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ÖZET 

Öter, K. (2007). İstanbul’da Görülen Sivrisinek Türlerinin Tespiti. İstanbul Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

Çalışma İstanbul’da bulunan sivrisinek türlerini saptamak için Mayıs–Ekim 2003 ve 
Mayıs-Ekim 2004 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma süresince ışık tuzaklarıyla 
ve larva ve pupadan yetiştirilerek 826’sı (%41,53) erkek ve 1163’ü (%58,47) dişi olmak 
üzere toplam 1989 erişkin sivrisinek elde edilmiştir. Larva ve pupa örnekleri 14 farklı 
habitat tipine (araba lastiği, bataklık, bodrum, dere, geçici doğal gölet, kalıcı doğal 
gölet, fosseptik çukuru, göl, havuz, kuyu, su birikintisi, su deposu, su kanalı, su saklama 
kapları) ait 71 üreme yerinden toplanmıştır. Tür ayrımları dişi sivrisineklerin 
morfolojileri üzerinden yapılmıştır. İdentifikasyon sonucu beş cinse ait sekiz sivrisinek 
türünün varlığı tespit edilmiştir. Larva ve pupadan yetiştirilen 1085 dişi sivrisineğin 
992’si (%91,43) Cx. pipiens, 32’si (%2,95) Cs. longiareolata, 22’si (%2,03) An. 
maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç), 18’i (%1,66) An. claviger, 13’ü (%1,20) 
Cs. annulata, 3’ü (%0,28) Ae. vexans, 3’ü (%0.28) Cx. hortensis ve 2’si (%0,18) Oc. 
caspius idi. Türlerinin üreme yerlerinde rastlanma sıklıkları açısından Cx. pipiens 71 
üreme yerinden %92,96’sında, An. claviger %11,27’sinde, An. maculipennis kompleks 
(An. sacharovi hariç) %11,27’sinde, Cs. longiareolata %5,63’ünde, Ae. vexans, Cs. 
annulata ve Oc. caspius %2,82’sinde ve Cx. hortensis %1,41’inde rastlanmıştır. CDC 
minyatür ışık tuzakları ile toplanan 78 adet dişi sineğin tamamı Cx. pipiens olmuştur. 
Çalışmada Culex pipiens’e 14 habitat tipinin hepsinde rastlanırken An. claviger’e 6, An. 
maculipennis komplekse (An. sacharovi hariç) 5, Cs. longiareolata’ya 3, Ae. vexans’a, 
Cs. annulata ve Oc. caspius’a 2 ve Cx. hortensis’e bir habitat tipinde rastlanmıştır. 
Bulunan türlerden Cx. hortensis dışında kalanlar insanlara bazı patojenleri nakletme 
yeteneğindedir. Bu türler gelecekte İstanbul’da halk sağlığı açısından önem 
taşıyabilirler.  

Anahtar Kelimeler: Sivrisinekler, Culicidae, habitat, İstanbul, Türkiye.  
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ABSTRACT 

Öter, K. (2007). Identification of the Mosquito Species in Istanbul, Turkey. İstanbul 
University, Institute of Health Sciences, Department of Parasitology. Doctorate Thesis. 
İstanbul.  

This study was conducted between May and October 2003 and between May and 
October 2004 in order to identify the mosquito species in Istanbul. Totally 1989 adult 
mosquitoes, 826 (41.53%) males and 1163 (58.47%) females, were reared from larvae 
and pupae and were collected by using CDC miniature light trap. Larvae and pupae 
were collected from 71 breeding sites belonging to 14 different habitats (tyre, marsh, 
cellar, stream, temporary natural pond, permanent natural pond, septic tank, lake, pool, 
well, puddle, water tank, water canal and water storage cups). The species were 
identified from the morphological characters of the females. Eight species belonging to 
five genera were identified. Out of 1085 females from the rearings of larvae and pupae, 
992 (91.4%) were Culex pipiens, 32 (2.95%) Culiseta longiareolata, 22 (2.03%) 
Anopheles maculipennis complex (except An. sacharovi), 18 (1.66%) Anopheles 
claviger, 13 (1.20%) Culiseta annulata, 3 (0.28%) Aedes vexans, 3 (0.28%) Culex 
hortensis and 2 (0.18%) Ochlerotatus caspius. Culex pipiens were encountered in 
92.96% of 71 breeding sites, An. claviger in 11.27% of them, An. maculipennis 
complex (except An. sacharovi) in 11.27% of them, Cs. longiareolata in 5.63% of them, 
Ae. vexans, Cs. annulata and Oc. caspius in 2.82% of them and Cx. hortensis in 1.41% 
of them. All of the 78 females collected by using the CDC miniature light traps were 
Cx. pipiens. Culex pipiens was found in all of 14 habitat types, An. claviger in 6 of 
them, An. maculipennis complex (except An. sacharovi) in 5 of them, Cs. longiareolata 
in 3 of them, Ae. vexans, Cs. annulata and Oc. caspius in 2 of them and Cx. hortensis in 
one of them. All the identified species, except Cx. hortensis, are able to transmit some 
pathogens to human beings. Therefore they may have importance in public health in the 
future in İstanbul.  

