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konmadan uçarken polen ve nektar ile 
beslenmektedirler. Türlerin proboskis yapılarının 
beslendikleri bitkilerin çiçek durumlarına göre 
adaptasyon göstereceği düşünülerek bu çalışma 
planlanmıştır.  

Bu çalışmada Bombylius canescens Mikan, 
1796, Bombylius medius Linnaeus, 1758, 
Bombylius rhodius Loew, 1855, Bombylius analis 
diagonalis Wiedemann in Meigen, 1820 
örneklerinin proboskisleri Taramalı Elektron 
Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.  

İncelenen türlerin proboskis uzunlukları, 
labellum ve labellar saplarında duyu kılları, diğer 
küçük kıllar ve bristillerin büyüklükleri ve şekilleri 
türler arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışma 
ile proboskis morfolojilerinin taksonomik ve 
sistematik değerlendirmelerde kullanılabileceği 
ortaya konulmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler:  Bombylius, Proboskis, SEM, 
morfoloji, sistematik  
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 Böceklerin sınıflandırmasında kanat 
yapıları, anten, ağız parçaları, dış genital yapılar 
gibi bir çok morfolojik karakterler kullanılmaktadır. 
Ancak bazı yakın akraba türleri ayırmada ve 
sistematik kategoriye yerleştirmede bu karakterlerin 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Son yıllarda 
taramalı elektron mikroskobunun kullanımı ile 
böceklerde spermateka yapısının bilinmesi sonucu 
tür seviyesinde ayırıcı karakter olarak 
kullanılabileceği  gösterilmiştir. Bu nedenle bu 
çalışmada Dolycoris baccarum (L.) 
spermatekasının morfolojik yapısı ışık ve taramalı 
elektron mikroskobu ile incelenerek detaylı yapısı 
açıklanmıştır. 
 Spermateka incelemesi için; müze 
materyali dişi Dolycoris baccarum örneklerinin 
abdomenleri kesilerek % 10 luk KOH da 
yumuşatıldıktan sonra spermatekalar çıkarılarak 
gliserinde bekletildi. Olympus SZX12 ışık 
mikroskobunda ölçümleri ve incelemeleri yapıldı. 
Taramalı elektron mikroskobu için örnekler 
temizlenip, havada kurutulduktan sonra SEM 
staplarına yerleştirildi. Örnekler altınla 
kaplandıktan sonra JSM 6060 taramalı elektron 
mikroskobunda incelendi. 

Dolycoris baccarum spermatekası küresel olup, 
spermatekal rezervuar, pompolama bölgesi, büzgen 
ve spermatekal dallanma ile karakterize 
edilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Heteroptera: Pentatomidae, 
Dolycoris baccarum, morfoloji, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM)  
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tarihleri arasında, İzmir Körfezi Uzunada’nın 
civarında belirlenen istasyonlardan, her ay düzenli 
olarak dip trolü çekimleri sonucu elde edilmiş 
Heterosomata (Pleuronectiformes) ordosuna ait 
yassı balık türlerinin minimum, maksimum ve 
ortalama total boy, vücut ağırlığı, boy-ağırlık 
ilişkisi parametreleri gibi özellikleri saptanmaya 
çalışılmıştır. Çalışma periyodu boyunca bu ordoya 
ait 5 familyadan 11 balığın bölgede yaşadığı 
belirlenmiştir. Bunlar, Citharus linguatula 
(Citharidae), Scophthalmus rhombus 
(Scophthalmidae), Arnoglossus laterna, A. thori, 
Bothus podas (Bothidae), Buglossidium luteum, 
Microchirus ocellatus, Microchirus variegatus, 
Monochirus hispidus, Solea solea (Soleidae), 
Symphurus nigrescens (Cynoglossidae) türleridir. 
Türlerin minimum, maksimum ve ortalama boyları 
ile ağırlıkları ayrıca boy-ağırlık ilişkisi 
parametreleri tablo halinde sunulmuştur. Ayrıca 
türlerin Türkiye denizlerinde dağılımı, yaşadıkları 
habitat, beslenme özellikleri gibi diğer biyolojik 
özellikleri de çalışmada verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Osteichthyes, Heterosomata, 
yassı balıklar, biyolojik özellikler, İzmir Körfezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


