinin vücudu içerisinde olur. Difli, yumurtal›klar› olgun-
lu¤a ulaflmadan dahi çiftleflebilir ve erkek üreme hücreleri sperm kesesi içerisinde
bekletilir. Difli, genellikle erkek taraf›ndan aran›r. Difliyi bulmada en etkin yol, ba-
z› diflilerin salg›lad›¤› çiftleflme feromonudur. Bazen çekirge ve a¤ustosböcekleri-
nin erkeklerinde görülen sesle davet, genellikle bir çiftleflme davran›fl›d›r. Birçok
böcek türünde birbirlerine antenle dokunma, özel dans ve bazen uçufl gösterileri
de kur yapma davran›fllar›d›r.

Baz› difli böceklerin çiftleflme feromonu salg›lamas› o türün difli bireylerinin yarar›na m›
yoksa zarar›na m› olur?

Çiftleflme kural olarak penisin, difli organa ulaflmas›yla meydana gelir. Baz› bö-
ceklerde sperm ya do¤rudan do¤ruya diflideki sperm kesesi içine boflalt›l›r ya da
birço¤unda oldu¤u gibi daha sonra kendileri sperm kesesi içine girer. Birço¤unda,
spermler, spermatofor içinde difliye ulaflt›r›l›r. 

Böceklerde spermlerin erkek böcek taraf›ndan difliye spermatofor denilen bir paket içeri-
sinde topluca iletilmesi böceklerin ço¤almas›na nas›l bir etkide bulunur?

Çiftleflmede her iki efleyde de görülen yard›mc› çiftleflme organlar› birbirine s›-
k›ca uyacak flekildedir. Bu organlarda meydana gelecek bir de¤ifliklik, çiftleflmeyi
baflar›s›z k›lar. Bu nedenle böceklerde kesin tür tan›lanmas›nda en çok bak›lan ve
taksonomik özellik aç›s›ndan en çok güvenilen organlar çiftleflme organlar›d›r.
Çiftleflme süresi baz› kelebeklerde saatlerce sürmesine karfl›l›k, sineklerde birkaç
saniye ile s›n›rl›d›r. Çiftleflme say›s›, genellikle, çiftleflme süresi k›sa olan türlerde

Böceklerde Üreme, Geliflme
ve Baflkalafl›m
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Spermatofor: Erke¤in
yard›mc› bezleri taraf›ndan
salg›lanan sert bir kabukla
örtülü, içerisinde spermlerin
bulundu¤u bir kese ya da
pakettir. Bu paket penis
taraf›ndan çiftleflme
s›ras›nda diflinin içerisine
itilir.
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Taksonomi: Bir canl›n›n
s›n›fland›rmadaki yerinin
belirlenmesidir.



çok, uzun alanlarda ise azd›r. Ayr›ca uzun yaflayan türlerde bu say› fazla, k›sa ya-
flayanlarda yaln›z bir defad›r.

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 170-176 aras›ndaki sayfalarda “yumurta ve döl-
lenme” ile ilgili daha detayl› resim ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

YUMURTLAMA VEYA DO⁄URMA
Bu dönemi üç ana bafll›k alt›nda incelemek mümkündür.

1. Ovipar (=Yumurta b›rakma): Geliflme olgunlu¤una ulaflan yumurtalar›n difli
taraf›ndan vücut d›fl›na b›rak›lmas›na denir. Yumurta bazen ana taraf›ndan
belirli bir süre tafl›n›r. Hamamböceklerinde çok say›da yumurta “ootheca”
denilen koruyucu bir torba içinde abdomenin sonunda tafl›nabilir. Ancak
yumurtalar›n geliflmesi her zaman böcek vücudunun d›fl›nda olur. Böcekle-
rin büyük ço¤unlu¤u yumurta b›rakarak ço¤al›r.

2. Ovovivipar (=Yar› geliflmifl yavru b›rakma): Baz› kabuklubitlerde görülür.
Bunlarda yumurta annenin karn›nda aç›l›r ve daha sonra d›flar›ya b›rak›l›r.

3. Vivipar (=Canl› do¤urma): Yumurta anne karn›nda aç›l›p daha sonra d›flar›-
ya b›rak›l›r. Bu tür canl› do¤urma içinde e¤er larva dönemine kadar geliflti-
rilip d›flar›ya ç›kar›l›yorsa buna “larvipar”, e¤er yavru pupa olarak d›flar›ya
ç›k›yorsa, buna da “pupipar” denir. Özellikle larva do¤urma, yumurta b›rak-
ma ile ço¤alma d›fl›nda baz› döllemsiz üreyen böceklerde ikinci s›rada gö-
rülen ço¤alma fleklidir.

Genel olarak yumurta veya yavrular besin maddelerinin en çok bulunaca¤› bir
zamanda ve yumurtadan ç›kan bireylerin hemen besinleriyle temas edebilece¤i
yerlere b›rak›l›r. Özellikle yaprak gibi do¤al düflmanlar›n sald›r›s›na aç›k yerlere
yumurta b›rak›rken genellikle ilk tercih yapraklar›n alt k›sm› olmaktad›r. Türlerin
hemen hepsinde yumurta b›rak›lacak ortam çok iyi seçilir. Bu yumurtalar b›rak›l›r-
ken rüzgâr gibi d›fl etkilerden zarar görmemesi için yap›flt›r›larak b›rak›l›r. Birço-
¤unda tüm yaflam boyunca tüm yumurtalar bir defada b›rak›l›rken baz›lar›nda tek
tek b›rak›labilir. Ancak, sosyal yaflay›fll› baz› böceklerde ise (Ar› ve kar›ncalar) de-
falarca yumurtlama görülür. Yumurta say›s› türe, ortam s›cakl›¤›na beslendi¤i bitki
çeflidine ve besinin kolay al›nabilme özelliklerine göre de¤ifliklik gösterir. Baz› ka-
buklubit türlerinde ise yumurtalar difli böce¤in kendi kabu¤unun içine b›rak›larak
yavrular›n tüm d›fl etkilerden en uygun flekilde korunmas› sa¤lan›r. Anne ölse bile
onun cans›z olan bu koruyucu kabu¤u yumurtalar›n aç›lmas›na kadar onlar›n ko-
runmas›n› sa¤lar. B›rak›lan yumurta say›s› baz› böceklerde 2.000 olurken, baz› sos-
yal yaflay›fll› böceklerde ise bu say› 30.000 olabilir. Difli böcekler genellikle en son
yumurtas›n› b›rakt›ktan sonra çok k›sa bir süre daha yaflay›p ölür.

Böcek yumurtalar› ile ilgili detayl› bilgi ve resimlere ingilizce olarak http://commons.wiki-
media.org/wiki/Category:Insect_eggs sayfas›ndan ulaflabilirsiniz.

Embriyo geliflmesinden sonra meydana gelen yavru yumurtay› kemirerek açt›-
¤› k›s›mdan veya özel yap›l› kapa¤› kald›rarak, d›flar›ya ç›kar. Yumurta döneminin
süresi çok de¤iflir; birkaç saat kadar k›sa veya aylarca sürecek kadar uzun olabilir.
Fakat bu süre embriyonun oluflmas› için geçen zaman› göstermez. Baz› türlerin k›-
fl› yumurta döneminde geçirmesi halinde, yumurtadan larvan›n ç›kmas› için, bun-
lar›n kesinlikle k›fl so¤u¤una maruz kalmas› gerekir. Bu olaya “yumurta diyapo-
zu” da denir.

64 Entomolo j i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

Diyapoz: Dinlenme veya
duraklama anlam›ndad›r.
De¤iflik böceklerde bütün
geliflme dönemleri için
duraklama görülebilir.
Ancak bu olay›n bitmesi için
böce¤in içsel de¤iflimlerinin
de tamamlanmas› gerekir.



Size göre yumurtlama veya do¤urma flekillerinden hangisi böcekler için daha avantajl›
olabilir?

BÖCEKLERDE ÜREME fiEK‹LLER‹
Böceklerde, di¤er baz› hayvan gruplar›nda görülen, efleysiz üreme flekilleri yoktur.
Böcekler genellikle yumurta ile ürer. Bunlar; döllemli veya döllemsiz üremedir.

1. Döllemli (=Efleyli) üreme: Çekirge, k›nkanatl› ve kelebekler gibi baz› böcek-
lerde spermler bir arada “Spermatofor” denilen bir paket halinde bulunur.
Sineklerde hiç yoktur. Spermatofor çiftleflme s›ras›nda difli böce¤e ulaflt›r›l›r.
Bunar daha sonra diflinin vücudu içinde bulunan ve spermlerin depoland›-
¤› “sperm kesesine” aktar›l›r. Yumurta hücresi olgunlaflt›ktan sonra bir sperm
bunu döller ve döllenmifl yumurta meydana gelir. 
Çiftleflme flekilleri böceklerde de¤ifliktir. Baz›lar› uçarken, baz›lar› dinlenir-
ken baz›lar› da yüzerken çiftleflebilir. Çiftleflmede efllerin durufl tarzlar› da
çok de¤ifliklik gösterir. Fakat en ilginç flekil yusufçuklarda görülür. Çiftlefl-
me s›ras›nda erkek karn›n sonunda bulunan k›skaç ile difliyi boyun k›sm›n-
dan yakalar ve cinsel organ›n› kendininkine yaklaflt›rma¤a zorlar. 
Baz› böceklerde çiftleflme bir defa oldu¤u halde (Monogamie), baz›lar›nda
birden fazlad›r. Baz›lar›nda bir erke¤in birden fazla difli ile çiftleflmesi (Poly-
gamie) ve bir diflinin birden fazla erkek ile çiftleflmesi (Polyandrie) de ola-
bilir. Böceklerde çiftleflme say›s› böce¤in b›rakt›¤› yumurta say›s› ve böcek-
lerin o topluluk içindeki erkek/difli oran›na ba¤l›d›r. E¤er difli bir böcek çok
say›da yumurta b›rak›yorsa ve erke¤in kendisine ulaflt›rd›¤› spermler biterse
bu böcek birden fazla çiftleflmeye gereksinim duyabilir. Ya da o toplulukta
diflilerin say›s› az ise difliler ayn› flekilde birden fazla çiftleflebilir. Ancak bu
çiftleflmelerin bir tek amac› vard›r. O da böceklerin çok say›da yumurta ve-
ya yavru vererek nesillerinin devam etmesini sa¤lamakt›r. Bunun tam tersi
bir durum da erkeklerin say›s›n›n diflilere oranla az olan topluluklarda er-
kekler yine nesillerinin devam› için birden fazla çiftleflme gerçeklefltirebilir.
Ancak baz› türlerde özellikle erkek böcekler bir kez çiftlefltikten sonra a¤›z
parçalar› geliflmedi¤i için çiftleflme görevleri bitince ölür.

2. Döllemsiz üreme (=Parthenogenesis) Döllenmemifl yumurtayla üremedir.
Yusufçuklarda ve de¤iflikkanatl›lar tak›mlar›nda görülmez. Üç ayr› üreme ti-
pi vard›r. 
a) Arrhenotokie: Difli böceklerin b›rakm›fl olduklar› döllemsiz yumurtalar-

dan sadece erkek yavrular meydana gelir. Balar›lar› ve beyazsinekler gi-
bi baz› böcek familyalar›nda bulunur.

b) Thelytokie: Döllemsiz yumurtalardan sadece difli yavrular meydana ge-
lir. Örnek olarak baz› de¤nek çekirgesi türlerini gösterebiliriz.

c) Amphitokie: Döllemsiz yumurtalardan her iki cinsiyette de yavru meyda-
na gelebilir. Bu tipe örnek olarak Saga cinsine ba¤l› çekirgeleri göstere-
biliriz.

Balar›lar›n›n kraliçeleri kendi iste¤ine ba¤l› olarak baz› yumurtalar›n› döllet-
tirmez. Bunlardan erkek ar›lar ç›kar. Döllenmifl yumurtalar›n da beslenme
durumuna göre ya kraliçe (10 mg ar›sütü yiyenler) ya da iflçi ar› (3 mg ar›-
sütü yiyenler) olur.
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Böceklerin döllemli ya da döllemsiz üremelerinden hangisi tar›msal üretim aç›s›ndan da-
ha kötüdür?

Döllemli ve döllemsiz d›fl›nda baz› üreme flekilleri de vard›r. Bunlar afla¤›da k›-
saca aç›klanm›flt›r.

a) Heterogoni: Döllemli ve döllemsiz üreme flekillerinin birbirini izlemesine
denir. Örne¤in yaprakbitleri yaz aylar›nda döllemsiz olarak ürer. Yani bütün
yaz boyunca difli yavrular vererek ürer. Sonbaharda ise hem erkek hem de
difli yavrular ortaya ç›kar. Bunlar gelifltikten sonra çiftleflir, yani döllemli üre-
meye geçerler.

b) Paedogenesis: Ergin hale gelmemifl böceklerin olgun yumurtalara sahip ol-
malar›na ve döllemsiz olarak üremeleridir. Sadece birkaç böcek türünde
görülür.

c) Polyembrioni: Bu üreme fleklinde, bir yumurtadan birden fazla yavru mey-
dana gelir. Bu tip ço¤alma, parazitoit olarak yaflayan ar›c›klarda görülür. Ba-
z› türlerde bir yumurtadan 2.000 yavru meydana gelebilir.

Parazitoit böcekler genelde bizler için çok faydal› olan ve biyolojik savaflta kullan›lan ya-
rarl›lard›r. Ancak bir canl›n›n içine çok say›da yumurta b›rakma olay› bizim istedi¤imiz
bir olay de¤ildir. Yukar›daki örnekte oldu¤u gibi 2.000 de¤iflik böce¤i öldürmesi gerekir-
ken sadece bir böce¤i öldürmesi biyolojik savafl aç›s›ndan kötü bir sonuçtur.

d) Hermafrodit üreme : Ayn› bireyin bünyesinde hem erkeklik ve hem de di-
flilik cinsel hücrelerinin olmas› ve bunlar›n yavrular› meydana getirmesidir.
Böceklerde çok nadir görülür. En çok bilinen örne¤i “Torbal›koflnil” olarak
bilinen böcek türüdür.

‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 98-109 aras›ndaki sayfalar-
da “böceklerde üreme flekilleri ve geliflme” ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

BÖCEKLERDE BAfiKALAfiIM (=METAMORPHOS‹S)
Ergin olmak için, bir böce¤in geçirdi¤i de¤iflikliklere baflkalafl›m ad› verilir. Fakat
bütün böcek tak›mlar›nda ayn› flekilde baflkalafl›m görülmez. Bunlar olufllar› bak›-
m›ndan befl k›sma ayr›labilir.

1) Ametabol (=Baflkalafl›ms›z): Yavrular tam anlam› ile ergine benzer. Erginler-
den fark›, efleysel organlar›n tam geliflmemifl olmas›d›r. Sadece bir deri de-
¤ifltirerek ergin döneme geçer. Bu baflkalafl›m flekli kanats›z böcekler alts›-
n›f›nda görülür.

2) Neometabol: Bu baflkalafl›mda yavrular›n ergin hale geçebilmeleri için bir
veya iki uyufluk ara dönem geçirilmesi gereklidir. Kanat taslaklar› oldukça
geç dönemlerde ortaya ç›kar. Bu flekildeki baflkalafl›ma örnek olarak
Thripsleri, beyazsinekler ve kabuklubitler üstfamilyas›n› (sadece erkekle-
ri) gösterebiliriz.

3) Hemimetabol (=Yar› baflkalafl›m): Yavrular›n ergine benzemesine karfl›n ka-
natlar› yoktur ve vücut bölümleri erginden oldukça küçüktür. Yavrular› ge-
lifltikçe kanatlar belirir ve bölümler aras›ndaki orant› normale döner. Gerçek
pupa dönemi yoktur. Bu baflkalafl›ma örnek olarak çekirgeleri, de¤iflik ve
eflkanatl› böcek tak›mlar›n› gösterebiliriz.
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4) Holometabol (=Tam baflkalafl›m): Bu baflkalafl›m fleklinde yavrular, ergin ol-
madan önce gerçek bir pupa dönemi geçirir. Bu dönemde larvan›n iç or-
ganlar› kaynaflarak ergine benzeme¤e bafllar. Baz› böcek türlerinde ise son
larva döneminde d›fl kanat tasla¤› görülür. Bu nedenle bunlara pupa önce-
si dönem anlam›na gelen “Prepupa dönemi” de denir.

5) Hypermetabol (=Çok flekilli baflkalafl›m): Az say›da da olsa baz› böcek fa-
milyalar›nda oldu¤u gibi de¤iflik yap›daki birbirine benzemeyen larva dö-
nemleri aras›na bir de yalanc› pupa döneminin kar›flt›¤› ve larva dönemleri-
nin d›fl görünüm olarak birbirine benzemedi¤i baflkalafl›m fleklidir.

Tam veya yar› baflkalafl›m geçiren böceklerle savafl›m yaparken hangisine karfl› daha dik-
katli olmam›z gerekir? Neden?

YAVRU (LARVA VEYA N‹MF) DÖNEM‹
Yumurtadan yeni ç›kan yavrular, kanats›z ve küçüktür: D›fl görünüm olarak genel-
likle ergine de benzemezler. Tam baflkalafl›m geçiren böceklerin yavrular›na “lar-
va”, yar› baflkalafl›m geçiren böceklerin yavrular›na da “nimf” ad› verilir. Ergin ha-
le gelinceye kadar, türlere göre de¤iflen say›da olmak üzere deri de¤ifltirerek bü-
yümesi gerekir. Böcek vücudunun d›fl›n› kaplayan deri ve bafl iskeleti, vücut ile
birlikte ayn› oranda büyüyemez. Belirli bir büyümeden sonra, deri ve bununla bir-
likte bafl iskeletinin at›larak daha büyü¤ünün oluflturulmas› gerekir. ‹ki deri de¤ifl-
tirme aras›nda geçen zaman içindeki dönemlere “Birinci dönem larva veya nimf”,
“‹kinci dönem larva veya nimf” gibi adlar verilir. Larva dönemlerinin say›lar› böcek
türlerine göre de¤iflir. Genel olarak 4-5 adet yavru dönemi olmas›na karfl›l›k, ka-
nats›z böcekler alts›n›f›nda bir adet, çekirgelerde befl adet, kelebeklerde genellik-
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Resim 5.1

Yumurta Nimf dönemleri Ergin

Yar› baflkalafl›m
geçiren bir
de¤iflikkanatl›
böcek türünün
geliflme dönemleri 

Resim 5.2

Larva Pupa Ergin

Kaynak:http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Ontwikkelstadia_wespenpop
pen.jpg&filetimestamp=20070411211849 Eriflim tarihi: 15.03.2011
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Tam baflkalafl›m
geçiren bir ar›
türünün geliflme
dönemleri 



le befl adet, ar›larda sekiz adet ve birgünlük böceklerde ise bu say› 40 adet olabi-
lir. Genellikle bu say› beslenme durumuna ya da çevrenin s›cakl›¤›na göre de¤ifle-
bilir. Yumurtadan ç›kan yavruya “Genç larva veya nimf”, son dönemdeki yavruya
da “Yafll›, olgun larva veya nimf” denir.

Deri de¤ifltirme olay›nda böcek kitinden oluflan derisini y›rtarak vücut üzerinden
atar ve yerine yenisinin yapar. Bu olay›n bafllamas› için beyindeki salg› bezleri tara-
f›ndan salg›lanan hormonlar arac›l›¤›yla olur. Uyar›y› alan hypodermis hücreleri
d›fl derinin alt›na do¤ru yeniden kitin salg›lamaya bafllar. Eski ve yeni kitin tabaka-
s› aras›na ak›t›lan salg›lar yard›m› ile deri gö¤üs halkalar›n›n s›rt k›sm›nda bulunan
ve kitince zay›f olan “T” fleklindeki k›sm› vücut hareketleri ile y›rtarak d›flar›ya ç›kar.
Böylece eski deri at›lm›fl ve daha büyük olan yeni deri oluflturularak böcek büyü-
müfl olur. Bu dönemde yavru d›fl sald›r›lara karfl› savunmas›z bir hale gelir.

LARVA T‹PLER‹
Ço¤unlukla ergin vücut yap›s›na hiç benzemeyen yavrulara larva denir. Bunlar ge-
nellikle tam baflkalafl›m geçiren böceklerin yavrular›d›r. Genel görünümü uzun ve
silindirik yap›dad›r. Derileri ince ve yumuflakt›r. Antenler genel olarak çok k›sal-
m›flt›r. A¤›z parçalar› çi¤neyici tiptedir. Baz›lar›nda bafl çok küçük bir görünüm al-
m›flt›r. Bacak say›lar› tak›m ve türlere göre de¤ifliklik gösterir. Bazen tamamen kay-
bolmufltur. Tam baflkalafl›m geçiren böceklerin en zararl› oldu¤u dönemdir. Deri
de¤ifltirmek ve büyüyerek ergin olmak için oburca beslenerek zarar yaparlar. Tam
baflkalafl›m gösteren böcek larvalar› dört tipe ayr›labilir.

1) Kampodeid larva: Bu tip larvalar›n bir çift anten ve üç çift gö¤üs baca¤› var-
d›r. Genellikle h›zl› hareket kabiliyetine sahiptirler. Abdomen sonunda cer-
ci bulunur. Baz› k›nkanatl› ve sinirkanatl› böceklerin larvalar› bu tiptedir.

2) Manas tipi larva (kad› lokmas›): Bu tip larvan›n fliflman ve silindirik yap›l›
vücudu k›vr›k olarak durur. Üç çift gö¤üs baca¤› vard›r. Vücutlar›na oranla
bacaklar› çok küçük kald›¤› için di¤er larva tiplerindeki bacaklar gibi bunlar
tam olarak yürüme iflini yerine getiremez. Genellikle toprak içerisinde yafla-
yan bu larvalar, bitkisel ve bozulmufl hayvansal maddeleri yer. Bu tipe en iyi
örnek k›nkanatl›lar tak›m›n›n Scarabaeidae familyas›na ait böceklerdir.

3) Bacaks›z larva: Bu tip larvalarda hiç bacak yoktur. Halkal› solucanlar gibi ka-
s›larak hareket ederler. Baz›lar› s›çrama yetene¤indedir. Kapal› yerlerde ya-
flad›klar› için gözleri yoktur. Baz›lar›nda bafl ufalm›fl veya yok olmufltur.

4) T›rt›l: Vücut ince uzun ve üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka abdomende de
bacaklar› bulunur. Bundan dolay› bacaklar›n› yürüme iflinde çok iyi kulla-
n›rlar. Bu tipi üçe ay›rmak mümkündür.
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Hypodermis hücreleri:
Böcekleri d›fltan koruyan
sert kitin tabakas›n›n hemen
alt›nda bulunan ve deri
de¤ifltirme s›ras›nda yeni
kitin tabakas›n› oluflturan
katmand›r.

Manas tipi Bacaks›z Kampodeid

Resim 5.3

Larva tipleri



a) Gerçek t›rt›l: Üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka, abdomenin 3, 4, 5 ve 6.
bölümlerde birer çift abdomen baca¤› (toplam dört çift yalanc› bacak) ve
ayr›ca son bölümde de bir çift (anal bacak) bulunur. Toplam sekiz çift
baca¤a sahiptir. Geometridae familyas› d›fl›ndaki kalan bütün kelebekle-
rin larvalar› bu tiptedir.

b) Mühendis t›rt›l: Üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka ve ayr›ca kar›n bölmele-
rinin sadece alt›nc› ve dokuzuncusunda birer çift bacak bulunur. Hepsi
befl çifttir. Kelebeklerden sadece Geometridae familyas› t›rt›llar› bu tip-
tedir. Abdomende sadece iki çift bacak olmas›ndan dolay› kendini ileri-
ye at›p çekmesini ölçüm yapan mühendislere benzetildi¤i için bu isim
verilmifltir.

c) Yalanc› t›rt›l: Üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka, abdomende toplam 6-8 çift
bacak bulunur. Bunlar›n ilki ikinci kar›n bölümündedir. Bu durumda gö-
¤üs bacaklar› ile kar›n bacaklar› aras›nda sadece bir bofl bölüm vard›r.
Gerçek t›rt›llarda ise iki bölme bofltur. Baz› ar›larda görülür.

Hasan Çanakç›o¤lu’nun “Orman Entomolojisi (1989, ‹stanbul)” isimli eserinin 78-80 ara-
s›ndaki sayfalarda “larva tipleri” ile ilgili daha detayl› flekil ve bilgilere ulaflabilirsiniz.

PUPA T‹PLER‹
Tam baflkalafl›m geçiren böcekler, larva döneminden ergin dönemine geçebilmek
için bir ara dönem geçirmesi gerekir. Bu ara döneme “pupa” denir. Bu dönem, iç
organlar›n kaynaflarak larvaya ait baz› organlar›n yok olup ergine do¤ru de¤iflim
gösterdikleri dönemdir. Böcekler, bu dönemi genellikle korunakl› yerlerde geçir-
me¤e çal›fl›r. Bu ola¤anüstü de¤iflimin oldu¤u dönem süresince böcek hareket et-
mez ve beslenmez. Bütün fizyolojik faaliyetleri azal›r. Yumurtadan ç›kt›ktan sonra
böceklerin en savunmas›z dönemidir. Baz› böcek larvalar›, son larva dönemini ta-
mamlarken, genellikle a¤›zlar›ndan ç›kard›klar› ipe¤imsi iplikçiklerle s›k dokulu
korunakl› bir yap› oluflturur. Bu yap›ya “koza veya kokon” ismi verilir. Larva daha
sonra bunun içinde yine korunakl› bir dönem olan pupa dönemine girer. Böylece
böcek d›fl etkilere karfl› kendisini daha iyi korunakl› bir hale getirir. Bu iplikçikle-
rin yap›s› türlere göre de¤ifliklik gösterir. 

Ayr›ca, peygamberdeveleri gibi baz› böceklerin salg›lad›klar› ve yumurtalar› d›fl
etkilerden koruyan köpük de kokon olarak isimlendirilir. Pupa döneminin süresi
türlere ve çevre flartlar›na göre de¤ifliklik gösterir. Ancak olumsuz koflullara karfl›
en dayan›kl› dönem olmas› nedeniyle tam baflkalafl›m geçiren böceklerin önemli
bir k›sm› k›fl› pupa döneminde geçirir. Pupalar›n hepsi görünüm olarak birbirine
benzemez. Görünümlerine bak›larak de¤iflik tiplere ayr›lmas›na karfl›n genellikle
üçe ay›rmak mümkündür.
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Anal: Anüse ait anlam›na
gelir. Yani kat› d›flk›lar›n
d›flar›ya at›ld›¤› deliktir.

Resim 5.4
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1) Serbest pupa (Pupa libera): Bu pupa tipinde anten, bacak ve kanat izleri vü-
cut üzerinde serbest olarak bulunur. Ar›lar, k›nkanatl›lar, sinirkanatl›lar tak›-
m› ile baz› sineklerde görülen pupa tipidir.

2) Mumya pupa (Pupa obtecta): Bu pupa tipinde anten, bacak ve kanat izleri
vücut üzerine yap›flm›fl olarak bulunur. Ergin hale geçince, böcek pupa
gömle¤ini s›rt taraf›nda kitinsel olarak zay›f olan bölgeden y›rtarak d›flar›ya
ç›kar. Ar›lar, k›nkanatl›lar, sinekler tak›mlar›na ba¤l› baz› familyalar ile kele-
beklerin hemen hemen tamam›nda görülen pupa tipidir. Sadece kelebek
pupalar›na “Krizalid” ad› verilir.

3) F›ç› pupa (Pupa coarctata): Birçok sinek familyas›nda bu tip pupa vard›r.
Oval flekilli olan yap› üzerinde enine bölüm çizgileri görülür. Böcek ergin
hale gelince, f›ç›n›n uç k›sm›ndaki kapak fleklinde k›sm› iterek d›flar›ya ç›-
kar. Sadece sineklerde görülen ve son larva derisinin sertleflmesiyle oluflan
bu pupa tipine özel olarak “puparium” ad› da verilir.

BÖCEK B‹YOLOJ‹S‹ ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI TANIMLAR

Biyolojik Dönem
Böceklerin yaflamlar› boyunca geçirdikleri dönemlerinin her birine (yumurta, lar-
va veya nimf, pupa ve ergin) biyolojik dönem denir. Tam baflkalafl›m geçiren bö-
ceklerde bu dönemlerin say›s› dört, di¤er böceklerde ise bu say› üçtür.

Geliflme Dönemi Süresi
Bir böce¤in, yumurta döneminden bafllay›p, ergin hale gelmesine kadar geçirdi¤i
biyolojik dönemlerin süresinin toplam›d›r. Bu süre, böcek türlerine göre farkl›l›k-
lar gösterir. Yaz aylar›nda türe ve baz› abiyotik faktörlere ba¤l› olarak de¤iflme-
sine karfl›n o koflullar içinde böce¤in geliflme süresini yaklafl›k olarak ortaya koyar.
Ancak özellikle y›lda birden fazla döl veren böcek türlerinde, böce¤in olumsuz k›fl
veya uygun olmayan koflullarda geçirece¤i dönem söz konusu olursa bu durumda
böcekler genellikle diyapoz döneminde olaca¤› için geliflme sürelerine bu durak-
lama dönemlerinin de eklenmesinden dolay›, normal koflullardaki (Bahar ve yaz
aylar›) sonuçlardan daha uzun bir süre söz konusu olacakt›r.
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Serbest Mumya F›ç›

Resim 5.5

Baz› pupa tipleri

Abiyotik faktörler: Cans›z
etkenler. Yani böcekleri
etkileyen su, s›cakl›k,
rüzgâr, nem vb. gibi
faktörlerdir.



Geliflme süresi bazen bir y›ldan çok fazla devam eder. Bunlara örnek belli dö-
nemlerinde toprak alt›nda yaflayan k›nkanatl›lar›n Scarabaeidae familyas›d›r. An-
cak en bilinen ve ilginç örnek onyedi y›ll›k büyük a¤ustosböceklerinde görülen ve
ismini almas›na neden olan geliflme dönemi sürelerinin onyedi y›lda tamamlama-
s›d›r. Yine birgünlükler tak›m›na ismini veren böceklerin geliflme süresi yaklafl›k
bir y›l veya biraz daha uzun sürdü¤ü halde erginlerin yaflam süresi bir veya iki
gündür.

Döl (=Nesil, Kuflak)
Bir böce¤in yumurta döneminden tekrar ilk yumurtas›n› b›rakmas›na kadar geçen
süreye denir. Bu süreye k›fl aylar›nda veya olumsuz sürelerdeki duraklama dönem-
leri de dahil edilir. Ancak esas belirleyici olan böceklerin özellikle ihtiyaç duydu-
¤u daha do¤rusu geliflebilmesi için gerekli en düflük s›cakl›klar›n (Etkili s›cakl›klar)
üzerindekilerdir. Yani y›lda verilen döl say›s› böceklerin türüne ve o bölgede o y›l-
ki s›cakl›klara göre de¤iflim gösterir. E¤er böcekler y›lda sadece bir döl veriyorsa
buna “univoltin”, iki döl veriyorsa “bivoltin” üç döl veriyorsa “trivoltine” olarak
isimlendirilir. Daha fazla döl verenlere ise “multivoltin” denir. Örnek olarak baz›
yaprakbiti türleri y›lda yaklafl›k 50 (Multivoltin) civar›nda döl verirken kirazsine¤i
gibi baz› türlerde y›lda sadece bir döl vermektedir. Ayr›ca yukar›da aç›kland›¤› gi-
bi onyedi y›ll›k büyük a¤ustosböceklerinde görüldü¤ü gibi onyedi y›lda veya di-
¤er baz› böceklerde oldu¤u gibi birkaç y›lda bir döl veren türler de bulunabilir.

Bazen ayn› tür böcek s›cak olan yerlerde so¤uk olan yerlere oranla daha fazla döl verir. Bu
da s›cakl›¤›n böceklerin y›lda verdikleri döl say›s› üzerinde önemli bir belirleyici faktör
oldu¤unu göstermektedir. 

K›fllama Dönemi
Böcekler türlere göre de¤iflmek üzere genlerinde var olan bilgiler ›fl›¤›nda kendi
biyolojisi gere¤i k›fl› kendileri için en uygun biyolojik dönemde geçirme e¤ilimi
vard›r. Ancak bu durum baz› zorunlu dinlenme dönemi bulunmayan ve k›fl›n da
besin bulabilen böceklerde de¤ifliklik gösterebilir. Örne¤in; seralarda bulunan
yaprakbitleri gibi baz› böcek türleri koflullar istedikleri gibi olunca k›fllama ihtiya-
c› duymadan beslenme ve üremelerine devam eder. Elbette bu gibi durumlarda o
böce¤in y›lda verdi¤i döl say›s›nda art›fl olur.

Bir böce¤in k›fllama dönemi hakk›ndaki bilgiler bize böceklerle savafl yöntem-
ler ile ilgili çok önemli olanaklar sa¤layabilir. Çünkü k›fl› do¤a koflullar›nda geçir-
me¤e çal›flan böcekler kendileri için korunakl› bir yer bulur ve orada genellikle ha-
reketsiz ve beslenmeksizin (Diyapoz) en az enerji harcayarak, vücutlar›na biriktir-
dikleri ya¤lar› yakarak buradan sa¤lad›klar› su ve enerji ile (yumurta ve pupa dö-
nemi hariç) olumsuz k›fl koflullar›n› atlatma¤a çal›fl›r. Bu durumda hareketsiz olan
böcekler o y›l için daha bizim ürünlerimize zarar vermeden uygun bir savafl›m
yöntemi varsa kullan›larak böcek populasyonlar› önemli oranda azalt›labilir. K›fl
aylar›nda yap›lan savafl yöntemlerinin ço¤unda böce¤in o andaki zarar yap›p-yap-
mamas›n›n savafla karar vermede hiçbir önemi yoktur. Savafl›n amac› böcek popu-
lasyonlar›n›n zarar vermeden önce azalt›lmas›d›r.

100 g ya¤›n yanmas›yla 105 g su oluflur. Böcekler kötü koflullarda bu suyu kullanarak ya-
flamlar›n› devam ettirme¤e çal›fl›r. 
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Populasyon: Ayni türe ba¤l›
bireylerin oluflturdu¤u
topluluklara denir.
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Böceklerin Ömrü
Böcekler için ömür; nimflerin en son gömlek de¤ifliminden, tam baflkalafl›m geçi-
ren böceklerin ise pupadan ç›kt›klar› andan ölümlerine kadar geçen süredir. Ergin
hale gelen böceklerde art›k geliflme ve büyüme görülmez. Ancak baz› böcek tür-
lerinde özellikle difli böceklerin ergin olmalar›na karfl›n üreyebilme kabiliyetlerini
kazanmalar› için beslenmeleri gerekebilir. Bunun nedeni, özellikle k›fl› ergin veya
pupa dönemlerinde geçiren böceklerin enerjilerinin büyük bir k›sm›n› hayatta kal-
mak için kullanmalar›ndan dolay› üreme sistemlerinin ço¤almaya haz›r duruma
gelmemifl olabilir. Böceklerin ömür süreleri türlere göre çok de¤ifliklik gösterir.
Ömürleri en k›sa olan birgünlük böcekler sadece bir gün yaflarken, sosyal yaflay›fl-
l› böceklerden beyaz kar›ncalar›n kraliçesi yaklafl›k 15 y›l yaflayabilir.

Olgunlaflma Yemesi
Baz› böceklerin pupa, hatta son dönem larvalar›nda pek çok say›da yumurta ol-
gunlaflm›fl olabilir ve ergin olup çiftlefltikten sonra yumurtlama bafllar. Ancak, yu-
kar›da aç›kland›¤› gibi baz› böceklerde henüz geliflmemifl durumda olabilir. Bir sü-
re daha erginlerin beslenmesinden sonra yumurtalar olgunlafl›r. Bu ergin beslen-
mesine “olgunlaflma yemesi” denir.

Diyapoz (=Dinlenme, Duraklama Dönemi)
Di¤er baz› hayvanlarda oldu¤u gibi böcekler de bazen faaliyetlerine ara verir. Bu
olaya “diyapoz” denir. Fakat her duraklama diyapoz de¤ildir. Duraklama olay› bö-
ce¤in geliflmesine bir süre için ara vermesidir. Bu dönemde böcekler hareket et-
meden ve beslenmeden yaflamaya devam eder. Diyapoza girme olay› genellikle
uygun olmayan s›cakl›k ya da di¤er faktörler nedeniyle olabilir. Ancak sadece uy-
gunsuz koflullardan dolay› görülen duraklamaya “Yalanc› diyapoz (quiescens)” ad›
verilir. Ancak yalanc› diyapoz, duraklama koflullar›n›n normale dönmesi ile hemen
biter. Diyapoz da ise koflullar uygun duruma gelse bile belirli baz› fizyolojik de¤i-
flimlerin tamamlanmas› gerekir. Bu olaya neden olan etkiler endokrin salg›lar›d›r.

Y›lda bir döl veren böceklerin do¤a flartlar›nda her zaman ayn› geliflme döne-
minde diyapoz görülür. Birden fazla döl verenlerde ise bu olay, o böce¤in tüm
döllerinde de¤il baz› döllerinde görülür. Baz› türler için diyapoz zorunlu olmad›¤›
halde baz›lar›nda zorunludur. Örne¤in; Ekvatora yak›n olan tropik ve subtropik
bölgelerde bulunan türlerde gerçek diyapoz zorunlulu¤u yoktur. 

‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 116-119 aras›ndaki sayfa-
larda “böceklerin üreme ve geliflmelerine iliflkin di¤er bilgiler” bölümünde konu ile ilgili
daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Böceklerde üreme çeflitlili¤ini anlayabilmek

Böceklerde üreme çok çeflitli flekillerde olur. Üre-
me flekillerini bilmek bize en baflta o böce¤in bi-
yolojisi ve ço¤almas› ile ilgili önemli ipuçlar› ve-
rir. Bir böce¤i daha detayl› tan›mak için biyoloji-
si incelerken bunu bilmek flartt›r. Ayr›ca böcek
zararl› ise savafl›m yapma zaman ve flekline karar
vermemizde önemli rol oynar. Faydal› bir böcek
ise o böcekten zararl› böceklerle savaflta nas›l
yararlanabilece¤imiz ile ilgili bize yol gösterir. 

Böceklerdeki yumurtlama veya do¤urman›n on-

lar›n yaflamlar›ndaki etkilerini analiz etmek 

Böceklerin bazen tehlikeli olabilme e¤ilimlerinin
temelinde onlar›n b›rakt›klar› yumurta veya yav-
ru say›lar›n›n çok fazla olmas›d›r. Baz› zararl› bö-
cekler 2.000 adet yumurta b›rakabilir. E¤er bu
böcek türü y›lda çok say›da döl de verirse so-
nuçta karfl›m›za savafl›lmas› gereken bir güç ola-
rak ç›kar. Ayr›ca böceklerin yumurtalar›n› di¤er
canl›lar›n ulaflamayaca¤› yerler b›rakma davran›-
fl› da onlar›n ço¤almalar›n› destekler. Karada ya-
flayan di¤er memelilere oranla ço¤alma güçleri-
nin bu fazlal›¤›, onlar› engelleyen çok say›da fak-
törlere ra¤men bizlere zarar verebilecek derece-
ye ulaflmalar› oldukça dikkat çekici bir olayd›r.
Bu yüzden böceklerin kontrol alt›nda tutulmas›
için devaml› olarak yak›ndan takip edilmesi ge-
rekmektedir.

Böceklerdeki baflkalafl›m ile onlar›n biyolojileri

aras›nda iliflkiyi kurmak

Yar› baflkalafl›m geçiren böceklerin yavrular› er-
ginlerine benzedi¤i için bunlar›n bir dereceye
kadar tan›nmas› veya erginlerine benzetilmesi
mümkün olabilir. Ancak tam baflkalafl›m geçiren
böceklerin yavrular›n›n erginlerine benzetilmesi
ço¤u zaman çok zordur. Örne¤in bir çekirge yav-
rusu her zaman erginine benzer. Aradaki dikkat
çeken en önemli fark erginin kanatlar› tam olufl-
tu¤u için uçabilmesidir. Di¤er yap›lar› yavrula-
r›nda daha küçük olmas›na karfl›n ayn›d›r. Ancak
tam baflkalafl›m geçiren böceklerde durum çok
farkl›d›r. Bir t›rt›l›n kelebek olabilece¤ini
anlayabilsek bile onun hangi tür olabilece¤ini
bilmemiz uzmanl›k gerektiren bir ifltir. Bu ay›r›-

m› yapamamam›z›n sonucunda o yavrunun bel-
ki de zararl› olmayan bir böce¤e ait olabilece¤i-
ni de her zaman için dikkate almam›z gereklidir.

Böceklerdeki larva ve pupa çeflitlerini ay›rt etmek

Böceklerin bilimsel olarak teflhisleri veya pratik
olarak do¤ada tan›nmalar›n› sa¤layan d›fl görü-
nümleri ilk karfl›laflmada bize ön bilgiler verebi-
lir. Ancak bu olay için böceklerin ergin dönem-
de olmalar› gerekir. Do¤ada ise her zaman bö-
ceklerin ergin dönemleri bulunmayabilir. Genel-
likle böceklerin ergin öncesi dönemleri daha faz-
la zararl› olabildikleri için bunlar›n bu dönemle-
rinin de teflhis olmasa bile tan›nmalar›n› sa¤laya-
cak özelliklerinin bilinmesi önem tafl›r. Özellikle
tam baflkalafl›m geçiren böceklerin yavrular› ebe-
veynlerine hiç benzemedi¤i için bunlar›n ergin
öncesi dönemde tan›nmalar› gerekir. Bu durum-
da onlar›n ergin öncesi larva ve pupa dönemle-
rini bilmemiz, kesin teflhis olmasa da yaklafl›k bir
tan›lama yapmak için bize çok önemli ön bilgiler
verebilir. Bu tan›lama sonucunda onlarla nas›l
bir savafl yapmam›z gerekti¤ine karar vermemiz
daha do¤ru olur.

Böceklere özgü baz› biyolojik davran›fllar› ve do-

¤urdu¤u sonuçlar› üzerine etkilerini tart›flmak

Böceklerin yaflamlar›nda onlar›n türlerine özgü
olan biyolojik farkl›l›klar vard›r. Bunlar o böcek-
leri tan›mam›zda bazen bize çok yard›mc› olur.
Bu tan›ma sonucunda da zararl› bir böcek oldu-
¤una karar verilmesi durumunda savafl›m için ge-
rekli baz› özel ipuçlar›n› bize verebilir. Böcekle-
re karfl› savafl›mda bu ipuçlar›n›n çok büyük öne-
mi vard›r. Örne¤in bir böce¤in erginin ömür sü-
resini, k›fl› nerede ve nas›l geçirdi¤i, y›lda kaç
döl verdi¤i, yavru dönemlerinin süresi, uyufluk
dönemlerinin hangisi oldu¤u ve ne kadar sürdü-
¤ü gibi bilgiler böcekleri daha yak›ndan tan›ma-
m›za ve e¤er zararl› ise ne gibi savafl›m taktikle-
ri uygulayabilece¤imize karar vermede bize çok
önemli bilgiler verir.

Özet
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1. Diflilerinde defalarca yumurtlama davran›fl› olan bö-
cekler afla¤›dakilerden hangisidir ?

a. Ar›lar
b. Çekirgeler
c. A¤ustosböcekleri
d. Sinekler
e. Kelebekler

2. Spermatofor ne demektir?
a. Spermlerin bir efor (güç) harcayarak b›rak›lma-

s›d›r.
b. Diflilerde spermlerin depoland›¤› kesedir.
c. Erkek böceklerin spermleri difliye bir kese için-

de ulaflt›rmas›d›r.
d. Çiftleflme zaman›na kadar spermlerin erkek bö-

cekte depolanmas›d›r.
e. Diflinin erkekle çiftleflmek için salg›lad›¤› sperm

çekme kokusudur.

3. Polygami ne demektir?
a. Bir erke¤in birden fazla difli ile çiftleflmesidir.
b. Bir diflinin birden fazla erkek ile çiftleflmesidir.
c. Erkek ve difli üreme organlar›n›n ayni birey üze-

rinde bulunmas›d›r.
d. Ergin hale gelmemifl böceklerin olgun yumurta-

lara sahip olmas›d›r.
e. Döllemli ve döllemsiz üreme flekillerinin birbiri-

ni izlemesidir.

4. Tam baflkalafl›m geçiren bütün böceklerin yavrular›-
na verilen ortak ad afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Nimf
b. T›rt›l
c. Larva
d. Kurtçuk
e. Yavru böcek

5. Gerçek t›rt›lda kaç çift bacak bulunur?
a. 3
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8

6. Afla¤›daki baflkalafl›m flekillerinden hangisinde ger-
çek bir pupa dönemi görülür?

a. Ametabol
b. Neometabol
c. Hemimetabol
d. Holometabol
e. Hypermetabol

7. Mumya pupa tipi afla¤›daki böcek tak›mlar›ndan
hangisinde görülür?

a. Sinekler
b. Kelebekler
c. K›nkanatl›lar
d. Ar›lar
e. Yusufçuklar

8. Olgunlaflma yemesinin tamm› afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Böcek yavrular›n›n beslenerek olgun hale gel-
mesidir.

b. Ergin difli böceklerin yumurtalar›n›n olgunlafl-
mas› için beslenmesidir.

c. Böceklerin pupa dönemini rahat geçirmesi için
oburca beslenmesidir.

d. Böceklerin yavrular›n›n anne karn›nda aç›lmas›
için yapt›klar› beslenme çeflididir.

e. Böce¤in en çok sevdi¤i besini bulmak üzere do-
¤ada gezinmesi olay›d›r.

9. Afla¤›daki böceklerden hangisinin ergin süresi en

k›sad›r?

a. Sinekler
b. Birgünlükler
c. Kelebekler
d. Ar›lar
e. Kar›ncalar

10. Diyapoz’un tan›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Böceklerin geliflmeye ara vermesidir.
b. Difli böceklerin çiftleflme için ç›kard›¤› kokudur.
c. Böceklerin bir y›lda iki döl vermesidir.
d. B›rak›lan bir yumurtadan birçok bireyin ç›kma-

s›d›r.
e. Döllenmemifl yumurtalardan erkek bireylerin

ç›kmas›d›r.

Kendimizi S›nayal›m



755.  Ünite  -  Böceklerde Üreme,  Gel iflme ve Baflkalafl›m

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yumurtlama veya
Do¤urma” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yumurtan›n Olgunlaflmas›
ve Döllenme” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerde Üreme fiekilleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yavru (Larva veya Nimf)
dönemi” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Larva Tipleri” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerde Baflkalafl›m”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pupa Tipleri” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Olgunlaflma Yemesi “
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerin Ömrü”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yumurtlama veya
Do¤urma” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Baz› difli böceklerin efleysel feromon salg›lamas› onla-
r›n çiftleflmeye haz›r olduklar›n› gösteren bir iflarettir.
Erkek böcekler ancak bu kokuyu duyunca difliye yöne-
lir ve onunla çiftleflir. Difli bu kokuyu salg›lam›yorsa
bunun nedeni ya daha yumurtalar› tam olgunlaflmam›fl
ve dolay›s›yla çiftleflmeye haz›r de¤ildir, ya da daha ön-
ce çiftleflmifl ve sperm kesesinde depolad›¤› erkekten
paket halinde kendisine ulaflt›r›lm›fl olan spermler he-
nüz tükenmemifltir. Dolay›s›yla çiftleflmesi bofluna ener-
ji tüketimi olacakt›r. Bu koku salg›lanmad›¤› sürece er-
kek böcek çiftleflmek için difliyi asla rahats›z etmez. Bu
da böce¤in enerjisini beslenme ve yumurta b›rakma gi-
bi daha gerekli olan yaflamsal ifllere saklamas›na neden
olur. Bu da o türün daha fazla beslenmesine ve daha
fazla yumurta b›rakmas›na neden olur.

S›ra Sizde 2

Feromon konusunda aç›kland›¤› gibi, erkek böceklerin
spermlerini difliye koruyucu bir kese içinde ve topluca
ulaflt›rmas›, binlerce yumurta b›rakabilen diflilerin her
defas›nda çiftleflmesine gerek b›rakmaz. Bu da diflinin
zaman›n› beslenme ve yumurtlamaya ay›rmas›na neden
olur. Baz› böceklerde spermler bir defada topluca difli-
ye ulaflt›r›ld›ktan sonra e¤er difli fazla yumurta b›rakan
bir tür de¤ilse ve o toplulukta erkek oran› da diflilere
eflitse bu durumda art›k sadece tüketici durumuna ge-
len erkekler ömürlerini doldurarak ölebilir. Baz› böcek
türlerinde erkek böceklerin a¤›z parçalar› yoktur ve
spermatofor difliye ulaflt›r›ld›ktan sonra hemen ölür. Bu
neslinin devam etme görevinin bitmesi, baz› böcek tür-
lerinde, (ayn› baz› örümceklerde oldu¤u) gibi çiftleflme
sonucunda difliler erkekleri yiyebilir. Örne¤in, peygam-
berdeveleri ve yusufçuklarda durum böyledir. 

S›ra Sizde 3

Böceklerin büyük bir ço¤unlu¤unda yumurtalar b›rak›l-
d›ktan sonra anne veya baba taraf›ndan korunmaz ve
kontrol edilmez. Yani yumurtalar tüm d›fl etkilere ve
düflman sald›r›lar›na karfl› korunmas›zd›r. Canl› do¤ur-
man›n yarar›, yavrunun bir süre anne karn›nda kalarak,
ilk andaki flaflk›nl›¤›n›n geçtikten sonra d›flar›ya b›rak›l-
mas›, onun çevrenin kötü koflullar›na dayanabilmesini
ve do¤al düflmanlar›na karfl› daha haz›rl›kl› olmas›n›
sa¤lar. Yani canl› do¤urma, yumurta b›rakmaya göre
daha fazla avantaj sa¤lar.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Her dölde ortalama 100 yumurta b›rakan bir böcek tü-
rü efleyli ço¤als›n ve erkek difli oran› 1/1 yani birbirine
eflit olsun. Di¤er tür ise sadece difli birey vererek ço¤al-
s›n. Bu durumda I. dölde efleyli üreyen böce¤in say›s›;
100 yumurta * 1 =100 birey; II. dölde, 100 yumurta *
50 + 50 =550 birey V. dölde ise bu rakam yaklafl›k
“58 milyon” olur. Ancak döllemsiz üremede yumurta-
lardan sadece difli ç›kaca¤› için hesaplamay› gözden
geçirelim; 100 yumurta * 1 =100 birey, II. dölde, 100
yumurta * 100 =1000 birey; V. dölde ise bu rakam
tam olarak “100 milyar”olur. Bu durumda döllemli üre-
yen böcek türü döllemsiz olana oranla yaklafl›k olarak
2.000 kat daha fazla üremifltir. Bu hesaptan da anlafl›la-
ca¤› gibi döllemsiz üreme fleklinde böceklerin bizlerin
ürünlerine çok daha fazla zarar verece¤i ortaya ç›kmak-
tad›r.

S›ra Sizde 5

Yar› baflkalafl›m geçiren böceklerin yavrular›n›n ve er-
ginlerinin a¤›z yap›s› ayn› oldu¤u için bunlarla savaflta
kullan›lan yöntemlerde genelde bir de¤ifliklik söz ko-
nusu de¤ildir. Ancak tam baflkalafl›m geçiren böcekle-
rin yavrular› ile erginlerinin a¤›z yap›s› farkl› olabilir.
Bu durumda savafl hangi dönem için yap›lacaksa o dö-
nemin a¤›z yap›s›na uygun yöntem ve malzemelerin se-
çilmesi gerekir. Bu böceklerin a¤›z yap›lar› farkl› oldu-
¤u gibi bitkilerde beslendikleri yerler ve zarar flekilleri
de farkl› olabilir. Hatta baz› türlerde larva döneminde
zararl› olan türler ergin dönemde o bitkide hiç zarar
yapmayabilir. Bu durumda savafl yapaca¤›m›z türün ya-
n›nda onun hangi döneminin nerede ve nas›l zarar yap-
t›¤›n› bilmemiz gerekir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Böceklerin besinleriyle olan iliflkilerinin onlar›n yaflamlar› üzerine olan etki-
lerini analiz edebilecek,
Böceklerin de¤iflik maddelere yönelimlerini anlatabilecek,
Böceklerin yuva yapma davran›fllar› ile onlar›n hayatta kalma flanslar› aras›n-
daki iliflkiyi kurabilecek,
Böceklerin yumurta b›rakma ve yavrular›n› koruma davran›fllar›n›n nedenle-
ri ile ilgili yorum yapabilecek,
Böceklerde göç etme davran›fllar›n›n nedenlerini analiz edebilecek,
Böceklerde ses ç›karma davran›fllar›n›n onlar›n yaflamlar› üzerindeki etkileri-
ni ifade edebilecek,
Böceklerde salg› ç›karma davran›fllar›n›n onlar›n yaflamlar› üzerine olan etki-
lerini tart›flabileceksiniz.

‹çindekiler

• Besin
• Yönelim
• Yumurta
• Yuva yapma

• Göç etme
• Ses ç›karma
• Salg› ç›karma
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BÖCEKLERDE BESLENME DAVRANIfiLARI
Böcekler genellikle bitkisel besin almakla beraber, çok de¤iflik maddeler ile besle-
nenleri de bilinmektedir. Bu bak›mdan böcekleri çeflitli gruplara ay›rmak müm-
kündür. En s›k rastlan›lan ve beslendikleri besin grubuna göre böceklere verilen
adlar›n baz›lar› Çizelge 6.1’de verilmifltir. Tar›m aç›s›ndan önemli türler dikkate
al›nd›¤›nda fitofag olanlar, böceklerin ço¤unlu¤unu oluflturur ve bunlar ilk tüketi-
cilerdir. Entomofag olanlar ise ikincil tüketicidir. 

Hangi böcek grubundan olursa olsun e¤er sadece bir tek tür ile besleniyorsa o
böce¤e “Monofag” denir. Birbirine yak›n akraba olan gruplarla besleniyorsa “Oli-
gofag” çok say›da de¤iflik tür ile besleniyorsa bu türlere de “Polifag” ismi verilir.

Monofag türler beslendikleri türün d›fl›nda yak›n akraba olanlar üzerinde bes-
lenmeye zorlansalar bile beslenemedikleri için ölür, ya da besin almalar›na karfl›n
geliflmeleri ya da cinsel olgunlu¤a eriflmeleri mümkün olmaz. Di¤er taraftan, mo-
nofag türlerin yeryüzündeki yay›l›fl›nda bitki, s›n›rlay›c› bir etki gösterir. Bir yerde
konukçu yok ise, iklim flartlar› ve di¤er etkenler ne derece uygun olursa olsun bö-
cek oraya yerleflemez. Bu durumda böce¤in yay›lma alan› beslendi¤i bitki ile s›n›r-
l› kal›r. Polifag böcekler ise çok say›da bitki ile beslenebilmektedir. Ancak her za-
man için böce¤in beslenmeyi daha çok tercih etti¤i bitkiler vard›r.

Böceklerde Beslenme ve
Di¤er Davran›fllar

BÖCEK GRUBU BES‹N‹

Fitofag Bitkisel

Zoofag Hayvansal

Fitozoofag Ço¤unlukla bitkisel daha az hayvansal besin

Zoofitofag Ço¤unlukla hayvansal daha az bitkisel besin

Omnivor Hem bitkisel hem de hayvansal besin

Entomofag Böcek

Koprofag D›flk›

Misetofag Fungus

Nekrofag Lefl

Saprofag Çürümüfl madde

Çizelge 6.1
Böcek gruplar› ve
tükettikleri besinleri



Ürünümüze zarar veren bir böce¤in bir tek bitki ile beslendi¤ini ö¤rendi¤imizde bu bilgi-
den bu böcek türü ile savafl›mda nas›l faydalan›r›z?

Y›lda tek döl veren böceklerin zararl› olduklar› dönemlerin ayn› bitkide zarar
yapt›klar› organlar do¤al olarak ayn›d›r. Ancak y›lda birden fazla döl veren böcek-
lerde bazen bu durum de¤ifliklik gösterebilir. Yani böcek her dölünde bitkinin
farkl› organlar›nda beslenebilir. Örne¤in; zeytinlerde zararl› zeytin güvesinin çiçek-
lerde beslenen I. dölüne “çiçek dölü”, meyvelerde beslenen II. dölüne “meyve dö-
lü” ve yapraklarda beslenen III. dölüne de “yaprak dölü” ad› verilir.

Besinin çeflitlili¤i böceklerin geliflmesi üzerinde etkileri de¤ifliktir. Farkl› bitki-
lerde böceklerin geliflme süresi, b›rakt›klar› yumurta say›s›, efley oran›, ölüm ora-
n›, yaflam uzunlu¤u, a¤›rl›klar› ve vücut ölçümleri farkl›l›k göstermektedir. 

Böcekler, k›fllar› çok s›cak geçen yerler veya seralar d›fl›ndaki bölgelerde de¤i-
flik dönemlerde uyufluk halde dinlenerek geçirir. S›cakl›k art›fl› isteklerine uygun
noktaya gelince de uyufluk dönemleri biter ve geliflmelerine devam ederler. Bu du-
rumda genellikle sakland›klar› yerlerden ç›karak beslenecekleri bitkiye giderler.
Genellikle bu zamanda bitkiler böceklerin beslenebilecekleri durumda olur. Yani
böceklerin beslenecekleri bitki organlar› geliflmifl durumda olur. Bu da böceklerin
bu bitkilerde beslenerek zarar yapmas›na neden olur. Bu bilgiyi kullanarak, baz›
böceklerin k›fl›n sakland›klar› yerlerden ç›kacaklar› zaman bitkilerin istedikleri dö-
nemde olmamas› sa¤lanabilirse böceklerin zarar›n›n önüne geçilebilir. Bu durum-
da erken veya geç ekim yaparak veya çok y›ll›k bitkilerde erkenci ya da geççi çe-
flitler dikerek böcekler ortaya ç›kt›¤›nda bitkimizin onlar›n beslenmesine uygun ol-
mayan dönemde olmas›n› sa¤layabiliriz. 

Bitkilerle beslenen böcekler bi-
yolojilerine ve ayr›ca sahip olduk-
lar› a¤›z yap›lar›na göre bitkilerin
de¤iflik organlar›nda beslenebilir.
Bunlar; bitkilerin yaprak, sürgün,
meyve, dal, tohum, gövde ve kök
gibi k›s›mlar› olabilir. 

A¤›z yap›s› çi¤neyici olup da
yaprak ve sürgünlerde beslenen-
ler onlar› de¤iflik flekillerde yiye-
rek zarar yapar. Bazen yapra¤›n
sadece d›fl k›sm›, bazen tüm yap-
rak parçalayarak, bazen sadece
yaprak sap ve damarlar› kalacak
flekilde ve bazen de delerek zarar
yapabilir. Meyve ve tohumdaki za-
rarlar› ise onlar› yiyerek galeriler
açma fleklinde olabilir.

A¤›z yap›s› sokucu-emici olan
böceklerin zarar flekilleri di¤erle-
rinden baz› yönlerden farkl›l›k
gösterir. Çünkü bu a¤›z yap›s›nda
sokma iflleminden önce böce¤in,
i¤nesi ile dokular› yumuflatarak
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Zeytin güvesi 
a) Ergin 
b) Larva 
c) Çiçeklerdeki 
I. dölün zarar› 
d) Meyvedeki 
II. dölün zarar› 
e) Yapraklarda 
III. dölün zarar›
(Anonymous,
1962)



daha kolay sokma yapmak için a¤z›ndan bir salya salg›lamas› sonucunda bu sal-
yan›n içinde bulunan indolik asitten dolay› bitkilerde de¤iflik flekillerde doku
ölümleri veya flekil bozukluklar› fleklinde zararlar ortaya ç›kabilir. Öncelikle soku-
lup emilen yerdeki dokular parçalan›r ve renk aç›lmas› meydana gelir. Daha son-
ra buralar› koyu renk al›p dökülebilir. Bazen de bitkinin bu salg›lara tepkisi sonu-
cu gal veya tümör oluflumu fleklinde yap›lar ortaya ç›kabilir. Benzer kanatl›lar ta-
k›m›nda bulunan böceklerin baz›lar›nda ise beslenme sonucu böcek vücuduna al›-
nan tatl›ms› maddeler hemen d›flar›ya at›l›r. Bunun sonucunda buraya gelen fun-
gus ve bakteriler bu tatl›ms› maddelerin üzerine yap›fl›r ve zamanla bu organlar si-
yah bir görünüm al›r. Bunun sonucunda ise yapraklar fotosentez yapamaz ve bit-
ki zay›f düfler. 

