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PUPA TİPLERİ

 Pupa evresinde iç organların kaynaşması ve

larvaya ait bazı organların yok olup, bunların

yerine ergine özgü olanların meydana gelmesine

Histoliz (Histolysis) denir.

 Pupa Tipleri:

 Serbest Pupa

 Mumya Pupa

 Fıçı pupa
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Serbest Pupa

 Pupanın anten ve bacak ve kanat izleri vücutları
üzerinde serbest olarak bulunur.

 Coleoptera, Hymenoptera ve Neuroptera
takımları ile Diptera‟nın bazı familyalarına bağlı
türlerde bu tip vardır.

../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INO7IA63/Die%20Puppe%20des%20Siebenpunktes%20ist%20meist%20an%20Blättern%20angeheftet%20und%20kann%20bei%20Störung%20zuckende%20Bewegungen%20ausführen.','Info
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Mumya Pupa

 Bacak ve kanat izleri vücut

üzerine yapışıktır.

 Coleoptera, Diptera ve

Hymenoptera takımlarına bağlı

bazı familyalar ile Lepidoptera

takımında mumya tipi pupa

bulunur.

 Lepidopter pupalarına özel olarak 

Krizalis veya Krizalid adı verilir.
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Fıçı Pupa
 Diptera takımına bağlı bir çok familyada bu 

şekilde pupa görülür.

 Larvanın son derisi içerisinde pupa haline
geçmesi sonucu olarak, gerçekte serbest
yapılı pupanın dışarıdan düzgün yüzeyli bir
kap içerisine hapsedilmiş olmasıdır.

 Enine dairesel şekilde segment çizgileri
bulunur.
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BİYOLOJİK EVRE

 Böceklerin yaşamları boyunca geçirdikleri

“yumurta”, “larva”, “pupa” (varsa) ve

“ergin” dönemlerinin her biri birer

“Biyolojik Dönem” “ Biyoloji Evre” „dir.

 Hemimetabol olanların 3 Biyoloji Evre

 Holometabol olanların 4 Biyoloji Evresi

vardır.
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 GELİŞME DÖNEMİ: Bir böceğin, yumurta
döneminden başlayıp, ergin hale gelmesine
kadar geçirdiği biyolojik dönemler ve/veya
geçen süredir. Bu süre böcekler arasında çok
farklılık gösterir.

Magicicada septemdecim

gelişme 17 yılda

tamamlanır.

Ephemeroptera

takımına ait

böceklerin

gelişme evresi 1

yıl veya daha

uzun sürdüğü

halde ergin evresi

sadece 1 veya

günden ibarettir.
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 DÖL (Generation): Bir böceğin yumurta

evresinden başlayarak, tekrar yumurta

evresine gelmesine bir döl (Kuşak, Nesil)

denir.

 Univoltine : Döl sayısı mutlak birdir.

 Bivoltine: Yılda 2 döl

 Trivoltine: 3 döl
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 KIŞLAMA DÖNEMİ: Bazı böcekler kışı

ergin halde, diğerleri de çeşitli biyolojik

dönemlerde geçirir.

 Bazı böcekler uygun iklim şartlarında

aralıksız olarak gelişme ve döl vermelerine

devam ederler.

 Kışlama dönemi, böceklerin savaşı

hakkında karar verebilmemiz bakımından

önemlidir.
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 BÖCEKLERİN ÖMRÜ: Böceklerin ergin

evresinin süresini belirtir. Ergin hale gelen

böcekte artık gelişme ve büyüme görülmez.

 Ömrü en kısa olarak Ephemeroptera (bir

Günlükler)

 Uzun olarak da sosyal böceklerin kraliçeleri

 Aphis mellifera kraliçesi 5 yıl

 Formicid kralicesi 12 yıl

 Termit (Isoptera) kraliçesi 15 yıl
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UÇUŞ ZAMANI: 

 Böceklerde uçuşun (ergin çıkışının)

başlama, son bulma ve özellikle “En Çok

Uçuş” zamanı tarımsal entomoloji

yönünden çok önemlidir.

