
1

DUYU ORGANLARI

1. Mekaniksel Duyu Organları

2. İşitme Duyu Organları

3. Kimyasal Duyu Organları

4. Görme Organları

5. Nem ve Sıcaklık Duyu Organları

Basit yapılı duyu organlarına veya bileşik bir 

duyu organını meydana getiren birimlerine 

Sensillum (Çoğul: Sensilla) adı verilir.
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1. Mekaniksel Duyu Organları

 Mekaniksel etkileri alan duyu organları,

alıcının herhangi bir kısmında şekle ait bir

değişiklik yapan uyarmalara duyar.

1. Dokunma Kıl ve İğneleri

2. Çan Şeklinde Duyu Organları

3. Kordon Şeklinde Duyu Organları
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1. Dokunma Kıl ve İğneleri:

 Bu tip kıllar böcek vücudunun çeşitli
yerlerine yayılmış durumdadır;

 Özellikle antenler, tarsus segmentleri ve
cerci’de bol miktarda bulunur.

 Deyme sonucu bu kılların, kıl kökünde
meydana getirdikleri oynama bir sinir etkisi
meydana getirir.

2. Çan Şeklinde Duyu Organları

 Böcek vücudunun çeşitli yerlerinde ve
uzantılarında, örneğin cerci’de bol miktarda
bulunur.
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3. Kordon Şeklinde Duyu Organları

 Kordotonal (Chordotonal) Organlar

 Böceklerin pek çoğunun ikinci anten

segmentinde (pedicellus) bulunan bu tip duyu

organı anten hareketlerini kontrolde kullanılır.

 Görevleri;

• Vücut durumunun kontrolü,

• Mekaniksel duyarlılık

• İç basıncın anlaşılması

• İşitme organı
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Chrysopidae (Neuroptera) familyası

erginlerinin kanat dibinde mekaniksel

duyu alıcısı olarak kordon tipli organ

bulunur.
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İşitme Duyu Organları
1. İşitme Kılları: Bazı böceklerin vücutlarının çeşitli

yerlerinde bulunan sese duyarlı kıllar, ses dalgaları etkisi

ile titremeler sonucu, ses alımı işini görürler.

Örneğin Lepidopter larvalarının vücutlarında bulunan bazı

kıllar, Orthopter’lerin cersus’larında bulunan kıllar az

titreşimli sesleri alma yeteneğindedir.

Lepidopter (Pul Kanatlılar) Orthoptera (Düz Kanatlılar)
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İşitme Duyu Organları

2. Johnston Organı:
Sivrisineklerin
antenlerindeki bol sayıdaki
kıllar, ses dalgaları ile
bütün antenin oynamasına
ve sonuç olarak, ikinci
segmentte bulunan
Johnston Organının sesi
almasını sağlar.
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İşitme Duyu Organları

3.Timpanal (Tympanal)

Organlar:

 İnce bir zar şeklinde

duyma organlarıdır. Ve

bir çift olarak böcek

vücudunun türe özgü

yerlerinde bulunur.
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Timpanal Organlar

Lepidoptera (Pul Kanatlılar)

Orthoptera (Düz Kantlılar)

Homoptera takımının Cicadidae
(Ağustos Böcekleri) familyasında
görülür.



10

İşitme Duyu Organları

 Orthoptera (Düz Kantlılar)

Acrididae ve buna çok

yakın akraba familyalarda

birinci abdomen

segmentinin iki yanında ve

kanatlar ile korunmuş

durumda, üzeri açık ve iri

yapılışlı zar şeklindedir.
Acrididae Orthoptera (Düz Kantlılar)

3. Timpanal (Tympanal) Organlar:
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İşitme Duyu Organları

3. Timpanal (Tympanal) Organlar:

 Gryllidae (Karaçekirgeler) ve Gryllotalpidae familyaları ile
Tettigonidae (Yeşil Çekirgeler) ve buna çok yakın akraba
familyalarının Tympanal organları birinci çift bacağının tibia
kısmında ve iki yandadır.