Böceklerin besinlerine yönelim davran›fllar›nda ›fl›k, renk, flekil, hareket, ses ve
koku gibi birçok faktörler ya tek tek, ya da çeflitli kombinasyonlar halinde rol oy-
nar. Besine yönelim, fitofag böceklerin, birçok bitki türleri veya varyeteleri aras›n-
da kendi besinlerini bulmalar›na yarad›¤› gibi parazitoit ve avc› böceklerin de ko-
nukçular›n› ve avlar›n› bulmalar›na yarar. Böceklerin besinlerine yönelmelerini
sa¤layan faktörlerin en önemlisi kokusal ve tatsal uyar› yapan faktörlerdir. Birçok
bitkilerde bulunan eterik ya¤lar, reçineler, aromatik alkoller ve alkoloitler gibi çe-
flitli kimyasal maddelerin yap›s›, böceklerin konukçusunu seçmesinde önemli rol
oynar.

Böceklerin bu davran›fl›ndan yararlan›larak bilimsel çal›flmalarda veya tar›msal
savaflta kullan›labilen çeflitli yem tuzaklar›, ya da savafl yöntemleri gelifltirilmifltir.

Böceklerin besini bulmalar› onlar›n uzaktan besin taraf›ndan çekilmesini gerek-
tirir. Besindeki ›fl›k, renk, flekil, ses, hareket, koku ve s›cakl›k gibi baz› uyar›c› fak-
törler duruma ve türlere göre de¤iflmek üzere ya tek tek ya da çeflitli birleflimler
halinde böce¤in çekilmesinde etkili olur. Uyar›lar›n mekanik, optik ve kimyasal al-
g›lay›c›lar yard›m›yla alg›lanmas› sonucu böcekte besine yönelim görülür.

Bu flekilde çeflitli uyar›lar sonucu besin bulunduktan sonra böcekler besini ta-
n›mak yani onun, beslenebilmeleri için uygun olup olmad›¤›n› anlamak üzere ba-
z› denemeler yapar. Genellikle temas ve tat alg›lay›c›lar› yard›m›yla yap›lan dene-
meler sonunda besin uygun bulundu¤unda beslenme olay› bafllar.

Besinin uygun olarak saptanmas›ndan sonra böcekler, ald›klar› besine ve a¤›z
parçalar›n›n yap›s›na göre farkl› flekillerde beslenir. Örne¤in ba¤da yapraklarda za-
rar yapan türlerden “Ba¤ uyuzu” yapraklar›n üst k›sm›nda kabar›kl›k olufltururken,
Floksera zararl›s› tam tersi yerde, yani alt k›sm›nda kabar›kl›k yapar. Yine ba¤lar-
da zararl› “Sigara böce¤i” ise yapraklar› puro gibi sarar ve delerek zarar verir. 
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‹. Akif Kansu’nun, (2005, Ankara) Böcek çevrebilimi kitab›n›n 199-203 aras›ndaki sayfa-
lardaki “Besin” bölümünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Baz› böcekler ise yapraklar›n üst epidermis ve parankima dokusunu yaln›z
alt epidermis kalacak flekilde kemirerek beslenir. Baz› böceklerin çok küçük olan
larvalar› ise yapraklarda iki epidermis aras›na girerek ve parankima dokusunu ke-
mirmek suretiyle beslenir.

Hayvansal besinle beslenen böceklerde beslenme flekli, avc› böceklerde ve pa-
razitoid böceklerde olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Peygamberdevesi gibi türler, avlar›n› canl› olarak parçalay›p yiyerek beslenir.
Ancak de¤iflik kanatl› ve sinekler tak›mlar›na ba¤l› baz› avc› böcekler avlar›n› öl-
dürdükten sonra beslenir. Baz› avc› ar›lar da, özellikle larvalar› taraf›ndan besin
olarak kullan›ls›n diye önce ç›kard›klar› zehirlerle av›n› felce u¤rat›r. 

Parazitoit böceklerin beslenme flekli, konukçu vücudu içinde yaflayan (endopa-
razitoit) ve konukçu d›fl›nda yaflayan (ektoparazitoit) türlere göre farkl› olmaktad›r.

Beslenme bak›m›ndan farkl› bir durum da de¤iflik yaflam biçimleri nedeniyle
sosyal yaflay›fll› böceklerde ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar içinde, her biri farkl› ifllere
özelleflmifl bireylerden iflçi bireyler koloni için besin toplama ve haz›rlama iflini
üstlenmifltir. Balar›lar›nda nektar toplama iflini üstlenmifl olan iflçi bireyler, bunlar›
bal midesi olarak adland›r›lan ön midelerinde biriktirip kovana tafl›r.

Böceklerin zarar flekillerini bilmek bize ne gibi bir fayda sa¤lar?

YÖNEL‹MLER
Bu hareketler olay›n meydana gelifl biçimlerine göre isimlendirilir. Örne¤in; Yöne-
lim davran›fllar›nda böcek, herhangi bir uyar› karfl›s›nda, ya uyar›n›n kayna¤›na
do¤ru yaklafl›r veya oradan uzaklafl›r. Böceklerde çok çeflitli yönelim flekilleri var-
d›r. Bunlar›n en önemlileri; ›fl›k, renk, günefl ›fl›¤›, flekil, besin, hareket, ses, kimya-
sal maddeler, karfl› efleyi bulma, yumurtlama yeri ve s›cakl›¤a yönelmedir.

Yönelimler, bütün davran›fllar›n bafllang›c›n› oluflturur. Yönelimlerin en haya-
ti olanlar›, besine yönelim, karfl› efleyi bulmaya yönelim ve yumurtlama yerine
yönelimdir.

Ifl›¤a yönelim (Fototropizm): Böceklerin bir ›fl›k kayna¤› taraf›ndan çekilme-
si veya di¤er bir deyiflle böceklerin ›fl›¤a yönelme davran›fl› göz önüne al›narak, ge-
rek bilimsel çal›flmalarda gerekse tar›msal savaflta, bundan yararlan›labilmektedir.

Geliflmifl böceklerde ›fl›¤› alg›lama, nokta ve petek gözlerle olur. Ancak gözler
de, böceklerin yaflama biçimlerine göre gündüz gözleri ve gece gözleri, olmak
üzere iki flekildedir. Gece gözleri, geceleri faaliyette bulunan böceklerde bulunur
ve bunlarda pigment miktar› çok azd›r. Bu nedenle ›fl›¤a karfl› fazla duyarl›l›k gös-
terirler. Bu nedenle gündüzleri fazla ›fl›ktan rahats›z olduklar› için karanl›k yerlere
gizlenir, geceleri ç›kar. E¤er geceleri bir ›fl›k kayna¤› görürlerse genelde bunlara
do¤ru yönelim gösterirler. Bu türlü davran›flta olan böcekler ya gece faaliyet gös-
terir veya toprak alt›nda ya da karanl›k yerlerde yaflamlar›n› sürdürür. Örne¤in ha-
mam böcekleri böyle bir yaflam flekline sahiptir. Gece kelebekleri familyas›na ba¤-
l› türler gündüzleri saklan›r ve gece faaliyet gösterir. Yine sinek larvalar› ›fl›ktan
kaçt›¤› halde, erginleri ›fl›¤a yönelim gösterir.
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çeperli canl› hücrelerdir.
Yaprakta epidermis ile
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‹. Akif Kansu’nun, (2005, Ankara) Böcek çevrebilimi kitab›n›n 1489-165 aras›ndaki sayfa-
lardaki “Ifl›k” bölümünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Renge yönelim: Baz› renklerin, belirli baz› böcekleri çekti¤i, baz› kelebeklerin
ancak belirli renkteki çiçeklere gitti¤i eskiden beri insanlar›n dikkatini çekmifltir.
Örne¤in balar›s› sar› rengi fark etmemekte, fakat sar›ms› yeflil ve turuncu renkleri
fark etmekte, mavi ile moru, k›rm›z› ile griyi ay›rt edememektedir.

Renk, böceklerin besinlerini seçmesinde, karfl› efleyi bulmas›nda, yumurtlama
yerini saptamas›nda tek de¤il ama önemli bir faktördür. Belirli renkleri alg›layan
böcek besinine do¤ru yönelir ve besinini bulur. Bazen bunda di¤er uyar›c› faktör-
lerin de etkisi vard›r. 

Karfl› efleyin ilginç rengi di¤erini çekti¤i gibi belirli baz› renkteki meyve veya
yapraklar da onlar›n beslenmesi veya yumurta b›rakmas› için uyar›da bulunabilir.

Sera beyazsine¤i ve yaprakbitleri sar› renk taraf›ndan çekilmektedir. Sivrisinek
ve karasineklerin mavi renge boyanm›fl camlarda ve duvarlarda hareketsiz kald›¤›
saptanm›flt›r.

Harekete yönelim: Baz› böcekler çeflitli yönelimlerini, objelerin hareketlerini
alg›lamak suretiyle gerçeklefltirir.

Örne¤in yeflilçekirgeler beslenece¤i bitkinin rengini ve fleklini tan›maz. Sadece
yapraklar›n hareketini ve hareketi s›ras›nda meydana gelen titreflim sesini alg›lar.
Balar›lar›nda flekil alg›lamas› yan›nda hareket alg›lamas› da önemlidir. Hareketi al-
g›lama böceklerde çok de¤ifliktir.

Sese Yönelim: Bilindi¤i gibi ses, cisimlerin titreflimi ile meydana gelir ve can-
l›lar bu sesleri vücudunun belli k›s›mlar›nda bulunan ses alg›lay›c›lar› arac›l›¤›y-
la iflitir. Böceklerde bu alg›lama flekli ve duyarl›l›¤› çok de¤ifliktir. Fakat baz› bö-
cekler insanlar›n duyamad›¤› baz› sesleri rahatl›kla duyabilir. Örne¤in insanlar
16-20.000 frekansl› sesleri ancak iflitirken, baz› böceklerde bu rakam 90.000’e
ç›kmaktad›r.

Böceklerde iflitme, ya iflitme k›llar› ya da tympanal organlarla gerçekleflir. Bu
organlar›n yerleri de böceklerde çeflitli gruplara göre de¤iflir.

Fitofag böceklerden baz›lar› da, daha önce sözü edildi¤i gibi, besinin fleklini ve
herhangi bir nedenle k›p›rdamas›ndan dolay› meydana getirdi¤i sesi alg›lamak su-
retiyle buraya yönelim gösterir ve besinini bulur. Zoofag böcekler için durum bi-
raz farkl›d›r. Bunlar, beslendi¤i böce¤in ç›karm›fl oldu¤u sesi do¤rudan do¤ruya al-
g›lamak suretiyle o yöne do¤ru yönelim gösterir ve av›n› bularak beslenir.

Böceklerde efleylerin birbirini bulmas›n› sa¤layan faktörlerden biri sestir. Türle-
re göre de¤iflmek üzere, erkek veya difli birey, karfl› efleyin ç›karm›fl oldu¤u ça¤r›
seslerini alg›layarak o yöne do¤ru gider, eflini bulur ve çiftleflir. En bilinen örne¤i
a¤ustosböceklerinin çiftleflmek için ç›kard›klar› seslerdir.

Kimyasal Maddelere Yönelim: Böceklerde bulunan baz› özel sinir uçlar› ve-
ya kemoreseptör (kimyasal madde alg›lay›c›lar›) organlar, onlar›n baz› maddeler-
deki tat ve kokuyu almalar›na, oraya yönelmelerine veya uzaklaflmalar›na neden
olmaktad›r.

Böceklerde koku alma organlar› a¤›z ve vücudun çeflitli k›s›mlar›nda bulun-
makta ise de esas olarak antenlerde yer almaktad›r. Bu organlar›n say›s› erkekler-
de, diflilerden daha fazlad›r. Örne¤in; balar›lar›n›n erkeklerinde koku alma organ›
30.000, kraliçede ise 2.000 kadard›r.
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Tat al›c› organlar ise koku al›c› organlardan farkl› yap›da ve yerdedir. Bu organ-
lar›n sinir uçlar› genellikle anten ve a¤›z parçalar› gibi bölgelere yerleflmifltir. Bö-
cekler insanlar›n alg›layamad›klar› çok az yo¤unluktaki maddeleri dahi alg›layabi-
lir. Kokusal veya tatsal uyar› alan bir böcek ya uyar›c› kayna¤a do¤ru hareket eder
ve onu bulur veya oradan uzaklafl›r.

Böce¤in, uyar›c› kayna¤a do¤ru yönelmesi bazen yaflam için zorunludur. Ta-
r›msal savaflta, böceklerin bu zorunlu yönelim davran›fllar›ndan yararlanmak müm-
kündür. Böcekler baz› kimyasal maddelere de yönelim gösterebilir. Böyle madde-
lere “Çekici maddeler (atraktant)” ad› verilir. 

Karfl› Efleyi bulmaya Yönelim: Yaflam için zorunlu yönelimlerden biri de
karfl› efleyi bulmaya do¤ru yönelimdir. Genellikle diflilerdeki efley organlar›nda bu-
lunan baz› bezlerin ç›kard›¤› kokular›n, etrafa yay›larak, karfl› efleyin kimyasal
madde alg›lay›c›lar›n› uyarmas› ile yönelim gerçekleflir. Seks feromonu olarak da
isimlendirilen efleysel çekici kokular, hava koflullar›na ve rüzgâr›n durumuna göre
çok uzak mesafelerden kendisini hissettirir. Örne¤in; kelebeklerden k›rt›rt›l› ergin
erkekleri için bu uzakl›k 4 km’dir.

Efleysel çekici maddeler bugün yapay olarak da elde edilmekte ve pratikte bir-
çok zararl› böcek türü ile savafla bafllamak için uyar›c› tuzaklarda kullan›lmaktad›r.

Seks tuzaklar› bugün di¤er tuzak tiplerinde oldu¤u gibi surveylerde, bilimsel
çal›flmalarda, tar›msal savafla karar vermede uyar›c› olarak kullan›lmakta ve gün-
den güne yayg›nlaflmaktad›r.

Seks tuzaklar›n›n bugün en çok kullan›ld›¤›, özellikle Türkiye’de de uyguland›-
¤› baz› zararl›lar aras›nda meyve sinekleri, elma içkurdu ve salk›m güvesi gibi tür-
ler bulunur.

Yumurtlama Yerine Yönelim: Böcekler içgüdüsel bir davran›flla, meydana
gelecek olan yavrular›n› hemen beslenebilecekleri yerlere yumurtalar›n› b›rak›r.
Ancak, yumurta koyaca¤› yerin rengi, flekli, hareketi, sesi ve kokusu gibi uyar› fak-
törlerinden biri veya birkaç› taraf›ndan uyar›ld›ktan sonra buraya yönelir ve yu-
murtas›n› koyar.

Bu uyar› faktörlerinin içinde en önemlisi yine kokudur. Çünkü koku, çok
uzaklardan bile alg›lanabilir. Bundan dolay› koku böce¤in besinini bulmadaki ilk
aflamad›r.

Böceklerin yönelim davran›fllar›n› bilmek bize ne gibi bir fayda sa¤lar?

YUVA YAPMA DAVRANIfiLARI
Yuva yapma genellikle sosyal yaflant›ya sahip böceklerde görülür. Bunlar türlere
özgü çeflitli flekillerde yuvalar yapar ve toplu olarak sosyal bir ahenk içinde bu yu-
valar›n içinde yaflarlar. Aralar›nda çok s›k› bir ifl birli¤i ve çok iyi bir iflbölümü var-
d›r. Bu böceklerden en önemlileri beyazkar›nca, kar›nca ve ar›lard›r.

Beyazkar›nca türleri dünyan›n pek çok yerine yay›lm›flt›r. Ancak en zararl› tür-
leri tropik bölgelerde bulunur. Burada bazen çok genifl sahay› iflgal eder ve türle-
re göre çok de¤iflik flekillerde ve boyda yuvalar yaparlar. Bu yuvalar›n boylar› ba-
zen birkaç metre yüksekli¤e kadar ulaflabilmektedir. Bu yuvalar›n flekline bak›l-
mak suretiyle beyazkar›nca türlerini tan›mak mümkündür.

Kar›ncalar›n da toprak içinde çok çeflitli flekillerde galerilere sahip yuvalar› var-
d›r. Bu yuvalarda g›da deposu, yumurta ve larva bak›m yeri vs. gibi çeflitli bölüm-
ler yer al›r. Gerek yuvan›n a¤›z k›sm›na bakmak, gerekse galeri fleklini incelemek
suretiyle türlerin tan›m›n› yapmak mümkündür. 
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Survey: Bir populasyonun
belirli bir bölgede da¤›l›m›
ile ilgili bilgileri toplamak
üzere arazide çal›flmalar
yapmak.
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Beyazkar›ncalar›n yuva yapma davran›fllar› ile ilgili http://www.youtube.com/watch?v=
xGaT0B__2DM adresindeki filimi izleyebilirsiniz.

Sosyal böceklerin d›fl›nda elma a¤kurdu, alt›n kelebek ve yüksük kelebe¤i gi-
bi baz› türlerin t›rt›llar› beslendikleri a¤açlar›n uç dallar›nda a¤lar örerek k›fl› geçi-
recekleri yuvalar›n› yapar. Bu yuvalar›n flekli zararl›lar›n tan›nmas›nda önemli rol
oynar.

Ali Demirsoy’un “Yaflam›n temel kurallar› (Omurgas›zlar - Böcekler), Entomoloji. Cilt II.
/K›s›m II (1990, Ankara)” isimli eserinin 226. sayfas›ndaki “Yuva yapma davran›fl›” ile il-
gili bilgilere ulaflabilirsiniz.

YUMURTA BIRAKMA VE YAVRULARINI KORUMA
DAVRANIfiLARI
Böceklerin yumurta b›rakabilmeleri için önce uygun bir yer bulmalar› gerekir. Bu
yer genellikle yumurtadan ç›kacak olan yavrular›n hemen besin bulabilecekleri bir
yerdir. Baz› böcekler de yumurta b›rakt›¤› yerin etraf›na bir salg› salg›lar. Bu salg›-
n›n kokusu nedeni ile baflka bir böcek o besin ortam›na gelip bir baflka yumurta
b›rakmaz. Bu koku, ayn› zamanda kendisi için de bir iflarettir. Elma gözkurdunda
durum böyledir. Bu durum parazitoit böceklerde çok fazla görülmektedir ki biyo-
lojik savaflta bizim bu faydal› böceklerde arad›¤›m›z önemli bir özelliktir.

Fitofag böcekler çok de¤iflik yerlere yumurtalar›n› b›rak›r. Hatta baz› türlerin di-
flileri yumurtalar›n› erkeklerinin üzerine yap›flt›r›r. Baz› türler tek tek, baz›lar› dü-
zensiz gruplar halinde, di¤erleri düzenli gruplar veya paket halinde, bitki dokusu
içine gömerek, toprak içinde yüksük halinde ve bir sap›n ucuna tek tek yap›flt›ra-
rak b›rakabilir.

Örne¤in, Yüksük kelebe¤i a¤açlar›n bir y›ll›k sürgünlerine yüksük gibi dizer.
Hamamböcekleri ve peygamberdevesi türleri yumurtalar›n› paket halinde, tarla çe-
kirgeleri ise topra¤a, yüksük içinde toplu olarak b›rak›r. Parazitoit böcekler ise yu-
murtalar›n› konukçular›n›n yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlerine ya d›fl k›s-
ma ya da ovipozitörü ile iç k›sma b›rak›r.
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a b c

Elma a¤açlar›nda
de¤iflik flekilde a¤
yapan türler 
a) Elma a¤kurdu
b) Yüksük kelebe¤i
c) Alt›n kelebek
(Anonymous,
1962)
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Böceklerde b›rak›lan yumurtalar genellikle do¤aya terk edilir ve bir daha onlar-
la ilgilenilmez. Yumurtadan ç›kan larva besinini kendisi arar ve bulur. Kendini kur-
tarabilirse geliflir, büyür. Fakat danaburnu ve kula¤akaçan gibi türlerde anne flef-
katine benzer bir davran›fl görülmektedir. Bunlar grup halinde b›rakt›klar› yumur-
talar üzerine yatar. Hatta yavrular ilk ç›kt›klar› zaman onlara gözcülük eder, do¤al
düflmanlar›ndan korurlar.

Fakat sosyal yaflay›fll› böceklerde yumurta ve yavruya tam bir bak›m vard›r. Ar›,
kar›nca ve beyazkar›ncalarda bu bak›m için iflçi bireyler görevlendirilir. Bir dad›-
n›n, çocu¤un her fleyi ile ilgilenmesi gibi, bunlar da gerek yumurta, gerekse larva-
n›n her türlü beslenme bak›m, koruma gibi iflleri ile ilgilenir.

Böceklerin yumurta b›rakt›¤› yerlerin bilinmesi bize ne gibi bir fayda sa¤lar?

GÖÇ ETME DAVRANIfiLARI
Göç bir böcek populasyonunun belli bir habitattan ayr›l›p di¤er bir habitata git-
me hareketidir. Bu, periyodik olarak gidip dönme fleklinde oldu¤u gibi devaml› bir
uzaklaflma fleklinde de olabilir.

Böceklerde göç 3 ana grup halinde incelenebilir:
1. Genellikle hayat dönemleri bir mevsimle s›n›rland›r›lm›fl olan böcek türle-

rinde görülür. Bunlar ço¤alma alanlar›ndan göç eder, yay›l›r, biyolojisini ta-
mamlar ve ölür. Çöl çekirgesini bu gruba örnek olarak verilebilir.

2. Ço¤alma alanlar›ndan beslenme alanlar›na göç eden bu gibi türler, yumurt-
lamak için tekrar ço¤alma alanlar›na geri döner. Yaprakbitlerini buna örnek
olarak verebiliriz.

3. Ço¤alma alanlar›ndan yazlama ya da k›fllama alanlar›na göç eden türlerin
ayn› bireyleri, bu dönemleri geçirdikten sonra tekrar ço¤alma alanlar›na ge-
lip yumurta b›rak›r. En bilinen örne¤i bu¤daygillerde zararl› olan süne’dir.

SES ÇIKARMA DAVRANIfiLARI
Özellikle odun dokusu içindeki galerilerde bulunan k›nkanatl›lar tak›m›ndan Ano-
biidae familyas›na ba¤l› baz› türler efleysel olgunlu¤a erifltiklerinde karfl› efleyle an-
laflabilmek ve ça¤r›da bulunmak için bafllar›n› galerinin duvarlar›na vurur. Bu vu-
rufl saniyede 7-8 defa olmaktad›r. Bu nedenle bu familyaya ba¤l› böcek türlerine
‘tos vuran böcekler’ ad› da verilir.
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Habitat: Bir canl›n›n
yaflad›¤› ve geliflti¤i yerdir.

a b

fiekil 6.4

Baz› böceklerde
ses ç›karma
organlar›n›n yeri 
a. Acrididae fam.
ve 
b. Pneumonidae
fam. 
(Kansu, 1994)



Beyazkar›ncalar›n askerleri de, tehlike an›nda, bafllar›n› galerinin duvarlar›na
vurmak suretiyle ses ç›kar›r ve di¤er bireyleri bu tehlikeye karfl› uyar›r.

Baz› de¤nek çekirgesi türleri antenlerini birbirine sürterek ses ç›kar›r. Baz› tar-
la çekirgesi türleri ise mandibula’lar›n› veya baca¤›n baz› k›s›mlar›n›n kanatlar›n
belirli k›s›mlar›na sürterek ses ç›kar›r.

Ses ç›karmaya en güzel örnek A¤ustosböcekleridir. Bunlar›n erkeklerinde kar›n
k›sm›n›n temelinde kapakç›kla örtülü, zar fleklinde, bir çift ses ç›karma organ› var-
d›r. Zar fleklindeki kapakç›klar›n aç›l›p kapanmas›yla ses tonundaki de¤ifliklik sa¤-
lanm›fl olur. Anlamlar›na göre böcek seslerini 5 grupta toplamak mümkündür.
Bunlar:

1. Efleysel sesler: Efleysel olgunlu¤a eriflmifl böceklerde karfl› efleye yöneltilen
ça¤r› ve kur sesleri, karfl› efleyin buna cevab›, çiftleflme s›ras›nda ç›kard›kla-
r› seslere “efleysel sesler” denir. Ça¤r› sesleri karfl› efleyi yak›na getirmek için
ç›kar›l›r. Genellikle erkekler taraf›ndan ç›kar›lmas›na ra¤men baz› türlerde
difliler, baz› türlerde de her iki efley taraf›ndan da ç›kar›labilir.
Ça¤r› sesi ile karfl› efleyi yak›na getiren böcekler bundan sonra kur yapma
sesleri ç›karmaya bafllar. Ço¤u zaman ça¤r› ve kur yapma seslerine karfl›
efley de cevap verir. E¤er efleyler bu sesler ve di¤er faktörler vas›tas›yla bir-
birlerini tan›r ve anlafl›rlarsa çiftleflme bafllar.

Baz› böcek seslerini dinlemek için http://mushinone.cool.ne.jp/English/ENGindex.htm ad-
resine baflvurabilirsiniz.

2. Savunma sesleri: Böcekler kendilerine sald›ran ve rahats›z eden düflman-
lar›n› uzaklaflt›rmak için baz› sesler ç›kar›r. Bu sesler daha çok yüksek fre-
kansl› seslerdir ve genellikle bir sald›r› veya savunma hareketi ile birlikte
ç›kar›l›r. 

3. Sald›r› ve rekabet sesleri: Baz› böceklerin özellikle erkekleri kendi yafla-
ma alanlar›na giren di¤er erkekleri veya çiftleflirken kendisini rahats›z eden
rakiplerini uzaklaflt›rmak için baz› sald›r› sesleri ç›kar›r ve di¤er erkekleri
oradan uzaklaflt›rmaya çal›fl›r. Bazen di¤er erkek de buna cevap verir ve bi-
ri kaç›ncaya kadar mücadele edilir.

4. Alarm sesleri: Baz› böcekler mevcut tehlikeyi di¤er bireylere de haber ver-
mek için alarm sesleri ç›kar›r. Bu daha çok sosyal böceklerde görülür. Ör-
ne¤in; Bir galerinin çöktü¤ünü gören bir kar›ncan›n, bunu di¤er bireylere
duyurmas› ve yard›m istemesi gibi.
Baz› böcekler de ortamda bulunan bir avc›y› di¤er bireylere haber vermek
için ses ç›kar›r. Örne¤in; A¤ustosböcekleri familyas›na ba¤l› türler yakalan-
d›klar› zaman kuvvetli bir ses ç›kararak di¤er bireylerin oradan uzaklaflma-
s›n› sa¤lar.

5. Koloniyi toplama ve birlefltirme sesleri: Bu sesler ayn› türün bireylerini
bir arada tutmak, da¤›lmas›n› önlemek için ç›kar›l›r. Bu seslerin etki alan› d›-
fl›na ç›kan bireyler, daha sonra bu ses alan› içine girmeye çal›fl›r.

‹. Akif Kansu’nun, (1994, Ankara) Genel Entomoloji kitab›n›n 87-90 aras›ndaki sayfalar-
daki “Ses ç›karma organlar›” bölümünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Böcek seslerini tan›mam›z bize ne gibi bir fayda sa¤lar?

SALGI ÇIKARMA DAVRANIfiLARI
Böcekler gerek ergin gerekse ergin öncesi dönemlerinde çeflitli iç ve d›fl uyar›c›
faktörlerin etkisiyle baz› salg›lar ç›kar›r. Bu salg›lar ise beslenme, korunma, savun-
ma ve efleylerin birbirini bulmas›nda önemli rol oynar.

1. ‹ç salg› bezleri
Bu salg›lara hormon ad› verilir. Bunlar, deri de¤ifltirme ve baflkalafl›m, kalp
ve ba¤›rsak kaslar›n›n düzenli çal›flmas› gibi olaylar› ayr›ca larva ve pupa
dönemlerinin düzenli ve gere¤i flekilde geçmesini sa¤lar. Son y›llarda bu
hormonun çeflitli analoglar› sentetik olarak elde edilmifl ve tar›msal savaflta
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

2. D›fl salg› bezleri
Bunlar böceklerde iste¤e ba¤l› olarak çal›fl›r ve salg›lar›n› bir kanalla vücut
d›fl›na boflalt›r. Bunlar, mum bezleri, kafa içi salg› bezleri, ipek bezleri, pis
koku bezleri, zehir bezleri ve çekici koku (Feromon) bezleridir.
a) Mumsu maddeler: Mum bezleri taraf›ndan salg›lan›r. Genellikle eflka-

natl›lar tak›m›na ba¤l› baz› türler bu maddeleri salg›lar. Örne¤in, kabuk-
lubit ve unlubitlerde vücudun de¤iflik yerlerine da¤›lm›fl bu bezlerden
salg›lanan bu maddeler vücut üzerinde bir kabuk veya toza benzer bir
tabaka meydana getirir.

b) A¤›z salg›lar›: Örnek olarak kelebek t›rt›llar›n›n salg›lad›¤› ipek en bili-
nenidir. Genelde t›rt›llar bu ipe¤i ya kokon ya da a¤ örmek, beslenirken
baz› maddeleri bir araya getirmek veya tehlike an›nda kendini yere atar-
ken buna tutunmak için ç›kar›r. Baz› böcekler ise tehlike an›nda a¤›zla-
r›ndan renkli s›v›lar ç›kar›r. Örne¤in; Çekirgeler yakaland›klar› zaman bu
davran›fl› gösterir.

c) Pis koku salg›lar›: Bu salg›lar genellikle savunma amac› ile salg›lan›r.
Tehlike an›nda böcek bu salg›lar› ç›karmak suretiyle kendisini savun-
maya ve düflman›n› uzaklaflt›rmaya çal›fl›r. Örne¤in; De¤iflikkanatl›lar
tak›m›na ba¤l› türlerin nimflerinde bu salg› abdomenin üst k›sm›ndan,
erginlerinde ise 3. çift bacaklar›n dibinden d›flar›ya aç›lan deliklerden
salg›lan›r.

d) Zehir salg›lar›: Savunma ve sald›r› amac›yla ç›kar›lan bu salg›lar daha
çok ar›larda görülür. Apocrita alt tak›m›na ba¤l› türlerde ovipozitör bir
i¤neye, efley bezi de zehir bezine dönüflmüfltür. Bu türler rahats›z edil-
dikleri zaman bu i¤neyi bat›rarak zehir salg›s›n› boflalt›r. Baz› avc› ve
parazitoit ar› türlerinde bu salg› av› uyuflturmaya yarar. Baz› kelebek t›r-
t›llar›nda ise, içi zehirli salg› dolu olan k›llar vard›r. Bu k›llar herhangi
bir nedenle k›r›ld›¤› zaman içindeki salg› boflal›r. Örne¤in; Çam keset›r-
t›l› (Thaumotophoae pityocampa) ve k›rt›rt›l› (Lymantria dispar) larva-
lar› ellendi¤i zaman vücuda bulaflan bu salg› ile deri k›zar›r ve kabara-
rak kafl›n›r.

e) Feromonlar: Bir birey taraf›ndan vücudun d›fl k›sm›na salg›lanan ve ay-
n› türün di¤er bireyleri taraf›ndan al›nd›¤›nda özel bir reaksiyona neden
olan maddelerdir. Feromonlar, bireyleri ya koku yolu ile ya da tat yolu
ile etkiler. Bunlar›n en önemlileri ise flu gruplarda toplanmaktad›r.
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- Karfl› efleyi çekici feromonlar (Sex feromonlar›): Bunlar belirli bir
böcek türünde karfl› efleylerin birbirlerini bulmalar›na ve çiftleflmeleri-
ne yard›mc› olur. Genellikle difliler taraf›ndan ç›kar›l›r ve erkekleri çe-
ker. Nadiren de olsa baz› türlerde erkekler veya her iki efley taraf›ndan
da ç›kar›labilir.
Erkekleri çeken feromonlar genellikle diflilerin son abdomen segment-
lerinde bulunan bezlerden salg›lan›r. Kokunun yay›lmas›n› sa¤lamak
için böcek abdomenini hareket ettirir ve bezlerin kas›l›p gevflemesini
sa¤lar. Türlere göre de¤iflmek üzere genel olarak günün belirli saatle-
rinde salg›lan›r.
Baz› sex feromon salg›lar› çok uzak mesafelerden etkili oldu¤u halde
di¤er baz›lar›n›n etki mesafesi oldukça k›sad›r. Erkekleri çeken fero-
monlardan tar›msal savaflta uyar›c› tuzaklarda yararlan›larak böce¤in
ç›k›fl veya çiftleflme zaman› saptanmaktad›r. Buna göre tar›msal sava-
fl›n bafllama zaman› saptanabilir.

- Afrodisiaklar (cinsel iste¤i art›r›c›lar): Baz› böcek gruplar›nda kar-
fl› efleyi cezbedici feromonlar yoktur. Efleyler, renk, flekil, ses gibi uya-
r›c› faktörlerin etkisiyle bir araya gelir. Daha sonra erkek veya difli ta-
raf›ndan cinsel iste¤i art›r›c› bir feromon salg›lan›r. Karfl› efleyin buna
cevap vermesi ile çiftleflme meydana gelir. 

- ‹z-iflaret feromonlar›: Özellikle kar›ncalarda bu salg›n›n kullan›m›
çok yayg›nd›r. Bunlar, yollar›n› bulabilmek veya koloninin di¤er bi-
reylerine yol gösterebilmek için gittikleri yerlerde bir koku izi b›rak›r.
Bu salg› genellikle abdomenin ucundan salg›lan›r. Yoluna devam eden
bir kar›nca arada bir abdomenini yere de¤dirmek suretiyle koku nok-
talar› veya izleri olufltur. Yiyecek bulmaya giden bir kar›nca ancak bu
iflaretler sayesinde yiyece¤i ile birlikte yuvas›na geri dönebilir.

- Tan›ma ve toplanma feromonlar›: Genellikle sosyal yaflay›fll› bö-
ceklerde her koloninin kendine özgü bir kokusu vard›r. Bu koku sa-
yesinde birbirlerini tan›r ve bir arada bulunurlar. Koloniye yabanc› bir
birey gelirse derhal ona sald›r›rlar.

- Alarm feromonlar›: Sosyal yaflay›fll› böcekler baflta olmak üzere ba-
z› böcek gruplar›nda alarm feromonlar›n›n salg›land›¤› görülmektedir.
Bir tehlike an›nda koloniyi oluflturan bireylerden biri bir feromon sal-
g›layarak di¤er bireyleri uyar›r. Örne¤in; Kar›ncalardan biri sald›r›ya
u¤rarsa koloninin di¤er üyeleri de karfl› sald›r›ya geçer. Bu hareket,
sald›r›ya u¤rayan bireyin mandibula veya anus bezlerinden bir fero-
mon salg›lanmas› ve bunun di¤er bireyleri uyarmas› ile meydana ge-
lir. Bu feromonu alg›layan bireyler sald›rganlafl›r. Ayn› durum ar›larda
da gözlenmektedir.

D‹⁄ER DAVRANIfiLAR
Böcekler yaflamlar› boyunca içinde bulunduklar› çevre faktörleri ve di¤er canl›-
larla etkileflim halindedir. Bu etkilere karfl› da çok çeflitli davran›fllarda bulunur-
lar. Bu davran›fllardan baz›lar› da, saklanma, taklit yapma, sald›r› ve savunma
davran›fllar›d›r.

Pek çok böcek türü kendilerini korumak için tehlikenin bulundu¤u ortamdan
çeflitli hareket biçimleri göstererek uzaklafl›r ve bir yere gizlenir. Bu hareket biçim-
leri, uçma, koflma, s›çrama, a¤ ile sarkma, kendini yere atma gibi davran›fllard›r.
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Baz› böcek türlerinde taklit yapma davran›fl biçimi, bireyleri do¤al düflmanlar›ndan
koruma amac› tafl›maktad›r. Böylece birey, düflman›n›n gözünden kaçar veya ter-
cih edilmez. Taklit yapma davran›fllar›, bulundu¤u ortama uyma, korkunç görün-
me, hareketsiz kalarak ölü taklidi yapma gibi davran›fllard›r. Peygamberdeveleri
kendi rengine uygun ortamda bulunarak ve kendini bitkinin bir parças› imifl gibi
göstererek avlar›n› yakalar. Birçok kelebek türü de ortama uyarak düflmanlar› ta-
raf›ndan fark edilmeyerek yaflama flanslar›n› artt›rabilir.

Pek çok böcek türü ise kendilerini do¤al düflmanlar›ndan korumak için aktif
sald›r› ve savunma davran›fllar›nda bulunur. Bu davran›fllara ço¤u kez böce¤in
morfolojik yap›s› da yard›mc› olur. Baz› böcekler düflmanlar› ile karfl› karfl›ya kal-
d›klar›nda vücutlar›n›n baz› k›s›mlar›ndan ürkütücü ve düflmanlar›n› kaç›rt›c› salg›-
lar ç›kar›r. Örne¤in; Kar›ncalar rahats›z edildikleri zaman vücutlar›ndan formik asit
salg›layarak düflmanlar›n› kaç›r›r.

Yine baz› türler vücutlar›ndaki bezlerden pis koku ç›kararak düflmanlar›n› bu-
lunduklar› ortamdan uzaklaflt›rmaya çal›fl›r. Bundan dolay› baz› böceklere “Pis ko-
kuluböcekler” ismi de verilmifltir.
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Böceklerin besinleriyle olan iliflkilerinin onlar›n

yaflamlar› üzerine olan etkilerini analiz etmek

Besin tüm canl›lar oldu¤u gibi böcekler için de
en önemli yaflamsal gereksinimdir. Genetik yap›-
lar›nda var olan ve yönelim gösterdikleri besinle-
rin varl›¤› ve bulunma s›kl›¤› göre yaflamlar› etki-
lenir. Böceklerin yaflamlar›nda besinin çeflidi ve
kalitesi onlar›n beslenmelerini artt›rmas› ve dola-
y›s›yla daha fazla yumurta veya yavru vermesine
neden olur. Sonuçta böceklerin populasyonu da-
ha fazla artar ve bizim ürünümüze daha fazla za-
rar verir. Böcekler beslendikleri besin grubuna
ve çeflitlili¤ine göre ayr›labilir. Bu durumda bö-
ceklerin beslendikleri besinin çeflidini bilmek on-
lara karfl› savafl›mda tek veya en çok sevdikleri
ürünlerin ekimine bir y›l ara vererek onlar›n po-
pulasyonlar›n›n azalt›lmas› mümkün olabilir.

Böceklerin de¤iflik maddelere yönelimlerini an-

latmak

Böceklerin davran›fllar› içinde çok de¤iflik yöne-
lim davran›fllar› vard›r. Bunlar›n bilinmesi o bö-
ceklere karfl› yap›lacak olan savafl›mda kullana-
bilme olanaklar› bulunabilir. Özellikle kimyasal
savafl›n çok fazla olumsuz etkilerinin kesin ola-
rak ortaya konulmas›ndan dolay› böceklere kar-
fl› di¤er savafl›m yöntemlerinin kullan›lmas› daha
fazla önem kazanm›flt›r. Böceklerin de¤iflik mad-
delere yönelimleri, günümüzde zararl›larla sa-
vaflta etkin olarak kullan›lmaktad›r. Bu yöntem-
lerin uygulama kolayl›¤› ve olumsuz etkilerinin
olmamas› gibi özelliklerinden dolay› bilinçli üre-
ticiler taraf›ndan tercih edilen yöntemlerdir.

Böceklerin yuva yapma davran›fllar› ile onla-

r›n hayatta kalma flanslar› aras›ndaki iliflkiyi

kurmak

Böceklerde genellikle yumurta veya yavrular b›-
rak›ld›ktan sonra onlar› korumak çok nadir görü-
len bir davran›flt›r. Bundan dolay› baz› yavrular›n
kendilerini korumak için yuva yapma davran›flla-
r› vard›r. Bunlar genel olarak kelebeklerin t›rt›lla-
r›n›n olumsuz koflullar› geçirmek veya d›fl sald›-
r›lara karfl› kendilerini korumak için a¤›zlar›nda
ç›kard›klar› a¤larla birlikte ördükleri yuvalar›n
içinde yaflamlar›n› devam ettirmeleri fleklinde
olur. Bu a¤lar bazen k›sa bir dönem için bazen
de k›fl koflullar›n› geçirmek için örülebilir. Bunla-
r›n d›fl›nda kar›nca, beyazkar›nca ve ar› gibi sos-
yal yaflay›fll› böceklerin erginlerinin yapt›klar› yu-
valar da vard›r. Bu yuvalar türlere göre de¤iflik-
lik göstermelerinden dolay› türlerin tan›nmas›n-
da önemli rol oynar. Tabii ki bu yuvalar sosyal
bir görev da¤›l›m› olarak ilgili iflçi grubu taraf›n-
dan yap›l›r.

Böceklerin yumurta b›rakma ve yavrular›n› ko-

ruma davran›fllar›n›n nedenleri ile ilgili yorum

yapmak

Yavrular›n› koruma davran›fl› gösteren en bilinen
iki örne¤i kula¤akaçan ve danaburnudur. Böcek-
lerde yumurta b›rakma yerlerinin seçimlerinde
titiz davranmalar›n›n nedeni genel olarak onlarla
iliflkinin son noktas›n› oluflturmas›d›r. Çünkü
bundan sonra yumurta ve yumurtadan ç›kan yav-
rular ile ilgilenmek söz konusu de¤ildir. Bu dav-
ran›fl›n nedenleri aras›nda böceklerin çok say›da
ve de¤iflik zaman ve yerlere yumurta b›rakmala-
r›d›r. Ayn› zamanda yumurta b›rakan böce¤in
kendini korumak için donan›mlar› yoksa yine bu
görevi yerine getiremez. Bu durumda ergin bö-
cek yumurtalar›n› yavrular›n›n ilk ç›k›flta tan›y›p
beslenebilece¤i bitkinin ilgili organ› üzerine ve-
ya ona en yak›n bölgeye ve varsa daha korunak-
l› bir taraf›na b›rakarak son görevini yapar.

Özet
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Böceklerde göç etme davran›fllar›n›n nedenlerini

analiz etmek

Göç etmek genel anlamda yaflam flartlar›n›n zor-
laflt›¤› ve imkâns›z hale geldi¤i bölgelerden daha
uygun yerlere gitmek anlam›nda kullan›l›r. Bö-
ceklerde de bu durum genel olarak ayn›d›r. Bir
bölgede böcek populasyonu çok ise besin yeter-
sizli¤i ortaya ç›kar ve dolay›s›yla baz› böceklerin
o ortamdan özellikle daha kanatlar› ç›kmam›fl ve
uçamayan yavrular›n›n daha rahat beslenebilece-
¤i bir ortama do¤ru gitmeleri gerekir. Ancak bu
ayn› bitki olursa “göç” yerine “yay›lma” terimini
kullanmak daha do¤ru olur. Burada türlerin ko-
nukçu veya bölge de¤ifltirme zorunlulu¤u söz ko-
nusudur. Konukçu de¤ifltirme böceklerin yafla-
mak için ihtiyaç duyduklar› di¤er besinlere do¤-
ru yönelmesidir. Bu bazen ayn› döl içinde oldu-
¤u halde ayn› böce¤in daha sonraki dölleri için
de söz konusu olabilir. Bu baz› böcekler için zo-
runludur. Baz› durumlarda da göç geçici olarak
böce¤in daha uygun yerlere gidip koflullar uy-
gun hale geldi¤inde geri dönmesi fleklinde olabi-
lir. Ancak genlerinde var olan biyolojilerinden
dolay› baz› böceklerde bu bir zorunluluk olabilir.

Böceklerde ses ç›karma davran›fllar›n›n onlar›n

yaflamlar› üzerindeki etkilerini ifade etmek

Baz› böcekler genel olarak sadece çiftleflme ön-
cesi kur yapmak için ses ç›kar›r. Di¤er zaman-
larda ses ç›karma böceklerin düflmanlar› taraf›n-
dan onlar›n yerlerini belirlemede olumsuz bir
davran›fl olarak yaflamlar›n› etkileyebilir. Bun-
dan dolay› ses ç›karma davran›fl› çok say›da bö-
cek türünde yoktur. Genelde çekirge türlerinde
ve a¤ustosböceklerinde görülen bir davran›fl flek-
lidir. Bu böcekler de iyi uçucu olduklar› için düfl-
manlar›ndan h›zl›ca kaçabilme yetene¤ine sa-
hiptir. Böceklerde ses ç›karma genelde erkek
böcekler taraf›ndan difliyi etkilemek için ç›kar›-
l›rsa da bazen difli böceklerde de bu davran›fla
rastlanabilir.

Böceklerde salg› ç›karma davran›fllar›n›n onla-

r›n yaflamlar› üzerine olan etkilerini tart›flmak

Böceklerde salg› ç›karma davran›fllar› içinde en
önemlisi feromonlard›r. Bunlar ayn› türün birey-
lerini etkiledi¤i için di¤er türler fark etmeden ara-
lar›nda bir haberleflme arac›d›r. Çiftleflme, yön
bulma, savunma gibi davran›fllarda tür içi uyar›-
lar› sa¤lar. Bunlarda o türün yaflamak ve üremek
için di¤er türlerle rekabetinde destek almas›n›
sa¤lar. Ayr›ca di¤er savunma davran›fllar› böcek-
lerin kendilerini düflmanlar›ndan korumak için
hayati öneme sahip özellikleridir. Onlar› öldür-
mek isteyen avc›lara karfl› kendilerine önemli bir
koruma sa¤lar. 
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1. Ço¤unlukla hayvansal daha az bitkisel besinle bes-
lenen böceklere ne ad verilir?

a. Fitozoofag
b. Fitofag
c. Fitoentomofag
d. Zoofitofag
e. Zoofag

2. Afla¤›dakilerden hangisi böceklerin besinlerine yö-
nelmelerini sa¤layan en önemli uyar›lardand›r?

a. Kokusal ve tatsal uyar› 
b. Görsel uyar›
c. Cinsel uyar›
d. Duyusal uyar›
e. ‹flitsel uyar›

3. Böceklerin tat al›c› organlar› nerededir?
a. Kar›n k›sm›n›n alt taraf›nda
b. Anten ve a¤›z parçalar›nda
c. Kanatlar›n dip k›sm›nda
d. Tepe ve nokta gözlerin yan›nda
e. Ayak uçlar›nda

4. Baz› böcekler neden göç etme iste¤i duyar?
a. Rüzgar ters yönden esti¤i için
b. Difli böcekleri bulup çiftleflmek için
c. Ortamda besin azald›¤› için 
d. Ayn› tür bitkiyi yemekten s›k›ld›¤› için
e. Yumurtalar›n› daha korunakl› bir bitkiye b›rak-

mak için

5. Baz› böcekler neden pis koku salg›lar?
a. Besinleri kirletmek için 
b. Hangi bitkide beslendi¤ini daha sonra bulmak

için
c. Karfl› cinsi çekmek için 
d. Düflmanlar›n› uzaklaflt›rmak için
e. Yumurta b›rakma iste¤ini etrafa bildirmek için

6. Böcekler neden taklit yapar?
a. Daha çekici görünmek için
b. Diflileri çekmek için
c. Düflmanlar›ndan korunmak için
d. Daha rahat yumurta b›rakmak için
e. Uyurken rahats›z edilmemeleri için

7. Böcekler genelde neden ses ç›kar›r?
a. Bir fley batt›¤› için
b. Beslenme zaman›n› yavrular›na bildirmek için
c. Karfl› efleyi çekmek için
d. Daha ürkütücü görünmek için
e. Kendi alanlar›n› belirlemek için

8. Böcekler genelde yumurtalar›n› nereye b›rak›r?
a. Yavrular›n hemen beslenebilecekleri yerlere
b. Güneflten faydalanmak için ayd›nl›k yerlere
c. Onlar› arad›¤›nda hemen bulabilece¤i bir yere
d. Onlar› rahatça görebilece¤i bir yere
e. ‹nsanlar›n göremeyece¤i bir yere

9. Sosyal böcekler d›fl›ndaki baz› böcek yavrular› ne-
den a¤ örer?

a. Daha rahat bir ortam yaratmak için
b. Kufllardan korunmak için
c. Olumsuz koflullar› saklanarak geçirmek için
d. Aile yap›lar›ndan dolay› bir arada yaflamak için
e. Beslendikleri bitkilerden afla¤›ya düflmemek için

10. Yapay cinsel kokular böceklerde savafl›mda ne gibi
yarar sa¤lar?

a. Böceklerin sakland›klar› yerden ç›karmak için
b. Difli böceklerin k›s›rlaflt›r›lmas› için
c. Böceklerin birbirlerini tan›mas› için
d. Böceklerin daha az yumurta b›rakmas›n› sa¤la-

mak için
e. Böce¤in ç›k›fl veya çiftleflme zaman›n› saptamak

için

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerde Beslenme
Davran›fllar›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerde Beslenme
Davran›fllar›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Maddelere
Yönelim” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Göç Etme Davran›fllar›”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pis Koku Salg›lar›”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Taklit Yapma” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ses Ç›karma Davran›fllar›”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yumurta B›rakma ve
Yavrular›n› Koruma Davran›fllar›” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yuva Yapma Davran›fllar› “
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl› Efleyi Çekici
Feromonlar” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Tek bir bitki ile beslenen böcekler sadece o bitkinin
içerdi¤i baz› maddelerden dolay› o bitkiyi tercih ediyor
demektir. Bu durumda o böce¤e baflka besin verildi-
¤inde ihtiyaç duydu¤u ve genetiksel olarak da al›flt›¤›
bu tad› almayaca¤› için o bitkide beslenemeyecektir.
Bu bilginin ›fl›¤›nda tek y›ll›k bitki yetifltiricili¤i yap›l›r-
ken e¤er sadece o bitkide beslenen bir böcek ekono-
mik olarak zarar yapacak bir seviyeye geliyorsa bir son-
raki y›l o böce¤in tek besini olan bitki yerine baflka her-
hangi bir bitki ekti¤imiz zaman bu böcek yeni ekilen
bitkide beslenemeyece¤ine göre zarar› söz konusu ol-
mayacakt›r. Daha do¤rusu bizim tarlam›za gelemeye-
cektir. Bu yönteme “ekim nöbeti” ismi verilir. Ancak bu
yöntemin baflar›l› olabilmesi için baz› koflullar vard›r.
Bunlardan birincisi, o böce¤in kanats›z veya çok iyi
uçamayan bir tür olmas› ya da bu yöntemin o bölgede-
ki tüm üreticiler taraf›ndan uygulanmas› gerekir. Aksi
durumda bir sonraki y›l o böce¤in sevdi¤i bitkiyi dikti-
¤imizde tekrar bize zarar verme¤e devam edecektir. 

S›ra Sizde 2

Böceklerin yapt›klar› zarar flekilleri öncelikle onlar›n
a¤›z yap›lar›na ba¤l›d›r. Böceklerin a¤›z yap›s›n› bili-
yorsak zarar fleklini de yaklafl›k tahmin edebiliriz. An-
cak baz› böceklerin baz› bitkiler üzerindeki beslenme
flekilleri sonucunda ortaya ç›kan görünüm o böcek tü-
rüne özgü olabilir. Bu da bize böce¤i göremesek dahi
(Baz› böcekler gündüz saklan›p gece ortaya ç›kabilir) o
zarar›n hangi böcek türü taraf›ndan yap›ld›¤› hakk›nda
bize bir ön bilgi verebilir. Ama kesin teflhis ancak böce-
¤in yakalan›p o konuda uzman bir kifli taraf›ndan onay-
lanmas› ile olur. 

S›ra Sizde 3

Böceklerin yönelim davran›fllar› genellikle cins veya
bazen türlere özgü olarak de¤ifliklik gösterebilir. Bu
davran›fllardan faydalan›larak o böceklere karfl› savaflta
de¤iflik yöntem ve taktikleri gelifltirip uygulamam›z
mümkün olabilir. Bazen bu uygulamalar sonucunda
kimyasal savafl yaparak bile zarar›n› önleyemeyece¤i-
miz böcekleri çok kolayl›kla yakalamak ve savafl›m yap-
mak mümkün olabilir. Örne¤in günümüzde seralarda
bulunan beyazsinekler için sadece sar› yap›flkan tuzak-
lara kullan›lmas› bile bu zararl›n›n populasyonunu
önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ya da mor ›fl›k kayna-
¤› bulunan elektrikli tuzaklar›n sinekleri yakalamas› gi-
bi yöntemler en uygun savafl›m yöntemi olabilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Böcekler yumurtalar›n› genellikle yavrular›n›n ç›kt›kla-
r›nda hemen besine temas edecekleri ve buna ek ola-
rak da düflmanlar›n›n onlara kolayl›kla ulaflamayacakla-
r› yerlere b›rak›r. E¤er bize zarar veren bir böce¤in yu-
murtalar›n› nereye b›rakt›¤›n› bilirsek onlara karfl› baz›
savafl›m yöntemleri uygulayabiliriz. Örne¤in toplu hal-
de yumurta b›rak›lan yerlerden bu yumurtalar toplana-
rak, ezilerek veya kesilerek toplan›p yok edilebilir. Ba-
zen böcekler yüzlerce hatta baz› türlerde binlerce yu-
murta ayn› yere b›rak›labilir. Bu yumurtalar çok basit
bir flekilde toplanarak bu zararl›n›n baflka bir savafl›m
yöntemine gerek kalmadan populasyonu azalt›labilir.

S›ra Sizde 5

Böcekler de¤iflik amaçlar için ses ç›karabilir. Ama bun-
lar içinde en önemlisi çiftleflme amaçl› ses ç›karmad›r.
Bu konuda bilgisi olmayan bir kifli bu sesleri duydu-
¤unda böceklerden korkabilir. Ancak genellikle bu sa-
dece erkek böceklerin diflileri çiftleflmeye ça¤›rmas›d›r.
Bu da bu böceklerin en k›sa sürede çiftleflip yumurta ya
da yavrular›n› b›rakacaklar› anlam›na gelir. Bilimsel ça-
l›flmalarda ise baz› böceklerde bu sesin çeflidi, fliddeti,
süresi, iki ses ç›karma aras›nda geçen süre gibi özellik-
leri kaydedilip laboratuarda baz› aletler yard›m›yla tek-
rar dinlenerek bu böceklerin hangi tür oldu¤u teflhis
edilebilir. Ayr›ca uzak do¤uda birçok ülkede bu ses ç›-
karan böcekler hobi olarak yetifltirilerek kafeslerde ses-
leri dinlenmekte ve bazen de bunlar için özel ses ç›kar-
ma yar›flmalar› düzenlenmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Do¤ada böceklerin yeri, ifllevi ve önemini anlatabilecek,
Bir ekosistemde beslenme, besin zinciri ve enerji ak›fl› aras›nda iliflki kura-
bilecek,
Böceklerin do¤adaki bollu¤u ve bunu etkileyen faktörler hakk›nda yorum
yapabilecek,
Böceklerin çevresel faktörlere toleranslar› ve s›n›rlay›c› madde kavram› hak-
k›nda tart›flabileceksiniz.

‹çindekiler

• Böcek ekolojisi
• Besin zinciri ve enerji ak›fl›
• Böceklerin bollu¤u
• Böceklerin ço¤alma güçleri

• Böceklerin canl› kalma
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• Liebig’in minimum yasas›
• Shelford’un tolerans yasas›
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BÖCEK EKOLOJ‹S‹ VE EKOLOJ‹K FAKTÖRLER
Böcekler hem taksonomik çeflitlili¤i ve hem de ekolojik fonksiyonlar› bak›m›ndan
yeryüzündeki en kalabal›k organizma grubudur. Tan›s› yap›lm›fl tüm organizmala-
r›n yar›dan fazlas› sadece böceklerden oluflmaktad›r (fiekil 7.1). Kara ve tatl› su
ekosistemleri ile deniz ekosisteminin k›y›ya yak›n bölümünün en önemli organiz-
ma gruplar›n› böcekler oluflturur. Böcek türlerinin bu çeflitlili¤i de¤iflken çevresel
koflullara adaptasyonlara eflde¤er bir çeflitlilik gösterir. Böcekler, insanlar da dahil
di¤er türleri ve ekosistem parametrelerini çeflitli yönlerde etkiler. Besin zinciri için-
de madde ve enerji ak›fl›nda üstlendikleri önemli rol nedeniyle pek çok ekosiste-
min temel bileflenlerini olufltururlar. Örne¤in bir ekosistemde bitkilerle beslenen
milyarlarca say›daki böcek, kufllar, memeliler ve di¤er avc› böcekler için mükem-
mel bir besin kayna¤›d›r. Baz› ekosistemlerde böcekler veya di¤er arthropodlar
enerji ve madde döngüsünde bask›n rol oynarlar. Baz› türler bazen bir bölgedeki
tüm bitkisel vejetasyonu yok edebilirler. Örne¤in bir çekirge sürüsü salg›n dönem-
lerinde neredeyse tüm vejetasyonu yiyip bitirerek geçtikleri yerlere büyük zararlar
verirler. Böyle bir durumda çok fliddetli bir flekilde zarar görmüfl bu yerlerde bir-
çok canl› do¤rudan veya dolayl› olarak etkilenirler. Birço¤u besin kaynaklar› yok
oldu¤u için yok olarak kendisiyle beslenen sonraki basamaklarda bulunan canl›la-
r›n da besinsiz kalmas›na neden olurken, devasa boyutta çekirge sürüsü ayn› za-
manda birçok organizma için çok büyük miktarda besin kayna¤› ve fazlas› toprak
için organik madde olarak ekosistemdeki yerini al›r. 

En basit ifadeyle böcek ekolojisi böceklerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan
iliflkilerini inceler ve iki temel amac› vard›r. 

• Bu iliflkileri anlamak ve modellemeler yapmak
• Çevresel de¤iflikliklerin böcekler üstündeki etkilerini fliddetlendirerek veya

azaltarak populasyonlar› yönetmek.
Özellikle tar›msal ekosistemlerin de¤erlendirilmesinde böcekler bireysel olarak

de¤il populasyon olarak ele al›n›r. Bir tek larva bir elma a¤ac›n›n yapraklar›n› yer-
se üründe herhangi bir kay›p olmaz, ancak binlerce bireyden oluflan bir populas-
yonun zarar› çok büyük olabilir. Böcekler k›sa yaflam süreleri, ayn› sezon içinde
çok say›da nesil vermeleri, birkaç yüzden binlerceye varan çok say›da yavru/yu-
murta vermeleri, çok yüksek olan besin tüketme kapasiteleri nedeniyle çok güçlü
bir populasyon dinami¤i gösterirler. Örne¤in bir böcek ilk do¤du¤unda sahip ol-
du¤u vücut tam geliflti¤inde onbinlerce kat artabilir. Bu art›fl oran›n›n tüketilen be-
sin olarak karfl›l›¤› bir populasyon için düflünüldü¤ünde oldukça yüksek ve bitki-
sel ürünler üstünde fazlas›yla tahripkârd›r.

Böcek Ekolojisi



Böcekler ekolojik faktörlere gösterdikleri töleranslar nedeniyle de dünyan›n
hemen her türlü ekosisteminde bulunabilirler. Buzullardan derin okyanus sular›na,
tropikler, çöller, ac› ve asidik sular ve hatta petrol kuyular› gibi her türlü ortama
uyum sa¤layabilmifl böceklere rastlamak mümkündür.

Bir böcek populasyonunu etkileyen çevresel faktörler s›cakl›k, nem, ›fl›k, rüz-
gar ve kimyasallar gibi fiziksel ve besin kaynaklar›, do¤al düflmanlar, ayn› türün di-
¤er bireyleri ve ayn› alan ve besin kaynaklar›n› paylaflt›¤› di¤er organizmalar gibi
biyolojik faktörler olabilir (fiekil 7.2). Teorik olarak bir böcek sahip oldu¤u yüksek
üreme kapasitesi ve k›sa nesil verme süresi nedeniyle k›sa bir zaman içinde yerkü-
reyi kaplayacak ölçüde yüksek say›lara ulaflabilir. 

