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Laboratuvar koşullarında Chironomus riparius agg.’ın (Diptera: 
Chironomidae) hayat döngüsü ve pupal kılıf (Exuviae) teşhisi
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Amaç: Ülkemiz, coğrafik konumu gereği birçok Palearktik ve Holoarktik Chironomid (Insecta: 
Diptera) türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan bu çalışmada Chironomus riparius agg. 
bireylerine ait kokonlar laboratuvar ortamında yetiştirilmiş, erken larva döneminden ergin bireye 
kadar tüm evrelere ait morfolojik karakterler, morfometrik ölçüm ve tür teşhisinde kullanılmak 
üzere belirlenmiştir.

Gereçler ve yöntem: Laboratuvar ortamında Chironomus riparius agg. bireylerine ait kokonlar 
yetiştirilip üç aşamada incelenmiştir;

1. Erken larva döneminden geç larva dönemine kadar her gün birer larva tespit edilmiş ve 
morfolojik karakterlerdeki değişimler takip edilmiştir.

2. Pupa evresinden ergin hale geçişte bırakılan pupal kılıf (exuviae) tespit edilmiş ve 
güvenilir karakterler belirlenerek tür teşhisi yapılmıştır.

3. Elde edilen ergin (erkek) bireylerin tür teşhisi yapılmıştır.

Bulgular: Chironomus riparius agg. bireylerinin erken ve geç larvalarında morfometrik ölçümler 
yapılarak, tür teşhisinde kullanılan morfolojik karakterlerin her bir larva dönemine ait ortalama 
uzunlukları ve oranları belirlenmiştir. Chironomus riparius agg. bireylerine ait pupal kılıf (exuviae) 
örneklerinin morfometrik ölçümleri yapılıp, teşhiste kullanılan çeşitli karakterlerin türe özgü 
ortalama uzunlukları hesaplanmış ve batı Palearktik Chironomidae (Langton 1991) türleriyle 
karşılaştırılmıştır.

Sonuç: Ülkemizde bugüne kadar yapılan çalışmalarda Chironomidae familyasına ait tür teşhisleri 
larval karakterler kullanılarak yapılmıştır. Özellikle Chironomid’lerde kesin bir tür teşhisi 
yapılabilmesi için ilgili türe ait larva, pupal kılıf(exuviae) ve ergin bireylerin elde edilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada Chironomus riparius agg. bireylerinin erken larva döneminden ergin 
bireye kadar tam bir hayat döngüsünde morfolojik karakterlerin analizleriyle kesin tür tanımlanması 
yapılabilmiştir. Kokondan, ergin bireye kadar tüm değişim ve gelişim safhalarının tespit edildiği bu 
tarz bir çalışma ve pupal kılıf (exuviae) ile karşılaştırılarak yapılan tür teşhisi Türkiye’de ilk defa 
yapılmıştır.
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Teşekkürler: Bu çalışmanın yapılmasında Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi’ne (2012FBE008 no’lu proje) desteklerinden dolayı teşekkür ederim.


