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Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) 
(Heteroptera: Pentatomidae)’nın Metatorasik 
Koku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı 
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Heteroptera takımına ait bazı böcekler 

rahatsız edildiklerinde veya sıkıştırıldıklarında çok 
güçlü kokuya sahip tahriş edici kimyasal maddeler 
salgılamaktadırlar. Bu yüzden bu böceklere pis 
kokan böcekler de denmektedir. Bu kimyasal 
maddeler hem ergin bireylerde hem de nimfler de 
üretilmektedir ve birçok çalışmada bu maddelerin 
predatörlerine karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Bu 
çalışmada bir Heteropter türü olan Rhaphigaster 
nebulosa’nın metatorasik koku bezi (MTG) 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile kimyasal 
yapısı gaz kromatografi-kütle spektrometre (GC-
MS) ile incelenmiştir. MTG bir median rezervuara 
ve bir çift lateral beze sahip olup 2. ve 3. coxa 
arasındaki buharlaşma alanına açılmaktadır. n-
tricosane, (Z)-cyclodecene,  (E)-2-decen-1-ol R. 
nebulosa’nın sadece dişi bireylerinde, n-
tetracosane, n-hexacosane, 1-tridecene ise sadece 
erkek bireylerinde tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Rhaphigaster nebulosa, 
elektron mikroskobu, gaz kromotografisi-kütle 
spektrometrisi, koku bezi  
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Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) 
(Heteroptera: Pentatomidae)’un Metatorasik 
Koku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı 
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Heteroptera takımına ait böceklerde koku 

bezleri metatorasik koku bezi, Brindley bezi ve 
ventral bezler olmak üzere 3 tiptir. Metatorasik 
koku bezlerinden çok güçlü kokuya sahip, tahriş 
edici kimyasal maddeler salınmaktadır. 3. 
metatoraks bölgesine yerleşmiş olan bu bezlere 
sahip böceklere pis kokan böcekler de denmektedir. 
Bu kimyasal maddeler hem ergin bireylerde hem de 
nimfler de üretilmektedir. Birçok çalışmada bu 
böceklerin rahatsız edildiklerinde ya da 
sıkıştırıldıklarında buradaki kimyasal maddeleri 

predatörlerine karşı kullandıkları tespit edilmiştir.  
Bu çalışmada bir Heteropter türü olan Carpocoris 
fuscispinus’un koku bezi taramalı (SEM) ile 
kimyasal yapısı gaz kromatografi-kütle 
spektrometre (GC-MS) ile incelenmiştir. MTG bir 
median rezervuara ve bir çift lateral beze sahip olup 
2. ve 3. coxa arasındaki buharlaşma alanına 
açılmaktadır. C. fuscispinus’un dişi bieylerinde en 
çok n-tridecane (57.76%) en az ise bromoacetic 
acid decyl ester (0.04%) tespit edilmiştir. Erkek 
bireylerinde ise en çok n-tridecane (49.26%) en az 
ise 2,3-dihydroxypropyl ester  (0.06%) tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Carpocoris fuscispinus, 
elektron mikroskobu, gaz kromotografisi-kütle 
spektrometrisi, koku bezi  
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Cyprinus carpio L., 1758 (Sazan)’nun Yaş Tayini 
İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi 
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 Bu çalışmada, Samsun İl sınırları 
içerisinde yer alan Altınkaya ve Derbent baraj 
gölleri ile Bafra Balık Gölleri’nde yaşayan 
Cyprinus carpio L., 1758 populasyonlarına ait 
toplam 394 bireyde pul, omur, utrikular (lapillus) 
ve lagenar (asteriskus) otolitler, dorsal ve anal  
yüzgeç dikeni kesitleri, operkül ve suboperkül 
olmak üzere sekiz kemiksi yapı yaş belirleme 
amacıyla değerlendirilmiştir. Ön incelemelerden 
sonra lapillus ve suboperkülün yaş tayinine uygun 
olmadığı tespit edilmiş ve analizlerden çıkarılmıştır. 
Diğer kemiksi yapılar binoküler mikroskopta yeterli 
büyütmede bir okuyucu tarafından 3 tekrarlı şekilde 
okunmuştur. Elde edilen yaş verilerinden ortalama 
yaş, yüzde uyum, ortalama yüzde hata ve değişim 
katsayısı hesaplamaları yapılarak, her populasyon 
için güvenilir yaş belirleme yapısı saptanmıştır. 
Sonuç olarak, Cyprinus carpio’nun üç 
populasyonunda da yaş tayini için en ideal kemiksi 
yapının omur olduğu belirlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Cyprinus carpio L., 1758, yaş 
belirleme, kemiksi yapı, omur, Samsun  
 
 
 
 