Ancak çevresel faktörlerin etkisiyle asla bu seviyelerde populasyonlar olufltura-
mazlar. De¤iflken iklim koflullar›, çok say›daki do¤al düflmanlar (parazitoit, preda-
tör ve hastal›klar), besin, rekabet gibi çok say›da faktör do¤al ortamlar›nda popu-
lasyon seviyesini ço¤unlukla dengede tutar. 
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Taksonomik
gruplar içinde
tan›mlanm›fl
türlerin da¤›l›m›.



Tüm bu faktörlere ra¤men böcekler bulunduklar› ortamda çok yüksek popu-
lasyonlar olufltururlar. Örne¤in bir chironomid ortalama 2.300-3.000 yumurta b›ra-
k›r, larvalar› su içindeki organik at›klar ve küçük mikroorganizmalarla beslenir. Or-
tam koflullar›na ba¤l› olarak yaklafl›k bir hafta içinde geliflmelerini tamamlayarak
erginleri etrafta görülmeye bafllar ve bir kaç gün içinde ayn› say›da yumurta b›ra-
k›r. Her nesilde larva ve ergin populasyonunun %99’u sudaki bal›klar, di¤er orga-
nizmalar, kufllar, böcekler ve di¤er canl›lar taraf›ndan tüketilse dahi geriye kalan
%1’lik populasyon sezon sonunda 2.3x1028 bireye ulafl›r. Ergin ömrü çok k›sa olan
bu böceklerin geri kalan› topra¤a büyük oranda organik madde olarak geri döner. 

Canl›lar bulunduklar› ortam›n çok de¤iflken nitelikte olan canl› ve cans›z fak-
törlerin do¤rudan veya dolayl› etkisi alt›nda yaflarlar. Bu etkiler organizmalar›n ya-
flamlar›n›n en az bir döneminde do¤rudan etkilidir. Organizmalar› etkileyen bu
faktörlerden her birine ekolojik faktör denir ve ana hatlar›yla canl› (besin, tür içi
ve türler aras› iliflkiler) ve cans›z (iklime ba¤l› olan s›cakl›k, nem, ›fl›k, ya¤›fl, rüz-
gar vs., iklime ba¤l› olmayan su, tuzluluk, çeflitli mineraller, oksijen, pH, azot vs.
ve edafik yang›n, toprak, kirlik vs.) faktörler olarak grupland›r›l›rlar. 

Ekolojik faktörlerin canl›lar üstünde olan genel etkileri k›saca flöyle özetlenebilir:
• Uygun olmayan canl›lar› ortadan kald›r›rlar veya zooco¤rafik da¤›l›fllar›n›

düzenlerler. 
• Geliflme, canl› kalma, üreme, göç gibi populasyon dinamikleri üstünde etki-

lerde bulunurlar.
• Canl›lar›n bulunduklar› flartlara adaptasyonlar›n›n ortaya ç›kmas›n› kolaylafl-

t›r›rlar.
• Canl›lar›n metabolizmalar›nda niteliksel veya niceliksel de¤iflimler sa¤larlar.

Böcek ekolojisi nedir ve amaçlar› nelerdir?

BES‹N Z‹NC‹R‹ VE ENERJ‹ AKIfiI
Do¤ada canl›lar bir canl›y› besin olarak kullan›rken kendileri de en az bir ya da
birkaç baflka canl›n›n besini olurlar. Canl›lar›n birbirlerini tüketmeye göre s›ralan-
malar› ile oluflan ve madde ve enerjinin bu s›ra içerisinde bir canl›dan di¤er can-
l›ya aktar›lmas› fleklinde oluflan döngüye besin zinciri denir (fiekil 7.3). Bu döngü-
nün en alt basama¤›nda organik ve inorganik mineraller canl› protoplazmaya ak-
tar›l›r. Besin zincirinin ilk basama¤›n› oluflturan fotosentez yapabilen ilk üreticiler
bitkilerle beslenen ilk tüketiciler denen omurgal› ve omurgas›zlar taraf›ndan al›n›r.
Sonraki basamaklarda bulunan canl›lar hem ilk üreticiler ve hem de ilk tüketiciler-
le beslenebilirken ayr›ca kendi basama¤›ndaki di¤er canl›larla da beslenebilir. Ay-
r›flt›r›c›lar ise her basamaktaki canl› organizmalar üstünde çal›fl›r. Besin zinciri eko-
sistemlerde fotosentez ile bafllar ve organizmalar›n ölümünden sonra ayr›flt›r›c›lar-
la tekrar ilk formuna dönüflür.
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fiekil 7.3

Üçüncül Tüketiciler

‹kincil Tüketiciler

Birincil Tüketiciler

Temel Besin Kaynaklar›

‹norganik Maddeler

Karnivorlar

Karnivorlar

Herbivorlar

Ayr›flt›r›c›lar

Ekosistemlerde gö-
rülen besin zinciri.
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in.php’den de¤iflti-
rilerek, Son eriflim:
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Böcekler bu besin zincirinde yüksek orandaki tür çeflitlilikleri (taksonomik çe-
flitlilik ve çok say›da olmalar›) ve beslenme çeflitlilikleri (bitkilerle beslenenler, di-
¤er böcekler veya hayvanlarla beslenenler, hem bitki ve hem de di¤er böcek ve
hayvanlarla beslenenler, çürümüfl organiklerle beslenenler vs) sebebiyle besin zin-
cirinin çok önemli halkalar›n› olufltururlar. fiekil 7.4’te bir pamuk agroekosistemin-
de pamuk bitkisi ile beslenen çok say›daki türlerden birkaç› ve bunlara ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan beslenme iliflkileri verilmifltir. Bu iliflkiler hemen her seviyedeki
canl›lar› çok yönlü ve oldukça karmafl›k olan beslenme a¤› içinde do¤rudan veya
dolayl› olarak etkiler.

Canl›lar aras›nda görülen bu karmafl›k ve çok yönlü beslenme zinciri madde ve
enerjinin bir basamaktan di¤erine aktar›lmas›yla ekosistemde süreklili¤i sa¤lar.
Zincir ne kadar k›sa ise madde ve enerjide kay›plar o kadar az olur. Teorik olarak
canl›lar önceki halkadan ald›klar› enerjinin %90’n›n› yaflamsal faaliyetleri için kul-
lan›rken ancak %10’unu sonraki halkaya aktar›r. Bu aktar›lan enerjiye kullan›labi-
lir enerji denir. Bu kural %10 yasas› olarak bilinir ve beslenme a¤›n›n her halkas›n-
da yaklafl›k oranlarda gerçekleflir.

Besin zincirinde enerjinin bir basamaktan di¤erine aktar›lmas› hangi oranlarda olur?
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BÖCEKLER‹N CANLILAR ‹Ç‹NDEK‹ YER‹ VE 
DO⁄ADAK‹ BOLLU⁄U
Böcekler dünyada bulunan tüm organizmalar›n toplam›ndan daha fazla tür say›s›-
na sahip olmalar›n›n d›fl›nda ekosistemlerde üstlendikleri rol nedeniyle canl› yafla-
m›n sa¤l›¤› ve devam› için son derece önemli ve vazgeçilmez canl› gruplar›ndan-
d›r. Kitlesel olarak omurgal›lardan çok küçük olmalar›na karfl›n k›sa zamanda çok
büyük populasyonlara ulaflarak besin ve enerji döngüsüne çok büyük katk›larda
bulunurlar. Örne¤in bir çöl çekirgesi sürüsü bazen 10 milyar bireyden oluflan bir
populasyona eriflebilir ve bir günde 14.000-25.000 ton yeflil bitki aksam›yla besle-
nir (Lodos, 1983). Yapt›¤› bu büyük tahribata karfl›l›k sürü tamamen öldü¤ünde
625.000 ton organik madde olarak topra¤a ve di¤er organizmalara geçerek bulun-
du¤u ekosistemlere çok büyük bir enerji girdisi sa¤layabilmektedir. 

Böceklerin do¤ada çok fazla say›da populasyonlara ulaflabilmeleri ço¤alma
güçlerinin fazlal›¤› ve canl› kalma yeteneklerinin yüksek oluflu gibi iki temel nede-
ne dayand›r›lmaktad›r (Önder, 1982).

Böceklerin Ço¤alma Güçlerinin Fazlal›¤›
Böcekler yaflamlar› boyunca 10 ile birkaç milyon aras›nda de¤iflen yumurta b›ra-
k›rlar. Ancak ço¤u bir veya iki yüz c›var›nda yumurta b›rak›rken bir kaç› bin ka-
dar yumurta b›rak›r (Hinton, 1981). Bunun çeflitli nedenleri vard›r. Özellikle sos-
yal böceklerde daha yüksek say›da yumurta b›rak›lmas› söz konusudur. Örne¤in
balaras› kraliçesi 3-4 y›l süren yaflam› boyunca y›lda yaklafl›k 200.000 yumurta b›-
rak›rken Termes bellicosus termit kraliçesi günde ortalama 30.000 yumurta b›rak›r
ve 10 y›l süren yaflam› boyunca 109 milyondan fazla yumurta b›rakt›¤› hesaplan-
m›flt›r (Brueland, 1995).

Böceklerde efleysel oran genellikle 1/1 olmakla beraber baz› türlerde difliler le-
hine efley oran›n›n bozulmas› ço¤alma güçlerinin artmas›na neden olur. Yine baz›
türlerde örne¤in yaprakbitlerinde oldu¤u gibi yaz aylar›nda görülen parthenoge-
netik üreme biçimi yani sadece difli yavru do¤urmalar› sebebiyle populasyon yo-
¤unluklar› oldukça fazla artar.

Böcekler k›sa yaflam süreleri nedeniyle bir y›l içinde çok say›da nesil verebilir-
ler. Çeflitli ekolojik faktörlerin etkisi alt›nda de¤iflebilen nesil süresi baz› türlerde 5
gün olabildi¤i gibi (Örne¤in, yaprakbitlerinden Rhopalosiphum prunifolia 25 °C’de
4.7 günde bir nesil verir) baz› türlerde 17 y›l kadar sürebilir (Li, 1995).

Böceklerin Canl› Kalma Yeteneklerinin Yüksek Oluflu
Böceklerin ço¤alma güçlerinin yüksek olmas›n›n yan› s›ra yaflamlar›n› sürdürebil-
meleri için sahip olduklar› baz› özellikleri de do¤adaki bolluklar›n› etkiler. Bu
özelikleri sayesinde düflmanlar›ndan ve olumsuz çevresel koflullardan kendilerini
koruyabilmektedirler.

Düflmanlar›ndan korunmak için baz›lar› özel sokucu i¤neleriyle düflmanlar›n›
sokar (fiekil 7.5), sert yap›l› a¤›z parçalar›yla (fiekil 7.6) ›s›r›r ya da özel salg›lar ç›-
kararak kaç›r›rlar. Örne¤in balar›lar›, eflekar›lar› sokucu i¤neleriyle kovanlar›na
yaklaflan veya onlar› rahats›z eden düflmanlar›n› sokarak uzaklaflt›r›rlar. Kar›nca ve
termit askerleri sert yap›l› a¤›z parçalar›yla yuvalar›na sald›ran düflmanlar›n› ›s›rarak
uzaklaflt›r›rlar. Çam kese t›rt›l› (Foto¤raf 7.1) ve alt›n kelebek t›rt›l› gibi di¤er baz›
böcek larvalar› vücutlar›n› kaplayan uzun k›llar›n zehir bezleriyle iliflkili olmas› se-
bebiyle dokunan veya sald›ran böcekleri paralize eder veya zehirleriyle kaç›r›rlar. 
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Baz› böcekler kendi kolonilerini
uyarmak için veya düflmanlar›n› kaç›r-
mak için özel bir koku ç›kar›rlar. Ör-
ne¤in yaprak bitleri do¤al düflmanlar›
taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›klar›nda
özel bir feromon salg›layarak koloni-
lerindeki di¤er yaprakbitlerini uyar›r-
lar. Çekirgeler dokunuldu¤unda a¤›z-
lar›ndan kahverenkli bir salg› ç›kar›r-
larken, pentatomid ve carabidler pis
bir koku salg›larlar. 

Arctiidae familyas›na ba¤l› çad›r t›r-
t›llar›n›n hem larva ve hem de erginle-
ri vücutlar›ndaki toksinler nedeniyle,
tats›z veya zehirli olmalar› nedeniyle
birçok omurgal› taraf›ndan tercih edil-
mezler. Özellikle kelebeklerinin son
derece ilginç ve göz al›c› renklerde ve
desenlerde olmalar› birçok kufl veya
omurgal›y› cezbetse de tatlar›n›n kötü
olmas› nedeniyle av olarak tercih edil-
memelerini sa¤lar. Hatta ergin difliler

vücutlar›nda bulunan toksik maddeleri ayn› flekilde yumurtalar›na da aktar›rlar.
Meloidae familyas›ndan baz› türlerin bacak eklemlerinde bulunan Cantharidin
maddesi avc›lar›nda toksik etki yapar. Örne¤in Tyria jacobaeae, Danaus plexip-
pus, Oncopeltus fasciatus, Altinote dicaeus callianira ve Tithorea harmonia gibi
böcekler kolayca hat›rlanabilir uyar›c› renklere sahipler. Ancak vücutlar›ndaki ze-
hirli bileflikler veya kötü tatlar› nedeniyle predatörler taraf›ndan pek tercih edil-
mezler ve sonraki karfl›laflmalar›nda kolayca hat›rlanabilirler (Foto¤raf 7.1, 7.2, 7.3,
7.4). Hatta bunlara benzeyen di¤er böceklere bile sald›rmazlar. Baz› türler de do-
¤al düflmanlar› için tehlikeli olmad›¤› halde kendilerini tehlikeli gibi gösterirler
(Önder, 1982). Örne¤in, Inachis io arka kanatlar› üstünde bulunan baykufl gözle-
rine benzer desenleriyle, Fulgora laternaria timsaha benzeyen bafl›yla düflmanla-
r›n› korkutarak kaç›r›rlar (Foto¤raf 7.5).
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Balar›s›

Zehir kesesi ve sokucu i¤ne

fiekil 7.5 fiekil 7.6

Balar›s› ve en iyi savunma silah› olan sokucu i¤nesi. Asker kar›ncada sert mandibulalar›n görünümü.

Foto¤raf 7.1

Çam kese t›rt›l›
Thaumetopoea
pityocampa’n›n
uzun zehirli k›llar› 

Kaynak:
(http://www.biolib.c
z/en/image/id2211
3/, Son eriflim:
13.05.2011)

Kaynak:
(http://honeybees-beeswax.blogspot.com/2011/04/bee-stings-
is-it-cure.html’den de¤ifltirilere, Son eriflim: 12.05.2011)

Kaynak:
(http://www.animalbehavior.org/ABSMedia/Press-
releases, Son eriflim: 13.05.2011)



Baz› türler kendilerini ortama benzeterek düflmanlar›ndan korunmaya çal›fl›rlar.
Böcek vücut rengini bulundu¤u ortam›n rengine ya da flekline benzeterek kendi-
sini do¤al düflmalar›n›n farkedemeyece¤i bir flekle dönüfltürür. Örne¤in çekirgeler-
den Oedipoda spp. kireçli arazide beyaz renkli türler, terrosa topraklarda k›rm›z›
renkli türler yo¤unlafl›rlar. Baz› mühendis t›rt›llar› kendilerini bulunduklar› bitkile-
rin dal veya sürgünlerine benzer bir flekile dönüfltürürler. Kallima spp. kendilerini
kuru bir yapra¤a benzetirler (Önder, 1982) (Foto¤raf 7.6, 7.7). 

Do¤al düflmanlar taraf›ndan daha kolay avlanabilen baz› türler korunma meka-
nizmas› daha iyi olan ve do¤al düflmanlar›n tercih etmedi¤i di¤er baz› türlere ben-
zemeye çal›flarak hayatta kalma flanslar›n› biraz daha artt›rabilirler. Örne¤in,
Methona confusa’n›n erginlerinin tad› hem larva besin bitkilerinden ve hem de er-
gin besin bitkisi olan Heliotropium’dan kaynaklanan zehirli bilefliklerden dolay› ta-
d› kötüdür. Patia orise erkek kelebe¤i bu türe benzerken diflisi tamamen farkl› bir
görünümde ve zehir içeren baflka bir türe benzer (Foto¤raf 7.8). Cosmosoma sp.
kanatlar›n›n fleffa görünümü ve abdomen üstündeki desenleriyle sokucu i¤nesi
olan ve bir çok türü kaç›rtabilen eflek ar›lar›na benzerler (Foto¤raf 7.9). 

Kanatlar böceklere kufllar gibi havada serbestçe hareket edebilme olana¤› sun-
du¤u için do¤al düflmanlar›ndan veya olumsuz koflullarda kanatlar› yard›m›yla yer
de¤ifltirerek veya kanatlar› olmayan baz› türler de a¤ iplikleri yard›m›yla kendile-
rini bulunduklar› yerden afla¤› atarak koruyabilirler. Uzun bacaklar› sayesinde çok
iyi koflucu olan kaplanböcekleri ve hamamböcekleri bu sayede düflmanlar›ndan
h›zla uzaklaflabilmektedirler. Tel kurtlar› ve maymuncuklar düflmanlar›yla karfl›lafl-
t›klar›nda kendilerini yere atarak ölü taklidi yaparlar. Fulgora laternaria isimli ke-
lebek timsah bafl›n› and›ran bafl›yla a¤açlar›n dallar›na vurarak ç›kard›¤› seslerle
düflmanlar›n› kaç›r›r.
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Foto¤raf 7.2

Tyria jacobaeae
(http://en.wikipedia
.org/wiki/Cinnabar
_moth, Son eriflim:
13.05.2011). 

Foto¤raf 7.3

Kaynak:
(http://tolweb.org/D
anaus_plexippus/7
6926,
http://www.photogr
aphyontherun.com/
MilkweedBugNymp
hs.aspx, Son eriflim:
13.05.2011).

Danaus plexippu Oncopeltus fasciatu



Böceklerin do¤adaki bollu¤unu etkileyen di¤er önemli bir etken tüm canl›lar›
do¤rudan etkileyen olumsuz çevre koflullar›d›r. Böcekler sahip olduklar› baz› özel-
likleri ve yetenekleri sayesinde uygun olmayan çevre koflullar›na karfl› koyarak ya-
flamlar›n› sürdürebilmektedirler. Örne¤in kanatlar böcek yaflam› için son derece
önemli ve büyük bir avantaj sa¤lamaktad›r. Kanatlar› sayesinde düflmanlar›ndan
kaçabildikleri gibi, beslenme, efl bulma, yumurta koymak için kolayca yer de¤iflti-
rebilirler ve uygun olmayan çevrelerden veya ani çevresel de¤ifliklikler karfl›s›nda
daha h›zl› hareket ederek olumsuz ortamlardan uzaklaflabilirler. 

Böceklerin evrim süreçlerinde iri türlerin yok oldu¤u, bunlar›n yerlerine ufak
yap›l› türlerin geçti¤i görülmektedir (Önder, 1982). En büyük vücutlu böcek türü
olarak 280 mm kanat aç›kl›¤› ile Noctuidae familyas›na ba¤l› Thysania agrippina
adl› kelebek türü belirtilirken (Kons, 1998), 71 gr vücut a¤›rl›¤› ile en a¤›r tür Ste-
nopelmatidae familyas›na ba¤l› Deinacrida heteracantha adl› çekirge türü gösteril-
mektedir (Williams, 2001). Buna karfl›l›k en küçük böce¤in 139 µm vücut uzunlu-
¤una sahip olan Mymaridae familyas›na ba¤l› Dicopomorpha echmepterygis adl› bir
ar› türü oldu¤u aç›klanmaktad›r (Gahlhoff, 1998). Bu s›n›rlar içinde büyük ço¤un-
lu¤u küçük vücutlu olan böcekler iri yap›l› olanlara göre saklanma, bar›nma, bes-
lenme, hareket etme gibi özellikleri bak›m›ndan daha büyük avantajlara sahiptir. 

Böceklerin vücudunu saran kitin tabakas› fiziksel bak›mdan vücudu bir z›rh gi-
bi sararak kalkan görevi yaparken ayn› zamanda vücut içi s›cakl›k, bas›nç, su ve
gaz al›flveriflini de kontrol alt›nda tutarak olumsuz çevreler için önemli bir avantaj
sa¤lamaktad›r. Solunumlar›n› trakeler vas›tas›yla yapmalar› ve çok kuvvetli kaslara
sahip rektumlar›ndan d›flk›lar›n› kuru olarak atmalar› da su kayb›n› önleme bak›-
m›ndan önemlidir (Önder, 1982). 
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Foto¤raf 7.4

Uyar›c› renklere
sahip larva ve
erginler kötü tatlar›
nedeniyle avc›lar›
taraf›ndan tercih
edilmezler.

Kaynak:
(http://www.learnab
outbutterflies.com/S
urvival%20Strategie
s%203.htm, Son
eriflim: 13.05.2011)

Altinote dicaeus callianira Tithorea harmonia

Foto¤raf 7.5

Tehlikeli türlere
benzemeye iki
örnek.

Kaynak:
(http://www.learnab
outbutterflies.com/S
urvival%20Strategie
s%203.htm,
http://www.galerie-
insecte.org/galerie/f
ulgora_laternaria.ht
ml, Son eriflim:
13.05.2011) Inachis io Fulgora laternaria
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Foto¤raf 7.6

Kaynak:
(http://mounttotum
as.com/wordpress/?
p=292, Son eriflim:
13.05.2011)

(http://www.ask.co
m/wiki/Cryptic_colo
ration,
http://apbio12007.b
logspot.com/2007_1
0_01_archive.html,
Son eriflim:
13.05.2011)

Foto¤raf 7.7

Baz› türler vücut
rengini bulundu¤u
ortam›n rengine ya
da flekline benzetir.

Kaynak:
(http://en.wikipedia
.org/wiki/File:Oran
ge_oak_leaf_bottom
.JPG, Son eriflim:
13.05.2011)

Foto¤raf 7.8

Zehirli bir böce¤e
benzemeye örnek.

Methona confusa Patia orise



Böcekler di¤er hayvan türlerinde görülmeyen afl›r› de¤erlerdeki çevre flartlar›-
na dayanabilmektedirler. Örne¤in chironomidlerin baz› türleri petrol kuyular›nda
dahi yaflayabilirken, baz› böcekler -50 °C’de ve di¤er baz› türler +52 °C’ye varan s›-
cak su kapl›calar›nda yaflabilemektedirler (Önder, 1982). Derin sular›n yüksek ba-
s›nç alt›nda olmas›, gün ›fl›¤›n›n çok az ulaflmas›, fotosentez yapabilen bitkisel flo-
radan yoksun olmas›, düflük oksijen seviyesi ve so¤uk olmas› gibi olumsuzluklar›
nedeniyle buralarda çok az can› türü yaflayabilmektedir. Chironomidae türlerinden
Sergentia koschowi Baykal Gölü’nde 1360 m. derinlikte yaflayabilmektedir (Akers,
1996). Kar›ncalardan Cataglyphis, Ocymyrmex ve Melophorus cinslerine ba¤l› baz›
türler Sahra çölünde 60 °C’nin üstünde olan yüzey s›cakl›¤›nda yaflayabilmektedir-
ler (Sherwood, 1996). Bunlar›n yan›s›ra Chironomidae familyas›na ba¤l›
Chironomus plumosus göl sine¤i türü çok düflük seviyede Oksijene sahip göllerde
(Rasmussen, 1996) yaflayabilirken Ephydrella marshalli (Diptera: Ephydridae) tuz-
lulu¤u 5848 mOsm/l’ye kdar olan çok yüksek sularda (Normal deniz suyu tuzlu-
luk oran› 1197 mOsm/l) (Richman, 1996), yaflam›n› normal olarak sürdürebilmek-
tedir. Bu gibi örnekler böceklerin di¤er hayvanlara k›yasla afl›r› çevresel koflullara
ne kadar çok toleransl› olabildiklerini göstermektedir. 

Böceklerin yaflad›klar› çevrede mevcut besin seçeneklerinin fazlal›¤›, besinle-
rinden bir k›sm›n›n azalmas› veya yok olmas› durumlar›nda alternatif besinlere yö-
nelerek populasyonunu korumas› bak›m›ndan önemlidir. Örne¤in Akdeniz meyve
sine¤i Ceratitis capitata, may›s ay›ndan itibaren fleftali, kay›s›, incir, muz, turunç-
giller vb. besin kaynaklar› üstünde beslenerek bütün y›l canl›l›¤›n› sürdürebilir
(Önder, 1982). Belli bir konukçu veya çok s›n›rl› birkaç konukçuya ba¤l› olarak
yaflayan böceklerin varl›¤› tamamen konukçusuna ba¤l›d›r. Bu durum özellikle za-
rarl› böcekler üstünde yaflayan avc› ve asalak türlerin konukçular› üstünde etkinli-
¤i anlam›na da gelmektedir ve bu durum biyolojik savaflta arzu edilen bir durum-
dur. Ancak s›n›rl› konukçu böceklerin do¤adaki bollu¤unu etkileyen çok önemli
bir faktördür. Tek bir konukçuya ba¤l› olarak beslenme biçimi monofag, ayn› cin-
se ba¤l› birkaç besinle veya belli bir gruptan birkaç besinle beslenebilme oligofag
ve birbirinden farkl› besinlerle beslenebilme ise polifag beslenme fleklinde adlan-
d›r›l›r. Böceklerde polifagl›k özellikle çöl gibi zor çevresel ortamlarda yaflayan tür-
ler için son derece önemlidir.

Böcekler düflmanlar›ndan korunmak için hangi özelliklere sahiptir?
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Foto¤raf 7.9

Tehlikeli veya tad›
kötü olan böceklere
benzemeye iki örnek.

Kaynak:
(http://www.oardc.o
hio-
state.edu/grapeipm/co
mmon_name.htm,
http://www.learnabo
utbutterflies.com/Sur
vival%20Strategies%2
04.htm, Son ereiflim:
13.05.2011)

Vespa sp. Cosmosoma sp.
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BÖCEKLER‹N DO⁄ADA AfiIRI ARTMASINI 
ENGELLEYEN FAKTÖRLER
Böcekler yüksek üreme güçleri, canl› kalma yeteneklerinin yüksek oluflu, hemen
her türlü çevresel koflullarda yaflayabilmeleri gibi özellikleri sebebiyle teorik ola-
rak düflünüldü¤ünde tek bir türün bile çok afl›r› say›da artmas› beklenir. Örne¤in
Akdeniz meyvesine¤inin bütün sezon boyunca çok farkl› konukçular üstünde bes-
lenerek yaklafl›k 10 nesil verebildi¤i bir bölgede 10. nesilde ulaflaca¤› birey say›s›
teorik olarak hesapland›¤›nda 10x1023 birey olarak hesaplanm›flt›r (Önder, 1982).
Ancak dünya yüzeyini oldukça kal›n bir tabaka halinde kaplayabilecek yo¤unluk-
ta hesaplanan böyle bir populasyona asla ulafl›lamaz. Teflhis edilenlerin d›fl›nda
halen keflfedilmeyen tür say›s›n›n bilinen türlerden bir kaç kat daha fazla say›da
olabilece¤i varsay›lan böceklerin populasyon yo¤unluklar›n›n afl›r› artmas›n› en-
gelleyen s›n›rlay›c› etkenler vard›r. Bu etkenlere Çevre direnci denir. Bir böcek tü-
rüne ait populasyon büyüklü¤ü üreme gücü ve çevre direnci aras›ndaki dengeye
ba¤l›d›r (Önder, 1982).

Böceklere etki eden çevre faktörleri 2 k›s›mda incelenir. Ana bafll›klar halinde
afla¤›daki flekilde özetlenebilir.

Abiyotik (Cans›z Faktörler)

Klimatik Faktörler
Bir bölgenin klimas› içiçe geçmifl pek çok faktörden meydana gelmifl bir komp-
leksten oluflur. Ortam›n canl› varl›klar üstündeki klimatik etkisi ise türlerin vücut
irili¤ine ba¤l›d›r. Örne¤in herhangi bir ekosistemde böceklerle birlikte pek çok bit-
ki ve hayvan türleri de bulunur. Ortam flartalar›n›n etkisi 2 metrenin üstünde yük-
sek boylu a¤açlar ve hayvanlar ile otlar aras›nda dolaflan bir böcek için farkl› ola-
cakt›r. Bu nedenle iklim: 

Makroklima: Buna meteorolojik iklim veya insan iklimi de denir. Toprak yü-
zeyinden 1.5-2 m. yükseklikteki gözlem istasyonundan al›nan iklim de¤erleridir.

Mikroklima: Bölgesel olarak görülen ve bitki örtüsüne göre de¤iflebilen, ç›p-
lak arazide 1.5 m. yüksekli¤e kadar olan iklimdir. 

Mikromikroklima: Mikroklimadan daha küçük olan di¤er bir iklim çeflidi olup
böcek iklimi olarak da adland›r›l›r. Bu iklimin kal›nl›¤› ancak birkaç mm kadard›r.
Böceklerin s›¤›nd›¤› topra¤›n veya a¤aç gövdesindeki yar›k ve çatlaklar da buna da-
hildir. Böcek ikliminin hüküm sürdü¤ü yerde rüzgar›n ancak 1/10’u hissedilebilir.

‹klim, böceklerin endokrin sistemine, canl› kalma yetene¤ine, geliflmesine, üre-
me gücüne ve davran›fllar›na etkide bulunur. ‹klim etkeni içinde, ›s›, nemlilik, ya-
¤›fllar, ›fl›k, rüzgar, bas›nç, yerçekimi ve radyasyon gibi etkenler say›labilir. 

‹klim faktörleri içinde ›s› üzerinde en çok çal›fl›lan faktörlerdendir. Do¤adaki ›s›
enerjisinin hemen hemen tamam› günefl enerjisinden sa¤lan›r. Is› hem yaflayan or-
ganizmalara ve hem de çevrelerine etkilerde bulunur. Böcekler s›cakl›¤a belli s›-
n›rlar içinde tolerans gösterirler ve bu tolerans de¤erleri yaflama alanlar›n›n s›n›rla-
r›n› oluflturur. Baz›lar› dar s›n›rlar içinde (stenoterm) baz›lar› ise daha genifl s›n›rlar
içinde (eurytherm) tolerans gösterirler. Dar tolerans gösterenler sadece belli düflük
s›cakl›k de¤erlerinde yaflayabilirken (stenoterm termofil) baz›lar› sadece belli yük-
sek s›cakl›klarda yaflayabilirler (stenoterm termofil). Stenoterm psikrofillere örnek
olarak Himalayalarda buzlar üzerinde yaflayan Hypogastrura ve Proistoma (Col-
lembola) türleri verilebilir. Stenoterm termofillere örnek olarak ise s›cak su kapl›-
calar›nda yaflayan baz› böcekler ve çöllerde yaflayan baz› kar›nca türleri verilebilir.
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Eurytherm böceklere örnek olarak da Vanessa cardui adl› kelebek türü ve Lucilia
serricata adl› sinek türü verilebilir. Genellikle böcekler düflük s›cakl›¤a yüksek s›-
cakl›ktan daha çok toleransl›d›rlar.

Organizmalar s›cakkanl› (homotermal, holotermal) ve so¤ukkanl› (de¤iflken s›-
cakl›kl›, heterotermal, poikilotermal) canl›lar olarak ikiye ayr›l›rlar. Böcekler so-
¤ukkanl›lar içinde yer ald›klar›ndan vücut s›cakl›klar› çevresel flartlar›n etkisinde
çok kolay de¤iflebilir. Bu nedenle böcekler çeflitli uyum hareketleriyle vücut ›s›la-
r›n› dengelemeye çal›fl›rlar. Örne¤in balar›lar› k›fl aylar›nda bir araya gelerek kanat
hareketleri ve ortamdaki besin maddelerinin oksidaysonu sayesinde kovan içi s›-
cakl›¤›n› 13 °C’den 25-30 °C’ye kadar yükseltebilirler. 

S›cakl›¤›n böcekler üstündeki etkileri Hunter ve Price isimli araflt›r›c›lar›n
Anthonomus grandis adl› k›nkanatl› üzerinde yapt›klar› çal›flma ile fiekil 7.7’de be-
lirgin olarak görülmektedir.

Bir böce¤in normal olarak aktivite gösterdi¤i s›cakl›klar aras›na “Etkili s›cakl›k-
lar bölgesi” denirken bunu en lat s›n›r›na geliflme efli¤i denir (Önder, 1982). S›cak-
l›k böceklerin metabolizmalar›, hareketleri, morfolojileri, davran›fllar›, biyolojik
olaylar›n h›z› ve böceklerin üreme gücü (biotik potansiyel) üstünde türe ba¤l› ola-
rak çeflitli flekillerde etkilerde bulunur (Önder, 1982). Konuyla ilgili daha ayr›nt›l›
bilgiler için Önder (1982)’den yararlan›n›z.

Klimatik Olmayan Faktörler
Bu faktörler içinde do¤ada saf veya bileflikler halinde bulunan ve tüm canl› haya-
t› etkileyen çeflitli faktörler bulunmaktad›r. Bunlar; de¤iflik formlarda su, tuzluluk,
kalsiyum, ma¤nezyum tuzlar›, karbondioksit, oksijen, karbon, kükürt, pH, azot,
fosfor ve silisyum gibi elementlerdir. 

Ayr›ca topra¤›n yap›s›, yüzey tabakas›, ve çeflitli kirlilikler de canl› hayat› etki-
leyen faktörlerdendir.
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Canl› (Biotik) Faktörler
Canl› faktörler içinde besin ve beslenme faktörleriyle organizmalar›n türiçi ve türler
aras› iliflkileri türlerin yo¤unlu¤unu etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlerin etkilerini
do¤ada kar›fl›k bir a¤ sistemi fleklindedir ve birbirlerinden ay›rmak oldukça zordur.

Besin
Canl› hayat için tek enerji kayna¤› besindir. Böcekler için besin çeflidine göre ay-
r›mlar› afla¤›daki flekilde olmaktad›r (Önder, 1982):

1. Bitkisel besinle beslenenler (Fitofag, herbivor) - Ceratitis capitata
2. Hayvansal besinle beslenenler (Zoofag, carnivor) - Rodolia cardinalis
3. Hem bitkisel, hem de hayvansal besinle beslenenler (Omnivor)
Böcekler besin çeflidi ne olursa olsun 3 grup alt›nda toplayabilir (Önder, 1982):
1. Monofag böcekler: Yaflam›n› tek bir bitki veya hayvan türüyle sürdüren bö-

ceklere denir. Örne¤in Bactrocera oleae sadece zeytinle beslenen bir türdür.
Böyle türler ekonomik entomoloji aç›s›ndan çok önemlidir. Zoofaglara ör-
nek olarak Rodolia cardinalis verilebilir.

2. Oligofag böcekler: Birbirine yak›n bitki ve hayvan türleriyle beslenen bö-
ceklerdir. Fitofaglardan Henosepilachna elaterii-Cucurbitaceae; Eurydema
spp., Crucifera; zoofaglardan Aphytis spp.-Diaspididae familyas›na ba¤l› tür-
ler üzerinde beslenirler.

3. Polifag türler: Her türlü bitki ve hayvan türleriyle beslenen böceklere denir.
Örne¤in Quadripidiotus perniciosus 700, Spodoptera exigua 34 familyaya
ba¤l› 90’dan fazla bitki türü ile beslenir.

Besin çeflitlili¤inin böcekler üzerindeki etkileri
Farkl› besin çeflitleriyle beslenmenin böcekler üzerindeki etkileri çok de¤ifliktir.

Bu etki flekilleri:
1. Böceklerin geliflme süresine olan etkisi
2. Böceklerin üreme güçlerine olan etkisi
3. Larva ve pupa ölümlerine etkisi
4. Bireylerin irili¤ine olan etkisi

Türlerin Karfl›l›kl› Etkileri
Böceklerin birbirleriyle ve di¤er canl›larla olan karfl›l›kl› etkileri afla¤›daki flekiller-
de etilere yol açar:

1. Böceklerin bitkisel çevreyle olan karfl›l›kl› etkileri
Bitkisel çevre böceklerin yaflamsal faaliyetleri için çok önemlidir. Bitkiler fito-

fag beslenen böceklerin besin kayna¤› olmakla birlikte çürüdüklerinde ayr›fl›t›r›c›
böcekler için de hayatsal öneme sahiptirler. Bitki örtüsü bulundu¤u yerde çok sa-
y›da farkl› mikromikro klimatik alanlar yarat›r ve bu tür alanlar küçük bir alanda
birbirinden farkl› iklim istekleri olan çok say›da böce¤in yaflamas›na olanak verir.
Bitki boyu ve s›kl›¤› gölgeleme, nemlilik, toprak suyu, mineralleri, ›fl›¤›n farkl› yo-
¤unluklar› gibi çok çeflitli özelliklerde koflullar sa¤lar. Örne¤in 1 m. boyunda bir
ekin tarlas›nda bitkilerin üst k›sm› günefl ›fl›nlar›na do¤rudan maruz kald›¤› halde
bitki boyunun yar›dan afla¤› k›s›mlar›nda ›fl›¤›n nüfuz etmesi azal›r. Toprak yüze-
yinin 10 cm yukar›s›na ›fl›¤›n ancak 1/10’luk k›sm› ulafl›r. Genifl yaprakl› bitkilerde
ise bitkinin dip k›sm›na ancak ›fl›¤›n 1/500’lük k›sm› ulafl›r (Önder, 1982).
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2. Böceklerin ve di¤er canl›lar›n birbirleriyle olan karfl›l›kl› etkileri
1. Etkisizlik (Neutralism)
‹ki türe ait populasyonu ayn› biyotopta birbirlerine dolayl› yada do¤rudan et-

kide bulunmaks›z›n birbirlerinden ba¤›ms›z yaflar. Örne¤in, ayn› zeytin a¤ac›nda
yaflayan Zeytin Sine¤i (Bactrocera oleae) ile Zeytin Thripsi (Liothrips oleae) gibi
(Önder, 1982).

2. Çekiflme (Competition)
Ayn› biyotopta iki populasyon da birbirlerinin yiyece¤ine, yaflama yerine ve di-

¤er gereksinimlerine düflmanca sald›r›r. Sonunda bu iliflkiden her ikisi de zarar gö-
rür. Örne¤in, ayn› ambarda yaflayan Tribolium ve Oryzaephilus türleri devaml› çe-
kiflme halindedir. Ayn› türün bireyleri aras›nda türiçi, farkl› türler aras›nda türlera-
ras› çekiflme sözkonusudur (Önder, 1982).

3. Ortak yaflam (Mutualism)
‹ki populasyon aras›nda zorunlu ilgi var. Bir çok araflt›r›c› taraf›ndan simbiyo-

sis olarak adland›r›l›r. Örne¤in yaprakbiti kar›nca iliflkisi buna örnektir.
4. Birlikte yararlanma (Protocooperation)
Zorunlu olmad›¤› halde, yard›mlaflmayla iki populasyon da aralar›ndaki ilgiden

yararlan›r. Örne¤in danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) beslenirken kesti¤i bir bit-
ki parças› çürümeye yüz tutarken bundan çürükçül maddelerle beslenen saprofag
böcekler de yararlan›r.

5. Tek yönlü yararlanma (Commensalism)
‹ki türe ait populasyon aras›ndaki ilgiden bir populasyon yararlan›rken di¤eri-

nin bundan etkilenmemesi durumudur. Örne¤in yaprakbitlerinin ç›kard›¤› tatl›ms›
maddeden kar›ncalar›n beslenmesi ve bundan tek yönlü olarak yararlanmas› söz-
konusu iken di¤eri bundan etkilenmez. 

6. Tek yönlü zararlanma (Amensalizm)
‹ki populasyon aras›nda ilgi kuruldu¤unda bu türlerden biri etkilenmedi¤i hal-

de, di¤eri bu ilgiden olumsuz yönde etkilenir.
Örne¤in ayn› yaprak üzerinde yaflayan iri vücutlu bir t›rt›l›n gezinirken bir yap-

rak bitini ezip öldürmesi bu iliflkiye örnek olarak verilebilir.
7. Asalakl›k (Parasitism) ve Avc›l›k (Predation)
Asalak ve avc›n›n yaflam›n› sürdürebilmesi için konukçusu ile ilgi kurmas› zorun-

ludur. ‹lgi kuruldu¤unda asalak ve avc›n›n populasyonunda bir artma, konukçu ve-
ya av›n populasyonunda bir azalma görülür. Yani aralar›nda negatif bir iliflki vard›r.

Böceklerin do¤ada afl›r› art›fl› hangi özelliklerine ba¤l›d›r ve afl›r› artmalar›n› etken nedir?

Bütün bu ekolojik faktörler için geçerli olan 2 yasa mevcuttur. Bu yasalar

LIEBIG’‹N M‹N‹MUM YASASI
Liebig taraf›ndan 1840 y›l›nda ortaya konan bu yasaya gore canl›lar›n bir habitat-
taki geliflmesi, ortamda bulunan zorunlu maddelerin minimum miktar›na göre de-
¤iflir. Ortamda en az bulunan canl› madde s›n›rlay›c› madde olarak adland›r›l›r
(fiekil 7.8). Bu madde ortamda yoksa, canl›lar bu maddelere çok benzeyen mad-
deleri alarak yaflamlar›n› sürdürürler. Örne¤in salyangozlar kabuklar› için gerekli
kireci bulamazsa Stronsiyumu al›rlar (Önder, 1982).
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Liebig’in minimum yasas› nedir?

SHELFORD’UN EKOLOJ‹K TOLERANS YASASI
Liebig kanuna ek olarak Shelford’un tolerans yasas› bir organizman›n fiziksel fak-
törlerin en düflük ve en yüksek s›n›rlar›na gösterdi¤i tolerans› olarak tan›mlanmak-
tad›r. Organizma bu tolerans› sayesinde yaflam›n› sürdürür. Bütün ekolojik faktör-
lerin en az, en çok ve normal (optimum) de¤erleri vard›r (fiekil 7.9). Normal de¤e-
rin hemen alt›nda veya biraz üzerinde olan de¤erlere pessimum denir. En az ve en
çok de¤erler aras›na “Vital Zone” ad› verilir.

Bu canl›lar ekolojik faktörlere genifl bir tolerans gösterir. Bu gibi türlere (eury-
kous), dar tolerans gösterenlere (stenokous), her türlü ekolojik faktöre genifl tole-
rans gösteren türlere de (kozmopolit) tür ad› verilir (Önder, 1982).

Shelford’un ekolojik tolerans yasas› nedir?
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Do¤ada böceklerin yeri, ifllevi ve önemini an-

latmak

Böcekler bugün yeryüzünde yaflayan tüm canl›
organizmalar içinde bolluk aç›s›ndan en çeflitli
grubu oluflturur. Böcekler gruplar›na ba¤l› ola-
rak zararl› olabildikleri gibi bünyelerinde yararl›
ve nötr gruplar› da bar›nd›r›rlar. Yeryüzünde bö-
cekler olmasayd› yaflam olamazd› sav›n› söyle-
mek yanl›fl olmaz. Böceklerin yaflam ortam› ile
ve birbirleriyle iliflkilerini bilmek onlar› daha ya-
k›ndan tan›mam›za neden olacakt›r.

Bir ekosistemde beslenme iliflkisi, besin zinciri ve

enerji ak›fl› aras›nda iliflki kurmak

Tüm canl›lar çevreleriyle iliflki içindedirler ve bu
iliflkide bir canl› di¤eri üzerinde beslenerek nesli-
ni devam ettirir. Böcek ekolojisi aç›s›ndan bakt›-
¤›m›zda, böceklerin beslenme iliflkisinde besin
zincirinin ilk basama¤›nda üreticiler ad›n› verdi¤i-
miz bitkiler bulunur. Bunun üzerinde birincil tü-
keticiler olarak adland›r›lan otçullar yer al›r. Ot-
çullarla beslenen etçil böcekler zincirin üçüncü
halkas›n› oluflturur. Zincirin en üstünde ise hem
otçul hem de etçil özelli¤ine sahip grup oturur.

Böceklerin do¤adaki bollu¤u ve bunu etkileyen

faktörler hakk›nda yorum yapmak

Bu gün yeryüzünde yaflayan böcek tür say›s› 1
250 000 ‘in üzerindedir ve tüm canl› organizma-
lar›n % 75’ini olufltururlar. Böcekler tür say›lar›-
n›n çeflitlili¤i kadar do¤ada bulunma bolluklar›
aç›s›ndan da dikkati çekerler. Böceklerin do¤ada
bu kadar bol olmas›n›n nedenlerini afla¤›daki
bafll›klar halinde toplayabiliriz,
Böceklerin ço¤alma güçlerinin fazlal›¤›; 
Böceklerin canl› kalma yeteneklerinin yüksek
oluflu

Böceklerin çevresel faktörlere toleranslar› ve s›n›r-

lay›c› madde kavram› hakk›nda tart›flmak

Böceklerin do¤ada bu kadar bol olmalar›n›n ne-
denleri bafl›nda, bunlar›n çevresel olumsuz fak-
törlere karfl› töleransl› olmalar› gelmektedir. Bö-
cekler olumsuz çevresel faktörlere karfl› koymak
ve nesillerini devam ettirmek için çok önemli
özellikler gelifltirmifllerdir. Çevresel faktörleri flu
bafll›klar halinde s›ralayabiliriz,
Cans›z etmenler: iklim, ›fl›k, atmosfer gazlar›,
yerçekimi, atmosfer bas›nc›, fizikokimya ve et-
kenleri ve toprak.
Canl› etmenler: besin, canl›lar›n karfl›l›kl› etkileri,
popülasyon yo¤unlu¤u ve insan.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Ekolojik faktörlerin canl›lar
üstündeki etkilerinden biri de¤ildir?

a. Uygun olmayan canl›lar› ortaya ç›karmada 
b. Geliflme, canl› kalma, üreme, göç gibi populas-

yon dinamikleri üstünde etkilerde bulunmada
c. Canl›lar›n zooco¤rafik da¤›l›fllar›n› düzenlemede
d. Canl›lar›n bulunduklar› flartlara adaptasyonlar›-

n›n ortaya ç›kmas›n› kolaylaflt›rmada
e. Canl›lar›n metabolizmalar›nda niteliksel veya ni-

celiksel de¤iflimler sa¤lamada

2. Besin zincirinde bitkiler hangi basamakta bulunur?
a. Üçüncül tüketicilerde
b. Temel besin kaynaklar›nda
c. ‹kincil tüketicilerde
d. Birincil tüketicilerde
e. ‹norganik maddelerde

3. Baz› kelebekler kendilerini neden kurumufl bir yap-
ra¤a benzetirler?

a. Böylece vücutlar›ndan su kayb›n› engelleyerek
afl›r› s›caklar›n etkisinden korunurlar.

b. Böylece yüksek nemli ortamlar›n etkisinden ko-
runurlar.

c. Böylece ayn› besini paylaflt›¤› di¤er rekabetçile-
rinden saklanarak daha iyi beslenir. 

d. Böylece düflmanlar›ndan daha iyi saklan›rlar.
e. Böylece güneflin yak›c› etkisinden korunmufl

olurlar.

4. Böcekler için mikroklima ne demektir?
a. Genifl bir bölge içinde küçük bir gölün etkisin-

de kalan alan›n sahip oldu¤u iklimdir. 
b. Toprak yüzeyinden 1,5-2 m yükseklikte olan ik-

limdir.
c. Ç›plak arazide 1,5 m yüksekli¤e kadar olan ik-

limdir.
d. Bir a¤aç gövdesindeki yar›k ve çatlaklarda hü-

küm süren iklimdir.
e. Bir a¤aç boyuna kadar etkili olan iklimdir.

5. Böceklerde oligofag beslenme ne demektir?
a. Yaflam›n› tek bir bitki veya hayvan türüyle sür-

düren böceklerin beslenme biçimidir.
b. Yaflam›n› yak›n bitki ve hayvan türleriyle sürdü-

ren böceklerin beslenme biçimidir.
c. Yaflam›n› her türlü bitki ve hayvan türleriyle sür-

düren böceklerin beslenme biçimidir.
d. Yaflam›n› sadece hayvanlarla beslenerek geçi-

ren böceklerin beslenme biçimdir.
e. Yaflam›n› çürümüfl bitki ve hayvalar üstünde bes-

lenerek geçiren hayvanlar›n beslenme biçimidir.

6. Böceklerde polifag beslenme ne demektir?
a. Yaflam›n› tek bir bitki veye hayvan türüyle sür-

düren böceklerin beslenme biçimidir.
b. Yaflam›n› yak›n bitki ve hayvan türleriyle sürdü-

ren böceklerin beslenme biçimidir.
c. Yaflam›n› her türlü bitki ve hayvan türleriyle sür-

düren böceklerin beslenme biçimidir.
d. Yaflam›n› sadece hayvanlarla beslenerek geçinen

böceklerin beslenme biçimidir.
e. Yaflam›n› çürümüfl bitki ve hayvanlar›n üstünde

beslenerek geçiren hayvanlar›n beslenme biçi-
midir.

7. Kufllar›n beslenmek için çok göz al›c› renklerde
olan böcekleri tercih etmeme nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Renklerinden dolay› görememesi
b. Tad›n›n kötü olmas›
c. Besin de¤eri bak›m›ndan pek iyi olmamas›
d. Çok iyi uçtuklar›ndan dolay› kufllar›n yakalamak

için çok efor sarfetmesi
e. Daha çok gece uçtuklar›ndan dolay› kufllar›n

görememesi

8. Do¤ada böceklerin tüm canl›larla oran› afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Tüm canl›lar›n 1/3’ü kadar
b. Tüm canl›lar›n 1/4’ü kadar
c. Tüm canl›lar›n 1/5’i kadar
d. Tüm canl›lar›n 1/2’si kadar
e. Tüm canl›lar›n 1/2’sinden daha fazla

Kendimizi S›nayal›m
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9. Liebig’in minimum yasas›na göre bir canl› için s›n›r-
lay›c› madde afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

a. Ortamda en fazla bulunan madde
b. Ortamda en az bulunan madde
c. Ortamda organizma için gerekli maddelerden

en az olan madde
d. Ortamda organizman›n varl›¤›n› tehdit eden

madde
e. Ortamda organizmalar›n afl›r› artmas›n› engelle-

yen madde

10. Shelford’un “Ekolojik Tolerans” yasas›na göre bir
organizman›n yaflam›n› normal olarak sürdürebildi¤i
alan afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Pessimum
b. Optimum
c. Tolerans
d. Vital Zone
e. Kozmopolit

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Böcek Ekolojisi ve Ekolojik
Faktörler” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Besin Zinciri ve Enerji Ak›-
fl›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerin Canl›lar ‹çinde-
ki Yeri ve Do¤adaki Bollu¤u” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerin Do¤ada Afl›r›
Artmas›n› Engelleyen Faktörler” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerin Do¤ada Afl›r›
Artmas›n› Engelleyen Faktörler” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerin Do¤ada Afl›r›
Artmas›n› Engelleyen Faktörler” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böceklerin Canl›lar ‹çinde-
ki Yeri ve Do¤adaki Bollu¤u” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Böcek Ekolojisi ve Ekolojik
Faktörler” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Liebig’in Minimum Yasas›”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Shelford’un Ekolojik Tole-
rans Yasas›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Böcek ekolojisi böceklerin birbirleriyle ve çevreleriyle
olan iliflkilerini inceler ve iki temel amac› vard›r. 
• Bu iliflkileri anlamak ve modellemeler yapmak
• Çevresel de¤iflikliklerin böcekler üstündeki etkileri-

ni fliddetlendirerek veya azaltarak populasyonlar›
yönetmek.

S›ra Sizde 2

Teorik olarak canl›lar önceki halkadan ald›klar› enerji-
nin %90’n›n› yaflamsal faaliyetleri için kullan›rken an-
cak %10’unu sonraki halkaya aktar›r. Bu aktar›lan ener-
jiye kullan›labilir enerji denir. Bu kural %10 yasas› ola-
rak bilinir ve beslenme a¤›n›n her halkas›nda yaklafl›k
oranlarda gerçekleflir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Baz›lar› özel sokucu i¤neleriyle düflmanlar›n› sokarak,
baz›lar› sert yap›l› a¤›z parçalar›yla ›s›r›r, baz›lar› rahat-
s›z edici özel salg›lar ç›kar›r, baz›lar› vücutlar›n› saran
uzun zehirli k›llar› yard›m›yla zehirleyerek uzaklaflt›r›r,
baz›lar› kötü tatlar› nedeniyle düflmanlar› taraf›ndan ter-
cih edilmezlerken di¤er baz›lar› da kendilerini bunlara
benzeterek düflmanlar›ndan korunmaya çal›fl›r. Baz› bö-
cekler yaflad›klar› ortam rengine kendilerini benzetirler
veya baz›lar› da korkunç bir görünüm alarak kendileri-
ni tehlikeli bir canl›ya benzeterek düflmanlar›n› korkut-
maya çal›fl›rlar. 

S›ra Sizde 4

Böcekler çok yüksek üreme güçleri ve canl› kalma ye-
tenekleri sayesinde teorik olarak çok yüksek populas-
yonlar oluflturabilirler. Ancak do¤al ortamlar›nda bö-
ceklerin populasyon yo¤unluklar›n›n afl›r› artmas›n› en-
gelleyen s›n›rlay›c› etkenler vard›r. Bu etkenlere Çevre
direnci denir. Bir böcek türüne ait populasyon büyük-
lü¤ü üreme gücü ve çevre direnci aras›ndaki dengeye
ba¤l›d›r.

S›ra Sizde 5

Canl›lar›n bir habitattaki geliflmesi, ortamda bulunan
zorunlu maddelerin minimum miktar›na göre de¤iflir.
Ortamda en az bulunan canl› madde s›n›rlay›c› mad-

de olarak adland›r›l›r (fiekil 11). Bu madde ortamda
yoksa canl›lar bu maddelere çok benzeyen maddeleri
alarak yaflamlar›n› sürdürürler.

S›ra Sizde 6

Bir organizman›n fiziksel faktörlerin en düflük ve en
yüksek s›n›rlar›na gösterdi¤i tolerans› olarak tan›mlan-
maktad›r. Organizma bu tolerans› sayesinde yaflam›n›
sürdürür. Bütün ekolojik faktörlerin en az, en çok ve
normal (optimum) de¤erleri vard›r. Normal de¤erin he-
men alt›nda veya biraz üzerinde olan de¤erlere pessi-
mum denir. En az ve en çok de¤erler aras›na “Vital Zo-
ne” ad› verilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Do¤al denge, ekonomik zarar ve önceden tahmin-erken uyar› gibi böcekler-
le savaflta temel ilkeleri tan›mlayabilecek,
Böceklerle savaflta temel ilkeleri dikkate alarak hangi durumlarda savafla ka-
rar verilmesi gerekti¤ini aç›klayabilecek,
Entegre zararl› yönetimi anlam, amaç, hedef ve ilkelerini ifade edebilecek,
Entegre zararl› yönetimi uygulamalar›n› anlatabilecek,
Örnekleme ve say›m yöntemlerini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Do¤al denge
• Ekonomik zarar efli¤i
• Ekonomik zarar seviyesi
• Maliyet/Potansiyel yarar oran›
• Önceden tahmin ve erken uyar›

• Geliflme efli¤i
• Etkili s›cak
• Entegre zararl› yönetim
• Örnekleme ve say›m yöntemleri

Anahtar Kavramlar
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• BÖCEKLERDE SAVAfiTA TEMEL
‹LKELER

• ENTEGRE ZARARLI YÖNET‹M‹
(EZY)
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BÖCEKLERLE SAVAfiTA TEMEL ‹LKELER
Böceklerle savafl; kültür bitkilerinde veya onlar›n ürünlerinde zararl› olan böcek-
lerin meydana getirecekleri zararlar› önlemek ya da azaltmak amac›yla popülas-
yonlar›n› ekonomik zarar seviyesinin alt›na düflürebilmek için uygulanan yöntem-
lerin bir bütünüdür. Böceklerle savaflta temel ilke, insan ve çevre sa¤l›¤› göz önün-
de tutularak, do¤al dengeyi olabildi¤ince bozmadan zararl› böcek popülasyonlar›-
n› mümkün oldu¤unca uzun süre ekonomik zarar seviyesinin alt›nda tutmakt›r.
Dolay›s›yla öncelikle bu kavramlar›n aç›klanmas›nda yarar olacakt›r.

Do¤al Denge
Do¤ada canl›lar genelde bir beslenme iliflkisi içinde bir arada yaflarlar. Bu iliflki çok
say›da halkadan meydana gelmifl bir zincire benzetilebilir. Tüm organizmalar var-
l›klar›n› sürdürebilmek için bir baflka organizma veya ürünü ile beslenir. Örne¤in
baz› böcekler bitkilerle beslenerek, baz› kufl türleri bitkilerle beslenen bu böcekler-
le beslenerek, baz› y›rt›c› veya avc› türler de böcekleri yiyen bu kufllarla beslene-
rek yaflamlar›n› sürdürmektedirler. Bu iliflki do¤adaki beslenme zincirinin birer hal-
kas› olup ekosistemde tüm canl›lar›n bir denge içerisinde yaflamalar›n› sa¤lar.

‹nsanlar, g›da ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere, do¤al alanlar› tar›m alanlar›na çe-
virmifl, sadece kültür bitkilerinin yetifltirildi¤i agroekosistemler yaratm›fllard›r. Ag-
roekosistemlerde do¤al ekosistemlere oranla tür çeflitlili¤i daha azd›r. Zira çok sa-
y›da bitki türü yerine sadece kültür bitkileri ve yabanc› otlar ile bu bitkilerle bes-
lenen canl›lar besin bollu¤u nedeniyle daha büyük popülasyonlar oluflturmaktad›r.
Bu alanlarda yaflayan canl›lar besin iliflkisi aç›s›ndan insanlarca farkl› s›fatlar al-
maktad›rlar. Örne¤in domates tarlas›nda Domates güvesi (Tuta absoluta) larvas›,
domates yaprak ve meyvesi ile beslenir. Nesidiocoris tenuis isimli predatör böcek
de Domates güvesinin larvalar›yla beslenmektedir. Her iki organizman›n da do¤a-
daki ifllevleri asl›nda varl›klar›n› sürdürmek aç›s›ndan birbirinden farks›zd›r. Ancak
Domates güvesi domates yaprak ve meyvesi ile beslenmesinin sonucu olarak in-
sanlar›n besinine ortak oldu¤u için “zararl›” s›fat›n› al›r. Domates güvesi ile besle-
nen avc› böcek ise zararl› olan Domates güvesi larvalar› ile beslenip onun popü-
lasyonunu azaltmas› nedeniyle insanlar aç›s›ndan “yararl›” s›fat›n› al›r. Bu örnekte
de görüldü¤ü gibi, do¤adaki organizmalar›n zararl› veya yararl› s›fat›n› al›fl›nda on-
lar›n insanlarla olan iliflkisi rol oynamaktad›r. Buna göre do¤ada zararl› ve yararl›
organizmalar bir arada ve belirli bir denge içinde bulunurlar ki do¤adaki bu siste-
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me do¤al denge ad› verilir. Do¤al denge, bir kefesinde zararl›lar›n, di¤er kefesin-
de de yararl›lar›n bulundu¤u bir teraziye benzetilebilir. D›flar›dan herhangi bir mü-
dahale yap›lmad›¤› sürece bu terazi sürekli dengededir. Bu durumda zararl› ve ya-
rarl›lar›n popülasyon yo¤unluklar› denge halinde olup bunun düzeyi de genelde
ekonomik zarar efli¤inin alt›ndad›r. Dolay›s›yla zararl›n›n meydana getirdi¤i zarar,
ekonomik bak›mdan önemli de¤ildir ve bunun sonucu da herhangi bir savafl yön-
teminin uygulanmas›na gerek yoktur.