 Bu zaman, doğa sürveyleri ile çeşitli

tuzaklarda yakalanan birey sayılarına

dayanılarak saptanır.
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 OLGUNLAŞMA YEMESİ: Bir süre

beslenmeden sonra gelişme ve yumurta

olgunluğu tamamlanır; böcek bundan sonra

yumurtlayabilir. Bu beslenmeye “olgunlaşma

yemesi” denir.
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DİAPAUSE
 ARA VERME veya DİNLENME-

DURAKLAMA

 Böcekler zaman zaman faaliyetlerine ara verirler.

Uygunsuz şartlar
yüzünden görülen
duraklamaya kuyuessens
(quiescens) denir ve
şartların normal hale
dönmesi ile derhal
ortadan kalkar. Cynthia
cardui adlı kelebekte
görülür.

Cynthia cardui (Lepidoptera)
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 Diyapoz ise, uygunsuz şartların etkisinde

dolaylı olarak kalır ve şartlar uyguna

döndüğünde, belirli fizyolojik olaylar

tamamlanmamış ise, böcek gelişmesine

devam edemez. Bu hususta, endokrin

salgılarının etkisi söz konusudur.

 Bazı türler için diyapoz zorunlu değildir,

bunlara Homodynamic (Homodinamik);

diyapoz zorunluluğu olan türle

Heterodynamic (Heterodinamik) denilir.
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 Böcekler belirli biyolojik evrelerinde

diyapoza girerler.

 Embiryonal diyapoz (Yumurta içinde)

 Larval Diyapoz

 Pupal diyapoz

 İmaginal diyapoz
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Embiryonal diyapoz

Pupal diyapozİmaginal diyapoz

Larval Diyapoz

Cydia pomonella

Pieris brassicaeGryllotalpa gryllotalpa

Archips spp.
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BÖCEK ÖKOLOJOSİ

 Ökoloji, canlıların yaşama yerlerinde incelenmesi
anlamına gelmektedir. Biyolojinin ana bölümlerinden
biridir.

 Yeryüzünde canlıların yaşamakta olduğu yerler
Biyosfer‟i teşkil eder. Biyosfer içerisinde pek çok
özel yaşama yerleri, yani Biyotop‟lar bulunmaktadır.

 Böceklerin çoğalma güçleri fevkalede yüksektir.
Böceklerin olağanüstü çoğalmalarını önleyen bazı
etkenler vardır. Çevre direnci adı altında
toplayabileceğimiz bu etkenler topluluğun çeşitli
etkileri sonucu olarak, böceklerde azalıp çoğalma
görülür. Bu etkenlere sınırlayıcı etkenler denir.
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SINIRLAYICI ETKENLER

1. Cansız Etkenler

 İklim

 Işık

 Atmosfer gazları

 Toprak

 Ye çekimi 

 Basınç 

2. Canlı Etkenler

 Besin

 Doğal Düşmanlar

 Nüfus (Popülasyon) Yoğunluğu
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İKLİM

 İklim sıcaklık, nem, rüzgar v.b. birçok

etkenlerin toplamının ifadesidir.

 Mikroklima: Bitki örtüsü ile değişen ve

atmosferin gayet alçak tabakalarına ve keza

özel yaşama yerlerine ait olanlardır; buna

Bitki iklimi adı da verilir.
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Gelişme Süresi (Ortam sıcaklığı- Gelişme eşiği)=Termal konstat

t (T-C)= Th. C. 

Gelişme Eşiği: Bir böceğin herhangi bir döneminin veya bir

dölünün gelişebilmesi için gerekli en düşük sıcaklık

derecesini gösterir; yani bu sıcaklık derecesi altında gelişme

yoktur.

Termal Konstant (Thermal constant): Bir dönem veya dölün

tamamlanabilmesi için gerekli sıcaklık deresi ve gün çarpımı

gösterir. ve gün derece olarak ifade edilir.

ISI: Isı etkeninin en önemli etkileri bir böceğin
gelişme süresi ve canlı kalma oranında görülür.
Belirli sınırlar içerisinde sıcaklığın artışı gelişme
süresini kısaltır.
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 Örneğin Ceratitis capitata 35 C0 sıcaklıktaki
gelişmesini 15 günde, buna karşı 15 C0‟deki
gelişmesini 130,4 günde tamamlar. Buna göre;

t (T-c)= Th. C.

15 (35-C) = Th. C. ve 130,4 (15-C) = Th. C.

