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BÖCEKLERDE ÜREME VE 

GELİŞME
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BÖCEKLERDE ÜREME ŞEKİLLERİ

 Böcekler yumurta yardımıyla ile ürerler; fakat,

bu durumda da iki ayrı şekilde ürerler

• Amphigonie –Amphigenesis (Döllenmiş

Yumurta ile Üreme)

• Parthenogenie-,Parthenogenesis (Döllenmemiş

Yumurta ile Üreme)
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Cinsel Hücreler, Çiftleşme ve Döllemli 

Üreme

YUMURTA

 Böcek yumurtası

Nucleus

 Protoplazma:

Deutoplazma (Yedek

Madde)

 Chorion:

 Micropyle
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 Sperm veya Sperma (Spermatozoid,
Spermatozoon) diğer hayvanlarınkinde olduğu
gibi;

 Baş

 Boyun

 Hareket eden kuyruk kısmından oluşur.

 Bzı böceklerde örneğin Orthopter, bazı
Coleopter, Lepidopterde spermalar bir arada
bir paket halinde bulunur. Buna
Spermatophora adı verilir. Bu durum
Dipterada hiç yoktur.
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 Bazı böceklerde 

 Çiftleşme bir defa olduğu halde (Monogamie),

bazılarında birden fazladır.

 Polygamie : Bir erkeğin birden fazla dişi ile 

çiftleşmesi

 Polyandrie: Bir dişinin birden fazla erkek ile 

çiftleşmesi
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2. DÖLLEMSİZ ÜREME

 Döllemsiz yumurta vasıtasıyla yani

Parthenogenesis şeklinde çoğalma çeşitli

böceklerde görülür. Fakat;

Odanata Hemiptera

Bulunmaz
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Dölemsiz Üreme Üç Şekilde Görülür;

1. Arrhenotokie: Bu tip parthenogenesis’de, dişi
böceklerin bırakmış oldukları döllemsiz, yani
haploid yumurtalardan sadece erkek yavrular
meydana gelir.

Apis mellifera Aleyrodidae (Homoptera)
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2. Thelytokie: Döllemsiz

yumurtalardan sadece dişi

yavrular meydana gelir.

3. Amphitokie: Döllemsiz yumurtalardan her

iki cinsiyettede yavru meydana gelebilir.

Örneğin Saga (Orthoptera)

Lymantria dispar 

(Kır Tırtılı) 
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Diğer Üreme Şekilleri

1. Heterogonie: 

Döllemli ve döllemsiz çoğalma şekilleri
birbirini izlerse, bu tip çoğalmaya
Heteroginie adı verilir.
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2. Paedogenesis:

Ergin hale gelmemiş böceklerin olgun

yumurtalara sahip olmalarına ve döllemsiz

olarak çoğalma göstermelerine denir.

Cecidomyiidae (Dipt.)
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3. Polyembrionie:

Bir yumurtadan birden fazla embriyo ve

dolayısı ile yavru meydana gelir. Bu tip

çoğalmaya denir.

Acrididae (Orthoptera)
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4. Viviparite: 

 Böcekler genellikle oviparus’dur; yani

yumurta meydana getirirler. Başka bir deyişle

yumurtlarlar. Buna oviparite denir.

 Bazı böceklerde ise embiryonik gelişme ana

vücudu içinde tamamlanır ve dişi böcek

yumurta yerine canlı yavru doğurur. Bunun

değişik şekilleri vardır. Bu tip çoğalmaya

Canlı Doğurma = Viviparite denir.

 Yavru ananın vücudunu beslenmeden terk

ederse buna ovoviviparite ve bu gibi

böceklere ovoviviparus denilir.
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Coccidae (Homoptera) 

Bazı cinsleri

Aphididae (Homoptera)
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5. Hermaphroditismus:

Aynı bireyin bünyesinde

hem erkeklik hem de dişilik

cinsel hücrelerinin teşekkül

edip, bunların yavrularının

meydana gelmesini

sağlamasıdır. Icerya purcahsi Maskell 

(Coccoidea-Homoptera)

Haploid yumurtalardan erkekler meydana gelir veya

hermafrodid bireyin yumurtasını kendi sperması

döller. Fakat Hermafrodid birey çiftleşmez.
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Böceklerde Gelişme

Böcek Yumurtaları:

 Böcek yumurtaları genel olarak 0.1-3 mm’lik

bir büyüklük gösteriri ise de, örneğin Saga

(Orthop) türlerinde yumurta boyu 10 mm

kadardır.

 Renk itibariyle de çok değişiklik görülür; en çok

rastlanılan renkler açık kirli sarı, yeşilimsi sarı

veya açık kahverengidir. Bir çok yumurta,

konduğu zaman ki rengini değiştirir.
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Malacosoma neustria (L.) (Yüzük

kelebeği) kelebek yumurtalarını kurşun

kalem kalınlığındaki dalların etrafına,

geniş yüzük şeklinde yapıştırır.

Eurygaster integriceps Putt. (Hemip.)

yumurtalarını buğday yapraklarının

üzerine iki sıra halinde, 12-14 adedi

bir arada olmak üzere dizer.

Bazı böcekler yumurtalarını teker teker koyduğu halde,

diğer bazıları ufak veya büyük kümeler halinde dizer.

Bu dizi veya paketlerin şekilleri çok defa türe özgüdür
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Yumurtalar, genel olarak larvaların gıda bulacağı 

yerlere konulur. 