D›flar›dan bu sisteme yap›lacak müdahaleler dengenin bozulmas›na neden olur.
Bu da genelde yararl›lar›n aleyhine geliflir. Çünkü yararl›lar, bu d›fl müdahaleden
hem do¤rudan hem de dolayl› olarak etkilenirler. Örne¤in zamans›z uygulanacak
bir savafl yöntemi sonucunda yararl›lar bu yöntemden do¤rudan, konukçusu yani
besini olan zararl› organizman›n ölümü nedeniyle besinsiz kalmalar› sonucu dolay-
l› olmak üzere iki türlü etkilenirler. fiüphesiz bunun sonucunda da yararl› popülas-
yonu afl›r› azal›r. Aralar›ndaki beslenme iliflkisi sonucu da zararl› popülasyonu afl›-
r› artar. Bu durumda denge bozulmufl olup, zararl› üzerindeki bask› unsuru olan
yararl› organizman›n azalm›fl olmas› sonucunda zararl› popülasyonu afl›r› artar.

Sera biberi yetifltiricili¤inde do¤al denge oluflabilir mi? Aç›klay›n›z.

Do¤al dengeyi bozan etkenleri; do¤al afetler, kültür fleklinin de¤ifltirilmesi, or-
man ve çay›r - meralar›n azalmas›, zararl›larla bulafl›k ithal üretim materyalinin kul-
lan›lmas›, uygun olmayan savafl yöntemlerinin seçilmesi, savafl yöntemlerinin uy-
gun olmayan zamanda veya flekilde uygulanmas› gibi özetlemek mümkündür. Bu
etkenlerden do¤al afetlerin d›fl›nda olanlar›n tümü insanlar›n neden oldu¤u etken-
lerdir. Son üçü ise tar›msal savafl ile do¤rudan iliflkilidir.

Ekonomik Zarar
Kültür bitkileri veya onlar›n ürünleriyle beslenen zararl› böcekler do¤ada belirli za-
manlarda hep görüleceklerdir. Birkaç bireyin kültür bitkileriyle beslenmeleri ekono-
mik aç›dan hiç önemli olmad›¤› gibi do¤al dengenin korunmas› aç›s›ndan da gerek-
lidir. Ancak zararl› böcek popülasyonlar›n›n belirli bir düzeyin üzerine ç›kmas› eko-
nomik aç›dan önemli kay›plara neden olan istenmeyen bir durumdur. Hangi say›-
daki zararl› böcek ekonomik aç›dan sorun de¤ildir? veya hangi say›dan fazla zarar-
l› böcek ekonomik aç›dan önemli kay›plara yol açabilir? ‹flte bu sorular›n cevaplar›
ekonomik zarar seviyesi, ekonomik zarar efli¤i ve maliyet/potansiyel yarar oran› gi-
bi bilimsel araflt›rmalar yap›larak belirlenmifl baz› de¤erler üzerinden söylenilebilir.

Herhangi bir zararl›n›n ekonomik zarara neden olan en düflük popülasyon yo-
¤unlu¤una ekonomik zarar seviyesi (EZS) ad› verilir. Zararl› böcek popülasyo-
nunun bu seviyeye ulaflmadan uygun bir savafl yöntemi ile popülasyon art›fl›n›n
engellenmesi gerekir. Zira bu durumda savafl uygulamas› sonucunda elde edilecek
yarar, uygulama için sarfedilen masraflardan daha fazlad›r.

Ekonomik zarar efli¤i (EZE) ise herhangi bir zararl›n›n artan popülasyonu
karfl›s›nda ekonomik zarar seviyesine ulaflmadan popülasyonunu düflürme giriflim-
lerinin gerekli oldu¤u noktad›r. Bu popülasyon yo¤unlu¤unda savafl için harca-
nanlarla, savafl sonucunda elde edilecek ürünün de¤eri eflittir. Di¤er bir deyiflle
EZE, ekonomik aç›dan zararl›n›n kültür bitkisi üzerinde bulunmas›na izin verilebi-
lecek en yüksek popülasyon yo¤unlu¤udur. Bu yo¤unlu¤un üzerindeki popülas-
yon seviyesi ürüne ekonomik düzeyde zarar verecektir. Bu eflik, zararl›ya karfl› uy-
gulanacak savafl›n sadece ekonomisi aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda yararl› türlerin
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do¤ada varl›klar›n›n korunmas› bak›m›ndan da önemlidir. Zararl› popülasyonlar›-
n›n EZE civar›nda tutulmas›yla hem zararl› türün hem de onunla geçinen yararl›
türlerin do¤ada korunmas› sa¤lanm›fl olur. EZE’nin bu ikinci gere¤i günümüz ta-
r›msal savafl anlay›fl›nda önemli bir yere sahiptir. Çünkü ekosistemde tüm unsurla-
r›n korunmas› önemli bir esas olup, tar›msal savafl çal›flmalar›nda mümkün oldu-
¤unca bu unsurlar›n birbirleriyle olan iliflkilerinden yararlanmak gereklidir.

Maliyet/Potansiyel yarar oran› zararl›lara karfl› savafl›n ekonomisi ile ilgili bir
di¤er kavramd›r. Bu oranda pay, zararl›ya karfl› uygulanacak savafl›n maliyetini, pay-
da ise savafl sonunda üründe sa¤lanacak potansiyel yani beklenen yarar›n parasal
de¤erini gösterir. Bu oranda payda ne kadar büyükse savafl›n o kadar ekonomik ve
kârl› oldu¤u anlafl›l›r. Örne¤in bir zararl›ya karfl› savaflta bu oran 1/10 ise savafl›n
kârl› oldu¤u, yani savafl için sarf edilecek bir birime karfl›l›k 10 birim kâr sa¤lanaca-
¤› anlafl›l›r. E¤er bu oran 1/1 ise savafl masraflar› ile elde edilen ürünün de¤eri eflit-
tir ve bu durumda uygulanacak savafl hiç kâr getirmeyecektir. Ancak burada zarar-
l›n›n popülasyon art›fl› ve do¤al düflman varl›¤› da göz önünde tutulmal›d›r. Zira po-
pülasyonu art›fl e¤iliminde olan türler için bu oran düflük olsa bile savafla bafllanabi-
lir. Tam tersi durum ise do¤al düflman yo¤unlu¤u söz konusu oldu¤unda geçerlidir.

Ekonomik Zarar Efli¤ini Etkileyen Faktörler
Zararl› böce¤in türü: Bir böcek türünün tek bireyi bile bir bitkinin önemli bir
k›sm›na zarar verebilirken, baflka bir böcek türünün ayn› kültür bitkisine ancak on-
larca bireyi önemli zarar verebilmektedir. ‹flte bu yüzden EZE de¤eri zararl› böce-
¤in türüne göre de¤iflir. Örne¤in tah›llarda zararl› Ekin kamburböce¤i’nin EZE de-
¤eri 1 larva/m2 iken K›m›l’›n 10 nimf/m2’dir. Baz› böcek türlerinin bireyleri tek
bafllar›na kültür bitkilerinde özemli zararlara neden olamasalar da k›sa sürede çok
say›da döl verebilir ve önemli ekonomik kay›plara neden olabilirler. Örne¤in üre-
me gücü yüksek olan thrips için tütünde EZE de¤eri 5 birey/yaprak’t›r. Baz› böcek-
ler de çeflitli flekillerde kültür bitkilerine zarar verebilirler. Örne¤in beyazsinekler
özsu emerek yapt›klar› zarar›n yan›nda tatl›ms› madde salg›lamalar› nedeniyle fu-
majine, bitki virüs hastal›klar›n› bir bitkiden di¤erine tafl›yarak virüs hastal›klar›n›n
artmas›na neden olmalar› yüzünden bitkilerde a¤›r zararlar meydana getirirler. Bu-
nun için EZE de¤erleri düflüktür. Zararl›lar›n hareketli oluflu, zarar yapt›¤› bitki k›-
s›mlar›n›n insanlar için do¤rudan yiyecek olmas› gibi hususlar da zararl› türün za-
rar verme potansiyelini artt›rmakta ve bu nedenle EZE de¤eri düflük tutulmaktad›r.

Ürünün ekonomik de¤eri: Ürünün ekonomik de¤eri yüksek ise zararl› böcek-
lerin bu ürünlerdeki EZE de¤eri düflük olmal›d›r. Örne¤in Beyazsinek için EZE de-
¤eri sebzelerde 1-2 nimf/yaprak iken pamukda 10 nimf/yaprak’t›r. Çünkü sebzeler
pamu¤a oranla ekonomik de¤eri daha fazla olan ürünlerdir. Ayn› flekilde domates-
lerde zararl› Yaprakbiti’nin EZE de¤eri sera domateslerinde düflük iken, tarla doma-
teslerinde veya sanayi domateslerinde daha yüksek olmal›d›r. Çünkü sera domates-
lerinde ürünün de¤eri daha yüksektir. EZE de¤erine ürünün de¤erlendirme fleklinin
etkisi de vard›r. Hiçbir iflleme tabi tutulmadan de¤erlendirilecek ürünlerde, örne¤in
yapra¤› yenen sebzelerde ve do¤rudan yenilen meyvelerde EZE de¤eri düflüktür.
Salk›m güvesi’nin EZE de¤eri do¤rudan de¤erlendirilecek sofral›k üzümlerde düflük,
flarapl›k üzümlerde ise yüksektir. Ayn› durum Zeytin sine¤i için de söz konusudur.
Ya¤l›k zeytinlerde EZE de¤eri % 10 vuruk iken, sofral›k zeytinlerde % 2-3 vuruktur.

Di¤er yandan kültür bitkilerinin genç dönemlerinde ayn› zararl› için EZE de¤eri
genellikle daha düflüktür. Çünkü bitkiler genç dönemlerinde zararl›lardan daha çok
etkilenirler. Ayn› kültür bitkisi üzerinde ayn› zararl›n›n meydana getirdi¤i zarar ora-
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n›n›n bölgelere göre farkl› olmas›, keza EZE de¤erinin saptanmas›nda etken olan
mal ve hizmet fiyatlar›n›n bölgelere göre farkl› olmas› nedeniyle EZE de¤erleri de
bölgelere göre de¤iflir. EZE de¤eri mevsim ve y›llara göre de¤iflir. Çünkü ayn› kültür
bitkisi üzerinde ayn› zararl› mevsim ve y›llara göre farkl› zarar meydana getirdikleri
gibi, ürünün ve savafl çal›flmalar›n›n maliyeti de mevsim ve y›llara göre farkl›d›r. ‹n-
sanlar›n ürüne verdi¤i de¤er de EZE de¤erini etkileyen faktörlerdendir. Ayn› ürünün
de¤eri kiflilere göre de¤iflebilir ve bu da ekonomik unsurlar› etkiledi¤inden EZE’nin
düflük veya yüksek olmas›nda etkilidir. Örne¤in ürünü ihraç edebilece¤ini düflünen
ve bu amaçla alan kifliler ürüne pazar de¤erinin üzerinde ücret ödeyebilmektedir.

Savafl yönteminin maliyeti: Savafl yönteminin maliyeti yükseldikçe EZE de¤eri
de yüksek olmal›d›r. Zira yüksek maliyetine ra¤men düflük yo¤unluktaki böcek
popülasyonlar›yla savaflmak potansiyel yarar oran› düflük kalaca¤› için gereksizdir.
Bir zararl› böcekle savaflta yeni ve daha ucuz yöntemlerin gelifltirilmesiyle EZE de-
¤eri de düflecektir.

EZE De¤erinin Hesaplanmas›
EZE de¤erinin ortaya konulmas›nda kullan›lan iki yöntemden birisi ekonomik zarar
seviyesi (EZS), di¤eri ise maliyet/potansiyel yarar oran›d›r (MPO). EZS mücadeleye
karar vermede objektif bir de¤er olmas›na karfl›n popülasyon örnekleme yöntemle-
rinin yetersizli¤i ve hesaplama ifllemlerinin çok karmafl›k oluflu bu yöntemin yayg›n
bir flekilde kullan›lmas›n› s›n›rland›rm›flt›r. Di¤er yandan, ekonomik zarar seviyesi ve
ekonomik zarar efli¤inin hesaplanmas›ndaki zorlu ve uzun sürece ra¤men pek çok
faktöre ba¤l› olarak de¤iflebilece¤i ortadad›r. Bu nedenle zararl› ile mücadele mas-
raflar›, bu mücadele sonucunda elde edilen ek ürün de¤erleri yani maliyet/potansi-
yel yarar oran› dikkate al›narak EZE de¤erinin hesaplanmas› daha pratik olmaktad›r.

EZE de¤erinin hesaplanmas› için, zararl› popülasyon yo¤unluklar›nda elde edi-
len ürünün kalite ve kantite de¤erleri yard›m›yla artan zararl› popülasyonu karfl›-
s›nda kaybedilen ürün de¤eri hesaplan›r. Farkl› popülasyon yo¤unluklar› ile bu
yo¤unluklardaki ürün kay›plar› esas al›narak regresyon analizi yap›l›r ve regresyon
do¤rular› belirlenir. Böylece hesaplanan y = a + bx do¤rusu formülünde savafl
masraflar› (y) yerine konarak (x) de¤eri olan EZE de¤eri hesaplanabilir.

EZE De¤erinin De¤iflkenli¤i
Yurdumuzda zararl›lar›n EZE de¤erleri ile ilgili çal›flmalar azd›r. Zararl›lar›n EZE
de¤erleri ço¤unlukla d›fl ülkelerdeki de¤erlerin ya ayn›s› al›narak veya uyarlanarak
ortaya konmufltur. Bu konuda gerçekçi çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu-
na ra¤men yurdumuzda önemli ürünlerde ve önemli zararl›lar için belirlenmifl ba-
z› EZE de¤erleri Zirai Mücadele Teknik Talimatlar›nda verilmifltir.

Ülkemizde teknik talimatlarda verilen rakamlar ciddi tutars›zl›klar› da berabe-
rinde getirmektedir. Örne¤in baz› yaprakbitleri için önerilen EZE de¤erleri özetle-
necek olursa; örtüalt› sebze yetifltiricili¤inde yaprakbitleri için biber gibi küçük
yaprakl› sebzelerde 10 birey/yaprak, domates ve patl›can gibi büyük yaprakl› seb-
zelerde 20 birey/yaprak olarak önerilmektedir. Bitki Koruma El Kitab› ve Zira-
i Mücadele Teknik Talimatlar›nda patl›cangillerde yaprakbiti, yaprakpiresi ve trips
için EZE de¤eri 11-20 birey/yaprak olarak verilmifltir. Pamuk ve tütünde yaprakbi-
ti için bu de¤er 25 birey/yaprak olarak verilmifltir. Mevcut kaynaklar ve literatür in-
celendi¤inde EZE de¤erleri yurdumuzda genelde tek bir tür için verilmemekte
yaprakbiti bafll›¤› alt›nda olas› tüm türler için tek bir de¤er fleklinde verilmektedir.
ABD ile geliflmifl baz› bat› ülkelerinde ise eyaletlere ve bölgelere göre farkl› EZE
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de¤erleri dikkat çekmektedir. Nitekim baz› kaynaklarda yaprakbiti için domateste-
ki EZE de¤erini sezon boyunca >3-4 birey/bitki olarak bildirmesine karfl›n, baz›la-
r›nda bu de¤er %50 kanats›z bireylerle bulafl›k yaprak olarak verilmektedir. Cali-
fornia Üniversitesi domateste entegre mücadele program› kapsam›nda yaprakbit-
leri için EZE de¤erini % 25 bulafl›k yaprak veya 1 birey/yaprak olarak ortaya koy-
mufl baflka bir kaynakta da bu de¤er sanayi domatesi için % 37 bulafl›k yaprak ve-
ya 2 birey/yaprak olarak revize edilmifltir. Kaliforniya’da üreticiler genelde zararl›
popülasyonunun % 50 bulafl›k yaprak düzeyini geçti¤inde veya tarladaki bitkilerin
% 30’unda 30 birey/bitki varsa mücadeleye bafllad›klar› bildirilmektedir.

Yukar›daki verilerden de anlafl›laca¤› üzere zararl›n›n tarla, sera veya sanayi
domatesi için net bir EZE de¤eri olmad›¤› gibi, bitkinin fide dönemi, çiçeklenme
dönemi veya meyve dönemi gibi farkl› fenolojik dönemleri için de net bir EZE de-
¤eri bulunmamaktad›r. Bildirilen de¤erler de çok genifl bir aral›kta de¤iflim göster-
mektedir. Bunun yan›nda literatürde verilen EZE de¤erleri, baz› araflt›r›c›lar taraf›n-
dan birey/yaprak veya bitki olarak ifade edilirken di¤er baz› araflt›r›c›lar bu de¤e-
ri % bulafl›k bitki olarak vermektedir. 

Bir domates tarlas›nda çiçeklenme öncesinde 50 bitkide yapt›¤›n›z say›m sonucunda 4 bit-
kide Yeflilkurt larvas› bulursan›z mücadele aç›s›ndan nas›l bir karar verirsiniz? Aç›klay›-
n›z (Not: Yeflilkurt için domateste ekonomik zarar efli¤i 5 bulafl›k bitki/100 bitki’dir).

Görüldü¤ü gibi sadece domates ve yaprakbiti örnek al›nd›¤›nda bile EZE de¤e-
rini net olarak ortaya koymak çok zordur. Hele bir de EZE de¤erini etkileyen fak-
törler ve bu de¤erin de¤iflkenli¤i dikkate al›nd›¤›nda durum daha da zorlaflmakta-
d›r. Tüm bu nedenlerle EZE de¤eri, zararl›larla tar›msal savaflta hem çok önemli bir
kavramd›r hem de dinamik bir de¤er oldu¤u için ihtiyatla kullan›lmal›d›r. Özellik-
le belirli bir bölgedeki belirli bir kültür bitkisinde her y›l sorun olan bir zararl›yla
savafla karar verirken, EZE de¤eri tek bafl›na düflünülmemeli ve ilgili zararl›n›n
kontrolünde EZE de¤erinin oluflmas›n› beklemek yerine tohum ilaçlamas› gibi al-
ternatif çareler de dikkate al›nmal›d›r.

Ekonomik zarar efli¤inin sebzelerde Beyazsinek için 5 birey/yaprak oldu¤unu dikkate ala-
rak, bir sebze tarlas›nda yapt›¤›n›z say›m sonucunda yaprak bafl›na 7 Beyazsinek nimfi ve
yaprak bafl›na da 2 predatör bulman›z durumunda mücadele aç›s›ndan nas›l bir karar ve-
rirsiniz? Aç›klay›n›z.

Önceden Tahmin ve Erken Uyar›
Herhangi bir zararl›ya karfl› savafl›n baflar›s› her fleyden önce zaman›n›n do¤ru sap-
tanmas›na ba¤l›d›r. Savafl zaman› e¤er önceden tahmin edilebilirse haz›rl›klar›n za-
man›nda yap›labilmesi nedeniyle bu baflar› daha da artm›fl olacakt›r. Buna bir de za-
rarl› yo¤unlu¤unun tahmini eklenecek olursa zararl›ya karfl› savafl›n rasyonelli¤i de
sa¤lanm›fl olur. Bunlara göre önceden tahmin ve uyar›; zararl› popülasyonunun de-
¤iflmesinde etkili olan tüm faktörleri de¤erlendirerek zararl›n›n ekonomik zarar efli¤i-
ne ulafl›p ulaflamayaca¤›n›, e¤er ulaflacaksa bunun zaman›n› tahmin ederek üreticile-
ri önceden uyarmakt›r. Böylece zaman›nda ve do¤ru uygulanacak yöntemlerle, örne-
¤in ilaçlamalarla do¤al denge ve çevre sa¤l›¤› yüksek oranda korunmufl olacakt›r.

Önceden tahmin k›sa süreli veya uzun süreli olabilir. K›sa süreli tahmin, tuzak
ve örneklemelerle gerçeklefltirilir. Zararl›n›n zarar›na bafllayaca¤› zamandan k›sa
süre önce, örne¤in 1-2 hafta önce tahmin edilir. Uzun süreli tahmin ise zararl›n›n
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zarar›na bafllayaca¤› zamandan çok önce, örne¤in birkaç ay ve hatta bir y›l önce-
den yap›lan tahmindir. Bunun için zararl› popülasyonu üzerine abiyotik ve biyotik
etkenlerin etkileri ele al›narak aralar›ndaki iliflkiden zararl›n›n zarar yapaca¤› za-
man çok önceden kestirilebilir. fiüphesiz bu uzun süreli önceden tahmin oldukça
güçtür ve gerekli verilerin net bir flekilde elde edilmifl olmas› gerekir. Örne¤in abi-
yotik faktörlerin zararl› üzerindeki etkileri, biyotik faktörlerden do¤al düflmanlar›n
zararl› popülasyonu üzerindeki etkisi ve karfl›l›kl› iliflkileri ile ilgili bilgilerin detay-
l› ve net olarak bilinmesi gereklidir. Buna ra¤men ço¤u kez benzer sonuçlar›n al›-
namayaca¤› gözden uzak tutulmamal›d›r.

Önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar›nda genelde üç ayr› yöntemden ya-
rarlan›l›r ve genel olarak bunlardan bir arada yararlan›larak do¤ru sonuçlar›n al›n-
mas›na çal›fl›l›r.

Zararl›n›n Biyolojisinin ‹zlenmesi
Böce¤in ç›k›fl zaman› ve yo¤unlu¤unun belirlenerek, bunun zarar bafllang›c› veya
ilaçlama zaman› ile olan iliflkisine ait bilgilerle birlefltirilerek tahminde bulunulabi-
lir. Bunun için genel olarak tuzaklardan yararlan›l›r. Örne¤in Elma içkurdu ve Sal-
k›m güvesi gibi zararl›lar için efleysel çekici tuzaklardan yararlan›l›r. Zeytin sine¤i,
Akdeniz meyvesine¤i gibi zararl›lar için hem feromon hem hidrolize protein esas-
l› bilefliklerin çekicili¤ine dayal› tuzaklar kullan›l›r. Kiraz sine¤i, Pamuk yaprakbiti
gibi zararl›larda ise sar› yap›flkan tuzaklar ad› verilen renk tuzaklar›ndan yararlan›-
l›r. Örne¤in Elma içkurdu, Akdeniz meyvesine¤i, Zeytin sine¤i ve Kiraz sine¤i’nde
tuzaklarda ilk erginin görülmesiyle birlikte, Salk›m güvesi’nde ise maksimum ergin
say›s›na ulafl›ld›¤›nda savafla bafllan›l›r.

Zararl› biyolojisinin izlenmesinde kafeslerden de yararlan›l›r. Örne¤in Elma iç-
kurdu’nun k›fllayan larvalar› kokonlar› ile birlikte toplan›p bir kültür kafesine ko-
narak ergin ç›k›fl› ve hatta yumurta b›rak›fllar› ve yumurta aç›l›fllar› izlenir. Zararl›
biyolojisinin izlenmesinde bir di¤er yöntem atraplarla yakalamad›r. Kültür bitkile-
rinin üzerinde belirli say›da atrap sallanarak zararl›n›n ç›k›fl› ve yo¤unlu¤u belirlen-
mifl olur.

Bitki Fenolojisinin izlenmesi
Zararl›lar bitkilerin belirli dönemlerinde yaflarlar. Örne¤in Maymuncuklar ba¤larda
gözler kabarmaya bafllad›¤› dönemde zararl› olur. Kiraz sine¤i kiraz meyvelerinin
k›zarmaya bafllad›¤› dönemde yumurta b›rakmaya bafllar. Ayn› flekilde Elma içkur-
du’nun ilk döl larvalar›, elma meyveleri ceviz büyüklü¤ünü ald›¤›nda görülmeye
bafllar. ‹flte yukar›dakilerle benzer flekilde zararl›lar ile bitkinin fenolojisi aras›nda-
ki iliflkiden yararlan›larak, bitkilerin fenolojileri dikkate al›narak önceden tahmin
ve uyar› gerçeklefltirilebilir.

Zararl›lar›n S›cakl›kla Olan Baz› ‹liflkilerinden Yararlanma
Zararl›lar›n fizyolojik faaliyetleri belirli bir s›cakl›ktan itibaren bafllar. Bu s›cakl›¤›n
alt›nda uyufluk durumdad›rlar. ‹flte fizyolojik faaliyetlerin bafllad›¤› s›cakl›k derece-
sine o zararl›n›n geliflme efli¤i ad› verilir. Ancak bu geliflme efliklerinin her bölge-
de veya her bitki üzerinde ayn› olaca¤›n› düflünmemek gerekir. Çünkü geliflme efli-
¤i; böce¤in vücut yap›s›, vücut muhtevas›, ya¤ dokular›n›n azl›¤› veya çoklu¤u vb.
gibi böce¤in kendisi ile ilgili özelliklere göre de¤iflebilece¤i gibi beslenmenin ye-
terli olup olmad›¤›na, besinin kalitesine, ortam s›cakl›¤›n›n derecesine ve bunun
süresine, hatta böce¤in biyolojik dönemlerine göre de¤iflir. Bu nedenle özelikle
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polifag böceklerde geliflme efli¤i ihtiyatla dikkate al›nmal›d›r. Oligofag böcekler
için de ayn› durum söylenebilir. Monofag böceklerde ise geliflme efli¤i yine de¤i-
flebilir ancak polifag ve oligofag böceklerdeki kadar afl›r› de¤ildir.

Ortam›n geliflme efli¤i üzerindeki s›cakl›klar, söz konusu zararl›n›n geliflmesine
etkili olan s›cakl›klard›r ve etkili s›cakl›k ad› verilir. Bir zararl›n›n belirli geliflme dö-
nemini veya bir dölünü tamamlayabilmesi için belirli miktarda etkili s›cakl›k topla-
m›n› alm›fl olmas› gerekir. Bu toplam etkili s›cakl›k her tür için ayr› ve genelde sabit
olup termal konstant ad›n› al›r. Geliflme efli¤i ile ilgili olarak yap›lan aç›klamada
belirtildi¤i gibi termal konstant teriminde de bu de¤erin her durumda sabit olaca¤›-
n› düflünmek hatal›d›r. Termal konstant yine böce¤in morfolojik, fizyolojik ve sa¤-
l›k durumuna; beslendi¤i besine ve besinin kalitesine; düflük s›cakl›k derecesine ve
bunun süresine; yüksek s›cakl›k derecesine ve bunun süresine; nem, ya¤›fl, rüzgar
gibi iklim faktörleri ile bunlara benzer di¤er etkenlere göre farkl› de¤erler olarak
karfl›m›za ç›kar. Bu eflitlikte sadece geliflme efli¤inin alt›ndaki s›cakl›k de¤erleri dik-
kate al›nmaktad›r. Geliflme efli¤inin alt›ndaki s›cakl›klar, günlük ortalamay› etkiledi-
¤inden sanki geliflmeyi geriletiyormufl gibi ifllev görmektedir. Oysa geliflme efli¤inin
alt›ndaki s›cakl›klar sadece geliflmeyi durduran s›cakl›klard›r. Termal konstant eflitli-
¤inde yüksek s›cakl›klar ise s›cakl›k artt›kça böce¤in geliflme h›z›n›n da artaca¤› flek-
linde varsay›lmaktad›r. Böceklerde geliflme h›z›n›n yüksek s›cakl›klarda a¤›rlaflt›¤›,
hatta belirli bir s›cakl›k derecesinden itibaren, ayn› düflük s›cakl›kta oldu¤u gibi, ge-
liflme h›z›n›n durdu¤u bir gerçektir. Bu çeliflkiler nedeniyle günlük ortalama s›cak-
l›k hesaplamas›nda, bilinen meteorolojik ortalama yerine günün en düflük ve en
yüksek s›cakl›klar›n›n toplan›p ikiye bölünmesi gibi zorlamalara baflvurulabilmekte-
dir. Bu hesaplama yöntemi belki bir bölge ve y›l için çeliflkiyi gideren çözüm olabi-
lir. Ancak her bölge ve y›l için genelleflemeyece¤i gözden uzak tutulmamal›d›r. ‹flte
bu nedenlerle birçok rapor ve bilimsel çal›flmada termal konstant eflitli¤i yard›m›yla
bir böce¤in bir bölgede verece¤i döl say›s›n›, hatta döllerin bafllang›ç ve bitifl tarih-
lerini ihtiyatla karfl›lamak gerekir. Biyolojinin bir matematik formül içine s›¤d›r›lama-
yaca¤›, termal konstant eflitli¤inde de birçok faktörün rol oynad›¤› bilinci içinde
olunmas› gerekmektedir. O nedenle önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar›nda
termal konstant eflitli¤inden, bu yönleri göz ard› edilmeyerek yararlan›lmas› ve afla-
¤›da verilecek örneklerin de bu düflünceyle de¤erlendirilmesi gerekir.

Örne¤in Elma içkurdu’nun geliflme efli¤i 12.5 °C’d›r. 1 Ocak tarihinden itibaren
etkili s›cakl›klar toplam› 100 gün.dereceye ulaflt›¤›nda ilk kelebeklerin ç›kmaya
bafllad›¤›, ilk larva ç›k›fl›n›n 250-300 gün.derecede, ikinci döl kelebek ç›k›fllar›n›n
700 gün.derecede ve ikinci döl larva ç›k›fl›n›n ise 800 gün.derecede oldu¤u saptan-
m›flt›r. ‹flte bu gibi de¤erlerin önceden saptanm›fl olmas› ile her gün etkili s›cakl›k-
lar toplanarak zararl›n›n durumu ve dolay›s›yla ilaçlamas› ile ilgili gerekli uyar› ön-
ceden yap›lm›fl olur.

Böcekler her ne kadar geliflme efli¤i üzerinde fizyolojik faaliyetlerine bafllarlarsa
da baz› faaliyetleri için belirli s›cakl›k koflullar›n›n bulunmas› gerekir. ‹flte böceklere
karfl› savaflta önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar›nda bu iliflkilerden de yarar-
lan›l›r. Örne¤in Elma içkurdu erginleri akflamüzeri s›cakl›klar›n›n 15 °C ve üzerinde-
ki s›cakl›klara ulaflmas›yla yumurta b›rak›rlar. Bu nedenle önceden tahmin ve uyar›
çal›flmalar›nda 1 Ocak tarihinden itibaren etkili s›cakl›k toplam›n›n 100 gün.derece-
ye ulaflmas› yan›nda, akflam üzeri s›cakl›klar›n›n da 15 °C veya üzerinde olmas›yla
ilaçlamalara bafllan›r. Benzer bir durum Salk›m güvesi için de söz konusudur. Salk›m
güvesinde de 1 Ocak’tan itibaren etkili s›cakl›klar toplam›n›n 120 gün.dereceye ulafl-
mas›n›n yan›nda, akflam üzeri s›cakl›klar›n›n da 15 °C veya üzerinde olmas› halinde
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ilaçlamalara bafllanabilir. Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi önceden tahmin ve er-
ken uyar›da etkili s›cakl›klar toplam› yan›nda zararl›lar›n baz› faaliyetlerinin gerçek-
leflmesi için gerekli s›cakl›k flartlar›n›n da gerçekleflmifl olmas› gerekmektedir.

Önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar› yurdumuzda da üzerinde çal›fl›lan
konulardand›r. Salk›m güvesi, Elma içkurdu, Süne, Akdeniz meyvesine¤i, Zeytin
sine¤i, Zeytin güvesi ve F›nd›k kurdu gibi ekonomik öneme sahip zararl›lara karfl›
tahmin ve erken uyar› çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalar sonucunda, örne-
¤in Elma içkurdu’na karfl› geçmiflte yap›lan 7-8 ilaçlama say›s› 3’e indirilebilmifltir.
Ayn› durum Salk›m güvesi için de geçerlidir. Görüldü¤ü gibi yurdumuzda yap›l-
makta olan, zararl›lar için önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar› daha çok ilaç-
lama zaman›n› saptamaya yöneliktir. Bunun sonucu ilaçlama say›s›n›n azalt›lmas›
geçmiflte bu ilaçlamalar›n afl›r› yap›ld›¤›n› göstermektedir. Geçmiflte yap›lm›fl ge-
reksiz afl›r› ilaçlama hatas› gibi günümüzde önceden tahmin ve erken uyar› kavra-
m›nda da hatalar yap›lmamal›d›r. Ancak örne¤in Süne’de oldu¤u gibi bu kavram›n
do¤ru kavrand›¤›n› da görmek mümkündür. Süne’ye karfl› önceden tahmin ve er-
ken uyar› çal›flmalar›nda baz› y›llar hiç ilaçlama yap›lmamas›na kadar baflar›l› ve
net sonuçlar al›nabilmektedir.

K›sa süreli önceden tahmin en kolay nas›l yap›labilir?

ENTEGRE ZARARLI YÖNET‹M‹
‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra, sentetik olarak üretilen pestisitlerin kullan›m›, di-
¤er mücadele metotlar›na göre daha pratik, baflar›l› ve ekonomik olmufltur. Bu ne-
denle üretimleri ve kullan›mlar› h›zl› bir flekilde artm›flt›r. Ancak sentetik kimyasal-
lar›n kullan›m› yayg›nlaflt›kça neden oldu¤u sorunlar artmaya bafllam›flt›r. Bunlar›n
bafl›nda do¤al dengenin bozulmas›, ilaçlara karfl› zararl›lar›n direnç kazanmas›, da-
yan›kl› ›rklar›n meydana gelmesi, uyguland›¤› ürünlerde kal›nt› problemlerinin gö-
rülmesi gelmektedir. Hatta ilaç uygulamalar›ndan sonra zararl› popülasyonlar›n›n
k›sa sürede eski seviyelerine ulaflmas›, ikinci derecedeki zararl›lar›n ortaya ç›kma-
s› da bunlara eklenebilir. Ayr›ca pestisit kullan›m›n›n sonucu olarak, toprak, hava
ve su kaynaklar›n›n yani çevrenin kirlenmesi, do¤al düflmanlar, balar›s›, polinatör-
ler gibi di¤er böcekler, s›cakkanl› hayvanlar gibi hedef d›fl› di¤er canl›lara ve ya-
ban hayat›na istenmeyen yan etkileri gibi önemli sorunlar ortaya ç›km›flt›r. ‹flte bu
nedenlerle Entegre Zararl› Yönetimi (EZY) fikri ortaya at›lm›flt›r. EZY düflüncesi 19.
yüzy›l›n sonlar›nda oluflmaya bafllam›fl ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda baz› uygulamala-
r› görülmüfltür. Bu ilk uygulamalarda kimyasal savafl›n yan›nda sadece biyolojik
savafl›n düflünüldü¤ü ve böyle uyguland›¤› dikkati çekmektedir. Ancak bugünkü
anlam›yla entegre mücadele kavram› ilk defa 1954 y›l›nda ortaya at›lm›fl olup ilke-
leri, 1965 y›l›nda Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Teflkilat› (FAO) taraf›ndan be-
lirlenmifltir. Bitki koruma alan›nda gelifltirilmifl en modern uygulama olarak kabul
edilmektedir. ‹ngilizcede yayg›n olarak, Integrated Pest Management (IPM) ve In-
tegrated Pest Control (IPC) olarak ifade edilen bu uygulama ülkemizde önceki y›l-
larda, Tamamlay›c› mücadele, Tüm savafl, Tamamlay›c› zararl› savafl›, Entegre sa-
vafl›m, Entegre mücadele gibi isimlerle tan›mlanm›fl olup günümüzde Entegre Za-
rarl› Yönetimi olarak bilinmektedir. EZY, FAO taraf›ndan, “Zararl› türlerin popülas-
yon dinamiklerini ve çevre ile iliflkilerini dikkate alarak, uygun olan bütün müca-
dele metotlar›n› ve tekniklerini uygun bir flekilde kullanarak, bunlar›n popülasyon-
lar›n›, ekonomik zarar seviyesinin alt›nda tutan bir zararl› yönetimi sistemidir” flek-
linde tarif edilmektedir.
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EZY’nin Amaç, Hedef ve ‹lkeleri
EZY’nin amac›, “sürdürülebilir ürün yetifltirilmesini garanti alt›na almak, zararl›la-
r›n sebep oldu¤u kay›plar› minimize etmek, zararl› popülasyonlar›n› en yüksek
ekonomik kazanç sa¤layacak seviyede tutmak, çiftçilerin di¤er amaçlar›n› karfl›la-
mak, pestisitlerin insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki risklerini en aza indirmek
için çok yönlü taktiklerin iyi bir koordinasyon içinde kullan›lmas›” fleklinde ifade
edilmektedir.

EZY, belirli agroekosistemde bulunan zararl›, hastal›k ve yabanc›otlarla müca-
delenin ayr› ayr› de¤il, gerekli olan hepsinin birlikte yap›lmas›n› ve uygun müca-
dele metotlar› ve tekniklerinin birbirini tamamlayacak flekilde uygulanmas›n› esas
almaktad›r. Bu mücadelede gerek zararl› gerekse do¤al düflman olsun, hiçbir can-
l›n›n ortadan tamamen kald›r›lmas› istenmemektedir. Sadece, zararl› etmenlerin
popülasyon yo¤unluklar›n›n ekonomik zarar seviyesinin alt›nda tutulmas› amaçla-
n›r. Bu nedenle, EZY programlar›nda zararl›lar›n ekonomik zarar efliklerinin mut-
laka bilinmesi gereklidir. Ayr›ca do¤al düflmanlar›n korunmas› ve desteklenmesi
büyük önem tafl›maktad›r.

EZY anlay›fl›, programlar› ve uygulamalar›nda amaç; öncelikle çevre direncinin
artt›r›lmas› ve buna ra¤men zararl› popülasyonlar› ekonomik zarar efli¤inin üzerin-
de ise selektif (seçici) ilaçlar kullan›larak zararl› popülasyonunun düflürülmesidir.
Bu anlay›fl ve uygulamalar zararl›lara karfl› ilaç kullan›m›n› en düflük düzeyde tuttu-
¤undan insan ve çevre sa¤l›¤› da büyük oranda korunmufl olur. EZY çal›flmalar›n-
da öncelikle ele al›nan çevre direncinin artt›r›lmas›, zararl›lara karfl› dayan›kl› bitki
çeflit ve varyetelerinin yetifltirilmesi, bitkinin sa¤l›kl› ve kuvvetli bünyeli yetifltirilme-
si için gerekli kültürel önlemlerin uygulanmas›, zararl›lar›n popülasyonlar›n›n düflü-
rülmesini sa¤layan mekaniksel ve fiziksel savafl yöntemlerinin uygulanmas› ve do-
¤al düflmanlar›n zararl›lar üzerinde etkinliklerini artt›r›c› önlemlerin al›nmas› gibi ça-
l›flmalar› içerir. EZY’de ilaç kullan›m› en son ele al›nacak bir yöntemdir ve bu da
çevreye etkisi en düflük düzeyde olan ilaçlar›n, yani spesifik ilaçlar›n seçilmesi, uy-
gun doz, uygun zaman ve uygun flekilde kullan›lmas› ile en düflük düzeyde tutulur.

Öncüer, C. ve E. Durmuflo¤lu, 2008. Tar›msal Zararl›larla Savafl Yöntemleri ve ‹laçlar›. Ge-
niflletilmifl 6. Bask›. Adnan Menderes Üniversitesi Yay›nlar› No:27, Ayd›n, 472 s.

EZY Uygulamalar›
EZY çal›flmalar› bir program içinde yürütülür. Bu program›n do¤ru haz›rlanmas› ve
beklenen sonuçlar›n al›nmas› için baz› verilerin sa¤lanm›fl olmas› gerekir. EZY’de
herhangi bir kültürdeki zararl›lar bir bütün olarak ele al›n›p bir kompleks olarak
düflünülür. Örne¤in bir elma bahçesindeki zararl›lar bir kompleks halinde düflünü-
lüp bir bütün halinde ele al›narak bunlar›n popülasyonlar› y›l boyu izlenir ve yo-
¤unluklar›n›n ekonomik zarar efli¤inin üzerine ç›kmamas› için önlemler al›n›r. Bu-
nun için de öncelikle zararl›lar›n ekonomik zarar efliklerinin belirlenmesi ve bilin-
mesi, çevre direncinin artt›r›lmas› gerekir. Zararl› popülasyonlar›n›n y›l boyu izlen-
mesi s›ras›nda popülasyon seviyesinin eflik üzerine ç›kmas› halinde di¤er savafl
yöntemlerine, örne¤in kimyasal savafl yöntemine baflvurulur. Bu durumda müm-
kün oldu¤unca spesifik, yani selektif ilaçlara yer verilir. Ayn› zamanda seçilen bu
ilaçlar en uygun zamanda, en uygun doz ve en uygun flekilde kullan›l›r. Böylece
ilaçlar›n insan ve çevreye olumsuzluklar› en düflük düzeye indirilmifl olur.
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Çevre direncinin artt›r›lmas› çal›flmalar› içinde zararl›lara dayan›kl› bitki çeflitle-
rinin yetifltirilmesi ve özellikle do¤al düflman popülasyonlar›n›n ve etkinliklerinin
artt›r›lmas› önemli yer tutar. Do¤al düflman türlerinin ve bu türlerin zararl› popü-
lasyonu üzerindeki etkililiklerinin saptanmas› bu konudaki bafllang›ç çal›flmalar›n›
teflkil eder. Bu arada do¤al düflmanlar ile konukçular› olan zararl›lar aras›ndaki ilifl-
kiler incelenir. Do¤al düflmanlar›n popülasyonlar› zararl› popülasyonu ile birlikte
y›l boyu izlenerek y›ll›k popülasyon yo¤unlu¤u seyirleri belirlenir. Böylece do¤al
düflmanlar›n çevre direnci içindeki yeri ve de¤erleri belirlenmifl olur. Do¤al düfl-
manlar›n popülasyon yo¤unluklar› ve etkililikleri yeterli de¤ilse mevcut do¤al düfl-
manlar›n yo¤unluluklar›n› ve etkinliklerini artt›r›c› önlemler al›n›r. Örne¤in do¤al
düflmanlar›n k›fllamas›na elveriflli ortamlar kültürler aras›na yerlefltirilir. Do¤al düfl-
manlar›n özellikle erginlerinin beslenmesi için kültürler aras›na polence zengin
bitkiler dikilir veya belirli zamanlarda flekerli su püskürtülür. Al›nan bu önlemler-
le do¤al düflmanlar›n popülasyonlar› ve etkinlikleri artt›r›lamam›fl ise uygun olan,
yani potansiyeli yüksek olan ve kolay üretilebilen yerli do¤al düflmanlardan bir ve-
ya birkaç türü insektaryumlarda kitle halinde üretilip do¤aya sal›verilir. Böylece
do¤al düflman popülasyonu ve dolay›s›yla etkinli¤i artt›r›lm›fl olur. E¤er yerli türler
yeterli gelmiyorsa bu kez d›flar›dan getirilecek etkili do¤al düflman türleri kitle ha-
linde üretilip do¤aya sal›verilir. ‹flte takip edilmesi gereken s›ra içinde ve k›saca
aç›klanan bu yöntemlerle do¤al düflmanlar›n çevre direnci içindeki etkinlikleri art-
t›r›lm›fl ve yeterli düzeye getirilmifl olur. Bu çal›flmalar sonucunda genellikle do¤al
denge sa¤lanm›fl olaca¤›ndan zararl› popülasyonlar› da ekonomik zarar efli¤inin al-
t›nda olur ve bunun sonucunda ço¤unlukla zararl›ya karfl› bir baflka savafl yönte-
mi uygulamas›na gerek kalmaz. Birçok araflt›r›c› ve yazar›n entegre zararl› yöneti-
mi çal›flmalar›n› biyolojik savafl çal›flmalar› ile özdefllefltirmesinin nedeni, burada
görüldü¤ü gibi, EZY çal›flmalar›nda biyolojik savafl çal›flmalar›n›n büyük yer tutma-
s›ndan kaynaklan›r. EZY çal›flmalar›nda baflar›l› program ve çal›flmalar; biyolojik
savafl çal›flmalar›n›n özünü kavram›fl, gere¤ine inanm›fl, zararl› ile do¤al düflmanla-
r› aras›ndaki iliflkileri iyi irdelemifl elemanlar taraf›ndan daha kolayl›kla yap›labilir.

EZY program ve çal›flmalar› için zararl›lar›n ekonomik zarar efliklerinin de bi-
linmesi gerekir. Burada ekonomik zarar efli¤i, hem uygulanacak savafl›n ekonomik
olmas› aç›s›ndan, hem de daha çok çevre direncindeki do¤al düflman popülasyon-
lar›n›n belirli düzeyde korunmas› aç›s›ndan olmak üzere iki flekilde önemlidir. Bu
konu “Zararl›lara Karfl› Savaflta Temel Bilgiler” bölümünde yeterince aç›klanm›flt›r.

EZY çal›flmalar›nda zararl›lar›n biyolojisi ve davran›fllar› ile ilgili net bilgiler ge-
reklidir. Bunlar›n önceden tahmin edilmesi ve böylece uyar›n›n erken yap›labilme-
si çal›flmalar›n baflar›s›n› art›r›r. Böylece önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmala-
r›n›n, EZY çal›flmalar› içinde önemli yeri vard›r. Önceden tahmin ve erken uyar›
çal›flmalar› sadece zararl› türler için de¤il yararl› türler, yani do¤al düflmanlar için
de yap›lmal›d›r. Bunun için zararl›-do¤al düflman iliflkilerinin, bu iliflkilerin düzeyi-
nin ve koflular›n›n belirlenmifl olmas› gerekir. Örne¤in zararl›n›n hangi yo¤unlu-
¤unda do¤al düflman yo¤unlu¤u nedir, zararl› ve do¤al düflman yo¤unluklar› han-
gi düzeylerde ve hangi koflullarda de¤iflir, do¤al düflmanlar›n hangi yo¤unluklar›
zararl›n›n hangi yo¤unluklar›nda bulunur, do¤al düflmanlar›n de¤iflik yo¤unlukla-
r›n›n zararl› yo¤unlu¤u üzerindeki etkileri ve bunlar›n düzeyleri gibi konular zarar-
l›-do¤al düflman iliflkilerinin irdelenmesini sa¤layan konulard›r.

Anonymous, 2002. Bitki Koruma El Kitab›. T.C. G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, ‹z-
mir ‹l Müdürlü¤ü Yay›nlar› No:352, 536 s.
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EZY çal›flmalar›nda çevre direnci yeterince sa¤lanamam›flsa veya belirli zamanlar-
da çevre direncinde etkili unsurlar örne¤in do¤al düflmanlar yeterli olam›yorlarsa di-
¤er savafl yöntemlerine baflvurulur. Örne¤in mekaniksel, fiziksel savafl yöntemleri ile
biyoteknik yöntemlerden yararlan›l›r. Bitki üzerinde zararl›n›n yo¤un oldu¤u dallar
budan›r, yere dökülmüfl meyveler toplan›p gömülür, bulaflmay› önlemek için sey-
reltme yap›l›r, grup halinde yaflayan zararl›lar grup halinde toplan›r, bulaflmay› sa¤-
layan ve do¤al düflmanlar›n faaliyetini engelleyen kar›ncalarla savafl›l›r. Bunlara ben-
zer di¤er yöntemler uygulanarak zararl› popülasyonlar› azalt›lmaya çal›fl›r. Bu arada
yararlan›labilecek biyoteknik yöntemler saptan›r. Örne¤in uzaklaflt›r›c› (repellent)
veya beslenmeyi engelleyici (antifeedant) maddeler kullan›l›r ve cezp edici (atrac-
tant), k›s›rlaflt›r›c› (kemosterilant) maddelerden yararlan›l›r. Böylece zararl› popülas-
yonlar› ekonomik zarar efli¤inin alt›na büyük bir ihtimalle indirilebilir.

EZY çal›flmalar›nda buraya kadar aç›klanan yöntemlerden yeterince sonuç al›-
namam›flsa pestisitlerden yararlan›lma yoluna gidilir. Görüldü¤ü gibi EZY program
ve çal›flmalar›nda pestisitlere en son yer verilir. EZY programlar›nda kullan›lacak
pestisitlerin seçimi bafll› bafl›na bir konu olup ayr›ca irdelenecektir ancak pestisit-
ler içinden öncelikle biyopestisitler öncelikli olmak üzere, mümkün oldu¤unca et-
ki spektrumu dar olan ve hatta selektif ilaçlar kullan›lmal›d›r. Böylece ilaçlamalar-
dan do¤al düflmanlar›n çok az etkilenmeleri ve dolay›s›yla do¤al dengenin korun-
mas› sa¤lanarak zararl›lara karfl› çevre direncinden yaralan›lm›fl olur. Ayn› zaman-
da ilaçlar›n insanlar ve çevreye olumsuz etkileri en düflük düzeyde tutulmufl ola-
cakt›r. Örne¤in bir kültürdeki EZY çal›flmas›nda; k›rm›z› örümcekler için pestisit
kullanma zorunlulu¤u do¤muflsa spesifik bir akarisit, yaprakbitleri için pestisit kul-
lanma gere¤i duyulmuflsa afisit etkili selektif ilaçlar, e¤er baflka bir zararl› için pes-
tisit kullan›m› gerekli olmuflsa az say›da zararl›y› etkileyen ve etki süresi çok k›sa
olan ilaçlar seçilmelidir. Ayn› flekilde örne¤in kabuklu bitler için yazl›k beyaz ya¤-
lar gibi fiziksel yolla etkili olan ilaçlar seçilmelidir.

EZY uygulamalar›nda pestisit kullan›m› gerekti¤inde, ilaç seçimi kadar uygula-
ma yönteminin de önemi vard›r. Örne¤in k›rm›z› örümcekler tarla veya bahçe ke-
narlar›ndaki yabanc› otlar üzerinde k›fllar ve ilkbaharda bu yabanc› otlar üzerinde
beslenir ve buralardan kültür bitkilerine bulafl›rlar. Bu nedenle tarla ve bahçelerde
k›rm›z› örümcek zarar› bafllang›çta kenarlarda görülür. Bunun için s›k gözlemler
yap›larak ilk bulaflman›n görülmesiyle birlikte tarla ve bahçe kenarlar›nda flerit ha-
linde yap›lacak bir ilaçlama ile k›rm›z› örümcek popülasyon yo¤unlu¤u ekonomik
zarar efli¤inin alt›na düflürülebilir ve sonuçta da do¤al denge büyük ölçüde korun-
mufl, çevre direnci unsurlar› olan do¤al düflmanlardan yararlan›lm›fl olur. Bunun
gibi tarla veya bahçelerde zararl›lar belirli bitkiler üzerinde ve belirli alanlarda da-
ha yo¤un olarak bulunurlar. ‹laçlamalar›n bu yo¤un kesimlerde uygulanmas›yla
zararl› popülasyonlar› düflürülebilir. Örne¤in turunçgillerde kabuklu bitlere karfl›
yazl›k beyaz ya¤larla yap›lacak ilaçlamalarda; birinci ilaçlamada s›ran›n birisi, ikin-
ci ilaçlamada da di¤eri üzerinde bulunan a¤açlar ilaçlanarak do¤al düflmanlar›n
popülasyonlar› büyük oranla korunmufl olur. Yine turunçgil bahçelerinde Akdeniz
meyvesine¤i veya zeytinlerde Zeytin sine¤i’ne karfl› ilaçlamalarda insektisit içine
cezp edici madde protein hidrolizat kat›larak a¤açlar›n güzey-do¤uya bakan birer
dal› ilaçlanmak suretiyle yap›lacak k›smi dal ilaçlamas› yöntemi ile do¤al düflman-
lar ço¤unlukla korunmufl olur. ‹flte bunlar ve benzeri ilaçlama yöntemleri uygula-
narak do¤al dengenin korunmas› ve dolay›s›yla da zararl›lara karfl› çevre direnci-
nin etkisi sa¤lanm›fl olacakt›r.
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Yukar›da verilen örneklerin d›fl›nda, EZY programlar›n›n pestisit uygulamala-
r›nda zararl›lar›n biyolojileri izlenip ilaçlama zaman› hassas olarak belirlenerek et-
ki süresi k›sa olan veya selektif olan bir ilaç ile yap›lacak ilaçlama sonucunda za-
rarl› popülasyonu yeterince düflürülmüfl olaca¤› gibi do¤al düflman kompleksinin
bu ilaçlamadan en düflük düzeyde etkilenmesi sa¤lanabilir. Zararl›lar›n biyolojileri
izlenerek en uygun savafl zaman›n›n net olarak saptanmas› özellikle bir kültürde
çok döl veren ve yo¤unlu¤u genellikle savafl› gerektirecek düzeyde olan zararl›lar
için daha da önemlidir. Bu gibi zararl›lara ana zararl› veya anahtar zararl› ad› veri-
lir. Örne¤in elma bahçesinde Elma içkurdu, ba¤larda Salk›m güvesi, pamukta ba-
z› bölgelerde yaprakbitleri, baz› bölgelerde de beyazsinekler, m›s›rda M›s›r kurdu
gibi zararl›lar ana zararl›d›r. Bir kültürde ana zararl› bölgeye ve mevsime göre de-
¤iflir. Örne¤in pamuklarda Çukurova’da beyazsinek, Ege Bölgesi’nde yaprak bitle-
ri ana zararl› durumdad›r. Yine ayn› flekilde örne¤in elma bahçelerinde ilkbahar
aylar›nda Elma a¤kurdu, yaz aylar›nda da Elma içkurdu ana zararl› durumundad›r.
EZY programlar›nda ana zararl›lar göz önünde tutularak ve zararl› kompleksinde
bu ana zararl› ile di¤er unsurlar veya yararl› kompleksi aras›ndaki iliflkiler izlenir
ve belirlenir. Elde edilen sonuçlarla bu ana zararl› öncelikle hedeflenecek flekilde
yöntemler saptan›r. Ço¤u zaman bir kültürdeki ana zararl› nedeniyle türler aras›n-
daki iliflkiler ve çevre direnci bozulabilir. Bu da EZY çal›flmalar›n› güçlefltirir. ‹flte
bu güçlüklerin giderilmesi için öncelikle ana zararl›larla ilgili çal›flma ve veriler ele
al›nmal›d›r. Bu anlay›fl nedeniyledir ki erken uyar› çal›flmalar› ço¤unlukla ana za-
rarl›lara karfl› yap›lmaktad›r.

Önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar› için belirli gözlem istasyonlar› ku-
rulur. Bu istasyonlarda s›cakl›k, nem, ya¤›fl gibi de¤erler elde edilir. Ayn› zamanda
kafeslere al›nm›fl zararl›n›n ç›k›fl› da sürekli gözlenir. Bunarl›n yan›nda bölgenin
de¤iflik yerlerine as›lm›fl tuzaklar, genellikle feromon tuzaklar› ile zararl›n›n ergin
ç›k›fl› ve yo¤unlu¤u sürekli gözlemlerle izlenir. Zararl›n›n geliflme efli¤i ve thermal
konstant›ndan yararlan›larak geliflme efli¤inin üzerindeki s›cakl›klar günlük olarak
toplan›r. Etkili s›cakl›klar toplam› zararl›n›n thermal konstant›na yaklaflt›¤›nda, ka-
feslerdeki zararl›lar›n durumu ve tuzaklardaki erginlerin yo¤unlu¤u dikkate al›na-
rak zararl› ile savafl için uygun zaman sa¤l›kl› olarak belirlenmifl ve sonuçta da ön-
ceden uyar› gerçeklefltirilmifl olur. K›saca bu flekilde aç›klanabilecek önceden tah-
min ve erken uyar› çal›flmalar›nda her zararl› için özü yukar›da aç›klanan farkl›
yöntemler uygulan›r.

Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatlar›, Cilt 1-6, T.C. G›da, Tar›m ve
Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Ankara.

EZY’nde Örnekleme ve Say›m Yöntemleri
EZY’nde zararl›lar›n ve do¤al düflmanlar›n düzenli gözlem ve say›mlarla takip edil-
meleri gereklidir. Bu gözlem ve say›mlar kültür bitkisine göre de¤iflik yap›labilece-
¤i için burada örnek olarak sebze yetifltiricili¤i örne¤inde irdelenmifltir.

Sebze yetifltiricili¤inde bütün zararl›lar ile yararl›lar›n say›mlar›nda yap›lacak ör-
neklemenin tarladaki mevcut popülasyonu temsil etmesi gerekir. Bu nedenle her
zararl› için örnek alma flekli, örnek say›s› ve örnek alma zaman› önem tafl›makta-
d›r. Sebze yetifltiricili¤inde örneklemeler haftada bir kez yap›lmal› ancak döl süre-
si k›sa olan, h›zl› ço¤alan zararl›larda (beyazsinekler, yaprakbitleri gibi) bu aral›k
daha k›sa (3-4 gün) tutulmal›d›r. Ayr›ca ekonomik zarar efli¤ine yaklafl›ld›¤›nda da
örnekleme aral›¤› k›salt›labilir.
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Gözle zorlukla görülebilen zararl›larda (beyazsinekler, yaprak galeri sinekleri,
yaprakbitleri, tripsler, k›rm›z› örümcekler ile di¤er akarlar) say›m, yard›mc› araçlar
(lup, steoroskobik mikroskop vs.) kullan›larak yap›lmal›d›r. Bu amaçla örnekleme-
de tarlan›n büyüklü¤üne göre 20-50 bitki seçilir. Her bitkinin alt, orta ve üst yap-
raklar›ndan birer adet al›n›r ve 100 yaprakta say›m yap›larak yaprak bafl›na zararl›
hesap edilir. Yeflilkurt, Pamuk yaprakkurdu ve Piskokulu yeflilböcek için, seçilen
30 bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünleri incelenerek tarladaki varl›¤›
araflt›r›l›r. Yeflilkurt için bulafl›k meyve oran›; Pamuk yaprakkurdu ve Piskokulu
yeflilböcek için bitki bafl›na düflen birey say›s› belirlenir. Bu yöntemin d›fl›nda özel-
likle beyazsineklerin, trips, yaprakbiti ve yaprak galerisinekleri ergin ç›k›fl zaman-
lar›n›n ve popülasyon geliflmelerinin izlenmesinde tarlaya yerlefltirilen sar› yap›fl-
kan tuzaklar kullan›lmaktad›r. Her örnekleme sonunda elde edilen say›m sonuçla-
r›, sürvey çizelgelerine ifllenmelidir.

Do¤al düflmanlar›n örnekleme yönteminde ise; tarlada homojen olarak seçilen
50 bitkinin üst, orta ve alttan birer yaprak olmak üzere toplam üç yaprakta bulu-
nan yararl›lar say›l›r. Do¤al düflmanlardan, Heteroptera tak›m›na ba¤l› türlerin er-
gin ve nimfleri; Coleoptera türlerinin ergin, yumurta, larva ve pupas›; Syrphidae
türlerinin yumurta ve larvas›; Chrysopidae türlerinin ergin, yumurta ve larvas›;
Thripidae türlerinin erginleri say›l›r. Acarina tak›m›na ait yararl› türler ise, zararl›la-
r› örneklemek üzere al›nan yapraklarda say›l›r. Laboratuvarda yapraklar›n incelen-
mesi s›ras›nda predatör akar türler say›larak kaydedilir. Yap›lan say›mlar sonucun-
da do¤al düflmanlar›n yaprak bafl›na yo¤unlu¤u hesaplanarak yaz›l›r. Laboratuvar-
da yap›lan say›mlar sonunda yaprakbitinin, beyazsinek ve yaprak galeri sine¤inin
canl› ve parazitoitli bireyleri say›larak yüzde parazitleme oran› bulunur.

10 da pamuk tarlas› ile 1000 da’l›k pamuk tarlas›nda zararl› böcekler aç›s›ndan örnekle-
me ve say›m nas›l yap›lmal›d›r?
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Do¤al denge, ekonomik zarar ve önceden tah-

min-erken uyar› gibi böceklerle savaflta temel il-

keleri tan›mlamak

Do¤ada zararl› ve yararl› organizmalar bir arada
ve belirli bir denge içinde bulunurlar ki do¤ada-
ki bu sisteme do¤al denge ad› verilir. Zararl› ve
yararl›lar›n popülasyon yo¤unluklar› denge ha-
linde olup bunun düzeyi de genelde ekonomik
zarar efli¤inin alt›ndad›r. Dolay›s›yla zararl›n›n
meydana getirdi¤i zarar, ekonomik bak›mdan
önemli de¤ildir ve bunun sonucu da herhangi bir
savafl yönteminin uygulanmas›na gerek yoktur.
Herhangi bir zararl›n›n ekonomik zarara neden
olan en düflük popülasyon yo¤unlu¤una ekono-

mik zarar seviyesi (EZS) ad› verilir. Zararl› bö-
cek popülasyonunun bu seviyeye ulaflmadan uy-
gun bir savafl yöntemi ile popülasyon art›fl›n›n
engellenmesi gerekir. Ekonomik zarar efli¤i

(EZE) ise herhangi bir zararl›n›n artan popülas-
yonu karfl›s›nda ekonomik zarar seviyesine ulafl-
madan popülasyonunu düflürme giriflimlerinin
gerekli oldu¤u noktad›r.
Önceden tahmin ve uyar›; zararl› popülasyonunun
de¤iflmesinde etkili olan tüm faktörleri de¤erlendi-
rerek zararl›n›n ekonomik zarar efli¤ine ulafl›p ula-
flamayaca¤›n›, e¤er ulaflacaksa bunun zaman›n›
tahmin ederek üreticileri önceden uyarmakt›r.