Gryllidae (Orthotera)
Gryllotolpa gryllotolpa

(Dana Burnu)

Gryllotalpidae (Orthotera)

Tettigonidae (Orthotera)
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 Lepidoptera’ya bağlı bir

çok familyada timpanal

organ vardır. Bunlar

metathorax’ın iki

yanında veya abdomenin

dip tarafında yer

almıştır.

Timpanum’a ulaşan ses dalgaları bu zarın titremesine

sebep olur ve bunun sonucu olarak, chordotonal

sensilla tahrik olunarak ses alınır.
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Kimyasal Duyu Organları

 Kimyasal duyu organları tat ve koku almadır.

 Tadımsal olanlar                       Deyme Yoluyla

 Koklamsal olanlar                     Uzaktan Duyabilme
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 Bazen (Hymenoptera’da) antenlerde

(Aphis mellifera L. erkeğinde 30.000,

kraliçesinde 2.000 adet koku alma

organı tespit edilmiştir.

Bazen de (Lepidoptera ve 

Diptera’da) tarside bulunur.

•Tat Alma Duyusu organları esas itibariyle ağız 

parçalarında yer almış ise de

 Koklamsal olanlar ise antenlerde, bazen palpi ve hatta tarsi’de 
bulunur.
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Kimyasal Duyu Organları

 Böceklerde dikkati çeken bir
koku duyarlılığı cinsel
kokulardır. Erkek böcekler
çok uzak mesafelerden dişi
böceğin kokusunu
alabilmektedir. Örneğin
Lymantria dispar (L.) (Kır
Tırtılı) erkeklerinin birkaç
km mesafeden bu kokuyu
aldıkları saptanmıştır.
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Kimyasal Duyu Organları

 Böcekler bakımından önemli kokular:

 Cinsel çekici kokular

 Hatırlatma kokuları (Sosyal böceklerin

birbirlerini tanımaları)

 Yumurta-koyma çekiçi kokuları

 Besin çekici kokular
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Görme Duyuları

 Böceklerin ışık dalgalarına karşı

duyarlılığı, çeşitli duyu organlarının

yardımıyla olur. Bunlar;

 Deri Işık Alıcıları

 Tepe Nokta Gözleri (Dorsal Ocelli)

 Yan Nokta Gözleri (Lateral Ocelli)

 Petek veya Bileşikler Gözler (Ommatidia)
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Görme Duyuları
1. Deri Işık Alıcıları:

 Vücut yüzeyinin, genel olarak, ışığa duyarlı

olduğu tespit edilmiş ise de, alıcıların vücudunun

nerelerinde bulunduğu bilinmemektedir.

Lepidopter larvaları Tenebroidae (Coleoptera)

Amerikan Hamam Böceği

Periplaneta (Orthoptera)
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Görme Duyuları
2. Tepe Nokta Gözleri (Dorsal Ocelli)

 Başın tepe kısmında bulunan gözlerdir. Tipik olarak,
geliştiklerinde bir üçgenin köşeleri durumunda, üç adettir.
Bazı böceklerde ve özellikle kanatsız tiplerde yok
olmuştur.

 Kısımları;
• Cornea (Mercek)

• Corneagen

• Retina

• Pigment Hücreleri
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2. Tepe Nokta Gözleri (Dorsal Ocelli)

 Fonksiyonu kesin olarak bilinmemektedir.

• Uçuş sırasında vücudun durumunu düzenlemede

• Uzak mesafelerdeki cisimleri görmede

• Gece görmede

• Işığın yönünü algılamada yardımcı olduğu kabul

edilmektedir

 Bunların görme kuvvetleri azdır; gerçek bir 

hayal oluşturamaz.
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Görme Duyuları

3. Yan Nokta Gözler (Lateral ocelli)

 Böcek larvalarında bulunur.

 Başın iki yanında yer almıştır. Sayıları
değişir; bir türde dahi her zaman aynı
olmayabilir.

 Beyinden gelen sinir uçlarına bağlanmıştır.