Yumurtalarını meyveye 

bırakır

Yumurtalarını 

toprağa bırakır

Cicadidae (Homop.) familyası

türlerinde larvaları köklerde

yaşayan bu böceklerin dişileri

yumurtalarını sürgünlerde

açtıkları ufak yarıklara

yerleştirir.
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Malacosoma neustria

(Yüzük Kelebeği)

Chrysoperla carnea

Coccinellidae

Böcek yumurtalarına ait bazı örnekler
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EMBİRYO GELİŞMESİ

 Ectoderm’den meydana gelenler: Deri, iskelet,

ön ve art barsak, salgı bezleri, duyu organları,

solunum ve sinir sistemleri ve eşey organları

 Mesoderm’den meydana gelenler: Kas

sistemi, Dolaşım sistemi, yağ hücreleri, ışık

organları, ovary ve testisler.

 Endoderm’den meydana gelen: Orta barsak
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LARVA TİPLERİ

1. Kampodeid (Campodeid) Larva 

2. Manas Tipi Larva

3. Tırtıl

1. Gerçek Tırtıl

2. Mühendis Tırtıl

3. Yalancı Tırtıl

4. Bacaksız Larva
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1. Kampodeid Larva:

 Bu larvalarda bir çift anten

 Üç çift bacakları vardır

 Çabuk hareket ederler

 Abdomen sonunda cerci bulunur.

 Bazı Coleopterler ve Neuropter larvaları bu tiptedir.

Coccinellidae Neuroptera 
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2. Manas tipi larva 

 Bu tip larvaların şişman ve

silindirik yapılı vücudu

kıvrık olarak durur.

 Üç çift göğüs bacağına

sahiptir; fakat bunlar

yürüme işini tam olarak

göremez.

 Toprak içerisinde bulunan

bu larvalar bitkisel ve

bozulmuş hayvansal

maddeleri yerler.
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3. Tırtıl

 Vücut ince, uzun ve üç çift göğüs bacağından
başka abdomen bacaklarına da sahiptir.

Gerçek Tırtıl: Üç çift thorax
bacağından başka, abdomenin
3-6. segmentlerinde birer çift
abdomen bacağı (yalancı
bacak) ve ayrıca son
segmentte anal bacak çifti
bulunur. 8 çift bacağa sahiptir.
Geometridae familyası
dışındaki lepidopter
familyaları tırtılları bu tiptedir.
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 Mühendis tırtılında abdomenin sadece
altıncı ve dokuzuncu (sonuncu) segmentinde
bacak bulunur. Bütün bacakların toplamı 5
çifttir. Geometridae familyası tırtılları bu
tiptedir.
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 Yalancı tırtılda

abdomende 6-8 çift

bacak bulunur ve

bunların ilki ikinci

segmenttedir. Bu duruma

göre, thorax bacakları ile

abdomen bacakları

arasında sadece bir boş

segment bulunmaktadır.

Örnek Tenthredinidae
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 4. Bacaksız Larva Bu tip larvaların thorax

kesiminde dahi bacak bulunmaz; buna rağmen

segmentlerinin hareketi ile yavaş da olsa

yürüyebilenleri vardır. Bazıları sıçrama

yeteneğindedir.

 Baş yapısına göre, bacaksız larva 3 tipe ayrılır:

1. Başı gelişmiş olanlara

Culicidae (Dip.)

2. Başı ufalmış

olanlara örnek

Tipulidae (Dip.)

3. Başı tamamen koybolmuş olanlara Tephritidae (Dipt.)
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BÖCEKLERDE BAŞKALAŞIM

 Böcekler , larva evresinden ergin evresine geçebilmek
için bir takım değişikliklere uğrar; buna başkalaşım
veya Metamorphosis (Metamorphosa) denir.

 Başkalaşım: Ergin olmak için, bir böceğin geçirdiği
değişikliklere metamorphosis denir.

• Ametabola (Palaeometabola)

• Neometabola

• Hemimetabola (Heterometabola)

• Holometabola

• Hypermetabola (Polymetabola)
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AMETABOLA BAŞKALAŞIM

 Larvalar tam anlamı ile ergine benzer; 

dolayısıyla metamorphosis yoktur.

 Bu başkalaşım Apterygota’ya ait böceklerde 

görülür. Bir deri değiştirmeden sonra ergin 

evresi başlar.
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NEOMETABOLA BAŞKALAŞIM

 Bu başkalaşımda larvaların ergin hale geçebilmeleri

için bir veya iki uyuşuk ara dönem geçirilmesi

lazımdır. Fakat bu ara dönemlerde larva evresine ait

organlar kaynaşmamıştır.

 Örneğin 

 Thysanoptera

 Homoptera’nın Phylloxeridae, Aleyrodidae familyaları ve 

Coccoidea üst familyasında (yalnızca erkekler) görülür.

Aleyrodidae

Thysanoptera
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HEMİMETABOLA BAŞKALAŞIM

 Larvalar ergine benzer, fakat kanatları yoktur.

 Vücut bölümleri ergindeki büyüklük orantısında

değildir.

 Larva dönemleri değiştikçe kanatlar belirir ve

bölüm orantısı düzene girer.

 Örneğin Orthoptera ve Hemiptera ile bir çok

Homopter familyasında bu tip başkalaşım görülür.
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HOLOMETABOL BAŞKALAŞIM

 Tam başkalaşım

 Larvalar ergin olmadan önce, gerçek bir
pupa dönemi geçirirler. Bu dönemde
larvanın iç organları kaynaşarak ergine özgü
şekillere dönüşür.

 Bu devrede böcek hareket ve beslenmeden
kesilir, bütün fizyolojik faaliyetleri azalır.

 Neuroptera, Diptera, Coleoptera,
Lepidoptera, Hymenoptera
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HYPERMETABOLA BAŞKALAŞIM

 Değişik yapıdaki larva
dönemleri arasına bir
yalancı pupa döneminin
karışmış olduğundan bu
başkalaşım şekline
denir.

Meloidae (Coleoptera)