Böceklerle savaflta temel ilkeleri dikkate alarak

hangi durumlarda savafla karar verilmesi gerek-

ti¤ini aç›klamak

Kültür bitkileri beslenen zararl› böcekler do¤ada
belirli zamanlarda görülür. Birkaç bireyin kültür
bitkileriyle beslenmeleri ekonomik aç›dan hiç
önemli olmad›¤› gibi do¤al dengenin korunmas›
aç›s›ndan da gereklidir. Ancak zararl› böcek po-
pülasyonlar›n›n belirli bir düzeyin üzerine ç›kma-
s› ekonomik aç›dan önemli kay›plara neden olan
istenmeyen bir durumdur. Hangi say›daki zararl›
böcek ekonomik aç›dan sorun de¤ildir? veya han-
gi say›dan fazla zararl› böcek ekonomik aç›dan
önemli kay›plara yol açabilir? ‹flte bu sorular›n ce-
vaplar› ekonomik zarar seviyesi, ekonomik zarar
efli¤i ve maliyet/potansiyel yarar oran› gibi bilim-
sel araflt›rmalar yap›larak belirlenmifl baz› de¤er-
ler üzerinden söylenilebilir. Buradan yola ç›k›la-
rak zararl›lara karfl› savafl›ma karar verilir.

Entegre zararl› yönetimi anlam, amaç, hedef ve

ilkelerini ifade etmek

Entegre zararl› yönetimi zararl› türlerin popülas-
yon dinamiklerini ve çevre ile iliflkilerini dikkate
alarak, uygun olan bütün mücadele metotlar›n› ve
tekniklerini uygun bir flekilde kullanarak, bunla-
r›n popülasyonlar›n›, ekonomik zarar seviyesinin
alt›nda tutan bir zararl› yönetimi sistemidir. Amaç;
öncelikle çevre direncinin artt›r›lmas› ve buna ra¤-
men zararl› popülasyonlar› ekonomik zarar efli¤i-
nin üzerinde ise selektif (seçici) ilaçlar kullan›la-
rak zararl› popülasyonunun düflürülmesidir. 

Entegre zararl› yönetimi uygulamalar›n› an-

latmak

Entegre zararl› yönetimi çal›flmalar›nda öncelikle
ele al›nan çevre direncinin artt›r›lmas›, zararl›lara
karfl› dayan›kl› bitki çeflit ve varyetelerinin yetifl-
tirilmesi, bitkinin sa¤l›kl› ve kuvvetli bünyeli ye-
tifltirilmesi için gerekli kültürel önlemlerin uygu-
lanmas›, zararl›lar›n popülasyonlar›n›n düflürül-
mesini sa¤layan mekaniksel ve fiziksel savafl yön-
temlerinin uygulanmas› ve do¤al düflmanlar›n za-
rarl›lar üzerinde etkinliklerini artt›r›c› önlemlerin
al›nmas› gibi çal›flmalar› içerir.

Örnekleme ve say›m yöntemlerini aç›klamak

Entegre zararl› yönetimi çal›flmalar›nda zararl›la-
r›n ve do¤al düflmanlar›n düzenli gözlem ve sa-
y›mlarla takip edilmeleri gereklidir. Bütün zarar-
l›lar ile yararl›lar›n say›mlar›nda yap›lacak örnek-
lemenin tarladaki mevcut popülasyonu temsil et-
mesi gerekir. Bu nedenle her zararl› için örnek
alma flekli, örnek say›s› ve örnek alma zaman›
önem tafl›maktad›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi zararl›larla savaflta bilinip
dikkat edilmesi gereken ilk temel ilkedir?

a. Do¤al denge
b. Ekonomik zarar efli¤i
c. Önceden tahmin erken uyar›
d. Ekonomik zarar seviyesi
e. Maliyet/Potansiyel yarar oran›

2. Bir böce¤in ekonomik zarara neden olan en düflük
popülasyon yo¤unlu¤una ne ad verilir?

a. Do¤al denge
b. Ekonomik zarar seviyesi
c. Ekonomik zarar efli¤i
d. Maliyet/Potansiyel yarar oran›
e. Ekonomik zarar

3. Afla¤›dakilerden hangisi ekonomik zarar efli¤ini et-
kileyen faktörlerden biri de¤ildir?

a. Ürünün ekonomik de¤eri
b. Ürünün de¤erlendirilme flekli
c. Böce¤in türü
d. Böce¤in a¤›z yap›s›
e. Böce¤in üreme gücü

4. Türkiye’de afla¤›dakilerden hangisine karfl› önceden
tahmin- erken uyar› çal›flmalar› henüz yap›lmam›flt›r?

a. Salk›m güvesi
b. Elma içkurdu
c. Süne
d. Akdeniz meyvesine¤i
e. Domates güvesi

5. Önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar›nda afla-
¤›dakilerden hangisinden yararlan›lmaz?

a. Zararl›n›n türü
b. Zararl› biyolosijinin izlenmesi
c. Bitki fenolojisinin izlenmesi
d. Geliflme efli¤i
e. Etkili s›cakl›k

6. Afla¤›dakilerden hangisi entegre zararl› yönetiminin
amac› de¤ildir?

a. Sürdürülebilir ürün yetifltirilmesini sa¤lamak
b. Zararl›lar›n sebep oldu¤u kay›plar› minimize

etmek
c. Her bir zararl› ile ayr› ayr› mücadele edilmesini

sa¤lamak
d. Üreticilerin mücadele masraf›n› azaltarak gelirle-

rini artt›rmak
e. Do¤al dengeyi koruyucu yöntemleri öncelikle

uygulamak

7. Afla¤›dakilerden hangisi entegre zararl› yönetiminde
geçerli de¤ildir?

a. EZY’nde öncelikle kültürel önlemler uygulan-
mal›d›r.

b. EZY’nde do¤al denge sürekli göz önünde tutul-
mal›d›r.

c. EZY’nde kimyasal savafla da baflvurulabilir.
d. EZY’nde kimyasal savafla son çaredir.
e. EZY’nde kimyasal savafl uygulanmamal›d›r.

8. Afla¤›dakilerden hangisi sebzelerde örnekleme flekli
ile ilgili olarak söylenemez?

a. 1 da alanda örnekleme en az 20 bitkide yap›l-
mal›d›r

b. 10 da alanda örnekleme en az 50 bitkide yap›l-
mal›d›r

c. 100 da alanda örnekleme en az 100 bitkide ya-
p›lmal›d›r

d. Örnekleme say›s› tarlan›n büyüklü¤üne göre de-
¤iflmelidir

e. Örneklemede seçilen bitkilerin sadece yaprakla-
r›na bak›lmal›d›r

9. Afla¤›dakilerden hangisi böceklerin örnekleme flekli
ile ilgili olarak söylenemez?

a. Yeflilkurt ve Yaprakkurdu için, seçilen bitkilerin
yaprak, çiçek, sap, meyve ve sürgünleri incelen-
melidir

b. Yaprakkurdu için bulafl›k meyve oran› belirlen-
melidir

c. Pamuk yaprakkurdu için bitki bafl›na düflen bi-
rey say›s› belirlenmeliridir

d. Beyazsinek ve yaprakbiti için yaprak bafl›na dü-
flen birey say›s› belirlenmelidir

e. Yeflilkurt için bulafl›k meyve oran› belirlenmelidir

10. Afla¤›dakilerden hangisi sebzelerde örnekleme s›k-
l›¤› ile ilgili olarak söylenemez?

a. Örneklemeler genelde haftada bir kez yap›lma-
l›d›r

b. Örneklemeler genelde ayda bir kez yap›lmal›d›r
c. EZE de¤erine yaklafl›nca örneklemeler 3-4 gün-

de bir yap›lmal›d›r
d. Beyazsinekler, yaprakbitleri gibi böcekler 3-4

günde bir örneklenmelidir
e. Beyazsinek, yaprakbiti ve yaprak galerisinekleri

tuzaklarla takip edilmelidir

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savaflta Temel ‹lkeler” bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savaflta Temel ‹lkeler” bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savaflta Temel ‹lkeler” bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savaflta Temel ‹lkeler” bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savaflta Temel ‹lkeler” bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegre Zararl› Yönetimi”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegre Zararl› Yönetimi”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegre Zararl› Yönetimi”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegre Zararl› Yönetimi”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Entegre Zararl› Yönetimi”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Sera biberi yetifltiricili¤inde fidelerin seraya flafl›rt›lma-

s›ndan hasada kadar geçen süre en fazla üç ay kadar-

d›r. Do¤al dengenin serada oluflabilmesi için önce bi-

ber ile beslenen zararl›lar›n bulafl›p artmas›, sonradan

do¤al düflmanlar›n seraya bulafl›p say›lar›n›n artmas›

gereklidir. Fakat bu dengenin oluflmas› için gereken za-

man bir sezondan fazla olaca¤› için tek y›ll›k bitkilerde

do¤al dengenin oluflmas›n› beklemek ekonomik aç›dan

uygun de¤ildir.

S›ra Sizde 2

Bir domates tarlas›nda çiçeklenme öncesinde 50 bitki-

de yapt›¤›n›z say›m sonucunda 4 bitkide Yeflilkurt lar-

vas› bulursan›z bunun anlam› 100 bitkide 8 bulafl›k bit-

ki demektir. Yeflilkurt için domateste EZE 5 bulafl›k bit-

ki/100 bitki oldu¤undan bitkilerde domates meyveleri

olsa idi mücadeleye bafllama karar› verilirdi. Ancak bit-

kilerin çiçeklenme öncesinde oldu¤u dikkate al›nd›¤›n-

da yani henüz meyve olmad›¤› için ve Yeflilkurdun yap-

raktaki zarar› önemsiz oldu¤undan mücadeleye karar

verilmez.

S›ra Sizde 3

Bir sebze tarlas›nda yaprak bafl›na 7 Beyazsinek nimfi

say›l›rsa bu de¤er 5 birey/yaprak olan EZE de¤erini

geçti¤i için mücadeleye karar verilmesi gerekirdi. An-

cak tar›msal savaflta ilk ilkemiz do¤al dengeyi gözet-

mek oldu¤u ve bu tarlada yaprak bafl›na da 2 predatör

oldu¤u (bir predatör günde 5-6 bireyi tüketebilir) için

kesinlikle ilaçlama yap›lmamal›d›r. Di¤er yandan flayet

bu tarlada virüs problemi varsa Beyazsineklerin virusla-

r› tafl›d›¤› göz önüne al›narak do¤al düflmanlara etkisi

olmayan bir ilaçla mücadele edilmelidir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

K›sa süreli tahmin en kolay, baz› zararl› böcekler için
gözlem ve say›mla, baz› zararl› böcekler için ise tuzak-
larla yap›labilir. Yaprakbiti, kabuklubit ve t›rt›llar gibi
böcekler bitki üzerinde fazla hareket edemedikleri için
bunlar›n gözlenmesi ve say›m› oldukça kolayd›r. Ancak
beyazsinek ve meyve sinekleri erginleri gibi oldukça
hareketli ve say›lmas› zor böcekler tuzaklar ile yakala-
n›p popülasyon de¤iflimleri takip edilebilir. Zararl› bö-
cek say›m› yan›nda ayr›ca bitki fenolojisinin uyumu da
dikkate al›narak k›sa süreli tahmin yap›lmal›d›r.

S›ra Sizde 5

Örnekleme ve say›m tarlan›n büyüklü¤üne göre farkl›
yap›lmal›d›r ama her iki büyüklükteki tarlada da amaç
tarlan›n homojen bir flekilde örneklenmesi gereklili¤i-
dir. Örne¤in 1 da tarlada 20 bitki, 10 da tarlada 50 bit-
ki yeterli iken 1000 da bir alanda öncelikle arazinin ve
topra¤›n yap›s› dikkate al›narak en az 100 da’l›k alt
alanlar belirlenerek bu alt alanlarda en az 100’er bitki
incelenmelidir. Seçilen bitkilerin alt, orta ve üst k›s›m-
lar›ndaki yapraklar, çiçekler ve meyveler dikkatlice in-
celenmelidir.

Anonymous, (2002). Bitki Koruma El Kitab›. T.C.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, ‹zmir ‹l Müdürlü¤ü
Yay›nlar› No: 352, 536 s.

Anonymous, (2008). Zirai Mücadele Teknik

Talimatlar›, Cilt 1-6, T.C. Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›, Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü,
Ankara.

Öncüer, C. ve E. Durmuflo¤lu, (2008). Tar›msal

Zararl›larla Savafl Yöntemleri ve ‹laçlar›.

Geniflletilmifl 6. Bask›. Adnan Menderes Üniversitesi
Yay›nlar› No:27, Ayd›n, 472 s.

Yararlan›lan Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Böceklerle savaflta kullan›labilecek yöntemleri tan›mlayabilecek
Hedef zararl› böceklere karfl› uygun savafl yöntemlerini önerebilecek,
Kültür bitkilerinde zararl› olan böceklere karfl› savafl›m programlar›n› karfl›-
laflt›rabileceksiniz.

‹çindekiler

• Kuvvetli ve sa¤lam bünyeli bitki
• Erken-geç ekim-dikim-hasat
• Antibiyosis, tercih olunmama,

tolerans
• Monofag, oligofag, polifag
• Çeflitli tuzaklar
• Solarizasyon

• Genetik savafl›m
• Feromon, flafl›rtma tekni¤i,

jüvenil hormon, antifeedant,
repellent

• Parazitoit, predatör, mikrobiyal
savafl

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

Entomoloji • TARIMSAL SAVAfi YÖNTEMLER‹
Böceklerle Savafl-II:
Tar›msal Savafl
Yöntemleri

9
ENTOMOLOJ‹



TARIMSAL SAVAfi YÖNTEMLER‹
Böceklerle savafl; kültür bitkileri ve ürünlerinin böceklerin etkilerinden ekonomik
ölçüler içinde korunmas› amac›yla, çevre ve insan sa¤l›¤› göz önünde tutarak ya-
p›lan giriflimlerin bir bütünüdür. Böceklerle savaflta, bir yandan insan ve çevre sa¤-
l›¤› dikkate al›narak ürün miktar ve kalitesinde olas› kay›plar› engellemek, di¤er
yandan bu ifllemin ekonomik olmas› hedeflenmektedir. Günümüzde bu amaca
ulaflabilmek için böceklerle savafl›n, önceki ünitede aç›kland›¤› gibi Entegre Zarar-
l› Yönetimi (EZY) fleklinde yürütülmesi gerekmektedir. EZY, kültür bitkisinde za-
rar oluflturan etmenlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile iliflkilerini dikkate
alarak uygun olan tüm mücadele metotlar›n› ve tekniklerini uyumlu bir flekilde
kullanarak, zararl› popülasyonlar›n› ekonomik zarar efli¤inin alt›nda tutmaya yara-
yan bir yönetim sistemidir. Buradaki zararl› deyimi, kültür bitkilerinde sorun olan
böcek, k›rm›z› örümcek, nematod, kemirgen ve kufllar gibi zararl›lar›; fungus, bak-
teri, virüs gibi hastal›k etmenlerini ve yabanc› otlar› kapsamaktad›r. Dolay›s›yla bu
sistemde; belirli bir agroekosistemde bulunan hastal›k, zararl› ve yabanc›otlar ile
savafl ayr› ayr› de¤il, birbirlerini tamamlayacak flekilde yap›lmaktad›r. Yani EZY,
bir savafl yöntemi olmay›p, tüm savafl yöntemlerini birbirlerini tamamlayacak flekil-
de bir arada kullanan, insan sa¤l›¤›, çevre ve do¤al dengeyi dikkate alan, sürdürü-
lebilir bir mücadele sistemidir ve bu nedenle, Entegre Ürün Yönetimi ve Sürdürü-
lebilir Tar›msal Üretim’in temelini oluflturur. Bu nedenle EZY içinde kullan›labile-
cek tüm savafl yöntemleri ayr› ayr› örneklerle irdelenecektir.

Kültürel Önlemler
Zararl›lar›n yaflamalar›n› güçlefltirmek, ço¤almalar›n› azaltmak veya engellemek
amac›yla yap›lan tar›msal ifllemlere kültürel önlemler denilmektedir. Böceklere
karfl› savaflta öncelikle kültürel önlemlerden yararlan›l›r. Çünkü amaç böceklerin
öldürülmesi de¤il, önceden al›nan önlemlerle kültür bitkilerini veya ürünleri bö-
ceklerden korumakt›r. Kültürel önlemler genellikle ucuz uygulamalar olup, ço¤un-
lukla bilinen ve uygulanan tar›msal yöntemlerdir. Böceklere karfl› bir savafl yönte-
mi olarak ortaya ç›kmalar› ve kullan›lmalar› için böceklerin biyolojisi, beslenme ve
di¤er davran›fllar›n›n iyi incelenmifl olmas› gerekir.

Böceklerle Savafl-II: 
Tar›msal Savafl 

Yöntemleri



Kuvvetli ve Sa¤lam Bitkilerin Yetifltirilmesi
Kuvvetli ve sa¤lam bünyeli bitkiler böceklerden daha az etkilendi¤i gibi, böcekler
böyle bitkiler üzerinde daha az beslenir ve ço¤al›rlar. Bu nedenle entegre zararl›
yönetimi programlar›nda bir kültür tesis edilirken bitkilerin kuvvetli ve sa¤lam
bünyeli yetiflebilmesi için hertürlü önlemlerin al›nmas› gerekir.

Bitkilerin sa¤lam bünyeli yetiflmeleri aç›s›ndan öncelikle o kültür için ugun top-
rak ve yöney seçilmelidir. Böylece hem ürünün verim ve kalitesi yüksek olacak
hem de böcekler kuvvetli geliflen bitkilerde fazla zarar meydana getiremeyecektir.
Örne¤in kumsal ve humuslu topraklarda asman›n iyi geliflmesi, dolay›s›yla kuvvet-
li ve sa¤lam bünyeli olmas› nedeniyle Ba¤ flokseras›’n›n zarar›, böyle topraklarda
az olmaktad›r.

‹yi toprak ifllemesi öncelikle bitkilerin geliflmelerini h›zland›ran, kök sisteminin
iyi geliflmesini sa¤layarak kuvvetli bünyeli olmalar›n› sa¤layan bir di¤er kültürel
önlemdir. ‹yi toprak iflleme, ayn› zamanda iflleme s›ras›nda toprakta mevcut zarar-
l›lar›n öldürülmesi aç›s›ndan da önemlidir. Örne¤in Kiraz sine¤i ve Zeytin sine¤i
gibi böcekler k›fl› toprakta pupa döneminde geçirir. K›fl›n yap›lacak toprak iflleme-
si bu zararl›lar›n popülasyonunu önemli ölçüde azalt›r. Toprakta yaflayan May›s
böce¤i, Telkurtlar›, Bozkurtlar gibi toprakalt› zararl›lar›n›n larvalar› ilkbahar ve yaz
aylar›nda yap›lacak toprak ifllemesi ile büyük oranda öldürülür.

Gübreleme bitkinin geliflmesini sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. Ancak gübrele-
menin tek yönlü de¤il dengeli bir flekilde yap›lmas› gerekir. Böylece bitki sa¤lam
bünyeli geliflir ve zararl›lar›n zarar›ndan daha az etkilenir. Örne¤in fazla azotlu
gübrelemeler bitkilerde vegetatif geliflmeyi artt›r›r. Böyle bitkilerdeki gevrek ve
yumflak dokularda bitki özsuyu ile beslenen sokucu-emici a¤›z parçalar›na sahip
yaprakbitleri, kabuklubitler, thripsler gibi böcekler afl›r› ço¤al›p fazla zararl› olur-
lar. Potasl› gübrelemeler bitkilerin hücre çeperlerinin daha kal›n olmas›n› sa¤lad›-
¤›ndan bitkiler de sa¤lam bünyeli geliflir. Sokucu-emici a¤›z parçalar›na sahip yap-
rakbitleri, kabuklubitler gibi böcekler bu durumda fazla zararl› olamazlar.

Temiz üretim materyali: Sa¤l›kl› bitki yetifltirmede her fleyden önce sa¤l›kl› to-
hum, fide veya fidan kullan›lmal›d›r. Zararl› ile bulafl›k üretim materyali kullanmak
bu sorunlar› genifl alanlara bulaflt›rmak anlam›na da gelir. Dolay›s›yla temiz fide
veya fidan özellikle toprakalt›nda zararl› böceklerin temiz alanlara yay›lmamas› ve-
ya sonradan bitkinin tamamen zarar görmemesi aç›s›ndan çok önemlidir.

Seyrek yetifltirme bitkinin birim alandan daha fazla besin almas› bak›m›ndan kuv-
vetli ve sa¤lam geliflmesini sa¤lar. S›k yetifltirilmifl bitkiler zay›f ve c›l›z olduklar›ndan,
üzerlerinde kabuklubitler, unlubitler ve yaprakbitleri gibi zararl›lar daha fazla zarara
neden olurlar. Baz› böcekler, örne¤in yaprakbitleri, kabuklubitler ve unlubitler rutu-
beti çok severler, günefl ›fl›¤›ndan hofllanmazlar. Bu nedenle s›k dikilmifl bahçelerde
daha zararl› olduklar›nda bu tip zararl›larla savaflta seyrek dikim önerilir.

‹yi sulanmayan bitki geliflemez, zay›f ve c›l›z kal›r. Dolay›s›yla zararl›lardan faz-
la etkilenir. Ancak afl›r› sulama da bitkinin vegetatif geliflmesini artt›rd›¤›ndan,
özellikle sokucu-emici a¤›z parçalar›na sahip böceklerin tercih edece¤i dolay›s›yla
da daha fazla zarar görece¤i duruma neden olur. Özellikle yüksek taban suyu bit-
kilerin kökleri için zararl›d›r ve bitkilerin zay›f geliflmesine neden olur. Drenaj ay-
n› zamanda toprak s›cakl›¤›n›n artmas›na, toprak tav›n›n daha erken gelmesine ne-
den oldu¤undan bitkilerin erken yetifltirilmesini ve dolay›s›yla da bitkilerin zararl›-
lardan daha az etkilenmesini sa¤lam›fl olur.

Meyve a¤açlar› gibi çok y›ll›k bitkilerde yap›lan normal budamalar ve gençlefl-
tirmek amac›yla yap›lan afl›r› budamalar bitkilerin kuvvetli geliflmelerini, dolay›s›y-
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la zararl›lardan daha az etkilenmelerini sa¤lar. Gençlefltirme ve özellikle budama
zararl› ile bulafl›k bitki k›s›mlar›n›n uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lad›¤›ndan zararl› popü-
lasyonlar›n›n azalt›lmas›n› da sa¤layan bir kültürel önlemdir.

Kültür bitkilerinin besin ve suyuna ortak olan yabanc› otlar ayn› zamanda pek-
çok böce¤e ara konukçuluk da etmektedir. Hem besin ve su azaltmalar›n› hem de
bulaflmalar› önlemek için yabanc› otlardan, biçilerek veya topra¤› iflleyerek ya da
herbisitlerle yok edilmesi, bitkilerin sa¤l›kl› ve kuvvetli geliflmelerini sa¤lar.

Dayan›kl› Bitki Tür ve Çeflitlerinin Yetifltirilmesi
Ayn› kültür bitkisinin bölgesel koflullara uyumu aç›s›ndan çok farkl› çeflitleri yetifl-
tirilmektedir. Farkl› çeflitlerin ise ayn› zararl› türden etkilenmeleri farkl›d›r. Bu du-
rum kültür bitkisi çeflidinin söz konusu zararl›ya karfl› de¤iflik düzeylerde dayan›k-
l› veya duyarl› olmas›ndan kaynaklan›r. Bundan yararlanarak dayan›kl› çeflitler ye-
tifltirmek suretiyle zararl›lardan korunmak mümkündür. Günümüzde zararl›lara
karfl› dayan›kl› bitki türlerinin gelifltirilmesi için ›slah çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Bu
konu ile ilgili olarak elde edilmifl çeflitler de vard›r. En klasik örnek Ba¤ floksera-
s›’na karfl› amerikan asma anaçlar›n›n kullan›lmas›d›r. Avrupa asmalar›nda flokse-
ra zarar› amerikan asma anac› kullan›larak tamamen ortadan kald›r›lmaktad›r. Çün-
kü amerikan asmalar›n›n kökleri flokseraya tamamen dayan›kl›d›r. Avrupa asmala-
r›nda da flokseksera yapraklarda yaflayamaz. ‹flte bu özellikler nedeniyle kök sis-
temi amerikan asmas›, toprak üstü sistemi avrupa, yani yerli asma olan ba¤lar te-
sis etmek suretiyle Ba¤ flokseras›n›n zarar› ortadan kald›r›lm›fl olur.

Kültür bitkilerinde zararl›lara karfl› dayan›kl›l›k fiziksel ve biyokimyasal faktör-
lerden kaynaklan›r ve üç grup alt›nda toplan›r. Bunlar: tercih olunmama, antibio-
sis ve tolerans’t›r. Baz› kültür bitkileri iç ve d›fl yap›lar›, örne¤in tüylü, mumumsu
yap›da yapraklara sahip oluflu, rengi, içerdi¤i koku ve tad› gibi özellikleri nediyle
baz› böcekler taraf›ndan tercih edilmezler. Örne¤in tüylü yaprakl› pamuk, soya fa-
sulyesi ve yonca çeflitleri yaprakbitleri ve Cicadellid’lere karfl› dayan›kl›d›r. Çünkü
bu böcekler tüylü yaprakl› bitkileri tercih etmezler. Yine örne¤in F›nd›k kurdu, ka-
raf›nd›k çeflidini kabu¤u kal›n ve sert olmas› nedeniyle tercih etmez. Salk›mda da-
neleri s›k olan üzüm çeflitlerinde Salk›m güvesinin zarar› daha fazla olur. Di¤er
yandan kabu¤u kal›n olan portakal ve mandarin çeflitlerinde Akdeniz meyvesine-
¤inin zarar› düflük olmaktad›r. Bir bitki çeflidinde böceklerin biyolojik faaliyetleri-
ne olumsuz yönde etkisi olabilecek özel zehirli bilefliklerin bulunmas› veya besin
maddelerinin yeterince bulunmamas› durumunda ortaya ç›kan bir dayan›kl›l›k an-
tibiosis olarak adland›r›l›r. Örne¤in Akdeniz meyvesine¤i limonlarda zarar yapa-
maz. Çünkü limon kabu¤undaki eterik ya¤lar yumurtalar›n aç›lmas›n› engeller ve
az say›da aç›lm›fl yumurtalardan ç›kan larvalar›n da ölmesine neden olur. Demisin
ve tomisin gibi Patates böce¤i için öldürücü etkiye sahip maddelerce zengin Sola-
num cinsine ba¤l› yabani bitkilerle melezlemeler suretiyle Patates böce¤i’ne daya-
n›kl› çeflitler elde edilmifltir. Bitkilerin zararl›lar›n sald›r›lar›na karfl› koyabilme, za-
rar gören dokular›n› tamir edebilme ya da yenileyebilme yetene¤i tolerans olarak
bilinir. Böylece toleransl› bitkiler zararl›lar›n olumsuz etkilerini en düflük düzeye
indirerek onlara dayan›rlar ve canl›, kuvvetli kalarak fizyolojik faaliyetlerini sürdü-
rüp ürünlerini verirler.

Madem böceklere karfl› dayan›kl› bitki çeflitleri var da neden bunlara karfl› her yerde sa-
dece dayan›kl› bitki çeflitleri yetifltirilmiyor?
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Ekim ve Dikim Zaman›n›n Ayarlanmas›
Zararl›lar›n ortaya ç›k›fl› ile bitkilerin fenolojileri aras›nda bir iliflki vard›r. Örne¤in
yaprak bitleri bitkilerin genç dönemlerinde yaflarlar. Süne ve K›m›l erkenci hubu-
bat çeflitlerinde daha az zarar yapar. Çünkü erkenci hububat çeflitleri yap› olarak
erken gelifltiklerinden Süne ve K›m›l erginleri k›fllaklar›ndan inip hububat tarlalar›-
na geldiklerinde, beslenmelerinden iyi geliflmifl hububat daha az zarar görür. Ayn›
flekilde erkenci kiraz çeflitleri Kiraz sine¤i zarar›ndan daha az etkilenir. Çünkü er-
kenci kiraz meyveleri, Kiraz sine¤i erginlerinin ç›kmaya bafllad›¤› dönemde olgun-
lafl›p hasat edilmeye bafllanm›flt›r. Geç ekilen m›s›rlarda M›s›r kurdu zarar›n›n az
oldu¤u tesbit edilmifltir.

Hasat Zaman›n›n Ayarlanmas›
Bir bitkide zararl›n›n zarar› bafllamadan hasad›n yap›lmas› ile zarar›n önüne geçi-
lebilir. Örne¤in Bu¤day sapar›s› hasat geciktirildi¤inde larvan›n bu¤day saplar›n›
kesmesi sonucu tüm ürün topra¤a dökülece¤inden zarar büyük olur. Yoncada za-
rarl› böceklerin azalt›lmas› için yoncan›n 1. ve 2. biçimlerinin erken yap›lmas› tav-
siye edilri. Ayn› flekilde ekinlerin erken hasat edilmesiyle Süne zarar› azalt›labilir.
Pamukta erken ekim ve bunun sonucu erken hasat pamuklarda Pembekurt zarar›-
n›n azalmas›n› sa¤lar.

Münavebe
Böckler sadece beslenebilecekleri ve ço¤alabilecekleri belirli bitkilere sald›r›rlar.
Bu nedenle bir bölgede ayn› bitkinin üst üste y›llarca yetifltirilmesi, o bitkiye sald›-
ran böceklerin de afl›r› ço¤almas›na ve bunun sonucu fazla zarar yapmas›na neden
olur. ‹flte bu nedenle kültür bitkileri belirli aral›klarla nöbetlefle yetifltirilirse kültür
bitkilerine özelleflmifl zararl›lar›n afl›r› ço¤almalar›n›n dolay›s›yla da afl›r› zarar yap-
malar›n›n önüne geçilmifl olur. Münavebe, yani bitki nöbetleflmesi daha çok tek
y›ll›k bitkilerde uygulanan bir kültürel önlemdir. Oligofag olan zararl›larda familya
düzeyinde yap›lacak bitki nöbetleflmesi, monofag olan zararl›larda cins ve tür dü-
zeyinde bitki nöbetleflmesi yap›lmas› gerekir. Polifag zararl›larda ise bitki nöbetlefl-
mesinden yeterli sonuç almak ço¤u kez mümkün olmaz. Münavebe özellikle top-
rakalt› zararl›lar›na karfl› uygulanan ve baflar›l› sonuçlar al›nan bir yöntemdir. Ör-
ne¤in telkurtlar›, may›sböcekleri gibi toprakalt› zararl›lar›na karfl› önerilen önemli
tar›msal savafl yöntemidir.

Tuzak Bitkiler
Kültürü yap›lan bitkinin aras›na zararl›lar›n çok sevdi¤i ve tercih etti¤i bitkilerin di-
kilmesi veya ekilmesiyle zararl›lar›n bu tuzak olarak ekilmifl bitki üzerinde toplan-
mas› sa¤lanm›fl olur ve bu tuzak bitki üzerinde bulunan zararl›n›n ortadan kald›r›l-
mas›da kolay olur. Bu yöntem özellikle biyolojik savafl etmeni organizmalar›n da
bar›nmas› ve varl›klar›n› sürdürmeleri aç›s›ndan önemli bir yöntemdir. Örne¤in
pancar tarlalar›nda s›ra aralar›na yer yer hububat ekilirse telkurtlar› hububatta top-
lanaca¤›ndan flekerpancar›n›n telkurtlar›ndan görece¤i zarar azalt›lm›fl olur.

Kültür bitkilerinin iyi bir flekilde yetifltirilmesine yönelik uygulamalar nas›l zararl› böcek-
lerle savaflta kullan›lan bir yöntem olabilir? Aç›klay›n›z.
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Mekaniksel Savafl
Mekaniksel olarak zararl›lar› yok edebilmek, ya da zarar yapmalar›n› önlemek için
el, araç ya da makinalar kullanarak yap›lan savafl fleklidir.

Ezme
Yo¤un olarak bulunan baz› zararl›lar›n, el veya tel f›rça ile ezilmek suretiyle popü-
lasyonlar› düflürülebilir. Örne¤in fleftali a¤açlar›n›n gövde ve kal›n dallar›nda k›fl
aylar›nda koloni halinde bulunan Gövde kanl›biti ilkbahar aylar›nda elma a¤açla-
r›nda sürgün ve dallarda koloni halinde bulunan Elma pamuklubiti nimf ve ergin-
leri bir eldiven veya tel f›rça yard›m›yla ezilerek öldürülür. Meyve a¤açlar›n›n göv-
delerinde odun dokusunda galeri açarak zarar yapan A¤aç sar›kurdu, A¤aç k›z›l-
kurdu ve Cerambycidae larvalar› galerilerine tel sokularak öldürülmek suretiyle
popülasyonlar› azalt›l›r.

Toplama
Özellikle grup halinde yaflayan zararl›lar›n kendileri bulunduklar› bitki organlar›
ile birlikte kesilip toplanarak zararlar›n›n önüne geçilebilir. Örne¤in Çam keset›rt›-
l› ve Alt›nk›çl› kelebek gibi zararl›lar k›fl aylar›nda grup halinde bulunduklar› kese-
lerin, üzerindeki bitkilerin dallar› ile birlikte kesilerek gömülmesi, bitkilerden
uzaklaflt›r›lmas› veya yak›lmas› suretiyle öldürülür. Bu yöntem söz konusu zararl›-
lara karfl› uygulanabilecek en etkili savafl yöntemidir. Akdeniz meyvesine¤i, Elma
içkurdu gibi zararl›lardan zarar görmüfl meyveler yere dökülürler. Bu meyveler
bahçelerde toplan›p derin çukurlara gömülmek suretiyle zararl› popülasyonlar›
önemli ölçüde azalt›lm›fl olur.

Engelleme
Zararl›lar›n meydana getirecekleri zararlar› hendek, çit, örtü ve baz› ürkütücü araç-
larla azaltmak mümkündür. Örne¤in ‹ncir güvesi erginlerinin yumurtalar›n› yaz›n
incir kurutma sergilerindeki meyveler üzerine b›rakmalar›n› önlemek amac›yla ser-
giler akflam üzerleri ve geceleri naylon veya s›k dokulu bir bez ile örtülür. Böyle-
ce büyük ölçüde zarar›n önüne geçilebilir.

Bitki Art›klar›n›n Yok Edilmesi
Zararl›larla savaflta hasat sonras› tarlada kalan bitki art›klar›n yok edilmesi büyük
önem tafl›r. Çünkü bu kal›nt›lar, birçok zararl› için k›fllama ve bar›nma veridir, Ör-
ne¤in M›s›r kurdu k›fl› tarlada kalan m›s›r saplar› içinde geçirir. Pembekurt k›fl› tar-
lada kalan veya yere dökülmüfl kör, yani aç›lmam›fl pamuk kozalar› içinde geçirir.
Yaprak galerigüveleri yaprak aralar›nda k›fl› geçirir. ‹flte hasat sonras›nda tarlada
kal›nt›lar›n yok edilmesi, örne¤in bunlar›n baz› aletler yard›m›yla parçalan›p pul-
lukla gömülmesi, yukar›daki gibi zararl›lar›n popülasyonlar›n›n önemli düzeyde
düflürülmesine neden olacak bir kültürel önlemdir. 

Tuzaklarla Yakalama
Tuzaklar böceklerin yönelimlerinden ve baz› davran›fllar›ndan yararlanmak ama-
c›yla gelifltirilmifl yakalama araçlar›d›r. Böceklerin biyolojilerinin incelenmesinde,
popülasyon yo¤unluklar›n›n belirlenmesinde, göçlerinin izlenmesinde tuzaklardan
yararlan›l›r. Tuzaklar böceklere karfl› do¤rudan böceklerin kitle halinde yakalan›p
popülasyonlar›n› azaltmak amac›yla veya dolayl› olarak onlarla savafl zaman›n›n
belirlemek amac›yla kullan›l›r. Do¤rudan mücadele amaçl› kullan›lan tuzak tipleri,
hedefleri ve kullan›m flekilleri afla¤›da verilmifltir.
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Yap›flkan tuzaklar, çok küçük uçucu böcekler ile alt kanatlar› olmad›¤› için uça-
mayan böceklere karfl› baz› yap›flkan maddeler tuzak olarak kullan›larak popülas-
yonlar› azalt›labilir. Örne¤in Ba¤ maymuncuklar› alt kanatlara sahip olmad›klar›n-
dan uçamazlar. Bunlar, gündüzleri omcalar›n kök bo¤az› çevresindeki toprak çat-
laklar› aras›nda gizlenir, geceleri ise omca üzerine ç›k›p henüz kabarmakta olan
gözleri kemirirler. ‹flte omcalar›n gövdelerine çepeçevre 8-10 cm geniflli¤inde ya-
p›flkan bir macun, kuflak halinde sürüldü¤ünde Ba¤ maymuncuklar› omca üzerine
ç›k›fllar› ve kök bo¤az›na iniflleri s›ras›nda bu yap›flkan macuna yap›fl›p kal›rlar. Ya-
p›flkan maddeler di¤er tuzaklarla bir arada kullan›larak böceklerin kitle halinde ya-
kalanmas›nda da yararlan›l›r. Örne¤in Kiraz sine¤i yaprakbitleri ve Cüce a¤ustos-
böcekleri gibi zararl›lara karfl› sar› renk tuzaklar›na yap›flkan maddeler sürülerek,
efleysel cezbedici (feromon) tuzaklara yine yap›flkan maddeler sürülerek böcekler
yakalanm›fl olurlar. Böylece renk veya feromon çekicili¤ine kap›larak tuza¤a h›zla
ulaflan böcekler, yap›flkan maddeye tak›l›p kal›rlar.

Hem Beyazsinek ve yaprakbitinin hem de onlar›n do¤al düflmanlar›n yo¤un oldu¤u bir se-
rada, sar› yap›flkan tuzaklar ne s›kl›kta as›lmal›d›r?

Böcekler için baz› cezbedici maddeler, örne¤in fermente olmufl meyve sular›,
pekmez, melas, flarap tortular›, sirke veya protein hidrolizat gibi maddeler genel-
likle zehirli maddelerle birlikte tuzak yemler fleklinde kullan›l›r. Böylece böcekler
bir yere toplan›r ve zehirli maddenin etkisiyle de öldürülür. Örne¤in Akdeniz mey-
vesine¤i ve Zeytin sine¤i gibi zararl›lara karfl› kimyasal savafla zehirli yem k›smi dal
ilaçlamas› yöntemi uygulan›r. Bu yöntemde cezbedici olarak protein hidrolizat, ze-
hirli madde olarak bir insektisit kullan›l›r. Bu kar›fl›mla a¤açlar›n güney-do¤uya ba-
kan bir dal› veya 1 m2 kadar alan› ilaçlan›r. Üstelik ilaçlamalar bir s›ra atlanarak ya-
p›l›r. Böylece ergin sinekler cezbedici madde ile a¤ac›n ilaçlanan dal›na çekilir ve
kar›fl›mda bulunan insektisitin kontakt etkisi ile öldürülmüfl olur. ‹kinci ilaçlamada
ise birincide ilaçlanmayan s›ralar ilaçlan›r. Böylece ilaç ve ilaçlama masraflar›ndan
tasarruf sa¤lan›r ve ilaçlanmayan k›s›mlarda do¤al düflmanlar›n bar›nabilme f›rsat›
bulmalar› nedeniyle do¤al denge büyük ölçüde korunmufl olur.

Baz› böceklerin k›fllamalar› için tercih ettikleri yerler suni olarak k›fllak tuzakla-
r› fleklinde haz›rlan›r ve tuzakta toplanm›fl böcekler toplu halde öldürülür. Örne-
¤in Danaburnuna karfl› sonbaharda sebze bahçelerinde baz› yerlere taze at gübre-
si konup üzeri toprakla kapat›l›p k›fllak tuza¤› haz›rlan›r. At gübresinin s›cak güb-
re olmas› nedeniyle Danaburnu nimf ve erginleri k›fllamak üzere buralara toplan›r.
fiubat sonlar›nda buralar aç›larak nimf ve erginler toplu olarak imha edilir. Yaz›c›-
böceklere karfl› ekim sonlar›nda kuru veya zay›flam›fl a¤açlar› tercih ettiklerinden
sa¤lam a¤açlara demet halinde kuru dallar as›l›r. Bu böcekler k›fllamak üzere as›-
lan bu kuru dallara toplan›rlar ve k›fl› geçirirler. K›fl sonlar›nda a¤açlara as›lm›fl ku-
ru dallar toplan›p yak›larak yaz›c› böceklere karfl› etkili bir flekilde savafl›lm›fl olur.
Küçük bahçelerde eylül ay› sonlar›nda elma a¤açlar›n›n gövdelerine eski çuval
parçalar› veya oluklu mukavvalar sar›larak Elma içkurdu larvalar›n›n k›fllamak üze-
re buralarda toplanmas› sa¤lan›r. K›fl sonu bunlar toplan›p imha edilerek popülas-
yonlar› azalt›l›r.

Yukar›da aç›klanan tuzak tiplerinin d›fl›nda baz› tuzak tipleri dolayl› olarak, ör-
ne¤in savafl zaman›n›n saptanmas›nda kullan›l›r. Önceden tahmin ve erken uyar›
çal›flmalar›nda kullan›lan bu tip tuzaklar böceklerle savafl zaman›n›n belirlenmesi
aç›s›ndan son derece önemlidir. Bunlar afla¤›da detaylar›yla verilmifltir.
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Feromon tuzaklar, genellikle böceklerin erkek ve diflilerinin karfl› efleyi uyar-
mak amac›yla salg›lad›klar› seks feromonlardan yararlan›larak haz›rlan›rlar. Günü-
müzde seks feromonlar›n sentetik olanlar› da elde edilmifltir ve böceklere karfl› sa-
vaflta önceden tahmin ve erken uyar› çal›flmalar›nda genifl olarak kullan›lmaktad›r.
Hatta baz› feromon tuzaklar ergin böceklerin kitle halinde yakalanmas›nda do¤ru-
dan bir savafl arac› olarak da kullan›l›r. Böceklere karfl› savaflta biyoteknik yöntem-
lerden olan bu uygulamalar biyoteknik yöntemler bölümünde aç›klanacakt›r.

Ifl›k tuzaklar›, böceklerin ›fl›¤a yönelimlerinden yararlanarak gelifltirilmifl tuzak-
lard›r. Geceleri ›fl›¤a h›zla gelen böcek, tuzak üzerindeki bir yüzeye çarparak tuza-
¤›n toplay›c› k›sm› içine düfler. Toplay›c› k›s›mda bulunan zehirli bir bileflik yard›-
m›yla veya toplay›c› k›s›m yap›s› nedeniyle d›flar› ç›kamayan böcekler burada ölür-
ler. Hayvan ah›rlar›, meyve suyu veya konserve fabrikalar› ve lokanta, otel gibi te-
sislerde karasineklere karfl› cezbedici ›fl›k kayna¤› önüne yüksek gerilimli elektrik
verilerek k›zd›r›lm›fl teller gerilmek suretiyle gelifltirilmifl tuzaklardan yararlan›l›r.
Ifl›k kayna¤›na yönelen sinekler k›zg›n tellere tak›l›p yanarak kitle halinde ölürler.

Renk tuzaklar›, böceklerin renklere e¤iliminden yararlan›larak gelifltirilmifltir.
Beyaz sinekler, yaprakbitleri, yaprakgalerisinekleri için sar› renkli, thripsler için
mavi-mor renkli levha veya silindir fleklinde ve üzerine yap›flkan bir madde sürül-
müfl tuzaklar kullan›l›r. Böylece cezboldu¤u renge yönelen böcek h›zla tuza¤a
yaklafl›p çarpar ve yap›flkan maddeye yap›fl›p kal›r.

Fiziksel Savafl
Zararl›lar›n yaflad›klar› ortam›n fiziksel özelliklerini de¤ifltirmek suretiyle zarar-
l›lar› öldürmeye veya faaliyetlerini azaltmaya yönelik çal›flmalara fiziksel savafl
ad› verilir.

Yüksek S›cakl›ktan Yararlanma
Yüksek s›cakl›k birçok böcek için de öldürücüdür. Yüksek s›cakl›ktan; yüksek s›-
cak hava, s›cak su, k›zg›n su buhar› ve elektromanyetik enerji olarak böceklere
karfl› savaflta yararlan›l›r.

Yüksek s›cak hava, daha çok depolanm›fl ürünlerdeki böcekler için kullan›l›r.
Örne¤in Sitophilus spp., Ephestia spp. gibi ambar zararl›s› böcekler 52-55 °C s›-
cakl›kta etüv veya f›r›nlarda öldürülürler. Ayn› flekilde 66-72 °C s›cakl›kta çal›flan
ve sterilizatör ad› verilen alet içinden pamuk tohumlar› 1-1,5 dakika süre ile geçi-
rilerek tohumda bulunan Pembekurt larvalar› yok edilmifl olur ve bu durumda to-
humlar çimlenme yetene¤ini kaybetmez.

S›cak su, yumru, kök, so¤an gibi toprakalt› organlar› veya çelik, fidan gibi bit-
ki materyali üzerinde bulunan böcekler, bu materyalin s›cak su içinde belirli bir
süre tutulmas› sonucu yok edilebilir. Burada önemli olan bitki materyalinin canl›-
l›¤›n› korumas› için suyun s›cakl›¤› ve bu su içinde kalma süreleridir. K›zg›n su bu-
har›, özellikle çiçek fidelikleri ve seralar›nda ekimden önce topraktaki böcekleri
öldürmek amac›yla genel bir sterilizasyon yöntemi olarak kullan›l›r.

Solarizasyon, topra¤›n, günefl radyasyonunun meydana getirdi¤i s›cakl›k yard›-
m›yla dezenfekte edilmesidir. Bu yöntem topraktaki pek çok zararl›yla birlikte bö-
ceklere karfl› oldukça etkili bit yöntemdir. Toprak solarizasyonu, s›cakl›¤›n ve gü-
nefl ›fl›¤›n›n en etkili oldu¤u oldu¤u temmuz-agustos aylar›nda, toprak iyice iflle-
nip, sulan›p üzeri saydam polietilen örtüyle kapat›larak yap›llad›r. Uygulama süre-
si en az 4-6 hafta olmal›d›r.
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Özellikle yüksek frekansl› elektrik ak›m› ile ›s›tma, mikrodalga veya k›z›lötesi
›fl›n yoluyla elektromanyetik enerji, ambar zararl›s› böceklere karfl› uygulanabilen
bir yöntemdir. Ancak bu yöntem oldukça pahal› oldu¤undan yayg›n de¤ildir.

Düflük S›cakl›ktan Yararlanma
Düflük s›cakl›klarda ürünlerin saklanmas› suretiyle böceklerin yaflama ve ço¤alma
faaliyetlerinin azalt›lmas› veya durdurulmas› hedeflenir. fioklama ad› verilen ve -20
veya -30 °C s›cakl›kta ürünlerin bir süre tutulmas› esas›na dayal› yöntemle de bö-
ceklerin öldürülmesi suretiyle düflük s›cakl›ktan yararlan›l›r. Son y›llarda incir gibi
kuru ürünlerde floklama yöntemi ile ‹ncir kurdu ‘nun yumurta ve larvalar›n›n kali-
te bozulmadan öldürülebildi¤i ortaya konmufltur.

Yakma
Özellikle toplu olarak bulunan böcekler bu yöntemle yok edilebilir. Ancak do¤al
düflmanlar ve tozlay›c› böcekler gibi yararl› organizmalar› da yok etmesi nedeniy-
le yakma do¤al dengeyi bozan bir ifllemdir. Geçmiflte Süne’ye karfl› k›fllad›¤› geven
ve Kirpi otu gibi bitkilerin yak›lmas› suretiyle uygulanm›flt›r. Ancak erozyona ne-
den olmas› nedeniyle k›sa zamanda vazgeçilmifltir.

Orant›l› Nemden Yararlanma
Genelde düflük orant›l› nemden yararlan›l›r. Özellikle ambar böcekleri % 50’nin al-
t›ndaki orant›l› nemde yaflayamaz veya ço¤alamaz. Ambar ve depo gibi kapal› or-
tamlarda uygulama imkan› olabilen bir yöntemdir. Ancak buralarda zehirli gazla-
r›n kullan›lmas›yla pratik de¤eri pek kalmam›flt›r.

Su Alt›nda B›rakma
Bitkiler bir süre su alt›nda b›rak›l›nca özellikle toprakalt› zararl›lar›n›n bir k›sm›
ölür, bir k›sm› da toprak yüzeyine ç›kar ve böylece öldürülür. Örne¤in Ba¤ flokse-
ras›na karfl› bulafl›k ba¤lar k›fl aylar›nda su alt›nda b›rak›larak zarar› azalt›labilir.
Danaburnu da bu yolla toprak yüzüne ç›kart›l›p öldürülebilir.

Mineral Tuzlardan Yararlanma
Bu yöntem II. Dünya Savafl› s›ras›nda, yurdumuzda hububat depolar›nda ambar-
lanm›fl tah›l ve baklagil tohumlar›nda zararl› böceklere karfl› uygulanm›flt›r. To-
humlar slikat veya talk benzeri mineraller ile kar›flt›r›larak ambarland›¤›nda böcek-
lerin vücutlar› çizilip sular›n› kaybeder ve fiziksel yolla ölürler.

Atmosfer Gazlar›ndan Yararlanma
Bu yöntemin esas› depo ve ambarlara atmosfer gazlar›n› de¤iflik oranda vererek
ambar böceklerini fiziksel yolla öldürmektir. Sadece kapal› yerlerde kullan›labilir.
Örne¤in depoda oksijen oran› % 1’den az veya karbondioksit oran› % 60 civar›n-
da ayarlan›p birkaç hafta boyunca uygulan›rsa böcekler tamamen yok edilmifl olur.

Ifl›k ve Renkten Yararlanma
Ultraviole ›fl›nlar baz› böcekler için öldürücü özelli¤e de sahiptir. Sivrisinek ve ka-
rasinek gibi böceklere karfl› özellikle evlerde kullan›labilir. Ifl›ktan, böceklerin dav-
ran›fllar›n› etkilemek suretiyle de yararlan›labilir. Elma içkurdu erginleri, ›fl›k flidde-
tinin çok azald›¤› akflam alaca karanl›¤›nda uçuflup çiftleflir ve yumurta b›rak›rlar.
Ancak bu alaca karanl›k ortam akflam saatlerinde 2-3 saat yüksek fliddette ›fl›klan-
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d›rma ile ortadan kald›r›l›rsa zararl›n›n uçufl, çiftleflme ve yumurta b›rakma davra-
n›fllar› engellenmifl olur. Bu yöntem ABD’de baz› bahçelerde uygulanm›flt›r.

Radyasyondan Yararlanma
Böceklere karfl› savaflta radyasyon yay›c› Cobalt ve Cesium’un gamma ›fl›nlar› irra-
diyatör ad› verilen cihazlar yard›m›yla de¤iflik dozlarda öldürme ve k›s›rlaflt›rma
olarak iki flekilde kullan›l›r. Bu ›fl›nlar böceklerde mutasyonlara, k›s›rlaflmaya ve
nihayet ölüme neden olur. Radyasyonun öldürücü etkisinden, sadece ambarlanm›fl
ürünlerde zararl› böceklere karfl› yararlan›l›r. Doz türlere göre ve uygulama süresi-
ne göre de¤iflir. Genelde 10-25 kilorad’l›k doz iki hafta içinde % 100 oran›nda
ölüm sa¤larken 250-500 kilorad’l›k dozlar böceklerde 24 saat içinde % 100 oran›n-
da ölüm meydana getirir. Ancak insanlar için % 50 oran›nda ölüm meydana geti-
ren doz sadece 0,4 kilorad’d›r. Bu nedenle radyasyon, irradiyatör ad› verilen cihaz-
lar içinden depolanm›fl ürünlerin belirli bir süre geçirilmesiyle suretiyle uygulan›r.
Radyasyonla k›s›rlaflt›rmada ise daha düflük dozlar kullan›l›r. Burada amaç erkek
böceklerin laboratuvarda üretilip radyasyonla k›s›rlaflt›r›larak do¤aya sal›verilmesi
ve k›s›r böceklerin do¤adaki normal diflilerle çiftleflerek döllenme olamayaca¤›n-
dan döl verememesidir. Buna genetik savafl veya autocide (otosit) savafl hatta ba-
z› yay›nlarda steril male (k›s›rlaflt›r›lm›fl erkek) tekni¤i ad› verilir. K›s›rlaflt›rma için
doz, böceklerin türlerine, erkek veya difli olufllar›na göre de¤iflir ancak genel ola-
rak 2,5 - 5,5 kilorad aras›nda de¤iflir. Bu yöntemin baflar›l› olabilmesi için, böce¤in
efleyli üremesi, mümkünse ada gibi s›n›rl›, yani izole bir bölgede olmas›, kitle ha-
linde üretilebilmesi gibi koflullar›n yerine gelmesi gereklidir. Örne¤in Akdeniz
meyvesine¤i’ne karfl› Meksika’da her hafta milyonlarca k›s›r böcek sal›verilmek su-
retiyle yaklafl›k 3 milyon hektarl›k alanda bu böcek eradike edilmifltir. Yurdumuz-
da ‹zmir-Çeflme’de do¤a çal›flmalar› ayn› böce¤e karfl› yap›lm›fl ve olumlu sonuç
al›nm›flt›r. K›s›r böcek yöntemi ile Akdeniz meyvesine¤i, Kiraz sine¤i, Kavun sine-
¤i, Elma içkurdu gibi zararl›lara karfl› savaflmak üzere çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Karantina Önlemleri
Ülkemizde bulunmayan veya ülkemizin sadece belirli bir alan›nda bulunan tüm
bitki hastal›k ve zararl›lar› ile, ithali yasak bitki ve bitki aksam›n›n, d›fl ülkelerden
yurda girifl ve yay›l›fl›n› önlemek, ülkenin bir bölgesinde bulunup temiz olan di¤er
alanlara bulaflmas› ve yay›lmas› istenmeyen bitki hastal›k ve zararl›lar› ile bunlar›
tafl›yan nakil vas›tas›, ambalaj ve di¤er maddelerin, yurt içinde dolaflmas›na engel
olmak, ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin muayene ve kontrol edilmelerini
sa¤lamak amac› ile ç›kar›lm›fl olan yasal mevzuat ile buna yard›mc› olan teknik
kontrollerin bütününe zirai karantina önlemleri ad› verilir. Karantina önlemleri,
“Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve buna ba¤l› “Zirai Karantina Tüzü-
¤ü” çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir. Bu tüzük kapsam›nda; Bakanl›¤›n Koru-
ma Kontrol Genel Müdürlü¤ü, Zirai Karantina ve Tohum Hizmetleri Daire Baflkan-
l›¤›’na ba¤l› ‹ç Karantina ve Fumigasyon fiube Müdürlükleri ile D›fl Karantina fiube
Müdürlükleri görevlendirilmifltir. Karantina ile ilgili görevler bu flubelere ba¤l› Zi-
rai Karantina Müdürlükleri’nde çal›flan teknik elemanlarca gerçeklefltirilmektedir.
Karantina Müdürlü¤ü olmayan yerlerde ise bu görev Tar›m ‹l Müdürlüklerine ba¤-
l› Bitki Koruma fiube Müdürlükleri ve ‹lçe Tar›m Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Zirai Karantina Müdürlükleri, yurdumuzun bir yerinde yeni görülen veya eski-
den beri bulunan herhangi bir hastal›k veya zararl›n›n salg›nlaflmas›n›n yahut te-
miz yerlere bulaflmas›n›n önüne geçmek veya mücadeleden do¤acak zararlar› ön-
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lemek amac›yla, bunlar›n ithal veya ihraçlar› veya transit olarak geçmeleri ve mem-
leket dahilinde nakilleri veya sat›fllar› ve bu bitki ve maddeler hakk›nda gereken
her türlü koruma tedbirlerini almakla yükümlüdürler.

“Zirai Karantina Tüzü¤ü”ne dayan›larak haz›rlanan “Zirai Karantina Yönet-
meli¤i” çerçevesinde, d›fl ülkelerden ekim, dikim ve ço¤altmada kullan›lmak
üzere ithal edilecek bitkiler için bir izin belgesi yani “‹thal permisi”, ithal edile-
cek bitki ve bitkisel ürünler için Uluslararas› Bitki Koruma Anlaflmas›na uygun
“Bitki Sa¤l›k Sertifikas›” düzenlenir. Bu sertifikalar olmadan ürünlerin hareketi
mümkün de¤ildir.

‹thal ve ihraç olacak bitkisel ürünlerin kontrol hizmetleri, belli bir e¤itimden
geçirilmifl, Zirai Karantina Mevzuat› ve teknik bilgilerle donat›lm›fl kanun, tüzük
ve yönetmeliklere göre d›fl karantina çal›flmalar›n› yürüten, belgeli ziraat mühen-
dislerince gerçeklefltirilmektedir. Bu teknik elemanlara “‹nspektör” ad› verilmek-
tedir. “Zirai Karantina ‹nspektör Yönetmeli¤i” inspektörlerin seçimi, e¤itimi, gö-
rev, yetki ve sorumluluklar› ile ilgili usul ve esaslar› düzenlemektir. ‹spektörler,
ithal edilen, ihraç edilen, transit geçen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrolleri, “Zi-
rai Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeli¤i” çerçevesinde gerçeklefltirir-
ler. ‹ncelemeler; ürünlere, ürünlerin ambalaj flekline ve ürünlerin miktar›na göre
de¤iflmektedir.

Bitki veya bitkisel ürünlerin depoland›klar› bofl veya dolu binalarda her hangi
bir zararl› organizman›n bulunmas› ve bunlara karfl› gaz halinde etkili olan pesti-
sitlerin kullan›lmas› durumunda da yetkili ziraat mühendisleri görev yapmaktad›r.
Bu iflleme “fümigasyon”, bu ifllemleri yürüten yetkili kiflilere de “fumigasyon ope-
ratörü” denilmektedir. Fümigasyon ifllemleri de “Zirai Karantina Fümigasyon Yö-
netmeli¤i Yetki Kanunu” çerçevesinde yap›lmaktad›r. Yurt d›fl›ndan ülkemize girifl
yapacak bitki ve bitkisel ürünler önce inspektörlerce “‹thale Mani Teflkil Eden Za-
rarl› Organizmalar” ile “Baz› Bitki veya Bitkisel Ürünlerde Bulunmas› Halinde ‹tha-
le Mani Teflkil Eden Zararl› Organizmalar” aç›s›ndan ön zirai karantina kontrolleri-
ne tabi tutulur. Zirai Karantina Yönetmeli¤i ekinde yer alan bu organizmalar›n lis-
tesi ile “Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat›nda istenen özel flartlar” bafll›¤› alt›nda 64
farkl› orijinli üretim materyali ile ilgili flartlar yer almaktad›r ancak çok detayl› ol-
du¤u için burada tekrar verilmemifltir. Yurda girifline izin verilecek bitki ve bitkisel
ürünlerin Zirai Karantina Yönetmeli¤in eklerinde yer alan zararl› organizmalar› ta-
fl›mamas›, bu Yönetmeli¤in ekinde yer alan ve Bitki Sa¤l›k Sertifikas›nda belirtil-
mesi istenen özel flartlar›n da Bitki Sa¤l›k Sertifikas›nda bulunmas› durumunda it-
haline izin verilir. Ürünlerde gerekli görüldü¤ünde laboratuvar testleri de yap›l›r.

http://kkgm.gov.tr/

Yap›lan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu
Yönetmelik hükümlerine uygun de¤ilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade
edilir. ‹ade ve/veya imhaya karar verilmesinden itibaren iki gün içinde gönderici
ülkenin resmi bitki sa¤l›k servisi, Bakanl›kça bilgilendirilir.