 Bu gözler kabaca da olsa, hayal oluşması ve
uzak tahminine elverişlidir ve kısmen de
renk duyumu olduğu kabul edilmektedir.
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Bir Ommatidium

Cornea

Corneagen

Kristal Koni

Primer İris Hücreleri

Retunula

Seconder İris Hücrelerinden 

oluşmuştur

4. Petek Gözler (Bileşik Gözler)

Ommatidium (Çoğul Ommatidia)’lardan meydana

gelmiştir. Cornea kısmıda birbirinden ayrı Facet’lerden

ibarettir.

Görme Duyuları
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Görme Duyuları

4. Petek Gözler (Bileşik Gözler)

 Her bir Ommatidium, cismin bir parçasının
hayalini oluşturur. Petek gözlerde hayal
oluşmasının fizyolojilerinde iki metodu
vardır.

• Apposition (Gündüz Gözleri)

• Superposition (Gece Gözleri)

 Teşekkül eden petek gözün netlik derecesi,
petek gözü meydana getiren
ommatidium’ların sayısına bağlıdır.
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 Genel olarak böceklerin görüş kuvveti insanlara

kıyasla çok azdır. Örneğin; Apis mellifera L.’nın

yüksek görüş niteliği, insanınkinin üç yüzde biri

kadardır.
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Nem ve Sıcaklık Duygusu Organları

1. Nem Duygusu Organları:

 Pek çok böcek nem
değişikliklerine karşı tepkide
bulunur ve belirli orantılı
nemdeki yerlerde toplanırlar.

 Nem duygusu organları
üzerinde yapılan araştırmalara
göre, bu organlar Pediculus
(Anoplura)’da demet şeklinde
sensilladır.

Pediculus humanus (Bit) 

(Anoplura)
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2. Sıcaklık Duygusu ve Organları: 
• Çevre sıcaklığını alan (algılayan) organların genellikle

antenler, maxilla palpus’ları ve tarsi’de olduğu kabul
edilmektedir.

• Kan emici bazı böcekler de konukçularına onların 
sıcaklıklarını algılayarak yaklaşırlar

• Böcekler poikilothermal hayvanlar olduklarından,
dinlenme halinde vücut sıcaklığı aşağı yukarı çevre
sıcaklığına eşittir. Fakat, kaslarını hareket ettirerek
sıcaklıklarını yükselttikleri bilinmektedir.

• Genel olarak böcekler için en uygun sıcaklık 26 C0

olarak kabul edilir. Sıcaktan dolayı ölüm genellikle 46
C0 civarındadır.
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SES ÇIKARTMA ORGANLARI

 Ses çıkartmanın amacı cinsel çağrı, korunma
veya birbirlerini tanımadır.

 Yöntem bakımından ses çıkartma;

1. Vücudunun bir kısmını bazı cisimlere vurarak

2. Vücudunun bir parçasını diğer birine sürterek

3. Kanatları Titreterek

4. Kas yardımı ile belirli (özel) bir zarı titreterek

5. Diğer Titremeler ile
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Vücudunun Bir Kısmını Bazı Cisimlere 

Vurarak

 Isopter türünde askerler, yuvada

vuku bulan en ufak bir

mekaniksel rahatsız edilişe, iri

yapılı olan başlarrını yuvalarının

muhtelif yerlerine vurarak,

korunma amacı güden bir sesle

cevap verirler.

Anobiidae (Coleoptera)

Cinsel bir çağrı için, böcek

başını içinde bulunduğu tünelin

duvarlarına vurur.