Key Words: Mosquitoes, Culicidae, habitat, İstanbul, Turkey  

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sivrisinekler, insan ve hayvanlardan kan emmelerinin yanı sıra malarya, sarı 

humma, denk humması, filaryaz ve arboviral ensefalitler gibi önemli bir çok 

infeksiyonun vektörlüğünü yapmaları açısından önemlidir. Mücadele yöntemlerinde 

sarfedilen mali giderler büyük olmasına rağmen bu miktarlar, sivrisineklerin vektörlük 

rollerinden kaynaklanan hastalıkların tedavisi için harcanan giderlerden çok daha azdır 

(James ve Harwood 1969, p. 167). Bu nedenle bir bölgede potansiyel vektör 

sivrisineklerin varlığının tespiti önem taşımaktadır. Vektörlük dışında insanlara verdiği 

huzursuzluk da bazen çok önemli boyutlara ulaşabilmektedir.  

Çevre ve halk sağlığı kapsamında metropollerde yürütülen sivrisinek mücadelesi 

çalışmaları, konu üzerine bilimsel yaklaşımlar ve düzenlemeleri gerektirmektedir. Bir 

bölgede hangi türlerin var olduğunun ortaya çıkarılması ve larva ve pupaların habitat 

tiplerinin belirlenmesi o bölgede yapılacak sivrisinek mücadelesi açısından önemlidir.  

İstanbul’da görülen sivrisinek türlerinin tespiti üzerine önceden yapılmış geniş 

çapta bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Akalın 1936 yılında (Kaynak: Merdivenci 

1984, p. 155) Anopheles maculipennis’e İstanbul’un Üsküdar, Beykoz, Beyoğlu ve 

Bakırköy ilçelerinde sık olarak, An. sacharovi’ye Küçükçekmece ilçesinde az sayıda ve 

An. superpictus’a Riva deresi civarında az sayıda rastlandığını bildirmiş ve An. messeae 

türünün de İstanbul’un Asya ve Avrupa yörelerinde yaygın olarak bulunduğu 

belirtilmiştir. Ramsdale ve ark. (2001) An. messeae’nın Türkiye’deki varlığının hatalı 

kayıtlardan kaynaklandığını belirtmiş olup bu türü Türkiye sivrisinek listesinde yer 

vermemiştir. Akalın’ın 1936 (Kaynak: Merdivenci 1984, p. 155) yılına ait bilgileri çok 

eski tarihlere ait ve yetersiz olup, yukarıda açıklandığı gibi bazı verileri de hatalı olarak 

gözükmektedir.  

Bu çalışma İstanbul’da rastlanan sivrisinek türleri belirlenmesi, türlerin üreme 

habitatlarının tespiti, türlerin İstanbul’da dağılımının belirlenmesi, sivrisinek üreme 

aylarında sinek kompozisyonununun ortaya konulması için yapılmıştır. Çalışma, geniş 

ölçüde üreme yerlerinden toplanan larva ve pupalardan elde edilen dişilerle ışık 

tuzaklarından elde edilen dişiler üzerinden yürütülmüştür.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Türkiye’de Sivrisinek Taksonomisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Tarihçesi 
Ülkemizin sivrisinek faunasının araştırılması ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet’in 

ilk yılları ile başlamıştır. Dr. Mahmut Sabit Akalın’ın Alman araştırıcılar Prof. Dr. Erich 

Martini ve R. Vogel ile yaptığı çalışmalar sonucu hazırlamış olduğu sivrisinek 

koleksiyonu, ilk önemli sivrisinek koleksiyonu olmuştur. Bunun dışında, Dr. Mecit 

Ergin önemli çalışmalar yapmış ve Aedes refiki ve Culex martini türlerini dünya 

entomoloji yazınına katmıştır. 40 yıla uzanan sürede oluşturulan bu koleksiyonun 

bilimsel yayınla değerlendirilmesi yapılmamıştır (Merdivenci 1984, p. III-VI).  