Yurdumuzun herhangi bir yöresinde bulunan zararl› ve hastal›k etmenlerinin
baflka bölgelere tafl›nmas›n› ve bulaflmas›n› engellemek amac›yla al›nan önlemlere
iç karantina önlemleri ad› verilir. Belirli aral›klarla bu zararl› ve hastal›k etmenle-
riyle ilgili olarak listeler düzenlenir ki bunlara iç karantina listesi ad› verilir. Bu lis-
tede olan zararl› ve hastal›k etmenleriyle bulafl›k her türlü bitkisel materyalin bula-
fl›k olmayan bölgelere girmesini engellemek amac›yla özellikle tohum, çelik, fide
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ve fidanlar kontrol edilip temiz olanlar›na gerekli sa¤l›k sertifikas› verilir. Bu amaç-
la fidelik ve fidanl›klar sürekli kontrol edilir. 

Biyoteknik Yöntemler
Böceklerin biyoloji, fizyoloji ve davran›fllar› üzerine etkili olan baz› maddeler kul-
lan›larak onlar›n normal düzenlerini bozmak suretiyle uygulanan yöntemlere biyo-
teknik yöntemler ad› verilir. Bu amaca ulaflmak için baz› do¤al ve sentetik bileflik-
lerden yararlan›l›r. Bunlar afla¤›da s›ras›yla verilmifltir:

Feromonlar
Bilindi¤i gibi böceklerde d›fl ve iç salg› bezleri olmak üzere iki tip salg› bezleri var-
d›r. Baz› d›fl salg› bezleri bir kanal vas›tas›yla salg›lar›n› böce¤in vücudunun d›fl›na
salg›larlar ki bu salg›lardan biri de feromonlard›r. Feromonlar böceklerin beslen-
me, çiftleflme, savunma, gizlenme, kaçma vb. davran›fllar›n› belirlemede etkilidir.
Bunlar içinde zararl› böceklere karfl› en fazla kullan›lan› seks feromonlar›d›r. Seks
feromonlar› erkek veya difli böcek taraf›ndan salg›lan›r. Bir efley taraf›ndan salg›la-
nan bu feromon ile karfl› efley çiftleflme bak›m›ndan uyar›lm›fl olur. Böylece böcek-
ler aras›ndaki bu davran›fl ayarlanm›fl olur. Seks feromonlar› böceklere karfl› savafl-
ta dolayl› ve do¤rudan olmak üzere iki flekilde kullan›l›r. Dolayl› kullan›lmas›, bö-
cek popülasyonlar›n› izleyip savafla karar verme ve zaman›n› belirlemek fleklinde-
dir. Bunun için gelifltirilmifl efleysel çekici tuzaklar de¤iflik yap›l›fltad›rlar. Tuzakla-
ra efleylerin feromonlar› ya fitillerine sürülerek veya kapsül içinde özel yerine yer-
lefltirilmek suretiyle kullan›l›r. Böylece karfl› efley tuza¤a cezbedilmifl olur. Sürekli
kontrol ve say›mlarla zararl›n›n popülasyon yo¤unlu¤u, ergin ç›k›fllar› gibi zararl›y-
la savafla yönelik bilgiler elde edilmifl olur. Örne¤in Elma içkurdu, Erik içkurdu,
Do¤u meyvegüvesi, Salk›m güvesi, M›s›r kurdu, yaprakbükenler gibi böceklere
karfl› feromonlu cezbedici tuzaklardan özellikle önceden tahmin ve erken uyar› ça-
l›flmalar›nda yararlan›lmaktad›r.

Tar›msal savafl çal›flmalar›nda feromonlar böceklere karfl› do¤rudan genelde iki
flekilde kullan›l›r. Birincisi, kültür alanlar›na belirli aral›klarla ve belirli yo¤unluk-
larda feromonlu cezbedici tuzaklar yerlefltirilerek zararl›lar›n kitle halinde yakala-
n›p popülasyonlar›n›n azalt›lmas›d›r. Ormanlardaki kabuk ve odun dokusunda za-
rarl› olan böceklere, zeytinliklerde Zeytin sine¤i’ne ve pek çok kültürde lepidop-
terlere karfl› baflar›yla uygulanan bir yöntemdir. ‹kincisi, flafl›rtma tekni¤idir. Bu
teknikte bir bölge feromonla doyurulup böceklerin karfl› efleyi bulmas› engelle-
mek suretiyle çiftleflme olmayaca¤›ndan üreme de engellenmifl olur. Özellikle
ABD’de Elma içkurdu ‘na karfl›, yurdumuzda da Salk›m güvesine karfl› baflar›l› so-
nuçlar al›nm›flt›r.

Böceklerle savaflta feromonlar neden tüm tar›msal alanlara püskürtülerek uygulanm›yorlar?

Juvenil Hormon Analoglar›
Böceklerde iç salg› bezleri salg›lar›n› vücut içine salg›lar ve bu salg›lar›na hor-
mon ad› verilir. Gençlik hormonu (juvenil hormon), bir büyüme hormonudur ve
ergin dönemde cinsel olgunlu¤u ve yumurta geliflimini kontrol eder, deri de¤ifl-
tirme hormonu ile birlikte böceklerin geliflme dönemlerindeki faaliyetlerini dü-
zenler. Juvenil hormonun böceklere d›flar›dan ve zamans›z verilmesi suretiyle
böceklerde geliflme düzenini bozmak mümkündür. Bunun için sentetik olarak
juvenil hormonlar elde edilmifltir ki bunlara juvenil hormon analoglar› (benzer-
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leri) ad› verilir. Geliflme düzenlerini bozmak, dolay›s›yla gömlek de¤ifltirememe-
lerini sa¤lay›p zararlar›n› engellemek amac›yla etkili dozlar oldukça düflüktür ve
bu dozlar türlere göre de¤iflir. JHA ile ilgili çal›flmalar h›zla artmaktad›r. Özellik-
le yaprakbitleri, lepidopter t›rt›llar› ile baz› coleopterlerde sonuçlar baflar›l›d›r.
Son y›llarda baz› preparatlar uygulamaya verilmifltir. Bunlar›n bir k›sm› ülkemiz-
de de ruhsatland›r›lm›flt›r. JHA, birer kimyasal preparat olmalar› nedeniyle sente-
tik kimyasallar gibi düflünülseler de etki mekanizmalar›n›n farkl›l›¤› ve s›cak kan-
l›lara zehirliliklerinin düflük olmas› gibi özellikleri ile biyoteknik yöntemlerden
biri olarak say›lmalar› daha do¤rudur.

Uzaklaflt›r›c›lar (Repellentler)
Zararl›lar›n konukçular›na yaklaflmalar›n› önleyen veya bulunduklar› ortamdan
kaçmalar›n› sa¤layan maddelere repellent ad› verilir. Bunlar zararl›lar› fiziksel ve
kimyasal olmak üzere iki yolla etkiler. Bu nedenle de iki grupta toplanabilir. Kim-
yasal repellentler do¤adaki cezbedici kokular› maskeleyerek zararl›lar›n besin üze-
rine gelmesini engellemek veya besinden uzaklaflmas›n› sa¤lamak suretiyle etki
yapar. Bunlar bitkisel orijinli veya sentetik olabilirler. Baz› kimyasal yolla etkili re-
pellentler böceklerin koku alma duygular›n› köreltmek veya engellemek suretiyle
de etkili olmaktad›rlar. Repellent uygulamas› sonucu yaz›c› böcekler, Patates bö-
ce¤i, Do¤u meyvegüvesi gibi zararl›lara karfl› olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. Fiziksel
yolla etkili repellentler ise zararl›lar› fiziksel yap›lar›yla uzaklaflt›r›rlar. Örne¤in
kaolin bitkiler üzerinde beyaz bir tabaka oluflturarak böceklerin konukçular›na
gelmelerini engellerler.

Beslenmeyi Engelleyiciler (Antifidantlar)
Bunlar zararl›lar›n beslenmesini engelleyen kimyasal maddelerdir. Antifidant olan
bilefliklerin önemli bir k›sm› bitkilerde sistemik olarak en uç k›s›mlara kadar ulafla-
bilir. Antifidant olarak Triazen, Carbamate, Organotin gruplar› bilinir. Daha çok ›s›-
r›c›-çi¤neyici a¤›z parçalar›na sahip böcekler için tekbafllar›na, cezbedicilerle veya
insektisitlerle kar›flt›r›larak kullan›l›r. Do¤al düflmanlara ve s›cakkanl›lara etkileri
çok düflüktür. Bitkilerin h›zl› geliflme dönemlerinde s›kça kullan›lmalar› gerekir.

Yumurtlamay› Engelleyenler (Deterrentler)
Böceklerin yumurtlama davran›fl› üzerine etkili olarak cayd›r›c›l›k esas›na dayal›
maddelere oviposition deterrent ad› verilir. Bunlar genelde birer iflaret feromonu
niteli¤indedir. Örne¤in Kiraz sine¤i ve Akdeniz meyvesine¤i diflileri konukçular›-
n›n meyvelerine yumurtalar›n› b›rakt›ktan sonra salg›lad›¤› bir feromonla meyveyi
bulaflt›r›r. Sonradan ayn› meyve üzerine gelen bir baflka difli bu feromonu alg›laya-
rak yumurta b›rakmaktan vazgeçer. ‹flte bu feromonla meyvelerin ilaçlanmas› ile
yumurtlamay› engellemek mümkün olabilmektedir. Ayn› flekilde Zeytin sine¤i di-
flilerinin yumurta b›rakt›¤› meyvede yüzeye s›zan meyve suyunun deterrent yani
cayd›r›c› oldu¤u saptanm›fl ve bunun bileflimi sentezlenmifltir.

K›s›rlaflt›r›c›lar (Kemosterilantlar)
Böceklerin üreme gücünü azaltan veya yok eden kimyasal bilefliklerdir. Bunlar er-
kek ve diflileri ayr› ayr› veya hem erkek, hem de diflileri k›s›rlaflt›r›rlar.Kemosteri-
lantlar böceklerde k›s›rlaflt›rmay›; -Dominant letal mutasyonlara neden olarak zigo-
tun ölümünü sa¤lamak, - Kromozomlarda kopmalar meydana getirip kopan par-
çalar›n de¤iflik kombinasyonlarla heterozigotlar›n meydana gelmesine neden ol-
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mak, - Böceklerin üreme fizyolojisini düzenleyen hormonlar›n faaliyetlerini engel-
lemek ve durdurmak, fleklinde üç yolla gerçeklefltirirler. Kemosterilantlar, alkille-
yiciler, antimetaboitler ve kar›fl›k bileflimde olanlar olmak üzere üç ana grup alt›n-
da toplan›r. Kemosterilantlar kanserojen etkiye sahip bilefliklerdir. Bunlar›n di¤er
canl›lara ve bu arada insanlara etkileri konusunda net bilgiler mevcut de¤ildir.
Özellikle alkilleyici grupta olanlar mutasyonlara neden olduklar›ndan genifl flekil-
de kullan›lmalar› sak›ncal›d›r. Çok zehirli bileflikler olmalar› nedeniyle kemosteri-
lantlar›n kullan›mlar›nda çok dikkatli olunmas› ve gerekli önlemlerin al›nmas› ge-
rekir. Son y›llarda Zeytin sine¤i, Akdeniz meyvesine¤i gibi böcekler kitle halinde
üretilip besinlerine kemosterilant bileflikler kat›larak k›s›rlaflt›r›lmakta, bu bireyler
do¤aya sal›verilmek suretiyle üremeleri engellenmektedir.

Biyolojik Savafl
Tar›msal alanlarda yaflayan birçok canl› vard›r. Bunlar, do¤ada canl›lar aras›nda
mevcut beslenme iliflkisinin bir gere¤i olarak birbirleriyle beslenirler. Zararl› bö-
ceklerle beslenen organizmalar zararl› popülasyonlar›n› bask› alt›nda tutarlar. Bu
canl›lara, kültür bitkisi zararl›lar› aç›s›ndan do¤al düflmanlar ad› verilir. Bu canl›la-
ra insanlar aç›s›ndan ise yararl›lar ad› verilir. Zararl›lar ile onlar›n do¤al düflmanla-
r› aras›ndaki iliflki süreklidir. Bu iliflki bafllang›c›nda genelde zararl› popülasyonu
yüksektir ve beslenme iliflkisinin gere¤i sonradan besin bollu¤u nedeniyle do¤al
düflman›n›n popülasyonu artar, bir süre sonra da denge oluflur ve bu denge duru-
mu herhangi bir olumsuzluk olmad›¤› sürece devam eder. ‹flte zararl›lar ile onlar›n
üzerinde yaflayan canl›lar aras›ndaki bu iliflkiden yararlanarak zararl›lar›n popülas-
yonlar› bask› alt›nda, yani ekonomik zarar efli¤inin alt›nda tutulabilir. Zararl› popü-
lasyonlar›n› ekonomik zarar efli¤i alt›nda tutmak üzere onlar üzerinde yaflayan or-
ganizmalardan yararlan›lmas› ile ilgili çal›flmalara biyolojik savafl ad› verilir.

Biyolojik savafl çal›flmalar›n›n tarihi oldukça eski olmas›na karfl›n yurdumuzda
biyolojik savafl çal›flmalar› geç bafllam›flt›r ve yeterli düzeyde de¤ildir. Oysa yurdu-
muz biyolojik savaflta etmen olarak kullan›labilecek birçok organizman›n gen mer-
kezidir. Ayr›ca do¤al denge birçok ülkenin aksine yurdumuzda afl›r› bozulmufl de-
¤ildir. Günümüzde dünyada 327 zararl› türüne karfl› de¤iflik ülkelerde biyolojik sa-
vafl yöntemlerinden yararlan›lmaktad›r. Bunlardan 102’sine tam baflar›, 144’ünde
önemli düzeyde baflar› ve geri kalan 81’inde de k›smen baflar› sa¤lanmaktad›r. Di-
¤er taraftan biyolojik savafl etmeni parazitoit ve predatörlerin de¤iflik biyolojik dö-
nemlerini içeren preparatlar oluflturulmufl ve say›lar› her geçen gün artmaktad›r.
Biyolojik savafl birçok avantaja sahiptir. Herfleyden önce do¤al dengeyi koruyucu-
dur. Çevre ve insan sa¤l›¤›na olumsuz etkisi yoktur. Dayan›kl›l›k sorunlar› yoktur
ve süreklidir. Hatta bafllang›ç riski hariç di¤er savafl yöntemlerinden daha ekono-
miktir. Bu avantajlar›n›n yan›nda biyolojik savafl çal›flmalar› zaman gerektirir. Do-
¤al düflman popülasyonunun zararl› üzerinde bask› kurabilmesi, yani denge duru-
mu için belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu süre içinde bir miktar zarara da kat-
lan›lmas› gerekir. Biyolojik savafl çal›flmalar›nda buna bafllang›ç riski ad› verilebi-
lir. Vegetasyon süresi çok k›sa ve entansif tar›m›n uyguland›¤› kültürlerde, bu sü-
re ço¤u kez yeterli olmayabilir. Bu nedenle biyolojik savafl çal›flmalar› genellikle
çok y›ll›k kültürlerde daha baflar›l›d›r.

Zararl›lar›n do¤al düflmanlar› ad› verilen organizmalar zararl›lar üzerinde; para-
zit, parazitoit ve predatör olarak yaflarlar.

Parazit, yaflam›n› tek bir konukçu bireyi üzerinde tamamlayan ve konukçusu-
nu öldürmeyip zay›flatan organizmalara denir. Parazitoit, yaflam›n› tek bir konuk-
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çu bireyi üzerinde tamamlayan ve konukçusunu belirli bir süre sonra öldüren or-
ganizmalara denir. Parazit ve parazitoit organizmalar sald›rd›klar› konukçu dönem-
lerine göre de isim al›rlar. Konukçusunun yumurta dönemine yumurtas›n› b›rak›p
ergin olan parazitoitlere yumurta parazitoiti ad› verilir. Konukçusunun larva döne-
mine yumurta b›rak›p ergin olanlara larva parazitoiti, konukçusunun larva döne-
mine yumurta b›rak›p konukçusunun pupa döneminde ergin olanlara larva-pupa
parazitoiti, konukçusunun pupa dönemine yumurta b›rak›p ergin olanlara da pu-
pa parazitoiti ad› verilir. Parazit ve parazitoitler aç›s›ndan önemli bir olay da hiper-
parazitizm olay›d›r. Parazit bir bireyin konukçusundaki di¤er bir parazit bireye sal-
d›rmas› olarak tarif edilebilecek hiperparazitizm zararl›lara karfl› biyolojik savafl ça-
l›flmalar›nda istenmeyen bir olayd›r. Predatör ise, yaflam›n› birden fazla konukçu
bireyi üzerinde tamamlayan organizmalara denir. Bunlar avc› türlerdir.

Zararl›lara karfl› biyolojik savafl yöntemleri üç grup alt›nda toplan›r.
1. Do¤al düflmanlar›n popülasyonlar›n›n korunmas›
2. Do¤al düflmanlar›n etkinliklerinin artt›r›lmas›
3. Do¤al düflmanlar›n popülasyonlar›n›n artt›r›lmas›
Bu üç yöntem ayn› zamanda bir zararl›ya karfl› uygulanacak biyolojik savafl›n

aflamalar›n› teflkil eder. Biyolojik savafl yöntemleri birbirinden ayr› düflünülmeme-
lidir. Çünkü bu yöntemler birbirinin tamamlay›c›s› durumundad›r.

Do¤al Düflmanlar›n Popülasyonlar›n›n Korunmas›
Do¤al düflmanlar›n öncelikle do¤adaki popülasyonlar›n›n korunmas› gerekir. Bu
amaçla daha kültürlerin ilk tesisinden itibaren, a¤açlar aras› mesafenin uygun se-
çilmesi, uygun flekil budamas›n›n yap›lmas›, bahçe kenar›na rüzgar k›ran veya çit
bitkilerinin seçilmesi gibi baz› önlemlerin al›nmas› gerekir. Do¤al düflmanlar›n do-
¤ada popülasyonlar›n›n korunmas›nda önemli bir konu bitki zararl› ve hastal›kla-
r›na karfl› kullan›lacak pestisitlerdir. Özellikle parazitoitler insektisitlerden olumsuz
etkilenirler. Bunun için parazitoitlere etkisi düflük olan insektisitlerin seçilmesi on-
lar›n korunmas› bak›m›ndan önemlidir. Ayn› flekilde fungal olan do¤al düflmanla-
r›n popülasyonlar›n›n korunmas› için öncelikle bunlara etkisi düflük olan fungisit-
lerin seçilmesi gerekir. Do¤al düflmanlar›n popülasyonlar›n›n korunmas›nda baz›
kültür ifllemlerin uygulanmas› da önemlidir. Örne¤in tarladaki bitki kal›nt›lar›n›n
yak›lmas› yerine toplan›p bir yere y›¤›lmas›, yoncan›n 15-20 günlük periyotlarla fle-
rit halinde biçilmesi gibi uygulamalar do¤al düflmanlar›n korunmas›n› sa¤layacak
uygulamalard›r. Turunçgil bahçelerinde Akdeniz meyvesine¤i’ne karfl› zehirli yem
k›smi dal ilaçlamas› yöntemi, yine turunçgillerde kabuklubitlere karfl› yap›lacak
yazl›k beyaz ya¤ ilaçlamalar›nda ilk ilaçlama birer s›ra atlanarak, ikinci ilaçlamada
ise birincide ilaçlanmayan s›ralar›n ilaçlanmas› do¤al düflmanlar›n büyük ölçüde
korunmas›n› sa¤layan uygulamalard›r.

Do¤al Düflmanlar›n Etkinliklerinin Artt›r›lmas›
Bu konuda en önemli husus do¤al düflmanlar›n ergin beslenmesinin sa¤lanmas›-
d›r. Bunun için kültürler aras›nda bol çiçek aç›p, bol nektar, balözü ve polen tafl›-
yan bitkilerin dikilmesi veya kritik mevsimlerde erginlerin beslenmesi için kültür-
lere flekerli su pülverize edilmesi gibi erginlerin beslenmesini sa¤layacak uygula-
malar›n yap›lmas› sa¤lanabilir. Balözü ve polence zengin bitkilerin kültür aras›nda
yetifltirilmesi Syrphidae (Diptera) türleri ile birçok hymenopter erginlerinin beslen-
mesi ve üreme güçlerinin artt›r›lmas› sa¤lanabilir. Örne¤in ABD’de yaprak popü-
lasyonunun azald›¤›, dolay›s›yla erginlerin besinini teflkil eden tatl›ms› madde sal-
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g›s›n›n çok düfltü¤ü temmuz aylar›nda pamuk tarlalar›na Chrysopidae (Neuropte-
ra) familyas›na ba¤l› predatör türlerin erginlerinin beslenmesi için flekerli su pülve-
rize edilir. Peru’da pamuk tarlalar›nda baz› s›ralara erken çiçek açan m›s›r ekilerek
predatör heteropter erginlerinin ço¤almas› sa¤lan›r. Meyve bahçesi kenar›ndaki
tozlu yollar›n asfalt veya betonla kaplanmas› da bahçenin tozdan ar›nd›r›lmas› ile
do¤al düflmanlar›n popülasyonlar› ve etkinlikleri artt›r›l›r.

Do¤al Düflmanlar›n Popülasyonlar›n›n Artt›r›lmas›
Bunun için öncelikle do¤adaki popülasyonlar›n›n artt›r›lmas›na yönelik uygulama-
lara a¤›rl›k verilmesi gerekir. Do¤al düflmanlar›n etkinliklerinin artt›r›lmas› konu-
sundaki uygulamalar onlar›n popülasyonlar›n›n da artt›r›lmas›n› sa¤layacak uygu-
lamalard›r. E¤er bu uygulamalar yeterli olmuyorsa yerli do¤al düflmanlar kitle ha-
linde üretilip do¤aya sal›verilmek suretiyle popülasyonlar›n›n artt›r›lmas› sa¤lan›r.
Bu konuda yerli do¤al düflmanlar yeterli olam›yorlarsa ekzotik türlerin getirilmesi
gerekir. Bunun için öncelikle zararl› türün bask› alt›nda oldu¤u, yani popülasyo-
nunun ekonomik zarar efli¤i alt›nda bulundu¤u bölge veya ülkelerdeki do¤al düfl-
manlar üzerinde durulmal›d›r. Böylece saptanan do¤al düflmanlar getirilip kitle ha-
linde üretilerek do¤aya sal›verilir. Sal›verilme ifllemi ile her fley bitmifl de¤ildir.
Bundan sonra do¤al düflman›n sürekli izlenerek etkinli¤inin ve popülasyonunun
devam edip etmedi¤i kontrol edilmelidir. Yeni getirildi¤i bölgenin çevre koflullar›-
na adapte olamayan ekzotik do¤al düflman türlerinde kitle halinde üretilip sal›ve-
rilme iflleminin periyodik olarak yap›lmas› gerekir. Örne¤in Turunçgil unlubiti’nin
predatörü Cryptolaemus montrouzieri Avustralya kaynakl›d›r ve yurdumuz iklim
koflullar›nda k›fl› geçiremedi¤i için her y›l do¤aya sal›verilir. Turunçgillerde zararl›
Turunçgil beyazsine¤i’ne karfl› Encarsia lahorensis Defne beyazsine¤i’ne karfl›
Eretmocerus sp.; Turunçgil unlubiti’ne karfl› Leptomastix dactylopii; ‹ncir kurdu’na
karfl› Bracon hebetor; Elma içkurdu ve yaprakbükenlere karfl› Trichogramma spp.
yurdumuzda kitle halinde üretilip do¤aya sal›verilerek do¤al düflman popülasyon-
lar›n›n artt›r›lmas› ile ilgili örnekleri teflkil eder.

Zararl›lar üzerinde yaflayan ve onlar› öldüren funguslar, bakteriler, viruslar, ric-
kettsia, protozoa ve nematodlar gibi mikroorganizmalara hastal›k etmenleri, ento-
mopatojenler veya mikrobial savafl etmenleri ad› verilir. Bunlarla yap›lan biyolojik
savafl çal›flmalar›na da mikrobial savafl denir. Entomopatojen mikroorganizmalar
zararl›lar›n belirli biyolojik dönemlerinde etkili olurlar. Bu da entomopatojenin tü-
rüne göre de¤iflir. Entomopatojenler sa¤l›kça zay›f olan zararl›larda daha etkilidir.
Bu nedenle entomopatojenler insektisitlerin düflük dozlar› ile birlikte kullan›larak
subletal insektisit dozu ile sa¤l›kça zay›flat›lm›fl zararl›ya entomopatojenin etkisi
artt›r›lm›fl olur. Entomopatojenler, konukçu zararl›n›n yo¤un popülasyonlar›nda
hastal›¤›n bir bireyden di¤erine daha çabuk bulaflmas› nedeniyle daha etkilidirler.
S›cakl›k bak›m›ndan yüksek s›cakl›klar baflar›y› azalt›c› bir faktördür. Ifl›k ve özel-
likle günefl ›fl›¤›ndaki ultraviole ›fl›nlar entomopatojen sporlar› için öldürücüdür.
Uygulamalar›n akflamüzeri saatlerinde yap›lmas›n›n ikinci nedeni, günefl ›fl›¤›n›n
bu olumsuzlu¤undan korunmakt›r. Mikrobial savaflta kullan›lan mikroorganiz-
malar›n birço¤unun biopreparatlar› gelifltirilmifltir. Entomopatojen funguslar ve
bakteriler böcekleri meydana getirdikleri toksinleri ile öldürürler. Bu toksinlerin
büyük bir ço¤unlu¤unun omurgal›lara ve dolay›s›yla insanlara olumsuz etkileri
yoktur. ‹flte bu nedenle toksinlerden böceklere karfl› savaflta yararlanma konu-
sunda yo¤un çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bu amaçla baz› toksinler biyokimyasal
olarak tan›mlanm›fl ve isimlendirilmifltir. Bunlar›n genifl flekilde elde edilip bö-
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ceklere karfl› savaflta kullan›lmas› konusunda yo¤un ve h›zl› çal›flmalar yap›lmak-
tad›r. Entomopatojen funguslardan Beauveria bassiana’dan Beauvericin, Beauro-
lides, Bassiolinide; Isaria türlerinden Isarolide; Metarhizium anisopliae’den Des-
truxin, Cytochalasin ad› verilen toksinler elde edilmifltir. Entomopatojen bakteri-
lerin toksinlerinden yararlanma konusunda da yo¤un çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Bacillus thuringiensis’in endotoksin biyokimyasal olarak belirlenmifl ve böcekle-
re karfl› yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r.

Kimyasal Savafl
Kimyasal savafl, zararl› böcek popülasyonlar›n› ekonomik zarar efli¤i alt›nda tut-
mak amac›yla kimyasal bilefliklerin kullan›ld›¤› savafl yöntemidir. Zararl›lara karfl›
baz› kimyasallar›n kullan›lmas› çok eski tarihlerden beri bilinmektedir. Kükürt du-
manlar›n›n böceklere karfl› kullan›lmas› M.Ö. 12. yüzy›la kadar uzanmaktad›r.
‹norganik bilefliklerden arsenikli insektisitlerin, daha M.S. 900 y›llar›nda Çinliler ta-
raf›ndan böceklere karfl› kullan›ld›¤› kay›tl›d›r. Yurdumuzda da 1870 y›l›nda ilk kez
arsenikli bir bileflik olan Paris yeflili, pamuk zararl›lar›na, çekirgelere ve Elma iç
kurduna karfl› kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Di¤er taraftan petrol ürünü mineral ya¤-
lar›n 1300 y›llar›nda Ortado¤u’da develerin parazitlerine karfl› vücutlar›na sürüle-
rek kullan›ld›¤› bilinmektedir. Bitkilerde ise 1865 y›l›nda kerosen kabuklu bitlere
karfl› kullan›lm›flt›r. Bilinen ilk bitkisel insektisit ise nikotin’dir. 17. yüzy›lda tütün
tozu veya suyu olarak böceklere karfl› kullan›lm›flt›r. Eski bir di¤er bitkisel köken-
li insektisit de pyrethrumdur. Bu bilgilerden de görülece¤i üzere kimyasal savafl
çal›flmalar› ikinci Dünya Savafl›’na kadar sadece inorganik bileflikler ve baz› bitki-
sel ekstraktlarla süregelmifltir. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda DDT (Dichlordiphenyl
trichlorethane)’nin askerlerdeki bitlere karfl› kullan›lmas› ve hemen savafl sonras›n-
da bu bilefli¤in tar›msal zararl›lara karfl› kullan›l›p baflar› sa¤lanmas›yla kimyasal
savafl uygulamalar› artmaya bafllam›flt›r.

Zararl›lara karfl› öldürücü etkisi yüksek kimyasallar›n sentetik olarak üretilme-
lerinin kolay ve ucuz olmas›, bunlar›n genifl alanlarda yo¤un kullan›mlar›n› da be-
raberinde getirmifltir. Hemen her zararl› etmene karfl› etkili bir tar›m ilac›n›n gelifl-
tirilmesiyle kimyasal savafl tüm dünyada en yayg›n kullan›lan savafl yöntemi ol-
mufltur. Tar›msal zararl›lara karfl› yayg›n ve yo¤un kimyasal kullan›m› k›sa süre
sonra pek çok sorunu da beraberinde getirmifltir. Zira bilinçsizce tüketilen bu kim-
yasallar, g›dalardaki kal›nt›lar› nedeniyle insan sa¤l›¤›nda ciddi tehlikelere neden
olmufl, çevrede yaflayan di¤er organizmalara da zehirli etkiler göstermifl, zararl›lar-
da dayan›kl›l›k gibi sorunlara neden olmufltur. Hatta baz› kimyasallar›n uzun süre
parçalanmadan kal›fl› nedeniyle çevrede birikimleri söz konusu olmufltur. Sonuçta
30-40 y›ll›k bir süre sonunda baz› sentetik organik ilaçlar yasaklanm›fl, baz›lar›n›n
ise kullan›mlar› k›s›tlanm›flt›r.

Modern kimyasal savaflta, hem pestisit kullan›lmadan bitkisel ürün yetifltirme-
nin imkans›z oldu¤u hem de pestisit kullan›m›n›n sürekli artt›r›larak verimin de sü-
rekli artt›r›lamayaca¤› anlafl›lm›flt›r. Bu nedenle, bir yandan pestisitlerin çevreye za-
rar vermeyecek flekilde ve düzeyde kullan›lmas›, di¤er yandan maliyetleri düflüre-
bilmek için gereksiz ilaçlamalardan kaç›n›lmas›, k›saca gerçekten gerekli oldu¤un-
da pestisitlerin kullan›lmas› fikri benimsenmifl ve bu konu entegre zararl› yönetimi
stratejilerinin önemli bir unsuru olmufltur.

Kimyasal savaflta ana unsur kimyasal bilefliklerdir. Bu bilefliklere tar›m ilaçlar›
veya özellikle pestisitler ad› verilir. Pestisitler hedef ald›klar› organizmalara göre
(akarisit, fungisit, herbisit, insektisit) grupland›r›ld›klar› gibi üretimleri veya elde
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edildikleri kökenlerine göre (kimyasal pestisitler, biyopestisitler) de s›n›fland›r›ld›-
¤› için, pestisitlerin tan›m› farkl› flekillerde yap›labilmektedir.

Pestisitler gerek özellikleri, gerek içerikleri ve gerekse canl›larla olan iliflkileri
bak›m›ndan farkl› bilgi ve alg›lamay› gerektirirler. Ayr›ca pestisitlerin do¤ru ve uy-
gun seçilmesi, kullan›mlar›n›n amaca uygunlu¤u, insan ve di¤er canl›lara olan
olumsuzluklar› ve nihayet depolama ve uygulanmalar›nda yararl› olabilecek özel-
likleri ile baz› terimler baflka kaynaklardan okunularak ö¤renilmelidir. Burada kim-
yasal savaflta pestisitlerle yap›lacak uygulamalarda baflar›l› olabilmek için önceden
bilinmesi ve dikkate al›nmas› gereken konulara de¤inilecektir.

Öncüer, C. ve E. Durmuflo¤lu, 2008. Tar›msal Zararl›larla Savafl Yöntemleri ve ‹laçlar›. Ge-
niflletilmifl 6. Bask›. Adnan Menderes Üniversitesi Yay›nlar› No:27, Ayd›n, 472 s.

Kimyasal Savaflta Baflar›y› Etkileyen Faktörler
Kimyasal savafl›n ekonomik olmas›, insan ve çevre sa¤l›¤›n› olumsuz etkilememe-
si ve beklenen etkiyi gösterebilmesi için öncelikle etkili maddeyi önerilen dozda
bitki yüzeyine homojen olarak da¤›tmak ilaçla zararl› organizmay› buluflturmak ge-
reklidir. Bu amaç için de afla¤›daki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

‹laçlamalarda esas öldürülmek istenen hedef ve bu hedefin özellikleri iyi bilin-
melidir. ‹laçlamalarda öldürülmek veya faaliyeti engellenmek istenen organizma-
n›n hassas biyolojik dönemine hedef denir. Bunlar; sabit, durgun ve hareketli he-
defler olmak üzere üç grupta toplanabilir. Örne¤in kabuklubitler, beyazsinekler gi-
bi zararl›lar ile böcek yumurtalar› sabit hedeflerdir. Yaprakbitleri ve t›rt›llar gibi za-
rarl›lar ise az hareketli yani durgun hedeflerdir. Durgun veya sabit hedefler ilaçla-
malardan kaçamad›klar› için hemen, yani ilaçlama s›ras›nda etkilenirler. Hareketli
hedefler ise ilaçlama s›ras›nda bitki üzerinde bulunmayan veya bitki üzerinden ka-
çan hedeflerdir. Örne¤in çekirgeler, meyvesinekleri, yaprakpireleri, cüce a¤ustos-
böcekleri gibi zararl›lar bu gruba girerler.

Sabit hedeflere karfl› genelde ya¤lar gibi fiziksel etkili ilaçlar ya da sadece sis-
temik olan mide zehiri ilaçlar tercih edilir. Durgun hedeflere karfl› genelde kontak
etkili ilaçlar ve/veya mide zehiri ilaçlar tercih edilir. Hareketli hedeflere karfl› ise
genelde kontak ve/veya mide zehiri etkili ilaçlar tercih edilir. Hedeflerin bitki üze-
rinde bulunduklar› organ ve yerler ile hedef zararl›n›n biyolojisi ve morfolojik ya-
p›s› hem ilaç seçimi hem de ilaçlama fleklinde etkili rolü vard›r. Örne¤in yüzeyde
bulunan bir t›rt›l ile yaprak dokusu içinde bulunan t›rt›la karfl› ayn› ilac› kullanmak
ayn› sonucu sa¤lamaz. Bu durumda ya farkl› etki mekanizmas›na sahip ilaçlardan
yararlan›l›r ya da zararl›lar›n bir baflka biyolojik dönemi hedef olarak seçilir. Örne-
¤in Elma içkurdu ile Akdeniz meyvesine¤i larvalar› meyve etinde galeri açarak
beslenir ve zarar yaparlar. Ancak bunlardan Elma içkurdu yumurtalar›n› yaprak ve-
ya meyvenin yüzeyine b›rak›r. Yumurtadan ç›kan larva meyve kabu¤unu kemirip
et k›sm›na girer. Bu nedenle Elma içkurdu’nda hedef yumurtadan yeni ç›km›fl lar-
valard›r ve meyve yüzeyi kontakt veya mide zehiri etkili bir ilaçla kapl› tutularak
larva meyve eti içine girmeden öldürülür. Akdeniz meyvesine¤i ise yumurtalar›n›
meyve kabu¤u alt›na b›rak›r. Yumurtadan ç›kan larva hemen meyve etiyle beslen-
meye bafllar. Haliyle larvay› kontakt veya mide zehiri bir ilaçla öldürmek mümkün
de¤ildir. Bu nedenle Akdeniz meyvesine¤i’nde hedef cinsel olgunlu¤a eriflmemifl
ergindir. Bitki yüzeyi ve bu arada özellikle meyve yüzeyi kontakt etkili bir ilaçla
kapl› tutularak bitki üzerine gelen ergin daha yumurtas›n› b›rakmadan öldürülür.
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Kabuklubitler gibi üzeri mumumsu yap›l› bir kabukla örtülü olan zararl›lara
karfl› kontakt etkili ilaçlar bu kabuk nedeniyle etkisizdir. Bunun için böyle zararl›-
lara ya¤lar gibi fiziksel ölüm meydana getiren ilaçlar kullan›l›r. Unlubitler gibi za-
rarl›lara karfl› ilaçlamalarda yüksek bas›nç ilac›n böcek vücudu üzerindeki mu-
mumsu salg›y› da¤›t›p vücuda ulaflabilmesi için gereklidir.

Doz, kimyasal savaflta baflar›y› etkileyen bir di¤er konudur. Hedef organizma-
ya etkili olmas› için birim alan veya birim hacime uygulanmas› gereken aktif mad-
de veya preparat miktar›na doz ad› verilir. Tarla bitkilerinde ve tek y›ll›k bitkilerde
yap›lan ilaçlama bir tür yüzey ilaçlamas›d›r ve bu nedenle doz örne¤in 200 g/da,
50 ml/da veya 500 g/ha gibi birim alana göre verilir. Meyve a¤açlar› gibi çok y›ll›k
bitkilerde, depo, ambar gibi kapal› alanlarda ilaçlamalar bir tür hacim ilaçlamas›-
d›r. Meyve ve ba¤da doz örne¤in 100 litre suya 200 g (200 g/100 litre su), 100 lit-
re suya 50 ml (50 ml/100 litre su), % 0,1 veya % 0,2 gibi önerilir. Depo ve ambar-
larda yüzey ilaçlamalar› için doz örne¤in 5 g/m2 veya 5 ml/m2 gibi birim yüzeye
göre, hacim ilaçlamalar› için ise örne¤in 5 g/m3 veya 5 ml/m3 gibi birim hacme gö-
re verilir. Doz ile ölüm oran› aras›nda belirli bir iliflki vard›r. Bu iliflkide doz belir-
li bir düzeye kadar artt›r›ld›¤›nda ölüm oran› da artar ve belirli bir doz seviyesin-
den sonra ölüm oran› ayn› düzeyde sürer gider. Doz ayarlamalar›nda bu konunun
gözden uzak tutulmamas› gerekir. Doz artt›kça ölüm oran›n›n da sürekli artaca¤›
fleklindeki yanl›fl düflünce ve uygulamalar gereksiz ve afl›r› ilaç harcamas›n›n ya-
n›nda, do¤al dengenin afl›r› bozulmas›na, çevrenin afl›r› kirlenmesine neden olur.

Su ile püskürtülerek kullan›lan pestisitlerde belirlenen doz gerek birim alana,
gerekse birim hacime belirli miktardaki su ile da¤›t›l›r. Bu su miktar›na püskürt-
me hacmi veya ilaçlama hacmi ad› verilir. K›saca tarif etmek gerekirse püskürt-
me hacmi, pestisitin bitkiler üzerine homojen olarak da¤›t›lmas› için gerekli su
miktar›d›r. Püskürtme hacmi tarla bitkileri ve meyve a¤açlar›nda farkl›d›r. Örne-
¤in tarla bitkilerinde orta püskürtme hacmi, meyve a¤açlar›nda ise yüksek püs-
kürtme hacmi uygulan›r. Tarla bitkilerinde fonolajinin bafllang›c›nda püskürtme
hacmi düflük, çiçeklenme ve meyve tutumu döneminde yüksektir. Meyve a¤aç-
lar›nda k›fl aylar›nda yüksek, yaz aylar›nda ise düflük hacimli ilaçlama uygulan›r.
Ayr›ca püskürtme hacmi hedefe görede de¤iflir. Örne¤in durgun hedeflere orta
ve yüksek hacimli ilaçlama, hareketli hedeflere ise düflük ve orta hacimli ilaçla-
ma uygulan›r. Di¤er yandan püskürtme hacmi kullan›lacak alete göre de de¤iflir.
Pülverizatörlerde ilaçlama hacmi yüksek, atomizörlerde ise düflüktür. Genel ola-
rak atomizörlerde püskürtme, yani ilaçlama hacmi pülverizatörlerin 1/4’ü kadar-
d›r. Buna göre atomizöler belirli bir alan› pülverizatörlerin harcad›¤› suyun 1/4’ü
kadar› ile damlac›klarla kaplayabilir.

Böceklere karfl› kimyasal savaflta ilaçlama kaç kez yap›lmal›d›r?

Kimyasal savaflta baflar›y› etkileyen bir di¤er konu kalibrasyondur. Kalibrasyon
ile ilaçlamalarda birim alana sarfedilecek su miktar› belirlenir ve belirlenen bu su
miktar›na pestisit eklenerek uygun bir ilaçlama yap›lm›fl olur. Kalibrasyon pestisit-
lerde dozun homojen olarak da¤›t›lmas› bak›m›ndan önemli bir ifllemdir. Kalibras-
yon iflleminde ilaçlamada kullan›lacak alet ve püskürtme memeleri kullan›lmal›d›r.
Çünkü kullan›lacak aletin tipi ve püskürtme memesi tipleri püskürtme hacmini, bir
baflka deyiflle sarfedilecek su miktar›n› etkiler.

Kimyasal savaflta baflar›y› garantilemek için bitkiye ba¤l› özellikler de iyi bi-
linmelidir. Bunlar daha çok bitkinin morfolojik yap›s›, habitüsü ve yafl› ile ilgili
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özelliklerdir. Bitki yüzeyinin örne¤in lahanagillerde oldu¤u gibi yapraklar›n›n
mumumsu bir tabaka ile kapl› olmas› ilaç damlac›klar›n›n iyi yap›flmas›n› engel-
ler ve damlac›klar topra¤a düfltü¤ü için beklenen sonuç al›namaz. Böyle bitkiler-
de püskürtme suyuna özel yap›flt›r›c› maddeler, melas, pekmez veya suda eritil-
mifl fleker gibi maddeler eklenebilir. Bitkilerin habitüsü, örne¤in yapraklar›n›n
birbirleri üzerine gelecek flekilde bulunmalar› veya dallar›n›n s›k olarak bulun-
mas› gibi bitkinin do¤al geliflmesi ile ilgili özellikleri bitki yüzeyinin ilaç damla-
c›klar› ile iyice kaplanamamas›na neden olur. Örne¤in tarla fasulyesi yapraklar›
birbirleri üzerine gelmifl bir habitüse, yerli mandarin birbiri içine girmifl dallar›
nedeniyle s›k bir taca sahip olduklar› için iyi bir kaplama yapmak mümkün ol-
mad›¤›ndan ilaçlamalardan beklenen sonuç al›namaz. Tarla fasulyesi gibi bitki-
lerde yüksek bas›nç ve k›sa hüzmeli pülverizatör veya atomizör ile yap›lacak bir
ilaçlama bu olumsuzlu¤u giderebilir.

‹laçlamalarda kullan›lacak suyun temiz ve pH’s›n›n uygun olmas› gerekir. ‹laç-
lama suyunun pH de¤eri 6-6.5 olmal›d›r. Ege Bölgesi’nde sulama veya ilaçlama
amac›yla kullan›lan sular›n genelde kireçli ve pH’s›n›n da 7-8 aral›¤›nda oldu¤unu
dikkate almak gereklidir. Bu de¤erlerde birçok pestisit h›zla bozunabilmektedir.
Bu nedenle suyun pH testi yap›lmal›, pH’y› düflürmek için suya birkaç damla fos-
forik asit veya nitrik asit eklenerek tekrar kontrol edilmelidir.

‹laçlamalardan baflar›l› sonuçlar alabilmek için çevreye ba¤l› özellikler de örne-
¤in çevre s›cakl›¤› da dikkate al›nmal›d›r. S›cakl›¤›n çok düflük olmas› ilaçlar›n et-
kili¤ini azalt›r. Bu nedenle ilkbaharda ilaçlar 15 °C s›cakl›¤›n alt›ndaki s›cakl›klar-
da kullan›lmazlar. Yüksek s›cakl›k da damlac›klar›n bitkiye ulaflamadan buharlafl-
mas› nedeniyle ilaçlamalar›n etkisini azalt›r. Ayn› zamanda fitotoksisiteyi de art›r›r.
Bu nedenle genelde 30 °C’›n üzerindeki s›cakl›klarda ilaçlama yap›lmamal›d›r.
‹laçlamalardan sonraki ya¤›fllar bitki üzerindeki pestisiti y›kayaca¤›ndan ilaçlama-
lardan beklenen sonucun elde edilememesine neden olur.

‹laçlamalarda kullan›lacak aletin tipi, bas›nc›, püskürtme memesi tipi ve büyük-
lü¤ü, aletin h›z›, kar›flt›r›c›n›n bulunup bulunmamas› gibi özellikler de baflar› aç›-
s›ndan önemlidir.

Pestisitlerin bitkiler üzerinde meydana getirdi¤i zehirli etkiye fitotoksisite ad›
verilir. Pestisitin çeflidine göre kuruma, sararma, yaprak dökülmesi, yanma vb. gi-
bi de¤iflik flekillerde görülür. ‹laçlar›n fitotoksisiteye neden olmamas› için sadece
ruhsatl› ilaçlar etiket bilgilerindeki önerilere uygun olarak kullan›lmal›d›r. Genel
olarak pestisitlerin kullan›m dozu artt›kça fitotoksisite de artar. Bu nedenle pesti-
sitler önerilen dozlar›n üzerindeki dozlarda kullan›lmamal›d›r. Fitotoksisiteyi etki-
leyen en önemli etkenlerden birisi çevre koflullar›d›r. Özellikle s›cakl›k ve dik ge-
len günefl ›fl›¤› fitotoksisiteyi artt›r›r. Bu nedenle özellikle yaz aylar›nda ilaçlamalar
gün boyu de¤il, sadece sabah ve akflam saatlerinde yap›lmal›d›r.

Pestisitlerin birbirleriyle kar›flt›r›larak kullan›lmas› uygulamada ekonomi sa¤la-
mas› aç›s›ndan önemlidir. Örne¤in bir insektisit ile bir fungisitin kar›flt›r›larak kul-
lan›lmas› ile zararl› böcek ve fungus için gerekli ilaçlama bir arada yap›larak za-
man, alet amortisman› ve özellikle iflçilik giderlerinden önemli tasarruf sa¤lanm›fl
olur. Bunun gibi insektisitler birbirleriyle, bir insektisit ile bir akarisit, bir insektisit
ile bir fungisit veya bir akarisit ile bir fungisit kar›flt›r›larak kullan›labilir. Bu flekil-
de ilaçlar›n birbirleriyle kar›flt›r›larak kullan›lmas› halinde özelliklerini yitirmemele-
ri ve bitkilere zarar vermemeleri gerekir. Pestisitlerin birbiriyle kar›flt›r›larak kulla-
n›lmas› durumunda sa¤layaca¤› ekonominin yan›nda; fitotoksisiteyi artt›rmas›, alet-
te at›m güçlü¤ü yaratabilmesi, kalibrasyonun zorlaflmas› gibi dezavantajlar da orta-
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ya ç›karabilir. Bu dezavantajlar›n azalmas› için mümkün oldu¤unca ikiden fazla
pestisiti kar›flt›rarak kullanmaktan kaç›nmak gerekir.

Anonymous, 2002. Bitki Koruma El Kitab›. T.C. G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, ‹z-
mir ‹l Müdürlü¤ü Yay›nlar› No:352, 536 s.

Kimyasal Savaflta Al›nmas› Gerekli Önlemler
Pestisitlerin insanlar ve çevredeki di¤er canl›lara olan olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi için onlar›n gerek depolanmas›, yani muhafazas›, gerekse kullan›lmala-
r› s›ras›nda baz› önlemlerin al›nmas› veya baz› kurallara titizlikle uyulmas› gerekir.
Böylece pestisitlerin olumsuz etkilerinden mümkün oldu¤unca korunulmufl olur.
Bu önlemlerin al›nmas›nda gösterilecek titizlik oran›nda pestisitlerin olumsuzluk-
lar› da en düflük düzeye indirilebilir.

‹laçlar›n aplikasyonu s›ras›nda al›nmas› gerekli önlemler flunlard›r:
• ‹laçlama aletleri öncelikle kontrol edilerek s›z›nt› veya baz› kaçaklar›n bulu-

nup bulunmad›¤› gözden geçirilmelidir.
• ‹laçlamada kullan›lacak elbise, eldiven, maske, gözlük gibi teçhizat›n sa¤-

lam olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.
• Kullan›lacak ilac›n etiketi iyice okunmal›d›r.
• ‹laç haz›rlan›rken mutlaka eldiven kullan›lmal›d›r.
• Bofl ilaç kaplar› vakit geçirilmeden imha edilmelidir.
• ‹laç haz›rlamada kullan›lan kaplar ayr› olmal›d›r.
• ‹laç haz›rlama veya kullan›m› s›ras›nda hayvanlar uzaklaflt›r›lmal›d›r.
• ‹laç haz›rlama ve ilaçlama s›ras›nda sigara içilmemeli ve herhangi bir yiye-

cek yenmemelidir.
• Hava rüzgarl› veya ya¤›fll› ise ilaçlama yap›lmamal›d›r.
• ‹laçlama s›ras›nda özel elbise, maske, gözlük ve eldiven kullan›lmal›d›r.
• Az rüzgarl› havalarda ilaçlama yap›lma zorunlulu¤u oldu¤unda rüzgar s›rt-

tan gelecek flekilde hareket edilmelidir.
• Hortum patlamas›, alet deposunun s›zd›rmas› gibi ar›zalarda ilaçlama b›ra-

k›l›p ar›za giderilmeli ve e¤er vücuda bulaflma olmuflsa bol sabunlu su ile
y›kanmal›d›r.

• ‹laçlama s›ras›nda bulant›, bafl dönmesi gibi zehirlenme belirtileri hissedildi-
¤inde ilaçlama hemen b›rak›lmal› ve kullan›lan pestisitin etiketi veya ismi ile
birlikte hekime veya hastaneye baflvurulmal›d›r.

• ‹laçlama bittikten sonra alet ve di¤er teçhizat sabunlu su (deterjan de¤il) ile
iyice y›kanmal›d›r.

• Gerek ilaç haz›rlamas›, gerekse ilaçlama sonras›ndaki temizlik s›ras›nda
ilaçl› su rastgele dökülmemeli, böylece hayvan ve çocuklar›n zarar görme-
si engellenmelidir.

• ‹laçlama sonras› el, yüz gibi özellikle aç›k bulunan vücut k›s›mlar› bol sa-
bunlu su ile y›kanmal›d›r.

Bunlar ve benzerleri önlemlere gereken titizlik gösterildi¤inde ilaçlar›n olum-
suzluklar› en aza indirilmifl olaca¤› gibi zehirlenmelerin de önüne geçilmifl olur.

‹laçlar›n depolanmas› s›ras›nda al›nmas› gerekli önlemler ise flöyledir:
• Pestisitler ayr› ve genellikle insan ve hayvanlar›n uza¤›nda olan odalarda

depolanmal›d›r.
• ‹laçlar›n depoland›¤› yer mutlaka kilitli olmal›d›r.
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• Depo iyi havaland›r›labilmelidir. Mümkünse içerideki kirli havay› d›flar› ata-
bilen aspiratör bulunmal›d›r.

• Mümkünse depoda akarsu (çeflme) ve sabun bulunmal›d›r.
• Depoda ilaçlar ambalaj› aç›larak veya ambalajlar›n›n a¤z› aç›larak b›rak›l-

mamal›d›r.
• Ambalajlar›n›n a¤z›ndan veya ambalajlar›ndan s›z›nt› yapan ilaçlar depoda

tutulmamal›d›r.
• Depoya her giriflte önce aspiratör çal›flt›r›larak veya kap› pencere aç›larak

havaland›rma sa¤lanmal› ve sonra çal›flmaya bafllanmal›d›r.
• Depoda mümkün oldu¤unca k›sa süre kal›nmal›d›r.
• Herhangi bir nedenle vücuda bulaflma oldu¤unda vakit geçirilmeden akar-

suda bol sabunlu su ile iyice y›kanmal›d›r.
• Depoda sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir.

‹laçlar›n Uygulanmaya Haz›rlanmas› ve Aplikasyonu
Tar›m ilaçlar›n›n bir k›sm› bazen tohuma bazen topra¤a ya da bitkiye do¤rudan
kullan›ld›klar› gibi çok büyük bir k›sm› su ile kar›flt›r›larak uygulanmaktad›r. ‹flte
bu durumda yani pestisitlerin önerilen uygulama dozunu su ile seyreltip uygulan-
mas› durumunda, hem mücadelede hedefe ve baflar›ya ulaflmak için, hem de in-
san ve çevre sa¤l›¤›na olumsuz etkileri önleyebilmek için bir dizi kurala dikkat
edilmesi gerekmektedir. Pestisitlerin uygulanmaya haz›rlanmas›nda, önerilen do-
zun ayarlanmas›, püskürtme hacmi, kalibrasyon, farkl› pestisitlerin veya pestisit
gübre kar›fl›mlar›n›n haz›rlanmas› gibi konular ayr› ayr› öneme sahiptirler. Uygu-
lanmaya haz›rlanm›fl pestisit solüsyonlar›n›n aplikasyonunda ise pestisitin hedefe
ulaflt›r›lmas›, uygulay›c›n›n korunmas›, pestisitlerin çevreye ve çevrede yaflayan
hedef d›fl› organizmalara olumsuz etkilerini önlemek için dikkat edilmesi gereken
konular çok önemlidir.

Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatlar›, Cilt 1-6, T.C. G›da, Tar›m ve
Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Ankara.
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Böceklerle savaflta kullan›labilecek yöntemleri

tan›mlamak

Böceklerle savafl; kültür bitkileri ve ürünlerinin
böceklerin etkilerinden ekonomik ölçüler içinde
korunmas› amac›yla, çevre ve insan sa¤l›¤› göz
önünde tutarak yap›lan giriflimlerin bir bütünü-
dür. Savafl›m yöntemleri, Kültürel Önlemler, Me-
kaniksel Savafl, Fiziksel Savafl, Karantina Önlem-
leri, Biyoteknik Yöntemler, Biyolojik Savafl ve
Kimyasal Savafl olarak s›ralanabilir

Hedef zararl› böceklere karfl› uygun savafl yön-

temlerini önermek

Böceklerle savaflta, bir yandan insan ve çevre
sa¤l›¤› dikkate al›narak ürün miktar ve kalitesin-
de olas› kay›plar› engellemek, di¤er yandan bu
ifllemin ekonomik olmas› hedeflenmektedir. Gü-
nümüzde bu amaca ulaflabilmek için Entegre Za-
rarl› Yönetimi (EZY) fleklinde yürütülmesi gerek-
mektedir. EZY, kültür bitkisinde zarar oluflturan
etmenlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile
iliflkilerini dikkate alarak uygun olan tüm müca-
dele metotlar›n› ve tekniklerini uyumlu bir flekil-
de kullanarak, zararl› popülasyonlar›n› ekono-
mik zarar efli¤inin alt›nda tutmaya yarayan bir
yöntemdir.

Kültür bitkilerinde zararl› olan böceklere karfl›

savafl›m programlar›n› karfl›laflt›rmak

Kültür bitkilerinde önemli zararlara neden olan
böceklere karfl› Kültürel Önlemler, Mekaniksel
Savafl, Fiziksel Savafl, Karantina Önlemleri, Biyo-
teknik Yöntemler, Biyolojik Savafl ve Kimyasal
Savafl gibi savafl›m yöntemleri uygulanmaktad›r. 
Bu savafl›m yöntemlerinin uygulanmas› zararl›
organizmaya ve ekosisteme ba¤l› olarak de¤ifle-
bilmektedir. Bu nedenle koflullara ba¤l› olarak
sözkonusu yöntemlerin biri veya birkaç› birara-
da zararl› böceklere karfl› uygulanabilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi kuvvetli ve sa¤lam bitkile-
rin yetifltirilmesi için al›nan önlemlerden biridir?

a. Seyrek yetifltirme
b. Ekim ve dikim zaman›n›n ayarlanmas›
c. Hasat zaman›n›n ayarlanmas›
d. Münavebe
e. Dayan›kl› bitkiler yetifltirilmesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi böceklere karfl› kullan›lan
biyoteknik yöntemlerden biri de¤ildir?

a. Çiftleflmeyi engelleyici madde kullan›m›
b. Yumurtlamay› engelleyici madde kullan›m›
c. Radyasyondan yararlanma
d. Feromon kullan›m›
e. K›s›rlaflt›r›c›lar

3. Afla¤›dakilerden hangisi mekaniksel savafl yöntemi
aç›s›ndan uygun bir efllefltirme de¤ildir?

a. fieftali gövde kanl›biti - Ezme
b. Çam keset›rt›l› - Toplama
c. ‹ncir güvesi - Engelleme
d. Pembekurt - Körkoza imhas›
e. A¤aç sar› kurdu - ‹laçlama

4. Afla¤›dakilerden hangisine karfl› sar› yap›flkan tuzak
önerilmez?

a. Zeytin güvesi
b. Kiraz sine¤i
c. Yaprak galerisine¤i
d. Beyazsinek
e. Yaprakbiti

5. Afla¤›dakilerden hangisi fiziksel savafl yöntemlerin-
den biri de¤ildir?

a. Yüksek s›cak hava
b. S›cak su
c. Kaynar su
d. Ifl›k tuzaklar›
e. fioklama

6. Münavebe afla¤›dakilerden hangisi için uygun bir
savafl yöntemidir?

a. Yaprakbitleri
b. Toprak alt› zararl›lar›
c. Galeri açan zararl›lar
d. Kabuklubitler
e. Beyazsinekler

7. Afla¤›daki zararl›lardan hangisinde flafl›rtma tekni¤i
baflar›yla uygulanm›flt›r?

a. Salk›m güvesi
b. Danaburnu
c. fieftali yaprakbiti
d. Akdeniz meyvesine¤i
e. Domates güvesi

8. Meyve sinekleriyle kimyasal savaflta afla¤›dakilerden
hangisi tercih edilir?

a. Sistemik özelli¤e sahip ilaçlar
b. Kontakt ilaçlar
c. Mide zehiri ilaçlar
d. Ya¤lar
e. Yüksek püskürtme hacmi

9. Kiraz sine¤iyle kimyasal savafla ne zaman bafllan›l›r?
a. May›s ay›n›n bafl›ndan itibaren
b. Ekonomik zarar efli¤i olan yeterli vuruk oran›

saptand›¤›nda
c. Tuzaklarda ilk erginlerin görülmesi ve meyvele-

rin alacalanmas›yla birlikte
d. Yumurtalardan ç›kan larvalar meyve etine gir-

meden önce
e. Hasat zaman›nda

10. Elma içkurdu ile kimyasal savafla ne zaman bafllan›l›r?
a. Temmuz ay›n›n bafl›ndan itibaren
b. Ekonomik zarar efli¤i olan yeterli bulaflma oran›

saptand›¤›nda
c. Tuzaklarda ilk erginlerin görülmesi ve meyvele-

rin alacalanmas›yla birlikte
d. Yumurtalardan ç›kan larvalar meyve etine gir-

meden önce
e. Hasat zaman›nda

Kendimizi S›nayal›m
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1. a   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürel Önlemler“ bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

2. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biyoteknik Yöntemler“ bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. e   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mekaniksel Savafl“ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

4. a   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mekaniksel Savafl“ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

5. d   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fiziksel Savafl“ bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

6. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürel Önlemler“ bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

7. a   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biyoteknik Yöntemler“ bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Savafl“ bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

9. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Savafl“ bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Savafl“ bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Böceklere karfl› dayan›kl› bitki çeflitleri ayn› zamanda
yüksek verimli ve kaliteli ürün verdikleri zaman yetiflti-
rilmelidir. Ancak bir böce¤e dayan›kl› çeflit her zaman
verim ve kalite aç›s›ndan da iyi özellik gösteremeyebil-
mektedir. Hatta bazen baflka bir organizmaya da çok
duyarl› olabilmektedir. ‹flte bu nedenle her yerde sade-
ce bir böce¤e dayan›kl› bitki çeflitleri yetifltirilmez.