Anobiidae (Coleoptera)

Isoptera (Termitler)
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Vücudunun Bir Parçasını Diğer Birine Sürterek

Acrididae (Tarla Çekirgeleri) 

(Orthoptera)

Gryllidae 

(Kara Çekirgeler)

(Orthoptera)

Tettigonidae (Yeşil çekirgeler)

(Orthoptera)
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Kanatları Titreterek

 Drosophila funebris F. (Sirke Sinekleri) 

(Diptera)
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Kas Yardımı İle Belirli (Özel) Bir Zarı 

Titreterek

 Homoptera’dan Cicadidae (Ağustos Böcekleri)
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Diğer Titremeler ile Ses Çıkartma

 Syrphidae (Çiçek Sinekleri) (Diptera) familyası sinekleri

hem uçarken hem de konmuş halde ses çıkarır.
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IŞIK ORGANLARI

Lampyridae (Ateş Böcekleri) 

Coleoptera
Cantharidae (Yumuşak Böcekler) 

Coleoptera

Işık organına sahip böceklerin bu özelliği meydana

getirdikleri luciferin maddesinin, luciferinase

(lüsiferinaz) enzimi yardımı ile alınan hava içindeki

serbest oksijende okside olması sonucudur. Alınan havanın

kontrol edilmesi, ışığın zaman zaman yanıp sönmesini sağlar.
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SALGI ORGANLARI
1. Exocrine Salgı Bezleri:

 Salgılarını özel bir kanal vasıtası ile vücut dışına veya vücut
içindeki gerekli yerlere akıtırlar.

» Mum Bezleri

» Kafa İçi Salgı Bezleri

» İpek Bezleri

» Pis Koku Bezleri

» Çekici Koku Bezleri

» Zehir Bezleri

2. Endocrine Salgı Bezleri :

 Kanala sahip değillerdir ve meydana gelen madde difüzyon
yolu ile kana gecerek bütün vücuda dağılır.

» Beyin içi salgı Bezleri

» Prothorax Salgı bezi

» Corpora cardiaca

» Corpora allata
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Exocrine Salgı Bezleri:

Mum Bezleri:

Homoptera 

(Benzer Kanatlılar)
Hemiptera 

(Yarım Kanatlılar)
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İpek Bezleri

Lepidoptera (Pul Kanatlılar)

Bazı Coleopter ve

Neuropter larvalarında

ipek, malpighi

borucukları tarafından

meydana getirilirColeoptera 

(Kın Kanatlılar) Neuroptera (Sinir Kantlılar)
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Pis Koku Bezleri

 Lepidoptera’dan Lymantriidae

familyası tırtıllarında ise abdomenin

6. ve 7. segmentleri dorsalinde

bulunur.

Coleoptera’da (Blaps sp. (Karafatma) 

Tenebrionidae)
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Çekici Koku Bezleri

 Dışa salgılanıp o türün bireyleri üzerinde etkilere 

yol açan salgılara feremon denir. 

 Koku yoluyla etkili olanlara Olfaktor feromon, tat 

yoluyla etkili olanlara ise Oral feremon denir.

 Feromonları etkili oldukları böcek davranışlarına

görede eşeysel çekicilik, eşeysel olgunluk,

işaretleme (Toplanma, alarm v.b.) şeklinde

sıralanabilir.
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 Seks feremonları tür için özelleşmiş ise de bazı 

türlerinki bu kural dışı kalır.

Plodia interpunctella

(Kuru Meyve Güvesi)

Erkeklerini çeker

Ephestia elutella

(Tütün Güvesi) 

dişilerinin feromonu

Ephestia kühniella

Değirmen Güvesi 

Erkeklerini çeker
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Zehir Bezleri

 Hymenoptera

takımından Apocrita

(Alt Takım)’da en

fazla gelişmiş olan

zehir bezleri sokucu

iğne ile birleşmiştir.
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2. Endocrine Salgı Bezi

1. Beyin İçi Salgı Bezi: Deri değiştirme hormonu
ekdizon adını alır.

2. Prothorax Salgı Bezi: Bir çok böcek takımının
larvalarında görülür. Deri değiştirme,
metamorfaza gibi olayları idare eder.

3. Corpora cardiaca: Bazı fizyolojik olayları ve
özellikle kalp ile barsak kaslarının kasılmasını
düzenleyen salgıda bulunur.

4. Corpora allata: Gençlik Hormonu salgılar.