Martini (1929-31) ilk kez Türkiye’de varlığı bilinen sivrisinek türleri hakkında 

bilgi vermiştir. Parrish (1959) larva taramasının yanısıra ışık tuzaklarının da ilk kez 

kullanıldığı çalışmalar sonucu Türkiye’de bulunan sivrisinek türlerini ortaya koymuştur. 

Bu makale, Türkiye sivrisinek türlerinin toplu listelendiği en eski yayın olmakla beraber 

günümüzde de hala önemini korumaktadır. 

1957-1972 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen sıtma 

eradikasyon programı dahilinde devam etmiş olan entomolojik çalışmalar sonucunda 

özellikle Anopheles cinsi hakkında detaylı bilgilere ulaşılmıştır (Postiglione ve ark. 

1973). Bu süreç dahilinde Postiglione ve ark. (1970) An. subalpinus’u, Postiglione ve 

ark. (1973) An. pulcherrimus’u Türkiye sivrisinek listesine dahil edilmişlerdir. An. 

melanoon ve An. messeae’nin ise hatalı kayıtlar olması ve An. multicolor ve An. 

sergentii’nin de varlıklarının 30 yılı aşan süre içinde yapılan çalışmalarda 

rastlanmaması nedeni ile bu türler Türkiye sivrisinek listesinden çıkarılmıştır. Ayrıca 

Parrish (1959) tarafından Türkiye’de varlığı bildirilen An. sinensis’in de An. 

hyrcanus’un bir varyasyonu olduğu belirtilmiştir (Postiglione ve ark. 1973). 

Ochlerotatus mariae kompleks üzerine yapılan araştırmalarda, Ege kıyıları ve 

Antalya’nın batısında kalan Akdeniz kıyılarında Oc. zammitii, Antalya’nın doğusuda 

kalan Akdeniz kıyılarında ise Oc. phoeniciae’nin Türkiye’deki varlıkları ilk kez tespit 

edilmiştir. Ochlerotatus mariae komplekse ait Oc. mariae türünün ise var olmadığı 

belirtilmiştir (Coluzzi ve ark. 1974). Şahin (1984) Antalya yöresindeki çalışmasında 

yapmış olduğu sivrisinek tür tespitlerinin Lane (1982) tarafından da onayını alarak, 

Türkiye’de ilk kez Ae. cretinus’un varlığını bildirmiştir. Lane (1992), Londra Doğa 



 3

Tarihi Müzesinde bulunan ve Türkiye’den toplanmış örnekler üzerinden yaptığı 

retrospektif çalışmaları sonucu Oc. nigrocanus’un taksonomik yerini belirleyerek 

Türkiye’deki varlığını bildirmiştir. 

Türkiye sivrisinekleri ile ilgili yapılmış değişik sayıda yayın bulunmaktadır. 

Bunların içinde ülkemizde bulunan tüm sivrisinek türlerine ait sistematik, biyolojik ve 

ekolojik bilgilerin yer aldığı en kapsamlı yayın Prof. Dr. Ahmet Merdivenci (1984)’nin 

yazdığı "Türkiye Sivrisinekleri" adlı kitabıdır.Bu kitapta Türkiye’de 55 türün varlığı 

bildirilmiştir. Ancak o zamanki bilgilerin ışığında 2 tür, alt tür (Anopheles maculipennis 

melanoon ve Anopheles maculipennis messeae) olarak belirtilmiştir. Daha sonra 

Ramsdale ve ark. (2001) yapılan çalışmaları gözden geçirerek Türkiye’de bulunan 

sivrisinek türlerinin güncel bir listesini yapmıştır. Bu listeye göre yurdumuzda toplam 

48 türün varlığı bildirilmiştir. Merdivenci (1984)’nin bildirdiği türler arasında yer alan 

Ae. aegypti, An. melanoon, An. messeae, An. multicolor, An. sergentii, Cx. fatigans, Cx. 

univittatus, Cx. vagans, Cs. setivalva, Or. albionensis, Oc. annulipes, Oc. mariae ve Oc. 

quartus türleri (13 tür) Ramsdale ve ark. (2001)’nın listesinde yer almaz iken Ramsdale 

ve ark. (2001)’nın listesinde bulunan An. subalpinus, Oc. dorsalis, Oc. nigrocanus, Oc. 

phoeniciae, Oc. zammitii ve Cx. perexiguus türleri de (6 tür) Merdivenci (1984)’de 

bulunmamaktadır. 