S›ra Sizde 2

Uygun toprak ve yöney seçimi, dengeli gübreleme, te-
miz üretim materyali kullanma, iyi toprak iflleme gibi
kültür bitkilerinin iyi bir flekilde yetifltirilmesine yönelik
uygulamalar bitkileri kuvvetli ve sa¤lam bünyeli yapt›-
¤› için zararl› böcekler bu bitkilerde ciddi zarar meyda-
na getiremezler.

S›ra Sizde 3

Hem Beyazsinek ve yaprakbitinin hem de onlar›n do-
¤al düflmanlar›n yo¤un oldu¤u bir serada, sar› yap›flkan
tuzaklar kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Zira pek çok do-
¤al düflman da sar› renge cezbolup yap›flkan tuzaklarda
kitle halinde öleceklerdir. Bu nedenle do¤al düflman
faaliyetinin yo¤un oldu¤u seralara sar› yap›flkan tuzak-
lar as›lmamal›d›r.

S›ra Sizde 4

Böceklerle savaflta feromonlar kültür bitkilerine ilaçlar
gibi püskürtüldüklerinde hedef d›fl›na sürüklenen mi-
katarlar›n ve kültür bitkisi üzerindeki kal›nt›lar›n insan
ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan ne kadar sorun olabilecekle-
ri araflt›r›lmadan kullan›mlar›na müsaade edilmez.

S›ra Sizde 5

Böceklere karfl› ilaçlamalar, böce¤in y›lda verdi¤i döl
say›s›yla da iliflkili olup popülasyonlar› EZE de¤erleri-
nin üzerinde oldu¤u sürece devam ettirilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Akarlar› di¤er yak›n eklembacakl› gruplar›ndan ay›rt edilebilecek,
Akarlar›n morfolojik ve biyolojik özelliklerini ifade edebilecek,
Zararl› ve avc› akar türlerini ve kültür bitkilerine etkilerini anlatabilecek,
Akarlar ile mücadelede kullan›lan savafl›m yöntemlerini aç›klayabilecek,
Bitki paraziti nematodlar› tan›y›p morfolojik ve biyolojik özelliklerini ifade
edebilecek,
Nematodlar›n türlerini ve kültür bitkilerine zararlar›n› anlatabilecek,
Nematodlara karfl› kullan›lan mücadele yöntemlerini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Akar vücut
k›s›mlar›

• Akar anatomi
• Akar biyoloji
• Fitofag akar
• Avc› akar

• Akarlar ile
mücadele

• Nematod morfoloji
• Nematod anatomi
• Nematod biyoloji

• Bitki paraziti 
nematodlar

• Bitki paraziti
nematodlar ile
mücadele
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AKARLARIN MORFOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹ VE
ANATOM‹
Tar›msal üretimde zararl› akarlar› içeren grup Acari veya Acarina ad› alt›nda, Art-
hropoda filumu içinde Arachnida s›n›f›na ba¤l› bir alt s›n›f olarak yer almaktad›r.
Bugün için tan›lanm›fl 45.000 kadar akar türünü bünyesinde bar›nd›ran Acari, yafla-
ma ortamlar› aç›s›ndan “serbest” ve “parazitik” yaflayan formlar olarak incelen-
mektedirler (Walter ve Proctor, 1999). Serbest yaflayan akarlar›, fitofag akarlar, top-
rak üzerinde ve toprakta yaflayan avc› akarlar ile saprofit ve ölü materyal ile besle-
nen di¤er akar gruplar› oluflturmaktad›r (Krantz, 1978). Akarlar morfolojik olarak
anten, kanat, mandibula ve maxillalar›n›n olmamas› ile böceklerden kolayca ayr›-
l›rlar. Eriophyidae familyas› d›fl›ndaki akar erginlerinin 4 çift baca¤a sahip olmala-
r›, onlar› böceklerden ay›ran bir baflka morfolojik özelliktir. Akarlar oldukça küçük
yap›l› organizmalar olup vücut büyüklükleri familya baz›nda de¤ifliklik göstermek-
tedir. Ergin olduklar›nda ortalama 0.1 ile 2 mm aras›nda de¤iflen vücut büyüklük-
leri, baz› türlerde 5-10 mm’ye kadar ulaflmaktad›r. Genifl bir yaflam ve yay›l›m ala-
n›na sahip olan akarlar karasal ve sucul habitatlarda okyanuslar›n derinliklerinde
yaflayabilmekle birlikte, önemli bir k›sm› kültür bitkilerinde ekonomik zarar yapan
türler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bir akar vücudu a¤›z parçalar›n› içeren “gnat-
hosoma” ile bacaklar›n yer ald›¤› bölüm olan “idiosoma”’dan oluflmaktad›r.

Gnathosoma
Idiosoma’n›n ön k›sm›nda yer alan gnathosoma akarlar›n beslenme için kulland›k-
lar› a¤›z parçalar›n›n yer ald›¤› bölüm olarak adland›r›l›r. Akarlar ›s›r›c› veya soku-
cu - emici a¤›z parçalar›na sahiptirler. A¤›z ana hatlar› ile bir çift chelicera ve 1
çift palpusdan oluflmufltur. A¤›z parçalar› gaga gibi ileri uzam›fl bir görüntü olufl-
tururlar. A¤›z parçalar›ndan ilki beslenilecek materyalin kesilmesi ve delinmesi ifli-
ni üstenirken di¤eri materyalin tutulmas› ve hissedilmesi iflini üstlenmifltir. Akarla-
r›n palpuslar› segmentli olup say›lar› 6 adete kadar ç›kmaktad›r (Resim 1). 

‹disoma ve Bacaklar
Akar vücudunda bacaklar›n yer ald›¤› k›s›m olarak göze çarpan idisoma genel ola-
rak ilk iki çift baca¤›n bulundu¤u propodosoma ve son iki çift baca¤›n yer ald›¤›
hysterosomadan oluflur (fiekil 10.1). Idiosoman›n kütikulas› plakalardan oluflmufl
olup bunlar vücut üzerinde yer alan k›llar (setae) ile birlikte (chaeototaxy) birçok
grubun sistematik olarak s›n›fland›r›lmas›nda önemli rol oynar. 

Tar›mda Zararl› Akar ve
Nematodlar

Parazitik: Yaflam›n› devam
ettirebilmesi için üzerinde
beslenmesi gereken
konukçuya gereksinim duyan
canl›.

Chelicera: Gnathosoma’ya
ba¤l› akar›n besinini
delmesini ve çi¤nemesini
sa¤layan a¤›z parças›.

Palpus: Gnathosoma’ya
ba¤l› ikinci çift a¤›z parças›,
besinin tan›nmas› ve
hissedilmesinde kullan›l›r.

Chaeototaxy: Akarlar›n
vücutlar›nda bulunan
setalar›n (k›l) say›s› ve
vücut üzerindeki da¤›l›m
düzeni.



Bir akar baca¤› böcek baca¤›ndan farkl› olarak 6 k›s›mdan meydana gelir bun-
lar idiosomadan ç›k›fl s›ras›na ba¤l› olarak coxa, trochanter, femur, genu, tibia ve
tarsus olarak adland›r›l›r (fiekil 10.1). 

O. Ecevit, “Akarolojiye Girifl”, kitab›ndan ‘Akarlar›n Morfolojisi’ bölümünün konuyla ilgi-
li daha fazla bilgi edinebilirsiniz (1981, Samsun).

Buldu¤unuz her hangi bir canl›n›n akar olup olmad›¤›na hangi morfolojik özelliklerine
bakarak karar verirsiniz, tart›fl›n›z.

Anatomi
Sindirim ve boflalt›m sistemi: Akarlarda a¤›z›n arkas›nda kalan sindirim sistemi çok
farkl›l›k göstermekle birlikte k›smen sabit bir yap›ya sahiptir. A¤›z bofllu¤u
pharynx’e (yutak) aç›lmaktad›r. Bu k›s›m kutikülarize olmufl ve emme görevini
üstlenmifltir. Pharynx merkezi sinir sisteminin aras›ndan esophagus’a, esopha-
gus’da sindirim sistemi salg›lar›n›n devreye girece¤i ventriculus’a (mide) aç›l›r. Al›-
nan besin mide orta k›sm›n›n alt›ndan uzanan orta ba¤›rsak ile arka ba¤›rsa¤a ile-
tilir, rektal boflluk ve anüs yard›m› ile vücut d›fl›na at›l›r. Akarlarda farkl› boflalt›m
sistemleri vard›r. Bunlardan en ilkel olan› coxal bezlerdir. Bu bezler I. ve II. çift ba-
ca¤›n coxalar› aras›ndan d›fla aç›l›r. Bu boflalt›m sistemine sahip türlerde akarlar k›-
sa süre içinde kendi vücut a¤›rl›¤›n›n 6-7 kat› kadar besin al›r bu besinin 1/3’ünü
coxal bezler arac›l›¤› ile d›flar› atarlar. Di¤er boflalt›m flekli ise arka ba¤›rsa¤a aç›-
lan malpigi tüpleri arac›l›¤› ile yap›lan boflalt›md›r. 

Solunum ve dolafl›m sistemi: Akarlar tipik olarak trake solunumuna sahiptir. Baz›
akarlarda solunum do¤rudan integümentden difüzyon yolu ile yap›lmaktad›r. Acari
içinde tak›mlar trakelerin d›fl aç›kl›klar› olan stigmalar›n varl›¤› veya yoklu¤una göre
ve bulunufl pozisyonlar›na ba¤l› olarak birbirlerinden ayr›labilmektedir. Akarlarda da
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palpus
tarsus

tibia
genu

bacak I

II

III

IV

gnathosoma

propodosoma

hysterosoma

idiosoma

femur

trochanter

fiekil 10.1

Bir akar›n genel
vücut görünüm ve
k›s›mlar› (Zhang,
2003’den
de¤ifltirilerek)
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Difüzyon: Maddelerin çok
yo¤un ortamdan az yo¤un
ortama göçü.
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böceklerde oldu¤u gibi aç›k kan dolafl›m› vard›r ve sistem böceklerdekine benzer fle-
kilde çal›fl›r. Akarlar›n kan› gri renkte veya renksizdir. Kan sindirilmifl besinler, hor-
monlar ve ifle yaramaz maddelerin naklini yapar, oksijen ve karbondioksit tafl›maz.

Sinir ve üreme sistemi: Akarlarda esophagus’un çevresinde geliflmifl bir merkezi si-
nir sistemi bulunmakta; supra ve subesophagal gangliyon olarak iki k›s›mdan olufl-
maktad›r. Bu bölgeden ç›kan sinirler ile bacaklar, sindirim, kas sistemleri ve genital
organlar uyar›lmaktad›r. Akarlar basit üreme sistemlerine sahiptir. Bu sistemler genel
olarak diflide 1 veya 2 yumurtal›k, yumurta borusu, uterus ve vagina, erkekte ise tes-
tis, vas deferens, ductus ejaculatorius, aedeagus (penis) ve yard›mc› bezlerden oluflur.

O. Ecevit, “Akarolojiye Girifl”, kitab›ndan ‘Akarlar›n Anatomisi’ bölümünün konuyla ilgili
daha fazla bilgi edinebilirsiniz, (1981, Samsun).

Akarlar ile böceklerin anatomik sistemleri aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar nelerdir,
tart›fl›n›z.

AKARLARIN B‹YOLOJ‹LER‹
Akarlar yumurta ile döllemli (amphigonie) ve döllemsiz (parthenogenesis) olarak
üreme yetene¤ine sahiptirler. Döllemli yumurtalardan difli ve erkek bireyler mey-
dana gelirken; döllemsiz yumurtalardan yaln›zca erkek bireyler meydana gelir (arr-
henotokie). Akarlar yumurta döneminden ergin olana kadar farkl› biyolojik dö-
nemler geçirirler. Yumurtan›n aç›lmas›ndan sonra ilk olarak 3 çift bacakl› larva, da-
ha sonra 4 çift bacakl› protonimf ve deutonimf dönemleri meydana gelir. Akar
deutonimf döneminden sonra son defa deri de¤ifltirerek ergin olur. Akarlar yumur-
ta ile larva dönemi aras› hariç di¤er dönemler aras›nda bir sonraki döneme geçme-
den önce belirli bir süre durgun dönem geçirirler (fiekil 10.2). Eriophyidae ve
Tarsonemidae gibi baz› familyalarda ise akarlar 2 veya 3 dönem geçirerek ergin
olurlar. Avc› akarlarda ise durgun dönem bulunmay›p birey dakikalar içinde deri
de¤ifltirerek bir sonraki biyolojik döneme geçmektedir. Akarlar›n geliflme süreleri
genel olarak türlere ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte, bu sürenin uzamas›nda ve k›-
salmas›nda s›cakl›k ve nem, konukçu bitki ile di¤er çevresel koflullar önemli rol
oynarlar. Baz› önemli zararl› akar türlerinin geliflme süreleri 25 °C ve normal nem
koflullar›nda 1 hafta ile 3 hafta aras›nda de¤iflebilir. 
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fiekil 10.2

durgun
dönem

durgun
dönem

durgun
dönem

protonimf

larva

yumurta

deutonimf

diflierkek

Bir akar›n
yumurtadan ergine
kadar olan farkl›
biyolojik dönemleri

Kaynak:
http://www.inra.fr/
hyppz/ZGLOSS/6g—
-011.htm. Eriflim
Tarihi: 21.04.2011,
de¤ifltirilerek

Durgun dönem: Akar›n bir
sonraki biyolojik döneme
geçifl için fizyolojik ve
morfolojik de¤iflikliklerin
gerçekleflti¤i hareketsiz
süreç

Protonimf ve deutonimf:
Akar›n ergin öncesi dört çift
bacakl› dönemleri
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Hormon: Vücut fizyolojisini
düzenleyen kimyasallar.



Zhang, Z-Q., “Mites of Greenhouses, Identification, Biology and Control” kitab›n›n “Pest
Mites” bölümünden konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz, (2003, Wallingford). 

KÜLTÜR B‹TK‹LER‹NDE ZARARLI AKAR TÜRLER‹ VE
ZARARI
Akarlar›n büyük bir ço¤unlu¤u öncelikle konukçu bitkinin yaprak alt yüzeyinde
beslenmeyi tercih etse de, artan populasyon yo¤unluklar›na ba¤l› olarak yaprak
üst yüzeyi, meyve ve bitkinin dal ile sürgünlerinde de rahatl›kla beslenme yetene-
¤ine sahiptirler. Akarlar yaprakta palizat parankimas› içine soktuklar› chelicera-
lar› arac›l›¤› ile bitki özsuyunu emerler. Beslenme sonucunda klorofilde meydana
gelen azalmaya ba¤l› olarak yaprak üst yüzeyinde sar›ms›-beyaz›ms› renkte nokta-
lar meydana gelir. Akar›n yo¤unlu¤una ve beslenemeye ba¤l› olarak bitkide kuru-
ma ve ölümler görülür. Acari içinde yer alan ve kültür bitkilerinde ekonomik zara-
ra neden olan önemli familyalar ve türlere iliflkin bilgiler afla¤›da verilmifltir. 

Tetranychidae 
Tetranychidae familyas› dünya genelinde Acari içinde en önemli bitki zararl›lar›n›
içeren gruplardan biridir. Larva d›fl›nda di¤er tüm biyolojik dönemleri 4 çift baca-
¤a sahip olan familya türlerinin renkleri kahverengimsi sar›dan, yeflile ve k›rm›z›-
ya kadar de¤ifliklik gösterebilir (Foto¤raf 10.1). Diflilerinin ortalama büyüklükleri
0.4 mm’ye kadar ulaflabilir. ‹klimsel olarak kuru s›cak ve düflük neme sahip bölge-
ler tetranychid akarlar›n geliflmesi ve üremesi için en uygun alanlard›r. En önemli
zararl› türler Tetranychus urticae (‹ki noktal› k›rm›z›örümcek) Koch, T. cinnabari-
nus Boisd. (Pamuk k›rm›z›örümce¤i), Panonychus citri (Turunçgil k›rm›z›örümce-
¤i) (McGregor), P. ulmi Koch (Avrupa k›r›m›zörümce¤i) ve Amphitetranychus vie-
nensis Zacher (Akdiken akar›) gibi türlerdir. Bu türlerden ilk ikisi tarla ve örtü al-
t›nda yetifltirilen ekonomik öneme sahip 150’den fazla bitki türü üzerinde emgi ya-
parak zarar oluflturmaktad›r (Foto¤raf 10.2). P. citri turunçgillerin, P. ulmi ve A.
vienensis ise meyve bahçelerinin en önemli zararl›lar›ndand›r. Tetranychid akarla-
r›n tüm hareketli dönemleri aktif olarak bitkide beslenme yetene¤ine sahiptir. 
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Palizat parankimas›: Bol
klorofil içeren fotosentez
yapmakla görevli yaprak
katman›

Foto¤raf 10.1

Tetranychus
cinnabarinus difli
bireyi (Resim: C.
Kazak)



Eriophyidae
Eriophyid akarlar hem görüntü hemde biyolojileri gere¤i di¤er fitofag akarlardan
farkl›l›k gösterirler. Vücut kurtçu¤a benzer bir yap›ya sahip olup ergin öncesi ve
erginlerin bacak say›lar› her iki dönemde de 2 çifttir. Büyüklükleri 0.1 ile 0.3 mm
aras›nda de¤iflir (Foto¤raf 10.3). Eriophyid akarlar yumurta b›rakt›ktan sonra iki
nimf dönemi geçirir ve ergin olurlar. Bu akarlar emgi ile beslenme sonucunda
oluflturduklar› simptomlara ba¤l› olarak pas akar›, gal akar›, tomurcuk akar› gibi
isimler ile an›l›rlar. Birçok eriophyid türü monofagd›r veya tek bir cins içindeki bit-
ki türleri ile beslenirler. Eriophyidler basit veya kompleks yaflam döngülerine sa-
hip olabilirler. Kompleks yaflam döngüsüne sahip eriophyid akarlarda mevsimsel
de¤iflikliklere ba¤l› olarak diflilerin protogyne ve deutogyne olarak bilinen fark-
l› formlar› oluflur. Dünya genelinde familya içinde yer alan en önemli zararl› türler
ise Colomerus (Eriophyes) vitis (Pgst.) (Ba¤uyuzu) (Foto¤raf 10.4). Phyllocoptruta
oleivora Ashmead (Turunçgil pasakar›), Aceria sheldoni (Ewing) (Turunçgil tomur-
cuk akar›) ve Aculops lycopersici Massee (Domates pasakar›) gibi türlerdir. Erioph-
yidlerin konukçu bitkilerde beslenme zarar› d›fl›nda bitkilerde hastal›klara neden
olan virüsleri de tafl›d›klar› bilinmektedir. 
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Foto¤raf 10.2

Fasulyede yo¤un
Tetranychus
cinnabarinus
populasyonu ve
zarar› (Resim: C.
Kazak)

Foto¤raf 10.3

Bir eriophyid
akar›n genel
görünümü

Kaynak:
http://www.sel.barc.
usda.gov/acari/fra
mes/plantfeed.html
Eriflim Tarihi:
21.04.2011

Protogyne ve deutogyne:
Kompleks yaflam döngüsüne
sahip eriophyidlerde s›ras›
ile yaz ve k›fl› geçiren difliler



Tarsonemidae
Tarsonemidae familyas› saprofag, fitofag, fungivor ve avc› akarlar› içerir. Bu fa-
milyaya ba¤l› akarlar yaklafl›k olarak 0.1-0.3 mm boyunda ve ço¤u yar› fleffaf so-
luk, beyaz›ms› renge sahiptir. Türlere ait bireylerin h›zl› hareket etmeleri ve çok kü-
çük boyutlu olmalar› nedeni ile farkedilmeleri oldukça zordur. Gerçek renk beslen-
meye ba¤l› olarak oluflur. Tür içinde erkek bireyler yap› ve flekil olarak difli birey-
lerden ayr›l›rlar. Difli bireyler genel olarak ovoidal bir flekle sahipken erkek birey-
ler diflilerden küçük ve elongate yap›ya sahiptirler. Tarsonemid akarlar ergin olma-
dan önce yumurta, larva ve durgun nimf dönemi geçirirler. Nimf dönemi, birey ak-
tif larva dönemini tamamlad›ktan sonra durgun dönem içinde tamamlan›r. Poly-
phagotarsonemus latus Banks (Çay akar›) bu familya içinde yer alan konukçu dizi-
si en fazla olan türlerden biridir (Foto¤raf 10.5). Zararl›n›n emgi yaparak beslenme-

si sonucunda genç sürgünlerde
yapraklar›n k›v›r›larak ipliksi
bir flekil almas›, yafll› yapraklar-
da kafl›klaflma, pas rengi ve sür-
günlerin bo¤um aralar›nda k›-
salmalar görülür. Konukçular›
aras›nda bir çok sebze türü, tu-
runçgiller ve pamuk gibi bitki-
ler bulunur. Bu zararl› d›fl›nda
Stenotarsenomus, Phytonemus
ve Hemitarsonemus cinslerine
ba¤l› türlerde yine çilek ve süs
bitkilerinde emgi yaparak eko-
nomik zarara neden olurlar. 

Tenuipalpidae
Bu familyaya ait türler genellikle yavafl hareket eden, yaprak alt yüzeyinde emgi ya-
parak beslenen ve orta damar etraf›nda yo¤unlaflm›fl olarak görülürler. Tenuipalpid
akarlarda di¤er akarlar›n bir ço¤u gibi polifagd›r. Boylar› yaklafl›k olarak 0.2-0.4
mm boyunda olup renkleri canl› olduklar›nda turuncu ile k›rm›z› aras›nda de¤iflir
(Foto¤raf 10.6). Yass› akarlar küçük vücut ölçüsü ve yaprak yüzeyine yap›flm›fl fle-
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Foto¤raf 10.4

Asma
yapraklar›nda
Colomerus
(Eriophyes) vitis
zarar›

Kaynak:
http://www.euro-
win.pl/choroby/szpe
ciel3.JPG Eriflim
Tarihi: 21.04.2011

Foto¤raf 10.5

Polyphagotarsone
mus latus’un
yumurta ve difli
bireyleri 

Kaynak:
http://www.ipm.
ucdavis.edu/
PMG/r107400311.
html. Eriflim
Tarihi:
21.04.2011

Saprofag: Çürümüfl
maddeler ile beslenen
organizma

Fitofag ve fungivor: Bitki ve
funguslar ile beslenen
organizma

Polifag: Bir çok tür besin ile
beslenen canl›lar



kilde yass› boyutlar›ndan ötürü ilk bak›flta kolay olarak ay›rt edilemezler. Bu özel-
liklerinden ötürü zarar› fungus, bakteri ve di¤er hastal›k etmenlerinin simptomlar›
ile kar›flt›r›labilir. fiekilsel olarak ve filogenetik yak›nl›klar›ndan ötürü Tetranychida-
e familyas›na benzerliklerinden dolay› yalanc› k›rm›z› örümcekler olarak da adlan-
d›r›l›rlar. Dünyada 4 tenuipalpid türü ana zararl› olarak bilinmektedir, bunlar Brevi-
palpus phoenicis (Geijskes), B. californicus (Banks), B. obovatus Donnadieu, ve B.
lewisi McGregor’dir. Bu akarlar bitkilerin yaprak, çiçek, meyve ve sürgünleri ile bes-
lenme yetene¤indedirler. Cenoplapus pulcher Can. and Fans. (Meyve a¤ac› yass›
akar›) ve Tenuipalpus granati Sayed (Nar akar›) gibi türlerde meyve a¤açlar›, nar,
antepf›st›¤› gibi konukçularda emgi yaparak zarara neden olurlar.

Jeppson ve ark., “Mites injurious to economic plants”, kitab›ndan ‘The Tetranychidae, The
Eriophyidae, The Tenuipalpidae, The Tarsonemidae’ bölümünlerinden konuyla ilgili daha
fazla bilgi edinebilirsiniz (1975, California).

Z. Düzgünefl, “Çukurova’da Çeflitli Kültür Bitkilerinde Zarar Veren Akarlar ve Mücadelele-
ri” kitapç›¤›ndan konu ile ilgili daha fazal bilgi edinebilirsiniz (1977, Ankara).

Eriophyidae familyas› hangi biyolojik özellikleri aç›s›ndan di¤er zararl› akarlardan ayr›-
l›r, tart›fl›n›z.

AVCI AKARLAR
Avc› akarlar morfolojik olarak uzun bacakl›, h›zl› hareket eden, iyi geliflmifl dorsal
ve ventral plakalar› bulunan, a¤›z parçalar› avlar› ile beslenecek biçimde özellefl-
mifl türlerdir. Bu akarlar toprakta yaflayan küçük arthropod ve nematodlardan, top-
rak üzerinde yaflayan fitofag akarlara kadar farkl› taksonomik gruplara ait kanatl›
ve kanats›z yumuflak vücutlu böcek türleri ile beslenme ve üreme yetene¤ine sa-
hiptirler (Gerson ve ark., 2003). Phytoseiidae familyas›, Acari içinde fitofag akarlar
ile beslenen en önemli avc› akar türlerini içeren bir familyad›r. Bu familya d›fl›nda
Ascidae, Anystidae, Bdellidae, Cheyletidae, Parasitidae, Stigmaeidae ve Tydeidae
gibi familyalarda önemli avc› akar türlerini bünyelerinde bar›nd›rmaktad›rlar
(Krantz, 1978; Gerson ve ark., 2003; Zhang, 2003, K›l›nçer ve ark., 2010). 
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Foto¤raf 10.6

Narda Tenuipalpus
sp.’nin farkl›
dönemleri (Resim:
C. Kazak)
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Dünya üzerinde oldukça genifl bir yay›l›m alan›na sahip olan Phytoseiidae fa-
milyas› türleri, yüksek üreme gücü, avlar›na özelleflmifl olmalar› ve yüksek av
arama yeteneklerinden dolay›, di¤er avc› akarlardan çok daha fazla öneme sahip-
tirler. Phytoseiidae familyas› avc› akarlar›ndan Phytoseiulus persimilis Athias-Hen-
riot beslenme aç›s›ndan av›na özelleflmifl ve yaln›zca Tetrancyhus cinsine ba¤l›
akarlar ile beslenmektedir (Foto¤raf 10.7). Yine ço¤unlukla Tetranychinae alt fa-
milyas› içinde yer alan türlere ek olarak di¤er küçük akar ve polen ile beslenen Ne-
oseiulus californicus (McGregor)’da pratikte biyolojik savaflta yo¤un kullan›lan
türlerden biridir (Foto¤raf 10.8). Bildirilen avc› akarlar d›fl›nda Iphiseius degene-
rans Berlese gibi avc› akarlar da polifag beslenme özelli¤i göstermekte, farkl›
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Foto¤raf 10.7

Tetranychus
cinnabarinus diflisi
ile beslenen avc›
akar Phytoseiulus
persimilis difli bireyi
(Resim: C. Kazak)

Foto¤raf 10.8

Avc› akar
Neoseiulus
californicus difli
bireyleri ve
yumurtalar›
(Resim: C. Kazak)

Ava özelleflme: Avc›n›n
beslenme aç›s›n›nda belirli
bir cins veya türü ye¤lemesi



gruplardan akar, küçük arthropod ve polen ile beslenmektedir (McMurtry ve Croft,
1997). Ço¤unlukla Tetranychinae alt familyas› içinde yer alan fitofag akarlar üze-
rinde beslenen bu avc› akarlar ayn› zamanda di¤er fitofag akarlar, polen, trips ve
beyazsinekler üzerinde de etkin olarak beslenme yetene¤indedirler (Overmeer,
1985). Avc› akarlar›n bitkilere hiçbir zarar› yoktur. Avc› akarlar d›fl›nda zararl› akar-
lar ile beslenen farkl› böcek tak›mlar›na ait çok fazla avc› tür de bulunmaktad›r. 

Jeppson ve ark., “Mites injurious to economic plants”, kitab›ndan ‘Biological Enemies of
Mites’ bölümünlerinden konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. (1975, California).

Avc› akarlar› fitofag akarlardan nas›l ay›r›rs›n›z, tart›fl›n›z.

KÜLTÜR B‹TK‹LER‹NDE ZARARLI AKARLAR ‹LE
SAVAfiIM
Kültür bitkilerinde zararl› akarlar ile savaflta günümüzde en yo¤un kullan›lan yön-
temlerin bafl›nda kimyasal savafl gelmektedir. Kimyasal savaflta akarlara karfl› kul-
lan›lan tar›m ilaçlar› akarisit olarak adland›r›l›r ve özelliklerine göre farkl› flekiller-
de s›n›fland›r›l›rlar. Akarisitler, zararl› akar›n tüm dönemlerine karfl› etkili olabile-
ce¤i gibi yaln›zca bir biyolojik dönemine karfl› da etkili olabilir. Akarisitlerin d›fl›n-
da baz› insektisit ve fungusitlerde akar öldürücü özellik göstermektedir. Akarisitler
akarlarda kontak ve mide zehiri olarak etkili olmaktad›rlar. Akarlar k›sa geliflme ve
yüksek üreme güçlerinden dolay› k›sa sürede çok fazla say›da döl vermektedirler.
Kimyasal mücadelede akarisitlerin bilinçsiz ve s›k aral›klar ile kullan›lmas› akarla-
r›n bu ilaçlara karfl› çok çabuk dayan›kl›l›k kazanmalar›na neden olmaktad›r. Bu
nedenle kimyasal savafl di¤er zararl›larda oldu¤u gibi akarlara karfl› da önerilere
uygun olarak yap›lmal›d›r. Kimyasal savafl d›fl›nda akarlara karfl› savaflta kullan›lan
bir di¤er yayg›n yöntemde biyolojik savaflt›r. Biyolojik savafl daha çok kontrollü
koflullar olarak bilinen sera ve benzeri alanlarda zararl› akarlara karfl› kullan›lan bir
yöntemdir. Bu alanlarda zararl› ve yararl› populasyon yo¤unluklar›n›n yönetilebi-
lir olmas› nedeni ile baflar› flans› daha yüksektir. Akarlar›n zararl› oldu¤u alanlar
genel olarak do¤al düflman aktivitesinin az ve do¤al dengenin bozuldu¤u alanlar-
d›r. Akarlar› sürekli ve baflar›l› bir flekilde bask› alt›nda tutmak için tüm savafl
programlar›n›n da gelifltirilmesi gerekmektedir. 

C. Öncüer, “Tar›msal Zararl›larla Savafl Yöntemleri ve ‹laçlar›”, kitab›ndan ‘Kimyasal Sa-
vafl, Biyolojik Savafl ve Akarisitler’ bölümlerinden konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilir-
siniz. (1991, ‹zmir)

Akarlar ile mücadelede yaln›zca ve sürekli kimyasal savafl yöntemini kullanmak ne gibi
olumsuz sonuçlar do¤urur, tart›fl›n›z?

B‹TK‹ PARAZ‹T‹ NEMATODLARIN MORFOLOJ‹K
ÖZELL‹KLER‹ VE ANATOM‹S‹
Nematodlar, toprakta, bitki köklerinde ve bitkilerin de¤iflik organlar›nda, tatl› ve
tuzlu sularda serbest veya di¤er canl›larda parazit olarak yaflayan ve hayvanlar ale-
minde yer alan önemli bir canl› grubudur. 

Topraktan elde edilen bir canl›n›n bitki paraziti nematod olup olmad›¤›n› nas›l anlars›n›z?
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Biyolojik savafl: Zararl›lara
karfl› do¤al düflmanlar
kullan›larak gerçeklefltirilen
savafl yöntemidir

Tüm savafl: Tar›msal savafl
yöntemlerinin birbirlerini
destekleyecek flekilde
zararl›lara karfl›
kullan›lmas›d›r

Dayan›kl›l›k: ‹lac›n zararl› ile
önerilen dozunun zararl›ya
karfl› etkili olmamas›d›r
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Bitki paraziti nematodlar ise genellikle 0.2-5 mm uzunlu¤unda, silindir fleklinde,
ipli¤imsi formda canl›lard›r ve toprak solucanlar›ndan küçüktürler.

Bitki paraziti nematodlar nerelerde yaflarlar?

Ancak Meloidogyne spp. (Goeldi), Heterodera spp.
(Schmidt), Globodera spp. (Wollenweber), Tylenchu-
lus semipenetrans (Cobb) vb. nematodlar›n difli birey-
leri geliflme dönemleri ilerledikçe fliflkinleflip armut, li-
mon vb. de¤iflik formlara dönüflmektedirler. Bunlar›n
erkekleri ise silindir fleklindeki ipli¤imsi formlar›n› ko-
rurlar. Nematod vücudunu di¤er hayvansal organiz-
malarda oldu¤u gibi kesin olarak bölümlere ay›r›p in-
celemek mümkün de¤ildir.

Ancak bunlar›n vücudunu;
1) Ön k›s›m 
2) Gövde 
3) Kuyruk diye 3 bölüme ay›r›p inceleyebiliriz. 
Difli bireyleri ipli¤imsi formda olan nematodlar›n

vücutlar›n›n ön k›sm› hafifçe daralarak devam eder
ve a¤›z k›sm›nda köfleli veya yuvarlaklaflan bir dudak
bölgesine dönüflür. Vücudun arka k›sm› ayn› flekilde
daralarak küt, yuvarlak veya sivri bir kuyruk bölgesi
ile son bulur. Vücutlar› tam bir silindir de¤il, yaklafl›k
silindiri and›rmaktad›r. Vücudun ön k›sm›; dudak böl-
gesinden bafllayarak özefagusu içine al›r. Gövde k›s-
m›; özefagusun hemen alt›ndan anüse kadar uzan›r.
Kuyruk k›sm› ise anüsten kuyruk ucuna kadar olan
k›s›mdan meydana gelir (fiekil 10.3).

Nematod vücudu silindir fleklindedir alt (ventral),
üst (dorsal) ve yan (lateral) alanlar homojen bir simet-
rik yap› göstermez. Vücutlar›n›n her bölümünde fark-
l› simetri bulunur. Renkleri saydam beyaz, iç organla-
r› görülebilecek yap›da aç›k sar› ve bazen de barsak-
lar›nda bulunan çeflitli g›da maddelerinin oluflturdu¤u
de¤iflik renklerde görülürler. 

Vücutlar› iç içe geçmifl iki tüpten meydana gelmifl-
tir. D›fl tüp vücut duvar›n› meydana getirmekte, küti-
kula, hipodermis ve kas dokusu tabakalar›ndan olufl-
maktad›r. Kütikula tabakas› befl ayr› dokudan olufl-
makta ve yaln›zca vücudu d›fltan çevrelemeyip, stoma
aç›kl›¤›, özefagus, rektum, üreme organlar›n›n aç›ld›¤›
k›s›mlar, boflalt›m deli¤i ve baz› duyu organlar›n› da
kaplam›flt›r. Kütikula tabakas›n› oluflturan dokular›n
üst ve alt yanlar›nda kordon gibi dizilmifl sinir hücre-
leri bulunur. Hareket etmede yard›mc› kas dokular›
da kütikula içerisinde yer al›r. Bir larva devresinden
di¤erine geçerken yeni bir kütikula tabakas› oluflturu-
larak eskisi at›l›r. Baz› nematodlarda kütikula tabaka-
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Kaynak: http://www.apsnet.org/edcenter/K12/Te-
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(Eriflim tarihi: 30.04.2011).
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s› üzerinde boyuna ve enine yerleflmifl, de¤iflik flekil ve yo¤unlukta çizgiler veya
iflaretler bulunabilir. Kütikula üzerinde enine, belli aral›klarla halkalar meydana
getirircesine iflaretler arthropoda veya halkal› solucanlarda oldu¤u gibi gerçek hal-
kalar olmay›p, kütikula d›fl dokusunun, iç doku üzerine katlanmas› sonucu (annu-
le) oluflan yap›lard›r. Nematodlar halkal› bir yap›da de¤ildirler.

Anatomi

Sindirim Sistemi
A¤›z, a¤›z bofllu¤u (stoma), yemek borusu (özefagus) ve ba¤›rsaklardan oluflur.
A¤›z kapsül biçimindedir ve bafl›n ön k›sm›nda yer al›r. Genellikle 6 dudak ile çev-
rilmifltir. Stoma bafl kapsülü içerisinde a¤›zdan sonra gelen k›s›md›r. Küre veya si-
lindir flelinde olabilir. Stoman›n içerisinde bitki özsuyunun emilmesini sa¤layan i¤-
ne fleklinde stilet bulunur. Nematodlar stiletleri yard›m› ile bitki dokular›n› dele-
rek bitki öz suyunu emerler. Tylenchidae familyas›na ba¤l› türlerde stiletin alt k›s-
m›nda 3 adet stilet tokmakç›¤› ile özefagusa aç›lan ince bir stilet kanal› bulunur.
Stiletin hareketini sa¤layan kaslar bu tokmakç›¤a ve dudak bölgesine ba¤l›d›rlar.
Gerek Dorylaimida tak›m›na, gerekse Tylenchida tak›m›na ba¤l› nematodlarda
stiletin uzunlu¤u ve flekli ile tokma¤›n görünümü taksonomik bir karakter olup ne-
matod cinsine ve türe göre de¤iflebilmektedir. Stomadan sonra özefagus gelir bu
k›s›m kas yap›s›nda olup içi kitin ile kapl›d›r. A¤›z yolu ile al›nan besinlerin ba¤›r-
saklara gönderilmesine yarar. Corpus, isthmus ve basal bulbus olmak üzere 3 k›-
s›mdan oluflur. Corpus k›sm› da silindir fleklinde olan procorpus ön k›s›m ve flifl-
kince olan metacorpus veya median bulb arka k›s›m olmak üzere iki k›s›mdan
meydana gelir. Özefagus bir kapakç›k ile ba¤›rsa¤a aç›l›r. Nematodlar›n beslenme
özelliklerine ba¤l› olarak özefagus yap›s›nda de¤ifliklikler görülebilir. Tylenchida
tak›m›na ba¤l› nematodlarda özefagus 3 bölümden, Dorylaimida, Rhabditida ve
Mononchida gibi nematod gruplar›nda 2 veya 1 bölümden oluflmaktad›r. Ba¤›rsak
sindirim sisteminin önemli bir bölümü olup düz bir boru fleklindedir. Depo orga-
n› olarak kullan›l›r. Ba¤›rsa¤›n sonunda ise içi kitin ile kapl› olan rektum ve anüs
bulunur. Rektum; posterior olarak ba¤›rsa¤›n sonunda yer al›r ve anüs aç›kl›¤› ile
son bulur. Erkek bireylerde ise rektum ayn› zamanda spikulay› da içeren kütiküla
ile çevrili fliflkin bir flekil al›r.

Sinir Sistemi
Bitki paraziti nematodlarda geliflmifl bir sinir sistemi bulunur. Nöronlar sinir siste-
minin esas›n› oluflturan sinir hücreleridir. Sinir halkas› orta bulbusun hemen alt›n-
da bulunan boyun k›sm›n› sarar. Boyun k›sm›ndaki sinir halkas› 4 s›ra halindedir
ve özefagusun bu bölümüne “isthmus” ad› verilir. Hemizonid ise baz› örneklerde
görülmeyebilir ve boflalt›m deli¤inin hemen alt›nda veya üstünde, genellikle sinir
halkas›na karfl›l›k gelecek flekilde kütikula tabakas›na yak›n yer almaktad›r. Ayr›ca
bafl k›sm›nda veya vücudun herhangi bir yerinde papillalar bulunabilir ki bunlar
dokunma duyusu olarak ifllev görürler. Papillalar hafif bir deri ç›k›nt›s› fleklinde
olup genellikle bitki paraziti nematod türlerinde bulunmazlar. Ayr›ca sinir siste-
minde ilave olarak kimyasal maddelere duyarl› oldu¤u belirtilen “amphid” ve
“phasmid” ad› verilen organlar vard›r. Amphid vücudun ön k›sm›nda bafla yak›n
veya dudak bölgesinde bulunur ve stilet etraf›nda bulunan bunlara ait salg› bezle-
rine ba¤lanm›flt›r. Bu organ›n nematodun konukçusuna yönelmesinde önemli iflle-
vi vard›r. Phasmid, amphidin aksine nematodun kuyruk k›sm›nda bulunur ve sinir
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sistemi ile ba¤lant›s› vard›r. Phasmid küçük veya büyük yap›da delik gibi kütikula
çöküntüsüdür. Bunun küçük (pore) veya büyük (scutellum) olmas› ve ayr›ca bun-
lar›n anüsten uzakl›¤› baz› nematod gruplar›nda önemli teflhis karakteridir. Sinir
sistemi ile iliflkili olarak kimyasal ve mekanik al›c›lar olarak nematodlarda papilla,
seta, amphid, phasmid, deirid gibi yap›lar da bulunur.

Boflalt›m Sistemi
Nematodlarda boflalt›m sistemi nematodun de¤iflik vücut k›s›mlar›nda bulunabilir-
ken, baz› nematodlarda tamamen yok olmufltur. Bu sistem nematodlar›n iç yap›-
s›nda en fazla de¤ifliklik gösteren sistemlerden biridir. Basit bir boflalt›m tüp veya
deli¤inden ibarettir. Tipik olarak sistem 2 kanald›r ve bu kanal alt ve üstten birlefl-
mifltir. Bu durum bitki paraziti Tylenchidalarda üst ve alt uzant›s› olan tek bir ka-
nala dönüflmüfltür. Baz› türlerde ise bu sistem vücut boyunca uzanan yan kanallar-
dan oluflur.

Üreme Sistemi
Nematodlar genel olarak ayr› efleylidirler ancak nadir olarak hermafroditizm de
görülmektedir. Diflilerde üreme organ›; bir veya iki yumurtal›k, uterus, vagina ve
vulvadan meydana gelir. Yumurtal›k uzun bir boru fleklinde olup vücut içinde k›v-
r›mlar meydana getirir. Bitki paraziti nematodlarda yumurtal›k çok geliflmifl olup
meydana gelen yumurtalar yumurtal›k içerisinde tek s›ra halinde bulunurlar. Ute-
rus üreme sisteminin ortas›nda bulunan genifl bir bölgedir. Yumurtal›kta meydana
gelen yumurtalar uterus içerisinde döllenir, döllenmifl olan yumurtalar vaginadan
geçerek vulvadan d›flar› b›rak›l›rlar. Yumurtal›k çift oldu¤u zaman vulva vücudun
orta k›sm›na yak›n, tek oldu¤u zaman ise vücudun posteriorunda yer al›r. Erkek-
lerde üreme organ›; testis, sperma kanal› ve spikula denen çiftleflme organ›ndan
meydana gelir. Testisler de yumurtal›k gibi k›vr›ml› borucuklardan oluflur, say›lar›
bir veya iki adet olabilir. Testislerde meydana gelen ve olgunlaflan spermalar vü-
cudun kuyruk k›sm›nda yerleflmifl olan kloakaya gelirler. Spikula kloakan›n içeri-
sinde bulunur ve kitinden yap›lm›flt›r. Çiftleflme s›ras›nda bulundu¤u yerden d›fla-
r› ç›kar. Nematodlar›n erkeklerinde spikuladan baflka gubernakulum ad› verilen
yard›mc› çiftleflme organ› da bulunur. Gubernakulum vücut duvar›ndan meydana
gelmifltir, çiftleflme s›ras›nda spikulaya destek olur. 

Nematodlarda özel bir solunum ve dolafl›m sistemi bulunmaz. Vücut bofllu¤un-
da bulunan s›v› sayesinde hem dolafl›m hem de solunum ifllevi yerine getirilir.

B‹TK‹ PARAZ‹T‹ NEMATODLARIN B‹YOLOJ‹LER‹
Bitki paraziti nematodlar genellikle ayr› efleyli olduklar› için döllenmifl yumurta ile
ço¤al›rlar. Partenogenetik ço¤alma ise çok az görülür. Nematodlar›n yumurtalar›
genellikle oval veya küre flekilli olup, saydamd›r. Yumurtalar b›rak›ld›ktan k›sa bir
süre sonra embriyo geliflmeye bafllar ve birinci larva dönemi yumurta içerisinde ta-
mamlan›r. Genellikle ilk deri de¤ifltirme yumurta içerisinde gerçeklefltirilir ve ikin-
ci larva döneminde yumurtadan larvalar ç›kar. Larvalar genellikle 4 deri de¤ifltir-
dikten sonra ergin olurlar (fiekil 10.4).

Bitki paraziti nematodlarda görülen üreme flekilleri nelerdir?
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Kurakl›k ve yetersiz besin durumu gibi uygun olmayan koflullarda baz› türler
oluflturduklar› galler içerisinde uyufluk halde veya kist halinde canl›l›klar›n› y›llar-
ca sürdürebilirler. Bitki paraziti nematodlar beslenme özellikleri ve biyolojilerine
göre üç gruba ayr›l›rlar.

1. Endoparazit Nematodlar: Bitki dokular› içerisinde geliflmelerini tamamla-
yan ve yumurta b›rakan nematodlard›r. Genellikle bitki köklerinde yaflarlar
baz› türler ise bitkilerin sap, gövde, yaprak, çiçek ve tohumlar içerisinde ya-
flar ve beslenirler.

2. Yar› Endoparazit Nematodlar: Bu gruba giren nematodlar bafllar›n› ko-
nukçu bitkilerin dokular› içerisine sokarak beslenir ve bu flekilde yaflamlar›-
n› sürdürürler. Yumurtalar›n› bitki dokusu d›fl›na b›rak›rlar.

3. Ektoparazit Nematodlar: Bu nematodlar kök sisteminin d›fl›nda, toprakta
serbest olarak yaflarlar. 

KÜLTÜR B‹TK‹LER‹NDE ZARARLI B‹TK‹ PARAZ‹T‹
NEMATOD TÜRLER‹ VE ZARARLARI
Tak›m: Tylenchida
Familya: Meloidogynidae
Kökur Nematodlar› (Meloidogyne spp., Goeldi)
Kökur nematodlar›n›n 2. dönem larvalar› ve erkekler iplik fleklinde, diflileri armut
ve limon fleklinde mikroskobik canl›lard›r. Konukçu bitkinin köklerinde irili ufak-
l› urlar meydana getirmeleri ile kolayca tan›n›rlar. Diflileri 0.7-0.8 mm boyunda;
0.3-0.4 mm eninde; erkekleri 1.2-2 mm; larvalar› ise 0.3-0.5 mm boyundad›r. Bu öl-
çüler türlere göre de¤ifliklik gösterebilir. 

Difli vücudunun hemen arkas›ndaki bir k›sm› köke gömülü, bir k›sm› kök yüze-
yinde olan jelatinimsi bir kese içine yumurtas›n› depo ettikten sonra ölür. Yumurta
adedi konukçu cinsine ve nematod türüne göre de¤iflmekle beraber, bir kese için-
de ortalama 350 yumurta bulunur. Dünyada tar›m alan› olarak kullan›lan toprakla-
r›n % 52’si kökur nematodlar› ile bulafl›kt›r. Meloidogyne cinsinde 60’dan fazla tür
bulunmaktad›r (fiekil 10.5) ve bunlar içerisinde en önemlileri; M. arenaria, Neal
(Yerf›st›¤› kökur nematodu), M. hapla, Chitwood (Serin bölge kökur nematodu), M.
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incognita, Kofoid and White (Pamuk kökur nematodu) ile M. javanica, Treub (Ja-
va kökur nematodu)’d›r (Eisenback ve Triantaphyllou, 1991). Kökur nematodlar›n›n
en önemli konukçular› aras›nda; domates, patl›can, fasulye, h›yar, patates, fleker
pancar›, pamuk, tütün, biber, havuç, ›spanak gibi sebzeler ve muz, fleftali, erik, in-
cir, dut gibi çok y›ll›k meyveler yer almaktad›r (Whitehead, 1998). Nematodlar kök-
lerde urlanmalar›n oluflmas›na sebep olurlar köklerde meydana gelen bu urlanma-
lar en karakteristik zarar flekilleridir (Trudgill ve Blok, 2001) (Foto¤raf 10.9).

Kökur nematodlar› “endoparazit” nematodlard›r. Konukçusu oldu¤u bitkinin
kök sisteminde urlara neden olarak, bitkinin iletim dokular›n› bozar, topraktan su
ve besin al›flveriflini k›s›tlarlar. Bitkide geliflme yavafllar ve durur, bodurlaflma gö-
rülür. Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve silkmeleri olur. ‹nfeksiyon a¤›r ise bit-
ki tamamen kuruyabilir. 
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Kaynak:
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x/Taxadata/G076S
5.HTM (Eriflim
tarihi: 30.04.2011).

Foto¤raf 10.9
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Nematodun zarar derecesi, popülasyon yo¤unlu¤u ve bitki çeflidine göre de¤ifl-
mektedir. Bu nematod domates ve patl›canlarda genellikle % 25-35 aras›nda ürün
kayb›na neden olmakta, bu oran bazen % 50-60’a kadar yükselebilmektedir. Sera
koflullar›nda yetifltirilen h›yarlar da ise % 16-47 aras›nda ürün kayb›na neden ol-
maktad›r. Bakteri ve fungus gibi hastal›k etmenleri ile infekteli bitkilerde ise kökur
nematodlar›n›n zarar› daha da artmaktad›r.

Tak›m: Tylenchida
Familya: Heteroderidae
Kist Nematodlar› (Heterodera spp., Schmidt)
Kist formundaki di¤er nematodlar gibi Heterodera avenae grubu da bitkinin kök-
lerinde oluflturdu¤u beyaz kistlerle tan›nabilmektedir (Foto¤raf 10.10). Difliler ge-
nellikle tipik limon fleklinde ve 0.55-0.75 mm geniflli¤inde; erkekler iplik fleklinde
ve ortalama 1-1.4 mm uzunlu¤undad›r. Topra¤a dökülen kistlerden ç›kan 2. dö-
nem larvalar bitki kökünü infekte eder. Beslenmeye devam eden larvalar ergin ha-
le geçip çiftleflirler. ‹nfekteli köklerde beyaz kist fleklindeki difliler boyun k›sm›
kök dokusu içine girmifl, vücutlar› kök d›fl›nda as›l› olarak görülebilir. Difli öldük-
ten sonra vücut duvar› sertleflir ve koyulafl›r, d›fl koflullara dayan›kl› kahverengi bir
kist halini alarak yumurta ve larvalar› korur. Yumurtalar kistin içinde çok uzun y›l-
lar toprakta canl› olarak kalabilirler. Yumurtadan ç›k›fl genellikle hububat ekimin-
den 3,5 ay sonras›na rastlar. H. avenae y›lda bir döl verir ve k›fll›k ekimler hariç
larvan›n köke giriflinden 9-14 hafta sonra hayat dönemini tamamlar. Sonbahardaki
ekimlerde köke giren 2. dönem larvalar beslenemez ve geliflmelerini devam ettire-
mezler. ‹lkbaharda havalar›n ›s›nmas› ile ergin hale geçerler, bu nedenle k›fll›k
ekimlerde, nematodun hayat çemberini tamamlama süresi biraz daha uzamaktad›r.

Diflilerin beslenmesi sonucu kök dokusunda oluflan dev hücreler, bitkinin kök-
leri ile su ve besin al›m›n› k›s›tlar. Bu durum kist formundaki nematodlar›n tipik
özelli¤idir. Bulafl›k köklerde çatallanma, fliflkinlik, kütleflme ve genellikle haziran
ay›ndan itibaren kökler üzerinde beyaz kistler görülür. Bitkilerin toprak üstü aksa-
m›ndaki belirtiler tipik de¤ildir. Yapraklarda özellikle nitrojen ve fosfor gibi ele-
mentlerin eksikli¤ine benzer renk aç›lmalar› ile büyümede gerileme gözlenir. Kist-
lerin tarladaki da¤›l›mlar› homojen de¤ildir, bundan dolay› lokal bafllang›ç infeksi-
yonlar› görülür. H. avenae grubu içinde yer alan nematodlar›n en önemlileri H. fi-
lipjevi, H. mani, H. bifenestra, H. iri, H. hordecalis ve H. latipons’dur. H. avenae
grubu nematodlar›n konukçu geniflli¤i Graminae familyas› bitkileri ile s›n›rl›d›r.
Bu¤day, yulaf, arpa; çavdara oranla daha hassas konukçulard›r. 
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Tak›m: Tylenchida
Familya: Pratylenchidae
Lezyon Nematodlar› (Pratylenchus spp., Filipjev)

Genellikle 1 mm uzunlu¤un-
da veya daha küçük olan
uzun ipliksi formdaki, kuv-
vetli stileti olan nematodlar-
d›r (Foto¤raf 10.11, fiekil
10.6). Pratylenchus türleri-
nin tan›mlanmas›, erkek bi-
reylerin nadir görülmesi ve
türlerinin az say›da olmas›n-
dan dolay›; daha fazla teflhis
karakterine sahip olan difli
morfolojisine dayanmaktad›r
(Loof, 1991). Pratylenchus
cinsine ait 68 türün sadece
23 tanesinde erkek birey tes-
pit edilmifltir (Castillo ve
Vovlas, 2007). Pratylenchus

türlerinin vücutlar›, türlere göre de¤ifliklik göstermek ile birlikte genellikle küçük
yap›l›d›r. P. angulatus ortalama 0.36 mm vücut uzunlu¤una sahipken, P. morettoi
ortalama 0.74 mm vücut uzunlu¤una sahiptir (Luc ve ark., 1986). 
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A. Pratylenchus
crenatus difli,
anterior; B. lateral
alan; C: difli
posterior; D, E, F:
farkl› kuyruk tipleri
(Loof, 1960).

Foto¤raf 10.11

Pratylenchus
crenatus
ikinci dönem
larva (Resim:
U. Gozel).



Çok say›da ve benzer vücut uzunlu¤una sahip türleri vard›r. Yaln›zca boy uzun-
lu¤una bakarak türleri birbirinden ay›rt etmek ya da gruplara ay›rmak zordur. Ay-
r›ca, türlerin vücut uzunlu¤u biyotik ve abiyotik faktörlere göre de¤ifliklik göstere-
bilir. Pratylenchus’larda stilet k›sa ancak stilet tokmakç›¤› kuvvetli ve iyi geliflmifl-
tir. Pratylenchus cinsine ba¤l› türler yaflam döngülerini ortalama olarak 45-65 gün-
de tamamlarlar. Larva, ergin olana kadar dört gömlek de¤ifltirir. Türlerin geliflimi
nem, s›cakl›k vb. birçok faktöre ba¤l›d›r (Agrios, 1988).

Pratylenchus türleri beslenme flekillerine göre grupland›r›ld›¤›nda göç edici en-
doparazit nematodlar içerisinde yer al›rlar. Genellikle geliflmekte olan kök uçlar›n-
dan bitkileri infekte ederler. Nematodlar yaz aylar›nda daha h›zl› geliflme gösterir-
ler. Toprakta ve ölü bitki dokular›nda k›fllayabilirler. Köklerde çok say›da nemato-
dun endoparazit olarak beslenmesi sonucu, lokal yaralar ve lezyonlar meydana
gelir. 

Pratylenchus türleri polifag zararl›d›r ve 100’ün üzerinde konukçusu belirlen-
mifltir. Tah›llar, pamuk, yonca, tütün, elma, incir, fleftali, muz, çay, ceviz, baz› seb-
ze çeflitleri ve süs bitkileri de önemli konukçular› aras›nda yer almaktad›r. Genel
olarak stoplazmadan ve korteks hücrelerinden beslendiklerinden dolay› hücre du-
var›nda çökelmelere, korteks içerisinde uzayan kahverengi lekelere neden olur.
Bitkinin su ve besin maddesi al›m›n› azalt›r (De ve Elsen, 2002). 

Tak›m: Tylenchida
Familya: Tylenchulidae
Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans, Cobb)
Turunçgil nematodu difli bireyleri, bafl k›sm› boyun bölgesine kadar k›lcal kökle-
rin içinde, vücudun arka k›sm› ise böbrek veya fasulye tanesi fleklinde olup kökün
d›fl›nda bulunur (Foto¤raf 10.12). Boylar› 0.3-0.5 mm aras›ndad›r ve mikroskop al-
t›nda köklere bak›ld›¤›nda, mat beyaz renkte fliflkin diflilerin vücutlar›n›n arka k›-
s›mlar›n›n k›lcal köklere as›l› vaziyette durduklar› görülür. Bu bireylerin bafl k›s›m-
lar› kökün korteks tabakas› içine uzanm›flt›r. Erkek bireyleri ise iplik fleklinde ve
kök etraf›ndaki toprakta serbest olarak yaflar. Turunçgil nematodu “yar› endopara-
zittir”. Difli bireyler, vücudunun ön bölümü kök dokusu içinde, arka bölümü ise
kök d›fl›nda kalacak flekilde geliflmelerini tamamlarlar. 
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Foto¤raf 10.12

Bitki kök
dokusunda
beslenen
Tylenchulus
semipenetrans
diflileri 

Kaynak:
http://www.ufv.br/d
fp/disciplinasG/fip3
20/ChaveNematoid
es/Tylenchulus.htm
(Eriflim tarihi:
30.04.2011).

Üç yaprakl›: Turunçgil
anac›.



Yumurtalar›n› jelatinimsi bir madde içerisinde ve kökün d›fl yüzeyine tek tek b›-
rak›rlar. Kök üzerinde yo¤un infeksiyon sonucu bu jelatinimsi maddelere toprak
parçac›klar›n›n yap›flmas› ile infekteli kökler kirli bir görünüm al›rlar. Yumurta b›-
rakma ifllemi 1-2 günde tamamlanmaktad›r. Yaflam› boyunca köke sabit geliflen di-
fli birey 70-120 yumurta b›rakabilir. Turunçgil nematodunun geliflme süresi toprak
s›cakl›¤›, konukçu tür ve çeflidine ba¤l› olarak 6-8 hafta sürmektedir. En uygun ge-
liflme s›cakl›¤›n›n da 25 °C oldu¤u tespit edilmifltir. Bu türün erkek ve difli bireyle-
ri bulunmas›na ra¤men üreme genellikle partenogenetiktir. Genellikle hafif alkali
topraklar› tercih ederler. Asidik reaksiyonlu topraklarda ve s›cakl›¤›n 20 °C’nin al-
t›na düfltü¤ü durumlarda popülasyonda azalma olmakta ve mevsimlere göre s›cak-
l›¤a ba¤l› olarak popülasyon dalgalanmalar› görülmektedir. Bir y›lda popülasyo-
nun genellikle ilkbahar ve sonbahar aylar›nda 2 aktif büyüme döneminin oldu¤u
bilinmektedir. En düflük popülasyon yo¤unlu¤una ise toprak s›cakl›¤›n›n düfltü¤ü
ve buna ba¤l› olarak k›lcal kök gelifliminin s›n›rl› düzeyde oldu¤u k›fl ve kök geli-
fliminin yavafl oldu¤u yaz aylar›nda rastlan›r. Turunçgil nematodunun difli bireyle-
ri k›lcal köklerin kabuk hücrelerini zedeleyerek bafllar›n› içeriye sokarlar ve kökün
özsuyunu emerek köklerde zararl› olurlar. Özsuyun nematodlar taraf›ndan al›nma-
s› ve iletken doku hücrelerinin tahrip edilmesi nedeni ile de normal su nakli yap›-
lamad›¤›ndan a¤açta su dengesi bozulur. Ayn› zamanda a¤aç için yeteri kadar mi-
neral besin elementleri temin edilemez. Bunun sonucunda geliflmede durgunluk,
gerileme ve susuzluk belirtileri görülür. Yapraklarda manganez, demir, bak›r, fos-
for gibi mikro besin elementi noksanl›klar› görülür. Genç a¤açlarda ise büyüme-
nin azalmas› nedeni ile bodurlaflma görülür. Turunçgil nematodunun köklerde
beslenmesi sonucu turunçgil a¤açlar›n›n toprak üstü aksam›nda meydana gelen bu
belirtiler, di¤er hastal›k etmenlerinin ve besin elementi noksanl›¤›n›n meydana ge-
tirdi¤i belirtilere çok benzer. Bu nedenle sadece toprak üstü aksam›ndaki belirtile-
re bakarak turunçgil nematodu zarar› oldu¤u konusunda kesin karar verilemez.
K›lcal köklerin d›fl yüzeyinde bulunan yumurta paketlerindeki jelatinimsi madde-
ler küçük toprak parçac›klar›n›n köke yap›flmas›na, bu nedenle infekteli köklerin
sa¤l›kl› köklerden daha kal›n ve kirli bir görünüm almas›na neden olurlar. Ayr›ca
nematodun k›lcal köklerde beslenme yerlerinde oluflan yaralardan mikroorganiz-
malar›n infeksiyonu kolaylafl›r ve böyle kökler daha erken çürümeye bafllarlar.
Bundan dolay› kökün d›fl kabu¤u rahatça kökten ayr›l›r. Turunçgil nematodu dün-
yada turunçgil üretilen her yerde yayg›n olarak bulunmaktad›r. Türkiye turunçgil
alanlar›nda da yayg›n olarak bulunmaktad›r (Elekçio¤lu ve Gözel, 2001). Turunç-
gil ve çeflitleri (Rutaceae familyas›na ba¤l› 75 tür) esas konukçular›n› oluflturmak-
tad›r. Rutaceae familyas› d›fl›nda sadece asma, zeytin, incir, Trabzon hurmas› ve
leylak bu nematodunun konukçular› olarak bilinmektedir. Turunçgil nematodu-
nun 3 ›rk› tespit edilmifltir. 