15 (35-C) = 130,4 (15-C)

C = 12,4 C0

15 (35-12,4) = Th. C

Th. C = 339 gün derece
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Aylık sıcaklık ortalamaları 12,4 C0‟nin altında olan aylar

süresince gelişme olmaz. Ceratitis capitata ancak V-X

aylarında gelişme göstermektedir. Bu aylarda sıcaklıkların

sadece gelişme eşiği üzerinde olan kısımları gelişme için

etkilidir. Bunlara Etkili sıcaklık veya Effektif sıcaklık

denir. Ayları 30‟ar gün kabul edecek olursak, yıllık etkili

sıcaklık toplamı

(3.8+6,9+10,5+11,4+5,7+1,1)x30 =1182 gün derece

Bir dölünün gelişmesi için gerekli gün derece değeri 339

olduğundan yıllık döl sayısı 1182/339 = 3,5 döldür.

Aylar I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII

Sıcaklık

ık

-0,8 -0,1 5,1 10,5 16,2 19,3 22,9 23,8 18,1 13,5 7,3 1,6
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SU:  

 Diğer canlılar için olduğu gibi, böcekler

içinde önemli bir etkendir.

 Böcekler suyu genellikle yedikleri besinden

alırlar. Besin su sağlama yönünden en ilgi

çekici durum, kuru maddeler ile beslenenlerde

görülür. Besinin metabolizması sonucu ortaya

çıkan sudan yararlanırlar.

 Böceklerin kitin derisi ve trake sistemi vücut

suyunun kaybını önlemede önemli rol oynar.
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 Yağışlar bazı türler yönünden populasyon

artırıcı, bazıları yönünden de azaltıcı

(öldürücü) rol oynar. Sulamada bazı

böcekler üzerinde olumsuz etkide bulunur.

Örneğin; Pectinophora gossypiella’ya karşı

pamuk hasadından sonra tarlanın iyice

sulanması kışlayan larvaların ölümünü

sağlar.

Pectinophora gossypiella
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 Vital Optimum: Her böceğin en iyi şekilde
gelişebileceği ve en yüksek sayıda ergin hale
geçebileceği sıcaklık ve nem değerleri vardır.
Bu değerlerin kapladığı alan En uygun gelişme
veya Vital optimum denir.

 Klimogram: Bir yerin aylık ortalama sıcaklıkları
ile aylık ortalama orantılı nem veya aylık yağış
miktarlarının birlikte çizilmiş krokisidir.

 Bonitasyon: Belirli bir yerde, belirli bir
zamanda bir hayvanın popülasyon yoğunluğunu
ve zararlı olma sebeplerini tahmin etmeye denir.
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IŞIK
 Böceklerin ışığa karşı tepkileri türe ve biyolojik

döneme göre değişir. Bazıları ışığa gittikleri halde,

bazıları ışıktan kaçar. Ambar böcekleri ışıktan kaçar.

Gün uzunluğu bir çok
böceği etkiler. Bu etkiler
aphidid‟lerde kanatlı
formların ortaya çıkışı ve
çoğalma şeklinde değişiklik
olarak görülür.
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TOPRAK

 Böceklerin bir çoğu, hayatlarının hiç olmasa

bir kısmını, bazısı pek uzun bir süresini

toprakta geçirir.

 Toprağın fiziksel ve kısmen kimyasal yapısı,

sıcaklığı ve ıslaklığı böcekler yönünden çeşitli

etkilere sahiptir.

 Bir çok böcek, fizik yapısı uygun olmayan

topraklarda yaşayamaz. Örneğin; Viteus

vitifoliae kumsal topraklardan hoşlanmaz.
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 Toprak ıslaklığı da önemlidir. Islak topraklar

Diptera türleri için oldukça uygun bir ortamdır.

Bazı böceklerin ve örneğin pupa evresini toprakta

geçiren Tephritidae familyası türlerinin bolluğu

toprak ıslaklığına bağlıdır. Aynı takımdan bir çok

Tipulidae familyası türleri çok ıslak topraklardan

hoşlanır.

Tephritidae
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CANLI ETKENLER

BESİN: 

 Böcekler beslenme durumları yönünden;

 Monofag: Bir tek bitki türü ile beslenen

 Oligofag: Birkaç, birbirine yakın akraba bitki

ile beslenen

 Polifag: Çeşitli bitkiler ile beslenen