2.2.Sivrisineklerin Sistematiği 
Diptera takımına bağlı Nematocera alt takımında, Chaoboridae, Dixidae ve 

Culicidae aileleri bulunmaktadır. Sivrisinekler, bunlardan Culicidae ailesinde yer 

almakta ve sadece bu ailedekilerde kan emme özelliği görülmektedir (Kettle 1995, p. 

109). 

Dixidae erişkinlerinde ağız organelleri kısa ve delmeye uygun değildir. Kanat ve 

kanat damarları üzerinde kıllar veya pullar bulunmamaktadır. Kanat damar yapıları 

karakteristik olup sivrisineklerden farklıdır. Larvaları, sudaki bitkiler ve atıkların 

arasında, su yüzeyine horizontal olarak (U şeklinde) hareket ederler. Bu yüzden 

Anopheles larvaları ile karıştırılabilmektedir (James ve Harwood 1969, p. 165). 

Chaoboridae erişkinleri kısa ağız organellerine sahiptir. Kanat pulları posterior 

kenar üzerinde bir saçak oluşturur. Kanat damarları üzerinde de birkaç pul bulunabilir. 

Damarlaşma özellikleri ile Culicidae ailesinden ayrılamazlar. Chaoboridae larvaları 

akuatik predatörlerdir (Kettle 1995, p. 109). 
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Culicidae erişkinleri, öne doğru yönelmiş uzun bir hortuma sahiptir.Hortum 

boyu, baş ve gövdenin toplam uzunluğuna eşittir. Kanat damarları üzeri pullarla 

kaplıdır. Pullar kanat saçağını oluşturur. Subkostal damar dallara ayrılmadan kosta ve 

radius damarlarına paralel seyreder. Culicidae larvaları akuatiktir. Çok az bir kısmı 

predatördür (Kettle 1995, p. 109). 

Knight ve Stone (1977) ve Knight (1978), Culicidae ailesine ait 3000’in 

üzerinde türün varlığını bildirmişlerdir. Ward (1984, 1992) ve Gaffigan ve Ward (1985) 

bu listeye 203 yeni tür daha eklemiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Culicidae ailesine 

ait toplam 3268 türün varlığı bildirilmiştir (Ward 1992). 

Culicidae’nin aile düzeyindeki monofilisi, bu aileye bağlı Anophelinae, 

Culicinae ve Toxorhynchitinae alt aileleri ile tanımlanmıştır (Edwards 1932). Bu 

sınıflandırma Belkin (1962) ve Knight ve Stone (1977) tarafından da kabul edilmiştir. 

Alt aileler içerisindeki yüksek filojeniyi netleştirmek için tribusları oluşturmak ilk defa 

Belkin (1962) tarafından denenmiştir. Belkin (1962), Anophelinae alt ailesinin, üst aile 

köküne daha yakın olduğu düşüncesi üzerinde tartışmış, Harbach ve Kitching (1998) 

tarafından yapılan çalışma ile Anophelinae’nin taksonomik yerinin alt aile olduğu 

kesinlik kazanmıştır. Yine bu çalışmanın sonucu olarak Anophelinae ve Culicinae 

geçerli monofiletik alt aileler olarak kabul edilirken; Toxorhynchitinae, Culicinae alt 

ailesi altında bir tribus seviyesine indirilmiştir. Reinert (2000) önceden Aedes, Meigen 

cinsinin alt cinsi olarak kabul edilen Ochlerotatus, Lynch Arribalzaga’yı cins seviyesine 

yükseltmiştir. Yine bu çalışma ile Ochlerotatus cinsi, larva ve pupa karakterleri temel 

alınarak iki ayrı seksiyona ayrılmıştır. 

Yapılan güncel değişiklikler sonucunda, Culicidae ailesinin alt cins düzeyinde 

sistematik sıralaması aşağıdaki listede verilmiştir (Reinert 2001). 