Citrus ›rk›: ABD ve ‹talya’da bulunur ve Citrus türlerinde Carrizo citrange,
Troyer citrange, zeytin (Olea europa), asma (Vitis vinifera) ve Trabzon hurmas›n-
da (Diospyros spp.) iyi geliflirken üç yaprakl› (Poncirus trifoliata)’da zay›f geliflir
veya geliflemez.

Akdeniz ›rk›: Akdeniz ülkelerinde yayg›n bulunur. Citrus ›rk›na benzer ancak
zeytinde geliflemez.

Poncirus ›rk›: ABD’nin Kaliforniya eyaletinde saptanm›flt›r. Poncirus trifolia-
ta’n›n da dahil oldu¤u birçok turunçgil çeflidinde ve asmada geliflirken, zeytinde
geliflemez. 

Bitki paraziti nematod türlerine ›rklar›n bilinmesinin önemi nedir?
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N. Uygun, “Türkiye Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele” Kitab›ndan Turunçgillerde
Zararl› Nematodlar ve Entegre Mücadelesi bölümünden konuyla ilgili daha fazla bilgi edi-
nebilirsiniz (2001, Adana).

Tak›m: Tylenchida
Familya: Heteroderidae
Patates Kist Nematodlar› (Globodera rostochiensis (Wollenweber)
G. pallida) (Stone)
Patates kist nematodlar› bitki kökleri üzerinde ç›plak gözle görülebilen önceleri
krem, alt›n sar›s› renkte olan daha sonra aç›k kahverengileflen yuvarlak kistlerle ta-
n›n›rlar (Foto¤raf 10.13). Kistlerin ortalama boyu 0.68 mm, eni ise 0.54 mm’dir.
Kistler içi yumurta dolu olan ölü difli vücudu olup posterior k›sm›nda ç›k›nt› yok-
tur. Erkekleri ince, uzun iplik fleklindedir. Dayan›kl› dönem olan kistler toprakta
konukçu bitkilerinin bulunmamas› halinde; canl› yumurtalar›n› y›llarca (10-30 y›l
kadar) toprakta muhafaza ederler. Uygun flartlar sa¤land›¤›nda yumurtadan ç›kan
2. dönem larvalar kisti delerek d›flar› ç›kar. Bu larvalar bitki köklerini infekte eder
ve kök içinde beslenerek 3. ve 4. dönem larva haline geçer daha sonra ergin olur-
lar. Ergin difliler kökler üzerinde boyun k›s›mlar› kök içinde vücut k›s›mlar› ise kö-
kün d›fl›nda olarak beslenmelerine devam ederler. Difliler bafllang›çta armut flek-
linde veya beyaz›ms› renktedir. Daha sonralar› yuvarlaklafl›r.

Kistler Globodera rostochiensis’te alt›n sar›s›, G. pallida’da krem rengini al›r. Di-
fliler öldükten sonra kist halini ald›¤›nda kahverengileflir ve topra¤a dökülür. Pata-
tes üretilmesi için uygun olan kumlu, humuslu, % 50-75 su kapasiteli topraklar kil-
li, a¤›r topraklara oranla nematod geliflmesi için daha uygundur. Patates kist nema-
todlar› y›lda bir döl verir. Ancak popülasyonlar› bir döl süresince 100 kat› kadar ar-
tabilir. Toprakta patates yetifltirilmemesi halinde popülasyonu her sene % 30-33
oran›nda azal›r. 

Konukçu bitkilerin kökünde nematodlar›n beslenmesi sonucu; kökün iletim
demetlerinde oluflan dev hücreler bitkinin su ve besin al›m düzenini bozar. Kök-
lerde çatallanma, fliflkinlik, kütleflme olur. ‹nfeksiyonun bafllang›c›nda bitkilerin
toprak üstü aksam›nda ocaklar halinde zay›flama, geliflme gerili¤i, solgunluk görü-
lür. En önemli konukçusu patatesdir.
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Foto¤raf 10.13

Patates kist
nematodunun bitki
köklerindeki kistleri

Kaynak:
http://gardener.wiki
a.com/wiki/Potato_
cyst_nematode
(Eriflim tarihi:
30.04.2011).
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Tak›m: Tylenchida
Familya: Anguinidae
So¤an Sak Nematodu (Ditylenchus dipsaci, Kühn)
Difli ve erkekleri ipliksi formda olup, boylar› 1-1.3 mm uzunlu¤undad›r. Bitkilerin
sak, sürgün ve yapraklar›nda endoparazit olarak beslenir ve zararl› olurlar. Nadi-
ren bitkilerin köklerinde zarar meydana getirirler. Konukçu bitkiler, nematodun
yaflam› için uygun olmayan duruma geldi¤inde nematodlar bitkiyi terk ederek
topra¤a geçerler. A¤›r yap›l› topraklardaki nematod popülasyonu hafif yap›l› top-
raklara oranla daha fazlad›r. So¤an sak nematodu bitki dokusu içinde ve toprakta
dördüncü dönem larva halinde uzun süre canl› kalabilir. So¤anda 15 °C’de yaflam
döngüsünü 19-23 günde tamamlar, dört deri de¤ifltirdikten sonra ergin bireyler
meydana gelir. En h›zl› üreme ve en yüksek zarar 15 °C’de meydana gelir. Bitki-
lerde hücrelerin orta lamelinin bozulmas›na neden olurlar. So¤an sak nematodu
ile bulafl›k bitkilerde flekil bozukluklar› meydana gelmekte ve bulafl›k yumrular
pazar de¤erini yitirmektedir (Decker, 1981). fiiddetli infeksiyonlarda bitki ölümle-
ri görülür. Konukçuya, bölgeye ve nematod popülasyonuna ba¤l› olarak so¤an ve
so¤anl› süs bitkilerinde % 5-100 aras›nda zarar meydana getirebilir. Ditylenchus
dipsaci’nin 44 familyaya ba¤l›, 450’nin üzerinde konukçusu tespit edilmifltir. D.
dipsaci’nin konukçusuna özelleflmifl çok say›da ›rk› vard›r. Bitkilerin geliflimi için
uygun, ancak nematod aktivitesi için yetersiz olabilecek s›cakl›klardaki erken
ekim, nematoddan kaynaklanan ürün kayb›n› genellikle azaltmaktad›r (Roberts ve
ark., 1981).

Tak›m: Dorylaimida
Familya: Longidoridae
Kamal› Nematodlar (Xiphinema spp., Cobb)
Kamal› nematodlar oldukça uzun, erkek ve diflisi iplik formunda olan nematod-
lard›r. Bafl bölgesinde 200 mikrona kadar varan uzunlukta çok uzun stiletleri var-
d›r. Kamal› nematodlar içerisinde ba¤lardaki bulafl›k soysuzlaflma virüsünün tafl›-
y›c›s› olan Xiphinema index’in kuyruk k›sm›n›n sonunda çok belirgin olmak üze-
re parmak fleklinde bir ç›k›nt› vard›r. Köklerin özsuyunu emerek beslenen larva-
lar olgunlaflt›ktan sonra çiftleflerek çevresindeki topra¤a yumurtalar›n› b›rak›rlar
ve yumurtadan ergin hale geçinceye kadar dört larva devresi geçirirler. X. index
sera flartlar›nda hayat devresini 22-27 günde tamamlad›¤› halde, di¤er türlerde bu
süre 1-3 y›l aras›nda de¤iflir. Kamal› nematodlar genellikle orta ve hafif yap›da ve
pH’s› 6,5-7,5 olan topraklar› tercih ederler. Geliflmeleri için optimum s›cakl›k 16-
28 °C aras›nda de¤iflmekte ve en yüksek üreme 29 °C’de olmaktad›r. Ektoparazit
olan Kamal› nematodlar›n köklerde beslenmelerinden dolay› kök ucunda fliflme,
saçaklanma, k›vr›lma, çürüme ve bir y›ll›k emici köklerin uç k›s›mlar›nda aç›lma-
m›fl bezelye çiçe¤ine benzer fliflkinlikler gibi belirtiler görülür. X. index’in beslen-
mesi sonucu kök uçlar›nda fliflkinlikler ve nekrotik lekeler meydana gelir. Böyle
zarar görmüfl köklerin büyümesi zamanla durur ve üzerindeki nekrotik lekeler bü-
yür. Histolojik olarak X. index’in beslendi¤i hücreler afl›r› büyürler. Bu hücrelerin
duvarlar› parçalanarak çok çekirdekli hale gelir. Bu flekilde bir oluflum sonucu
köklerde fliflkinlikler meydana gelir. X. americanum’ da köklerin büyümesini en-
geller ve kök sisteminin azalmas›na neden olur. Ancak X. index’de oldu¤u gibi
köklerde fliflkinliklere ve belirgin nekrozlara neden olmaz. Ayr›ca kamal› nema-
todlardan X. index asmalarda bulafl›k soysuzlaflma virüsünün tafl›y›c›s› oldu¤un-
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dan bu türün önemi bir kat daha artmaktad›r. Bulafl›k soysuzlaflma virüsünün X.
index ile birlikte bulundu¤u durumlarda asmalar›n yapraklar›nda sararmalar, çift
yaprak, çift sülük, bo¤um aralar›n›n k›salmas›, yelpaze yaprakl›l›k, asmada bodur-
laflma, çubuklarda yass›laflma, salk›mlar›n danelerinin irili ufakl› olmas› gibi belir-
tiler görülür. Kamal› nematodlar›n topraktaki yo¤unlu¤u oldukça az oldu¤undan
bitkide sadece beslenmeden dolay› yapt›klar› direk zararlar› önemsenecek oranda
de¤ildir. Fakat virüs vektörü oldu¤u bilinen X. index, virüs hastal›¤› ile birlikte as-
malarda zay›flama, durgunluk ve verimde azalma meydana getirerek ba¤larda %
30-40’a varan oranlarda zarara neden olur. X. index’in önemli konukçular›; ba¤,
incir, antep f›st›¤›, gül, turunç, çilek, domates, elma, kuflkonmaz, lahana, havuç,
yonca ve fleftalidir.

Tak›m: Tylenchida
Familya: Aphelenchoididae
Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi, Christie)
Bu tür tohum kökenli yani tohumla tafl›nan bir tür olup “white tip” beyaz uç has-
tal›¤›na neden olur. Difli ve erkek bireyler iplik fleklindedir ve boylar› 0.5-0.7 mm
aras›ndad›r. Bafl bölgesi yuvarlak, hafif bo¤umludur. Stileti 10-12.5 mikron uzun-
luktad›r. Kuyruk konik olup uç k›sm›nda 2-4 parçal› bir ç›k›nt› bulunur. Duyarl›
bitkiler belirgin bir simptom göstermemekle birlikte ekonomik kay›p oluflan bitki-
lerde baz› belirtiler görülür. Erken dönemlerde büyüme noktalar›nda yaprak k›n-
lar›n›n iç k›sm›na yerleflerek ektoparazit olarak beslenir. Bu flekilde beslenme so-
nucu yeni oluflan yapraklar›n uç k›s›mlar›nda renk aç›lmalar› ve beyazlaflma mey-
dana gelir. Daha sonra renk aç›lmalar› olan bu uç k›s›mlar kuruyup k›vr›l›rken yap-
ra¤›n di¤er k›s›mlar› normal kal›r. Nematodlar›n say›lar› sapa kalkma döneminde
artar. Bu belirtiler sapa kalkma döneminde daha da belirgin bir hal al›r. Ayr›ca sal-
k›mlar› çevreleyen bayrak yapraklarda bükülme oluflur ve bu durum geliflmeyi en-
gelleyerek salk›mlar›n küçük kalmas›na, dane say›s› ve büyüklü¤ünün azalmas›na
neden olur. ‹nfekteli salk›m k›sal›r, baflakç›k azal›r ve az oranda dane dolumu olur.
Daneler küçülür, biçimi de¤iflebilir ve rengi bozulabilir. ‹nfekteli bitkiler geç ol-
gunlafl›r ve kardefller üzerinde steril baflakç›k oluflur. Nematodlar olgun daneden
baflka bitkinin kuru k›s›mlar›nda, salk›m ve samanda da uyufluk halde bulunur.
Tohumlar› infekte eden nematod say›s› tohum bafl›na 1-64 aras›nda de¤iflir. Nema-
todlar›n % 90’› kavuz iç yüzeyinde, geri kalan› da dane üzerinde bulunur. Çeltik
beyaz uç nematodu ile infekteli tohum ekildi¤inde çeltik danesinin kabu¤u alt›n-
da uyufluk dönemde bulunan nematodlar hemen aktif hale geçerler. Bu nematod-
lar kuru dane kabuklar› üzerinde 2-3 y›l canl› kalabilirler. Daneden topra¤a geçti-
¤inde 4 ay içinde ölürler. Bitkinin erken döneminde yaprak k›nlar› içinde az say›-
da bulunurlar ve apikal meristem çevresinde ektoparazit olarak beslenirler. Ana
sap genellikle kardefllerden daha yüksek oranda infekte olur. Kardefllenme zama-
n›n›n sonuna do¤ru nematod say›s› artar. Nematodlar bitkinin çiçek salk›mlar›na
ve yaprak sap diplerine yumurtalar›n› b›rak›rlar. Bitkinin büyümesi ile yukar› do¤-
ru tafl›n›rlar. Geliflmeleri için optimum s›cakl›k olan 21-25 °C’de y›lda birkaç döl
verebilirler. Bu nematod ile mücadelede dayan›kl› çeflitler kullan›labilir. Ayr›ca çel-
tik tohumlar› 52-53 °C s›cak suda 15 dakika kadar bekletilerek, danelerde bulunan
nematodlar öldürülebilir.
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KÜLTÜR B‹TK‹LER‹NDE ZARARLI B‹TK‹ PARAZ‹T‹
NEMATODLAR ‹LE SAVAfiIM
Bitki paraziti nematodlar ile baflar›l› bir mücadele yapabilmek için nematodun ta-
n›m›n›, konukçu bitkilerini, davran›fl ve hayat döngülerini iyi bilmek gerekir. 

Karantina Önlemleri
Kültür bitkilerinde zararl› nematodlar kendi aktif hareketleri ile ancak çok k›sa me-
safelere hareket edebilirler. Bu nedenle nematodlar›n bir yerden bir yere tafl›nma-
s› daha çok insanlar arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda nematodlar; rüzgar,
su gibi etmenler ve evcil veya yabani hayvanlardan kufllar ile yay›labilirler.

Aktif dönemlerinde olan nematodlar çevre flartlar›na karfl› çok hassast›rlar an-
cak durgun dönemlerinde uzun mesafelere yay›lmak için çok uzun süre canl›l›kla-
r›n› korurlar. Nematodlar toprak ve bitki materyallerinin insanlar taraf›ndan tafl›n-
malar› ile k›sa veya uzun mesafelere tafl›n›rlar. Özellikle toprak nematodlar›n tafl›n-
mas›nda önemli bir role sahiptir. Çünkü birçok bitki paraziti nematod toprakta
uzun süre canl› kalabilir ayr›ca infekteli bitkiler ile de tafl›nabilirler. Örne¤in fleker
pancar› kist nematodu H. schachtii fleker pancar› fidelerinde bulunur. Ayn› flekil-
de Anguina spp., ve Ditylenchus spp.’ler tohum, fide, yumru ve so¤an gibi bitki
materyalleri ile tafl›nabilirler. Nematodlar toprak ifllemede kullan›lan alet ve maki-
neler ile de tafl›nabilmektedir. Örne¤in traktörlerin tekerlekleri ve pulluklardaki
topraklar ile bir yerden baflka bir yere yay›labilirler. Nematodlar›n tafl›nmas›nda,
sulama suyu ve ya¤mur sular› da önemli bir rol oynamaktad›r. Nematodlar özellik-
le uzun mesafelere suda uzun süre canl› kalma sürelerine ba¤l› olarak yay›labilir-
ler. Rüzgar da nematodlar›n yay›lmas›nda önemli bir etkiye sahiptir özellikle de
fliddetli rüzgarlara ba¤l› olarak, küçük toprak partikülleri ile birlikte nematodlar da
uzun mesafelere tafl›nabilirler. Ancak baz› nematodlar bu flekilde tafl›nmaya daya-
namayarak ölebilirler. 

Nematodlar›n tafl›nmas›nda sözü geçen etmenler oldukça etkili oldu¤u için, ya-
y›lmalar›na engel olacak sanitasyon yöntemlerinin uygulanmas› ve karantinaya ta-
bi nematodlar›n yurt içi ve yurt d›fl› ithal ve ihraçlar›na engel olmak gerekmekte-
dir. Sertifikal› tohum, tohumluk, fide veya fidan tercih edilmelidir. Ayr›ca iç ve d›fl
karantina önlemleri üzerinde önemle durulmal›, karantinaya tabi nematodlar› içe-
ren bitki materyalleri ithal edilmemelidir. 

Ekim Nöbeti
Bitki paraziti nematodlar›n genelde belirli bir konukçu tercihi vard›r e¤er nema-
tod uygun bir konukçusunun olmad›¤› ortamda 3-4 y›l kal›rsa popülasyonu çok
düflük seviyelere iner ve orada tekrar istenilen bitkinin tar›m› yap›labilir. Özellik-
le fleker pancar› kist nematodu, H. schachtii ve yoncadaki sak nematodu D. dip-
saci’nin mücadelesinde bu flekilde bir uygulama yap›labilir. Ne yaz›k ki kökur ne-
matodu gibi oldukça fazla konukçu say›s›na sahip olan türlerde, münavebe yap-
mak mümkün de¤ildir. Ancak kökur nematodlar›n›n çok say›da konukçusu olma-
s›na karfl›n bu nematodlar›n ›rklar›n›n oluflu ve bu ›rklar›n›n tespit edilmesi ile
özellikle son y›llarda bu nematoda karfl› k›smen münavebe yapma flans› ortaya
ç›kmaktad›r.
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Kültürel Önlemler
Nematod popülasyonunun yüksek oldu¤u durumlarda ekim ve hasat zamanlar›n›n
ayarlanmas› veya onlara uygun olarak yap›lmas› mücadelede oldukça iyi sonuçlar
verebilmektedir. Patates kist nematod larvalar›n›n, patates yumrular›na girmeden
önce hasat edilmesi ile nematod zarar› engellenerek yüksek oranda ürün art›fl› sa¤-
lanabilmektedir.

Nadas: S›cak ve kurak iklim koflullar›nda, ekim nöbetinin bir flekli olarak or-
taya ç›kabilir. Topra¤›n s›cak ve kurak zamanlarda 2-3 defa sürülerek alt üst edil-
mesi ile s›ca¤a ve günefl ›fl›¤›na maruz kalan nematodlar ölebilmektedir. 

Solarizasyon: Sera ve dar alanlarda toprak ifllendikten sonra tava haline geti-
rilir, üzeri polietilen örtü ile kapat›l›r ve güneflin etkisi ile toprak s›cakl›¤› yükselir.
Toprak derinli¤ine ba¤l› olarak nematodlar›n yaflamlar›n› devam ettirmesinin müm-
kün olmad›¤› toprak s›cakl›¤› de¤erlerine ulafl›ld›¤›ndan nematodlarda ölümler
meydana gelmektedir. Solarizasyon özellikle s›cak iklim bölgelerinde ve s›cakl›¤›n
en yüksek oldu¤u yaz aylar›nda uygulanmal›d›r.

Tuzak Bitki Yetifltirilmesi: Belirli nematod türlerine duyarl› ekonomik öne-
mi olmayan konukçu bitkilerin nematod ile bulafl›k alanlarda yetifltirilmesi esas›na
dayan›r. Özellikle kökur nematodu gibi endoparazit nematod türlerinin mücadele-
sinde kullan›lan bir yöntemdir. Bu uygulamada toprakda bulunan endoparazit ne-
matodlar›n, tuzak bitki köklerine giriflinden sonra tuzak bitkilerin sökülerek ortam-
dan uzaklaflt›r›lmas› ile nematod popülasyonu azalt›l›r. 

S›cakl›k Uygulamalar›
Fiziksel yöntemlerden olan s›cakl›k uygulamas› ile nematodlarda ölüm meydana
gelir. Bu yöntemde s›cakl›k derecesi ve uygulama süresi önemlidir. Ditylenchus
dipsaci ile infekteli so¤anl› süs bitkilerinin 43.5 °C’de suda 4 saat bekletilmesi ile
nematodlarda yüksek oranda ölüm meydana gelir. Anguina tritici ile bulafl›k bu¤-
day danelerinin 49 °C’de 30 dakika veya 50 °C’de 10 dakika tutulmas› ile nematod
popülasyonunda önemli düflüfller sa¤lanm›flt›r. 

Dayan›kl› Bitki Seçimi
Baz› bitki çeflitleri bitki paraziti nematodlara karfl› do¤al dayan›kl›l›k gösterir. Son
y›llarda yap›lan ›slah çal›flmalar› ile nematodlara karfl› dayan›kl›l›k gösteren kültür
bitkisi çeflitleri belirlenerek nematodlar›n mücadelesinde kullan›lmaya bafllanm›fl-
t›r. Yine ayn› flekilde dayan›kl› bitkilerden, nematodlara dayan›kl›l›k gösteren gen-
lerin kültür çeflitlerine aktar›lmas› yolu ile de bitkilerde nematodlara karfl› dayan›k-
l›l›k sa¤lanabilmektedir. Kadife çiçe¤i, kuflkonmaz vb. bitkilerin kökur nematodla-
r› ve Pratylenchus spp.’ne karfl› dayan›kl›l›k gösterdi¤i belirlenmifltir (Steiner,
1941).

Biyolojik Mücadele
Nematodlar ile kimyasal mücadelenin çevreye, do¤al hayata, sulara ve insan sa¤-
l›¤›na olumsuz etkileri ile uygulanmas›n›n zor ve pahal› olmas›ndan dolay› özellik-
le son y›llarda nematodlara karfl› mücadelede biyolojik mücadele çal›flmalar›na
a¤›rl›k verilmektedir. Toprakta bulunan birçok fungus, bakteri ve predatör nema-
tod türleri bitki paraziti nematodlar›n do¤al düflmanlar›d›r. Bu do¤al düflmanlar
aras›nda nematodlar› parazitleyen ve popülasyonlar›n› düflüren antagonistik özel-
likteki fungus ve bakteriler büyük öneme ve biyolojik mücadele etmeni olarak
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yüksek potansiyele sahiptirler (Viaene ve Abawi, 2000). Son y›llarda yap›lan çal›fl-
malarda nematodlar›n biyolojik mücadelesinde antagonistlerin kullan›lmas› ile ol-
dukça baflar›l› sonuçlar›n al›nabildi¤i görülmüfltür (Stirling, 1991). 

Kimyasal Mücadele
Bitki paraziti nematodlar ile mücadele kullan›lan ve nematod öldürücü kimyasal
maddelere “nematisit” ad› verilir. Nematisitler genellikle topra¤a uygulan›rlar.
Nematisitlerden belirli bir süre sonra gaz haline geçenler vard›r, bunlar da top-
rak fumigantlar› olarak adland›r›l›r. Nematisitler sistemik ve kontak etkili olabi-
lirler. Nematisitlerin pahal› olmas› nedeni ile genellikle çok genifl alanlarda kim-
yasal mücadele ekonomik de¤ildir. Bu nedenle sera vb. birim alandan yüksek
gelir elde edilebilen dar alanlarda kimyasal mücadele daha yayg›n ve etkin ola-
rak uygulanmaktad›r.

O. Ecevit ve F. Akyaz›, Bitki paraziti nematodlar kitab›ndan bitki paraziti nematodlarla mü-
cadele bölümünden konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz, (2010, Ordu).

Bitki paraziti nematodlar ile mücadelede uygulanan mücadele yöntemleri nelerdir?
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Nematisit: Yaln›zca nematod
öldürücü özelli¤e sahip
tar›m ilac›.

Fumigant: Uygulama sonras›
gaz haline geçen tar›m ilac›.
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Akarlar› di¤er yak›n eklembacakl› gruplar›ndan

ay›rt etmek

Akarlar “Eklembacakl›lar” flubesi içinde yer alan
di¤er akraba gruplardan en belirgin flekli ile ergin
öncesi ve erginlerinin dört çift baca¤a sahip ol-
mas›, antenleri ve kanatlar›n›n olmamas›yla ko-
layca ay›rt edilebilirler. Akarlar›n büyük ço¤unlu-
¤unda dört çift bacak olmas›na karfl›n Eriophyi-
dae familyas› nimf ve erginlerinin her zaman iki
çift baca¤a sahip olmas› onlar› kendileri ile akra-
ba eklem bacakl›lardan ay›ran bir di¤er özelliktir.

Akarlar›n morfolojik ve biyolojik özelliklerini ifa-

de etmek

Akarlar farkl› vücut morfolojik özellikleri ile di-
¤er akraba gruplardan ayr›l›rlar. Bir akar vücudu
a¤›z parçalar› olan chelicera ve palpuslar› bar›n-
d›ran gnathosoma ve bacaklar›n bulundu¤u k›-
s›m olan idiosomadan meydan gelmifltir. Bacak
di¤erlerinden farkl› olarak genu ad› verilen bir
bölüme daha sahiptir. Akarlar anatomik özellik-
leri aç›s›ndan böcekler ile benzerlik göstermele-
rine karfl›n biyolojilerine ba¤l› geliflme süreleri
genel olarak böceklerden çok daha k›sa ve üre-
me güçleri oldukça yüksektir. 

Zararl› ve avc› akar türlerini ve kültür bitkilerine

etkilerini anlatmak

Farkl› yaflay›fl ve beslenme özelliklerine sahip
çok say›da akar türü olmas›na karfl›n, kültür bit-
kilerinde zararl› akarlar›n büyük k›sm› Tetrany-
chidae, Eriophyidae, Tarsonemidae ve Tenuipal-
pidae gibi familyalar içinde yer almaktad›r. Bu
akarlar morfolojik aç›dan birbirlerinden farkl›l›k
gösterirler, örne¤in eriophyid akarlar iki çift ba-
ca¤a sahipken, tenuipalpid akarlar di¤erlerine
göre çok daha yavafl hareket eden yass› flekilli,
tetranychid akarlar a¤ örme yetene¤ine, tarso-
nemid akarlar ise fleffaf bir yap›ya sahiptir. Bu
özelliklerin bilinmesi zararl› akar türü hakk›nda
tahmin yapmada ve bunlar› avc› akarlardan ay›r-
mada uygulay›c›ya ipuçlar› verebilir. Böceklerle
mücadele de oldu¤u gibi zararl› akarlar ile mü-
cadelede de do¤ru teflhis mücadelenin baflar›
flans›n› art›r›r. 

Akarlar ile mücadelede kullan›lan savafl›m yön-

temlerini aç›klamak

Kimyasal mücadele bugün için zararl› akarlara
karfl› kullan›lan en belli bafll› savafl yöntem ol-
mas›na karfl›n, akarlar bir çok do¤al düflman›
olan organizmalard›r. Bu nedenle kimyasal sa-
vafltan önce do¤ada bulunan avc›lar›n akarlar ile
mücadele kullan›m›n desteklenmesi en baflta ge-
len yöntem olmal›d›r. Çünkü akarlar›n yüksek
üreme gücü nedeni ile sürekli yap›lan kimyasal
savafl akarlar›n k›sa süre içinde insektisit ve aka-
ristlare karfl› dayan›kl›l›k kazanmalar›na neden
olmaktad›r. Bu sonuçta akarlara karfl› baflar›l› bir
savafl yapma olana¤›n› ortadan kald›rmaktad›r. 

Bitki paraziti nematodlar› tan›y›p morfolojik ve

biyolojik özelliklerini ifade etmek

Hayvanlar aleminde yer alan bitki paraziti nema-
todlar özellikle topraktaki benzer di¤er canl›
gruplar›ndan saydam fleffaf bilateral simetri gös-
teren uzun ipliksi vücutlar› ve bitki paraziti olan-
larda bafl k›sm›nda stiletlerinin olmas› ile karak-
terize edilebilirler. Baz› türlerin ise difli bireyleri
fliflkinleflip limon armut vb. de¤iflik formlarda ola-
bilirler. Vücutlar›nda iskelet olmamas› ve sadece
boyuna kaslar›n olmas› nedeni ile de di¤er orga-
nizmalardan farkl›l›k gösterirler. Bunlar toprak
solucanlar›ndan da vücutlar›n›n ç›plak gözle gö-
rülemeyecek kadar küçük olmas› (0.2-5 mm) ve
saydam segmentsiz yap›lar› ile de rahatl›kla ay›rt
edilebilirler. Genellikle ayr› efleyli olan ve döl-
lenmifl yumurta ile ço¤alan nematodlarda nadir
olarak partenogenetik ço¤almada görülür. ‹lk de-
ri de¤ifltirme yumurta içerisinde gerçekleflir ve
ikinci larva döneminde larvalar yumurtadan ç›-
kar, nematodlar ço¤unlukla 4 deri de¤ifltirdikten
sonra ergin olurlar. Bitki paraziti nematodlar bes-
lenme özelliklerine ve biyolojik farkl›l›klar›na gö-
re de endoparazit, yar› endoparazit ve ektopara-
zit olarak 3 gruba ayr›l›r.
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Nematodlar›n türlerini ve kültür bitkilerine za-

rarlar›n› anlatmak

Kültür bitkilerinde birçok bitki paraziti nematod
türü zararl› olabilmektedir. Ancak Dünyada eko-
nomik anlamda zararl› olan ve en yayg›n olarak
bulunan bafll›ca bitki paraziti nematod türleri ise
daha s›n›rl›d›r. Bunlardan en zararl› olanlar› kö-
kur nematodlar›, kist nematodlar›, lezyon nema-
todlar›, turunçgil nematodu, patates kist nema-
todlar›, so¤an sak nematodu, kamal› nematodlar,
çeltik beyaz uç nematodu gibi nematodlard›r.
Bunlar biyolojilerine ve farkl› beslenme özellik-
lerine göre kültür bitkilerinin de¤iflik organlar›n-
da zararl› olurlar ve çeflitli simptomlar meydana
getirirler.

Nematodlara karfl› kullan›lan mücadele yöntem-

lerini aç›klamak

Bitki paraziti nematodlar ile savafl›m esas yaflama
ortamlar›n›n toprak olmas› nedeni ile di¤er bir-
çok zararl› türe oranla daha zor ve masrafl› ol-
maktad›r. Nematisitlerin direkt olarak topra¤a uy-
gulan›yor olmas› da gerek uygulama zorlu¤u ge-
rekse taban suyuna kar›flma vb. nedenler ile çev-
reye zarar› yüksek olmaktad›r. Ayr›ca genifl tar›m
alanlar›nda nematisit uygulamalar›n›n maliyeti-
nin yüksek olmas› gibi nedenlerden dolay› bitki
paraziti nematodlar ile kimyasal mücadele uygu-
lamalar› dezavantajl› olabilmektedir. Bununla bir-
likte sera vb. küçük alanlarda ise en çok kullan›-
lan savafl›m yöntemi yine de kimyasal mücadele-
dir. Bitki paraziti nematodlar ile mücadelede bu
nedenlerden dolay› uygulanabilecek karantina
önlemlerine, kültürel yöntemlere öncelik veril-
mesi gerekmektedir. Son y›llarda baflar›l› örnek-
lerin art›fl gösterdi¤i biyolojik mücadele yöntem-
leri de ön plana ç›kmaktad›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi akar vücudunun bölümle-
rinden biridir?

a. Thorax 
b. Abdomen
c. Gnathosoma 
d. Caput
e. Mandibula

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir akar›n biyolojik dönem-
lerinden biri de¤ildir?

a. Pre-pupa
b. Larva
c. Protononimf
d. Deutonimf
e. Durgun dönem

3. Afla¤›dakilerden hangisi Tetranychidae familyas›na
ba¤l› akarlardan biridir?

a. Aceria sheldoni

b. Tenuipalpus granati

c. Cenoplapus pulcher

d. Panonychus citri

e. Colomerus vitis

4. Afla¤›dakilerden hangisi Phytoseiidae familyas›na
ba¤l› avc› akarlardand›r?

a. Brevipalpus obovatus

b. Polyphagotarsonemus latus

c. Aculops lycopersici

d. Tetranychus urticae

e. Neoseiulus californicus

5. Afla¤›dakilerden hangisi akarlara karfl› biyolojik sa-
vafl›n en baflar›l› flekilde yap›ld›¤› üretim alanlar›n-
dand›r?

a. Aç›k sebze üretim alanlar› 
b. Sera ve benzeri örtü alt› üretim alanlar› 
c. Meyve bahçeleri
d. Turunçgil bahçeleri
e. Tarla yetifltiricili¤i

6. Afla¤›dakilerden hangisi bitki paraziti nematodlarda
bulunmaz?

a. Stilet
b. Amphid
c. Kuyruk
d. Abdomen
e. Phasmid 

7. Bitki paraziti nematodlar›n larvalar› hangi dönemde
yumurtadan ç›karlar?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

8. Afla¤›dakilerden hangisi bitki paraziti nematod türle-
rinde bulunmaz?

a. Üreme sistemi
b. Sindirim sistemi
c. Boflalt›m sistemi 
d. Sinir sistemi
e. Solunum sistemi

9. Afla¤›dakilerden hangisi yar› endoparazit bir nema-
tod türüdür?

a. Meloidogyne incognita

b. Heterodera avenae

c. Tylenchulus semipenetrans

d. Ditylenchus dipsaci

e. Aphelenchoides besseyi

10. Afla¤›dakilerden hangisi güneflten faydalan›larak
toprak s›cakl›¤›n›n art›r›lmas› ile nematod mücadelesin-
de kullan›lan yöntemdir?

a. Solarizasyon
b. Ekim nöbeti
c. Nadas 
d. Biyolojik mücadele
e. Karantina
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Morfolojik Özellikler” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Akarlar›n Biyolojileri” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tetranychidae” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avc› Akarlar” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zararl› Akarlar ile savafl›m”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Paraziti Nematodlar›n
Morfolojik Özellikleri ve Anatomisi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Paraziti Nematodlar›n
Biyolojisi” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Paraziti Nematodlar›n
Anatomisi” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Önemli Bitki Paraziti Ne-
matod Türleri ve Zararlar›” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Paraziti Nematodlar ile
Mücadele” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Buldu¤unuz her hangi bir canl›n›n akar olup olmad›¤›-
na karar vermek için, organizman›n ilk önce bacak sa-
y›lar›, kanatlar›n›n olup olmad›¤›, antenlerinin bulunup
bulunmad›¤› gibi morfolojik özellikler gözden geçirilir.
Kanat ve antenleri yoksa, bacaklar› iki veya dört çift ise
büyük olas›l›kla akar oldu¤unu söyleyebiliriz. Akarlar›n
büyüklük olarak çok küçük olduklar›n› göz önünde tu-
tarak bu özellikleri büyüteç yard›m› ile yapman›z iflini-
zi kolaylaflt›r›r. 

S›ra Sizde 2

Böcekler ve akarlar›n akraba gruplar olmalar› nedeni
ile anatomik özellikleri büyük ölçüde birbirlerine ben-
zerlik gösterir. Yaln›z akarlar boflalt›m sistemleri içinde
I. ve II. çift bacaklar aras›nda bulunan coxal bezlerden
de yararlan›rlar. Yine akarlar›n çok küçük vücut yap›s›-
na sahip olmalar› nedeni ile bu konuda tam ve detayl›
sonuca ulaflmak için daha fazla çal›flman›n yap›lmas›n›
gerekli k›lmaktad›r. 

S›ra Sizde 3

Eriopyhid akarlar iki çift baca¤a sahip olmalar›, komp-
leks ve basit yaflam döngüsüne ba¤l› olarak mevsimler
de¤iflikler sonucunda protogyne ve deutogyne ad› veri-
len difliler oluflturmalar› ay›r›c› özelliklerdir. Ayr›ca bir
çok eriophyid türü monofag veya tek bir cins içindeki
bitki türleri ile beslenmeleri gibi özellikleri ile di¤er
akarlardan ayr›l›rlar.

S›ra Sizde 4

Avc› akarlar uzun bacaklar›, h›zl› hareket eden yap›lar›
ve çok belirgin olmayan dorsal setalar› ve genel olarak
sar›ms› renkleri ile di¤er fitofag akarlardan kolayca ay-
r›labilirler. 

S›ra Sizde 5

Akarlar ile mücadelede yaln›zca ve sürekli kimyasal sa-
vafla baflvurmak çok k›sa sürede akarlar›n kullan›lan
ilaca karfl› dayan›kl›l›k sa¤lamas›na neden olur ve kim-
yasal mücadeleyi tamamen etkisiz k›lar.

S›ra Sizde 6

Topraktan elde edilen bir canl›n›n bitki paraziti nema-
tod olup olmad›¤›n› anlamak için fleffaf saydam ve ge-
nellikle 0.2 - 5 mm uzunlu¤unda olup olmad›¤› göz
önünde bulundurulmal›d›r. Toprak solucanlar›ndan çok
küçük canl›lar oldu¤u unutulmamal›d›r.Bitki paraziti
nematod olabilmesi için bafl k›sm›nda mutlaka i¤ne
benzeri stileti olmal›d›r. Nematodlar›n çok küçük canl›-
lar olmas› nedeni ile bu özelliklerinin incelenebilmesi
için ›fl›k mikroskobuna gereksinim vard›r.

S›ra Sizde 7

Bitki paraziti nematodlar esas olarak toprakta yaflarlar
ve genellikle bitki köklerinde zararl› olurlar. Bununla
birlikte biyolojileri ve beslenme özellikleri göz önüne
al›nd›¤›nda yar› endoparazit ve endoparazit olan türle-
rin baz› biyolojik dönemleri bitki organlar›nda da bulu-
nabilir. Bu nedenle bu özellikteki nematodlar hem bit-
kide hem de toprakta bulunabilirler. Ektoparazit nema-
todlar ise bitki içerisinde herhangi bir biyolojik döne-
mini tamamlamazlar. Bundan dolay› endoparazit ve ya-
r› endoparazit nematodlar ile çal›flma yap›lmak istendi-
¤inde bu özellikteki nematodlar›n bulundu¤u bitki or-
ganlar›n›n da örneklenerek incelenmesi gerekir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



S›ra Sizde 8

Bitki paraziti nematodlar genellikle ayr› efleylidirler ve
bu nedenle efleyli üreme en yayg›n görülen üreme flek-
lidir. Bununla birlikte partenogenetik üreme de görüle-
bilmektedir. Bundan dolay› incelenecek nematod po-
pülasyonlar›nda erkek bireylerin yo¤unlu¤u, üreme flek-
line ba¤l› olarak difli bireylere oranla oldukça düflük
olabilir.

S›ra Sizde 9

Baz› önemli bitki paraziti nematod türlerinde o türün
›rklar›n›n oldu¤u göz önüne al›nmal›d›r. Bu nedenle
bitki paraziti nematod türünün zarar›na u¤ramayacak
kültür bitkisinin seçilmesi için mutlaka o türün ›rk›n›n
da belirlenmesi gerekmektedir.

S›ra Sizde 10

Bitki paraziti nematodlar ile mücadelede en çok
uygulanan yöntemin kimyasal mücadele olmas›na
ra¤men bu yöntemin olumsuz özellikleri göz önünde
bulundurularak karantina önlemleri, ekim nöbeti,
kültürel önlemler, s›cakl›k uygulamalar›, dayan›kl› bitki
seçimi ve biyolojik mücadele gibi di¤er mücadele
yöntemlerine öncelik verilmesi gerekmektedir.
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A
Abiyotik: Canl› organizmalar ile ilgisi olmayan, cans›z.

Aedeagus: Böceklerde erkek efley organ›.

Akarisit: Yaln›zca akar öldürücü özelli¤e sahip tar›m ilac›.

Alarm feromonlar›: Baz› böcek gruplar›nda salg›lanan ve

koloniyi uyaran kokulard›r.

Alkali: Suda çözünen baz.

Amphid: Genellikle dudak yak›n›nda ve d›flar›ya aç›lan bir

çift lateral duyu organ›.

Annule: Halkalar›n aras›ndaki k›s›m.

Antagonist: Ters etkili, z›t. 

Antifidant: Zararl›lar›n beslenmesini engelleyen kimyasal

maddeler.

Anüs: Rektumun d›flar›ya aç›lan k›sm›, sindirim siteminin pos-

terior aç›kl›¤›.

Apikal meristem: Uç k›s›mdaki meristem.

Arachnida: Örümcekgillerin ba¤l› oldu¤u s›n›f.

Arrhenotokie: Döllemsiz yumurtalardan yaln›zca erkek bi-

reylerin meydana gelmesi.

Arthropoda: Eklem bacakl›lar anlam›na gelen, omurgas›zla-

r›n en büyük flubesidir.

Asalak: Konukçusu üzerinde beslenerek onun ölümüne ne-

den olan biyolojik mücadele etmeni

Asidik: Asit özelli¤i gösteren maddelerin genel ad›.

Atraktant: Böcekleri çeken maddelere denir.

Avc›: Av› üzerinde beslenerek onun ölümüne neden olan bi-

yolojik mücadele etmeni

Avc› akar: Fitofag akarlar ile beslenme özelli¤i gösteren akar.

B
Bacaks›z larva: Bu tip larvalarda hiç bacak yoktur. Halkal›

solucanlar gibi kas›larak hareket edebilirler.

Ba¤›rsak: Basit bir tüp fleklinde bir s›ra epitelyum hücreler-

den meydana gelir, g›da maddeleri burada sindirilir.

Bakteri: Tek hücreli mikroorganizma grubudur. 

Basal bulbus: Özefagus duvarlar›n›n genifllemesi ile meyda-

na gelen kasl› ve bezleri içeren posterior k›s›m.

Biyolojik dönem: Böceklerin yaflamlar› boyunca geçirdikle-

ri dönemlerinin her birine biyolojik dönem denir. 

Biyolojik Savafl: Zararl›lara karfl› canl› etmenleri kullan›larak

yap›lan mücadele

Biyotik: Canl› organizmalara ait, canl›.

Boflalt›m deli¤i: Boflalt›m sisteminin aç›kl›¤›.

Böceklerin ömrü: Nimflerin en son gömlek de¤ifliminden,

tam baflkalafl›m geçiren böceklerin ise pupadan ç›kt›kla-

r› andan ölümlerine kadar geçen süredir.

Bursa: Çiftleflmede rol oynayan kuyruk bölgesindeki zar›ms›

yap›. Erkeklerin caudal sonunda lateral kütikulan›n ka-

nat fleklinde uzamas›. 

C
Chaeototaxy: Akarlar›n vücutlar›nda bulunan setalar›n (k›l)

say›s› ve vücut üzerindeki da¤›l›m düzeni. 

Chelicera: Gnathosoma’ya ba¤l›, akar›n besinini delmesini

ve çi¤nemesini sa¤layan a¤›z parças›.

Cins: Birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan

türler toplulu¤u.

Corpus: Belirli genifllik ve formda silindir fleklindeki özefa-

gusun anterior k›sm›. Baz› örneklerde fliflkin bir bulb

formundad›r. Procorpus, mesocorpus ve metacorpus

olarak k›s›mlara ayr›labilir.

Coxa: Eklem bacakl›larda baca¤›n vücuda ba¤l› oldu¤u ilk k›-

s›m.

Coxal bezler: Akarlarda boflalt›m sistemine yard›mc› olan co-

xalar›n dip k›s›mlar›nda bulunan organlar.

D
Deirid: Büyük cervical papilla. Lateral olarak nerve ring yak›-

n›na lokalize olmufl tektoreseptör.

Deterrent: Böceklerde yumurtlamay› engelleyen maddeler.

Deutogyne: Kompleks yaflam döngüsüne sahip eriophyidler-

de k›fl› geçiren difliler.

Deutonimf: Akarlar›n ergin öncesi protonimfden sonraki dört

çift bacakl› dönemi.

Difüzyon: Maddelerin çok yo¤un ortamdan az yo¤un ortama

göçü.

Diyapoz: Dinlenme, duraklama dönemidir.

Do¤al denge: Do¤ada zararl› ve yararl› organizmalar›n bir

arada ve belirli bir denge içinde bulunmas›.

Dorsal: Eklem bacakl›lar›n s›rt k›sm›.

Dorylaimida: Bir nematod tak›m›.

Döl (=Nesil, kuflak): Bir böce¤in yumurta döneminden tek-

rar ilk yumurtas›n› b›rakas›ya kadar geçen süreye denir. 

Durgun dönem: Akar›n bir sonraki biyolojik döneme geçifl

için fizyolojik ve morfolojik de¤iflikliklerin gerçekleflti¤i

hareketsiz süreç.

E
Ekoloji: Canl› organizmalar›n birbirleri ve çevreleri ile olan

iliflkilerini inceleyen bilim dal›.

Sözlük
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Ekonomik zarar efli¤i: Herhangi bir zararl›n›n artan popü-

lasyonu karfl›s›nda ekonomik zarar seviyesine ulaflma-

dan popülasyonunu düflürme giriflimlerinin gerekli ol-

du¤u nokta.

Ekonomik zarar seviyesi: Herhangi bir zararl›n›n ekonomik

zarara neden olan en düflük popülasyon yo¤unlu¤u.

Ektoparazit: D›fl parazit.

Embriyo: Nematodlar›n yumurtadan ç›kmadan önceki gelifl-

me dönemindeki durum.

Endoparazit: Konukçunun iç k›sm›nda hayat›n› geçiren pa-

razit.

Entomofag: Böceklerle beslenen böceklere denir.

Epidermis: Yapra¤›n en d›fl k›sm›ndaki koruyucu tabakad›r.

Esophagus: Yemek borusu.

F
Faktör: Canl› ve cans›z varl›klar üzerine etkide bulunan her

türlü etmen.

Familya: Ortak özellikleri ayn› olan yak›n cinslerin toplulu¤u.

Femur: Eklem bacakl›larda baca¤›n trochanterdan sonra ge-

len bölümü.

Feromon: D›fl salg› bezleri ile böce¤in vücudunun d›fl›na sal-

g›lanan ve böceklerin beslenme, çiftleflme, savunma, giz-

lenme, kaçma vb. Davran›fllar›n› etkileyen salg›lar.

F›ç› pupa (Pupa coarctata): Birçok sinek familyas›nda bu tip

pupa vard›r. Oval flekilli olan yap› üzerinde enine bölüm

çizgileri görülür.

Fitofag: Bitkisel besinlerle beslenen böceklere denir.

Fitofag akar: Besinini bitkiler ile beslenerek sa¤layan akar.

Fitozoofag: Ço¤unlukla bitkisel daha az hayvansal besinlerle

beslenen böceklere denir.

Fumigant: Uygulama sonras› gaz haline geçen tar›m ilac›.

Fungivor: Funguslar ile beslenme özelli¤i gösteren.

Fungus: Klorofil içermeyen ve heterotrof olarak beslenen or-

ganizmalar, mantarlar.

G
Geliflme dönemi süresi: Bir böce¤in, yumurta döneminden

bafllay›p, ergin hale gelmesine kadar geçirdi¤i biyolojik

dönemlerin süresinin toplam›d›r

Geliflme efli¤i: Bir böce¤in fizyolojik faaliyetlerin bafllad›¤› en

düflük s›cakl›k derecesi.

Genu: Akarlarda baca¤›n femurdan sonra gelen bölümü.

Gnathosoma: Akarlarda stylet ve perdipalpuslardan oluflan

a¤›z parçalar›n›n yer ald›¤› vücut bölümü.

Graminae: Bu¤day, pirinç, çavdar, m›s›r, yulaf ve arpa gibi

bitkilerin ba¤l› bulundu¤u familya, bu¤daygiller.

Gerçek t›rt›l: Üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka, abdomenin 3,

4, 5 ve 6. bölümlerde birer çift abdomen baca¤› (toplam

dört çift yalanc› bacak) ve ayr›ca son bölümde de bir çift

(anal bacak) bulunur. Toplam sekiz çift baca¤a sahiptir.

Gubernakulum: Erkek nematodlarda yiv fleklinde kütikulari-

ze olmufl yap›, bazen bir çift olabilir ve spikulaya k›la-

vuzluk eder.

H
Habitat: Bir canl›n›n yaflad›¤› ve geliflti¤i yerdir.

Hemizonid: Yüksek derecede ›fl›¤› yans›tma özelli¤i olan,

uzunlu¤una kesitte genellikle bikonveks, nerve ringe bir

noktadan ba¤l› sinir toplulu¤u (ganglia), ventral olarak

lateral kordondan, lateral kordona uzan›r. 

Herbivor: Bitkisel besinler ile beslenen canl›lar

Hermafroditizm: Ayn› gonad veya ovotestisin önce sperma

ve sonra ovary meydana getirme durumu.

Histolojik: Doku bilimi ile ilgili olan.

Hormon: Vücut fizyolojisini düzenleyen kimyasallar.

Hysterosoma: Akarlarda idiosoman›n arka k›sm›. 

‹
‹diosoma: Akarlarda bacaklar ve birçok organ›n bulundu¤u

vücut k›sm›.

‹nfeksiyon: Nematodlar›n bitki hücreleri veya dokusu ile

do¤rudan temasa geçmesi ve bitki dokusuna girerek ora-

da geliflmesi.

‹sthmus: Özefagusun basal bulbu ile median bulbu aras›nda-

ki kasl› k›s›m.

K
Koprofag: D›flk›larla beslenen böceklere denir.

Karnivor: Hayvansal besinler ile beslenen canl›lar.

Kemoreseptör: Kimyasal maddeleri alg›layan organlard›r.

Kimyasal savafl: Bitki zararl›lar›na karfl› savaflta yaln›zca ta-

r›m ilac› kullan›larak yap›lan savafl.

Kist: Heterodera’da diflinin ölmesi ile ortaya ç›kan yumurtala-

r›n depo edildi¤i yap›.

Kitin: Eklembacakl›lar›n d›fl iskeletini oluflturan bir polisakka-

rittir.

Kloaka: Üreme kanal› ve intestinal ürünlerinin al›nmas›nda

farkl›laflm›fl kütikula ile astarlanm›fl erkeklerdeki oda

fleklindeki yap›, arka barsak.

Kompleks yaflam döngüsü: Eriophyidlerde mevsimsel de¤i-

flikliklere ba¤l› olarak diflilerin farkl› formalara sahip ol-

duklar› yaflam döngüsü.

Kontak etkili: Böceklere uygulanan tar›msal ilaçlar›n deri yo-

lu ile etkili olmas›d›r.



193Sözlük

Konukçu: Nematodlar›n yaflamlar›n› devam ettirebilmesi için

kulland›¤›, üzerinde beslendi¤i canl› dokular›n genel ad›. 

Korteks: Kütikulan›n d›fl tabakas›.

Krizalid: Sadece kelebek pupalar›na denir.

Kütikula: Su geçirmeyen, koruyucu, mumsu yap›daki tabaka.

M
Malpigi tüpü: Eklembacakl›larda boflalt›m organ›.

Manas tipi larva: Bu tip larvan›n fliflman ve silindirik yap›l›

vücudu vard›r. Üç çift gö¤üs baca¤› bulunur.

Median bulb: Metacorpus, özefagusa ait orta bulb.

Metacorpus: Oval formda, corpus’un posterior alt bölümü,

median bulb.

Mikron: Milimetrenin binde birine, metrenin milyonda birine

eflit uzunluk birimi.

Misetofag: Funguslarla beslenen böceklere denir.

Monofag: Tek bir besin türü ile beslenen organizmalar.

Mononchida: Bir nematod tak›m›.

Morfolojik: Organizmalar›n formu ve yap›lar› üzerine olan

çal›flmalar ile ilgili.

Mumya pupa (Pupa obtecta): Bu pupa tipinde anten, bacak

ve kanat izleri vücut üzerine yap›flm›fl olarak bulunur. 

Mühendis t›rt›l: Üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka ve ayr›ca

kar›n bölmelerinin sadece alt›nc› ve dokuzuncusunda

birer çift bacak bulunur. Hepsi befl çifttir. 

Münavebe: Ekim nöbeti.

N
Nekrofag: Lefllerle beslenen böceklere denir.

Nekrotik leke: Ölü hücrelerden oluflmufl leke. 

Nematisit: Yaln›zca nematod öldürücü özelli¤e sahip tar›m

ilac›.

Nematod: Hayvanlar aleminin nematoda flubesine ba¤l› olan

segmentsiz, fleffaf, uzunluklar› genellikle 0,2-5 mm ara-

s›nda olan canl›lard›r.

Nimf: Yar› baflkalafl›m gösteren eklembacakl›larda ergin ön-

cesi dönemler.

Nöron: Sinir hücresi.

O-Ö
Olgunlaflma yemesi: Böceklerin ergin olduktan yumurtala-

r›n olgunlaflmas› için bir süre daha beslenmesine denir.

Oligofag: Birbirine yak›n akraba türler ile beslenen organiz-

malar.

Omnivor: Hem bitkisel hem de hayvansal besinler ile besle-

nen canl›lar.

Organizma: Herhangi bir yaflam yerinde bulunan bireyler-

den her biri.

Özefagus: Yemek borusu, pharynx, stoma’ya kadar uzanan

tüp fleklinde yap›.

P
Palizat parankimas›: Bol klorofil içeren fotosentez yapmak-

la görevli yaprak katman›.

Palpus: Gnathosoma’ya ba¤l› besinin tan›nmas› ve hissedil-

mesinde kullan›lan ikinci çift a¤›z parças›.

Papilla: Kütikulan›n küçük kabarc›k veya meme fleklindeki

ç›k›nt›lar›, genellikle basit his organlar›.

Parankima: Temel doku olup, bitki bünyesinin büyük bir

k›sm›n› kaplayan, ince çeperli canl› hücrelerdir.

Parazitik: Yaflam›n› devam ettirebilmesi için üzerinde beslen-

mesi gereken konukçuya gereksinim duyan canl›.

Partenogenetik: Erkek ve diflinin çiftleflmesine gerek olma-

dan üreme, efleysiz ço¤alma.

Phasmid: Lateral precaudal bezler ile ba¤lant›l› olan lateral

caudal papilla. Bir çift postanal olarak bulunur.

Polifag: Birçok tür ile beslenen organizmalar

Popülasyon: Belli bir bölgede belli bir zaman içinde yaflayan

ve karfl›l›kl› iliflkiler içinde bulunan ayn› türe ait bireyle-

rin oluflturdu¤u topluluk.

Pore: Gözenek, delik.

Posterior: Arka k›s›m. 

Procorpus: Silindirik formdaki corpusun anterior alt bölümü.

Propodosoma: Akarlarda idiosoman›n ön k›sm›.

Protogyne: Kompleks yaflam döngüsüne sahip eriophyidler-

de yaz› geçiren difliler.

Protonimf: Akar›n ergin öncesi larva döneminden sonraki

dört çift bacakl› dönemi.

R
Rektum: Bir büzücü kas taraf›ndan intestinden ayr›lan ve dor-

soventral olarak genifllemifl dar bir tüp.

Repellent: Zararl›lar›n konukçular›na yaklaflmalar›n› önleyen

veya bulunduklar› ortamdan kaçmalar›n› sa¤layan mad-

deler.

Rhabditida: Bir nematod tak›m›.

Rutaceae: Sapindales tak›m›na ait bir çiçekli bitki familyas›,

sedefotugiller.

S
Sanitasyon: Temiz olma, mikroplardan ar›nm›fl olma.

Saprofag: Çürümüfl maddeler ile beslenen organizma.

Scutellum: Haplolaiminae’lerin baz› türlerinde genifllemifl fle-

kildeki phasmidler.

Serbest pupa (Pupa libera): Bu pupa tipinde anten, bacak

ve kanat izleri vücut üzerinde serbest olarak bulunur.
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Sertifikal› tohum: Genetik olarak saf, fiziksel olarak kusuru

bulunmayan, yüksek çimlenme oran›na sahip, yabanc›

ot ve hastal›klardan ari, en uygun nem oran›na sahip

tohum. 

Sex feromonlar›: Bunlar belirli bir böcek türünde karfl› efley-

lerin birbirlerini bulmalar›na ve çiftleflmelerine yard›mc›

olan ve d›fla salg›lanan kokudur.

S›cak kanl›: Vücut ›s›lar› sabit olan canl›lar.

So¤uk kanl›: Vücut ›s›lar› de¤iflken olan canl›lar.

Simptom: Hastal›k veya zararl›n›n bitkilerde meydana getir-

di¤i belirti. 

Sistemik etkili: Zirai ilaçlar›n bitkinin iletim dokusu taraf›n-

dan tafl›narak hastal›k ve zararl›lara karfl› etkili olmas›.

Sperma kanal›: Vas deferens. Spermleri testislerden üretraya

tafl›yan kanal.

Spikula: Erke¤in çiftleflme organ›, difliye spermalar› nakleden

organ.

Steril: Verimsiz, k›s›r.

Survey: Bir populasyonun belirli bir bölgede da¤›l›m› ile ilgi-

li bilgileri toplamak üzere arazide çal›flmalar yapmakt›r.

Stilet tokmakç›¤›: Stiletteki bazal yumru, genellikle üç adettir.

Stilet: Bitki paraziti nematodlar›n bafl k›sm›nda bulunan ve

bitkinin özsuyunu emmeye yarayan delici i¤ne.

Stoma: A¤›z bofllu¤u. 

T
Tak›m: Canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›nda familya ile s›n›f aras›n-

da yer alan, yak›n benzerlikler gösteren organizmalar›n

oluflturdu¤u birlik.

Tarsus: Eklem bacakl›larda baca¤›n yürümeye yarayan ilk

bölümü.

Testis: Erkek nematodun spermatozoa (sperma) üreten üre-

me organ›.

Teflhis: Organizmalar›n tan›lanmas›.

T›rt›l: Vücut ince uzun ve üç çift gö¤üs baca¤›ndan baflka ab-

domende de bacaklar› bulunur.

Tibia: Akarlarda baca¤›n genudan sonra gelen bölümü.

Trochanter: Eklem bacakl›larda baca¤›n coxadan sonra ge-

len bölümü.

Tür: Ortak özellikleri olan, yaln›zca kendi aralar›nda verimli

gen al›flverifli yapabilen bireylerin oluflturdu¤u canl›

grubu.

Tylenchida: Bitki paraziti nematodlar›n bulundu¤u tak›m.

Tylenchidae: Bir nematod familyas›.

U-Ü
Ur: Nematodlar›n köke girmesi ile özellikle kökur nematodla-

r›n›n meydana getirdikleri yuvarlak fliflkinlikler.

Uterus: Oviductun modifikasyonu ile meydana gelen, yumur-

tan›n geliflti¤i k›s›m.

Üç yaprakl›: Turunçgil anac›.

V
Vagina: Uterus ile ilgili olarak kütikula ile kapl› kanal veya

genital aç›kl›k, yumurtan›n d›flar› at›ld›¤› aç›kl›k. 

Ventral: Eklem bacakl›lar›n kar›n k›sm›.

Virüs: Protein k›l›f ve tek tip nükleik asit içeren (DNA veya

RNA) obligat parazit etmenlerdir. 

Vulva: Difli genital aç›kl›¤›.

Y
Yumurtal›k: Diflinin ovariyi meydana getirdi¤i üreme organ›,

ovary.

Z
Zoofag: Hayvansal besinlerle beslenen böceklere denir.

Zoofitofag: Ço¤unlukla hayvansal daha az bitkisel besinlerle

beslenen böceklere denir.




