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Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) Üyelerinde Pulların 
Yüzey Morfolojilerinin Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi
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Amaç: Curculionidae Coleoptera takımının tür sayısı bakımından en zengin familyalarından biridir. 
Bu familya bireyleri birkaç istisnanın dışında tümü fitofagdır. Curculionidae familyası bireyleri 
ekonomik önemi olan bitkilerde, tarımsal ürünlerde ve ormanlık alanlarda önemli derecede 
zararlar meydana getirmektedirler. Dolayısıyla bu familya ekonomik ve ekolojik öneme sahip 
böcek gurubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle familya bireylerine ait morfolojik karakterlerin iyi 
bilinmesi familya ile ilgili yapılacak taksonomik çalışmalara doğrudan katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
birçok araştırıcı bu familyaya ait bireylerin pullarının sadece şekillerini çizmiştir. Ancak elektron 
mikroskobunda yüzey morfolojileri ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile familya 
bireylerinin pul yapılarına ait karakterlerin daha net ortaya konulması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) altfamilyasına ait 
Mogulones cinsinden 2 (M. korbi ve M. crucifer), Neoglocianus cinsinden 2 (N. albovittatus ve N. 
maculaalba), Hadroplontus cinsinden 1 (H. trimaculatus) ve Zacladus cinsinden 1 (Z. asperatus) 
tür çalışılmıştır. Türlerin dış yüzeyini kaplayan pulların yüzey morfolojileri incelenmiştir. Örnekler 
daha önce toplanmış kuru müze materyallerinden sağlanılmıştır. Örneklerin lokalite ve konukçu 
bilgileri verilmiştir. Numuneler öncelikle üzerlerindeki organik atıklardan temizlenmiştir. Elektron 
mikroskobu için örnekler çift taraflı yapışkan bant yapıştırılmış staplara uygun pozisyonda 
yerleştirilmiştir. Numuneler Polaron SC marka kaplama cihazında altınla kaplanarak JSM 5600 
marka taramalı elektron mikroskobunda incelenerek fotoğrafları alınmıştır.

Bulgular: Mogulones korbi’de pullar eliptik veya oval şekilde, yassı, yüzeyi diken şeklinde ışınsı 
yapılarla yoğun kaplı; Mogulones crucifer’de pullar yine eliptik şekilde, pulların yüzeyleri oldukça 
kitinleşmiş ve bu nedenle partiküllü görünümde; Neoglocianus albovittatus’da elitral yüzeyde 
desen oluşturan pullar longitudinal görünümde, pulların yüzeyleri uzun kılsı çıkıntılı; Neoglocianus 
maculaalba’da pullar oval, yüzeyleri yoğun ışınsı çıkıntılı; Hadroplontus trimaculatus’da pullar 
küme halinde, fakat pul sınırı ortadan kalkmıştır, yüzeylerini kitin tabaka kaplamıştır. Zacladus 
asperatus’da pullar yoğun kitinsi çıkıntılı, çıkıntılar yuvarlak loblu.

Sonuç ve Tartışma:Bu çalışmada Ceutorhynhinae altfamilyasından 4 cinse ait 6 türün pullarının 
yüzey morfolojisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda pulların yüzey morfolojilerinin oldukça farklı 
olduğu görülmüştür. Aynı cinse ait türler arasında da morfolojinin farklı olduğu belirlenmiştir. Vücut 
yüzeyini kaplayan pulların yüzey morfolojilerinin önemli bir taksonomik karakter olabileceği bu 
çalışma neticesinde görülmüştür. Bu nedenle dış morfolojik karakterlerin incelenmesinde elektron 
mikroskobunun daha fazla kullanılmasıyla çok daha geniş detayların görülebileceği ve tür 
teşhislerinin daha rahat yapılabileceği düşünülmektedir.
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