Aile: Culicidae 

1.Alt aile: Anophelinae 

  1.Cins: Anopheles 

   Alt cinsler: Anopheles, Cellia, Kerteszia, Nyssorhynchus 

  2.Cins: Chagasia 
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2.Alt aile: Culicinae 

 1.Tribus: Aedeomyiini 

  Cins: Aedomyia 

   Alt cinsler: Aedeomyia, Lepiothauma 

 2.Tribus: Aedini 

  1.Cins: Aedes 

   Alt cinsler: Aedes, Aedimorphus, Alanstonea, Albuginosus, Belkinius, 
Bothaella, Cancraedes, Christophersiomyia, Diceromyia, Edwardsaedes, 
Fredwardsius, Huaedes, Indusius, Isoaedes, Leptosomatomyia, Lorrainea, 
Neomelaniconion, Paraedes, Pseudarmigeres, Scutomyia, Skusea, Stegomyia 

  2.Cins: Armigeres 

   Alt cinsler: Armigeres, Leicesteria 

  3.Cins: Ayurakitia 

  4.Cins: Eretmapodites 

  5.Cins: Haemagogus 

   Alt cinsler: Conopostegus, Haemagogus 

  6.Cins: Heizmannia 

   Alt cinsler: Heizmannia, Mattinglyia 

  7.Cins: Ochlerotatus 

   1.Seksiyon Alt Cinsler: Chaetocruiomyia, Finlaya, Geoskusea, Halaedes, 
Kenknightia, Levua, Macleaya, Molpemyia, Mucidus, Nothoskusea, Ochlerotatus, 
Protomacleaya, Pseudoskusea, Rhinoskusea, Rusticoidus, Zavortinkius 

   2.Seksiyon Alt Cinsler: Abraedes, Aztecaedes, Gymnometopa, Howardina, 
Kompia 

  8.Cins: Opifex 
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  9.Cins: Psorophora 

   Alt cinsler:Grabhamia, Janthinosoma, Psorophora 

  10. Cins: Udaya 

  11.Cins: Verrallina 

   Alt cinsler: Harbachius, Neomacleaya, Verrallina 

  12.Cins: Zeugnomyia 

 3.Tribus: Culicini 

  1.Cins: Culex 

   Alt cinsler: Acalleomyia, Acallyntrum, Aedinus, Afroculex, Allimanta, 
Anoedioporpa, Barraudius, Belkinomyia, Carrollia, Culex, Culiciomyia, Deinocerites, 
Eumelanomyia, Kitzmilleria, Lasiosiphon, Lophoceraomyia, Lutzia, Maillotia, 
Melanoconion, Micraedes, Microculex, Neoculex, Phenacomyia, Thaiomyia, Tinolestes 

  2.Cins: Galindomyia 

 4.Tribus: Culisetini 

  Cins: Culiseta 

   Alt cinsler: Allotheobaldia, Austrotheobaldia, Climacura,  Culicella, 
Culiseta, Neotheobaldia, Theomyia 

 5.Tribus: Ficalbiini 

  1.Cins: Ficalbia 

  2.Cins: Mimomyia 

   Alt cinsler: Etorleptiomyia, Ingramia, Mimomyia 

 6.Tribus: Hodgesiini 

  Cins: Hodgesia 

 7.Tribus: Mansoniini 

  1.Cins: Coquillettidia 
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   Alt cinsler: Austromansonia, Coquillettidia, Rhynchotaenia 

  2.Cins: Mansonia 

   Alt cinsler: Mansonia, Mansonioides 

 8. Tribus: Orthopodomyiini 

  Cins: Orthopodomyia 

 9.Tribus: Sabethini 

  1.Cins: Isostomyia 

  2.Cins: Johnbelkinia 

  3.Cins: Limatus 

  4.Cins: Malaya 

  5.Cins: Maorigoeldia 

  6.Cins: Onirion 

  7.Cins: Runchomyia 

   Alt cinsler: Ctenogoeldia, Runchomyia 

  8.Cins: Sabethes 

   Alt cinsler: Davismyia, Peytonulus, Sabethes, Sabethinus, Sabethoides 

  9.Cins: Shannoniana 

  10.Cins: Topomyia 

   Alt cinsler: Suaymyia, Topomyia 

  11.Cins: Trichoprosopon 

  12.Cins: Tripteroides 

   Alt cinsler Polylepidomyia, Rachionotomyia, Rachisoura, Tricholeptomyia, 
Tripteroides 
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  13.Cins: Wyeomyia 

   Alt cinsler: Antunesmyia, Caenomyiella, Cruzmyia, Decamyia, Dendromyia, 
Dodecamyia, Exallomyia, Menolepis, Nunezia, Phoniomyia, Prosopolepis, Wyeomyia, 
Zinzala 

 10.Tribus: Uranotaeniini 

  Cins: Uranotaenia 

   Alt cinsler: Pseudoficalbia, Uranotaenia 

 11.Tribus: Toxorhynchitini 

  Cins: Toxorhynchites 

   Alt cinsler: Afrorhynchus, Ankylorhynchus, Lynchiella, Toxorhynchites 

2.3.Sivrisineklerin Genel Biyolojisi 
Diptera takımının genel özelliği olarak, sivrisinekler tam metamorfoz geçirirler. 

Tüm sivrisinekler gelişimleri için akuatik habitatlara gereksinim duyarlar. Yumurtadan 

çıkıştan sonra dört larval dönem ve pupa dönemini geçirerek erişkin döneme geçerler 

(Becker ve ark. 2003, p. 9). 

2.3.1.Sivrisineklerin Habitat Tipleri 
Sivrisinekler, pratikte her çeşit durgun suda üreme potansiyeline sahiptirler. Az 

miktardaki sularda dahi çok fazla sayıda üreyebilirler. Atılmış teneke kutular, atılmış 

araba tekerlekleri, ağaç kovukları, yaprakların üzeri ve hayvanların ayak izlerinde 

biriken sularda; su depolarında, tuzlu bataklıklar gibi sularda ürerler (James ve 

Harwood 1969, p. 167). 

Su hayatına uyum sağlamış olan sivrisinek larvalarına hemen hemen her türlü su 

birikintisinde rastlamak mümkündür. Ancak, her sivrisinek türü her çeşit su 

birikintisinde bulunmayacağı gibi, türlere göre habitatlar bulunmaktadır (Kasap 1985). 

Ağaç kovuklarında biriken sular, Ae. aegypti formosus, An. plumbeus ve Ae. 

africanus için üreme yerlerini teşkil eder. Su kapları, kavanozlar, atık araba lastikleri 

vb. gibi yapay su birikme yerleri Ae. aegypti için önemli üreme yerleridir (Kettle 1995, 

p. 141). 
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Culex ve Culiseta cinsleri kirli sulu habitatlarda bulunduğu halde, Anopheles ve 

Aedes cinsleri daha temiz sulu habitatlarda daha çok bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarla Cx. pipiens ve Cs. longiareolata’nın birinci derecede, Cx. hortensis’in de 

ikinci derecede olmak üzere belli bir habitat seçmedikleri, hemen her çeşit sularda 

bulunduğu belirlenmiştir (Kasap 1985). 

Sivrisinek larvalarının bulunduğu habitatların tuzluluk derecesi geniş aralıklarda 

olabilir. Habitatların tuzluluğu, eriyen karların meydana getirdiği oligotropik sulardan, 

med cezirde sular çekilirken göllenen deniz suyunun buharlaşması ile tuzluluk derecesi 

deniz suyundan daha fazla olan sulara kadar farklı derecelerde bulunabilir. Herhangi 

belirli bir sivrisinek türü için, üreme yerinin genel özellikleri belirlenmiş olsa da 

istisnalarla her zaman karşılaşılmaktadır. Ovipozisyon sonrasında üreme yerindeki 

şartların değişimi, dişi sivrisineği larvanın tolere edebileceği farklı bir üreme yeri 

arayışına iter. Nitekim, An. multicolor larvaları doğada yüksek tuz oranı içeren sularda 

üremesine rağmen, laboratuvarda çeşme suyunda gelişimlerini 

tamamlayabilmektedirler. An. sergenti larvaları ise, doğada tatlı sularda bulunmasına 

rağmen laboratuvarda %0.5–0.75 NaCl tuzluluk oranında daha hızlı gelişim 

göstermektedir (Kettle 1995, pp. 138-139). 

2.3.2.Çiftleşme ve Yumurta Bırakma (ovipozisyon) 
Dişilerin döllenmesi, pupadan erişkin döneme geçişten kısa bir süre sonra olur. 

Erkekler ilk önce pupadan erişkin döneme geçerler. Üreme yerleri etrafında kümeler 

halinde uçarak dişi sivrisineklerin çıkışını bekler halde görülebilirler. Dişi sivrisinek bu 

kümenin içine girer ve çiftleşme meydana gelir. Çiftleşmek için geniş alanlara ihtiyaç 

duyan türlere “eurygamous”, An. sacharovi gibi dar ve sınırlı alanlarda çiftleşebilen 

türlere ise “stenogamous” terimi kullanılmaktadır (James ve Harwood 1969, p. 184). 

Dişi sivrisineklerin döllendikten sonra kan emerek yumurtlamalarına değin 

geçen süreye trofogoni dönemi denir. Her bir dönemin üç evresi vardır: 

1) Kan emmeye yöneliş ve kan emme, 

2) Kanın sindirimi ve yumurtalıklarda yumurtaların gelişimi,  

3) Üreme yerlerine doğru uçmak ve burada yumurtlamak. 

Yazın yeterli sıcaklıklarda bir kez kan emme yumurtaların gelişimi için yeterli 

olmaktadır. Kanın sindirimi süresince yumurtalıklardaki tüm yumurtalar olgunlaşır 
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(trofogoni uyumu). Sonbaharda havaların soğuması ile kan emmiş sivrisinekteki 

yumurtalar olgunlaşamaz. İlkbaharda havaların ısınması ile sivrisinek tekrar kan 

emmeye başlar ve yumurta olgunlaşması kaldığı yerden devam eder (trofogoni uyumu 

bozulur) (Merdivenci 1984, p. 82). 

Çoğu sivrisinek türünde dişiler, kopulasyon sonrası yumurtaların gelişimini 

tamamlayabilmesi için kan emmek zorundadırlar (otojen olmayan gelişim). Az sayıdaki 

türün dişilerine (ör. Cx. p. pipiens biotype molestus) ait ilk parti yumurtalar kan 

emmeden de gelişebilirler (otojen gelişim). Dişi sivrisinekler, kan emmeyi takiben 2–4 

gün içerisinde 50-500 adet yumurta bırakırlar (Becker ve ark. 2003, p. 9). 

Barr (1958), sivrisinekleri bıraktıkları yumurta içerisindeki embriyonun dış 

etkilerle tetiklenen dinlenme periyoduna (uyku hali, dormansi) girip girmemelerine göre 

ikiye ayırmıştır. İlk gruptakiler uyku halinde olmayan (nondormant) yumurtalar olup 

Anopheles, Culex, Culiseta, Mansonia, Uranotaenia, Orthopodomyia ve muhtemelen 

Wyeomyia cinsine ait türlerdir. İkinci gruptakiler ise uyku halinde olan (dormant) 

yumurtalar olup, Aedes ve Psorophora cinslerine ait türlerdir. Dormant yumurtalar 

diğer gruptakilere göre kurumaya daha dirençlidirler (Barr 1958). 

İlk gruptaki (nondormant) yumurtalara sahip dişiler, yumurtalarını tek tek 

(Anopheles) veya kümeler halinde (Culex, Uranotaenia, Coquillettidia, Orthopodomyia 

ve Alt cins Culiseta) su yüzeyine bırakırlar (Becker ve ark. 2003, p. 9). Bu gruptaki 

(nondormant) dişiler suyun üzerinde veya suya çok yakın durarak yumurtaları su 

yüzeyine bırakırlar. Bu tip yumurtaların embryoları oda sıcaklığında (23 °C) iki gün 

içerisinde gelişimini tamamlayarak kısa sürede yumurtadan çıkarlar. Bu tip yumurtalar 

kuru ortamda kısa süre içinde canlılığını yitirirler. Ancak çok nemli veya çok az su 

birikintisi içinde “karaya oturmuş” şekilde bir gün veya daha az canlılığını 

koruyabilirler (Barr 1958). 

Uyku haline girmeyen (nondormant) yumurtalara sahip tüler yetişme sezonlarına 

bağlı olarak, senede bir kaç jenerasyon verebilirler. Bu gruptaki türler daha çok aynı 

sezon içinde birden fazla jenerasyonu kolayca oluşturabileceği kalıcı ve yarı kalıcı 

tipteki üreme yerlerinde bulunmaktadır. Genel görüş bu şekilde olsa da, An. 

punctipennis ve Cx. pipiens genellikle geçici su kaynaklarında bulunurlar (Barr 1958). 

İkinci gruptaki Aedes ve Psorophora cinslerine bağlı türler ise çok farklı bir 

davranış sergilerler. Bu türlere ait dişiler yumurtalarını suyun yüzeyinde değil, üreme 
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kaynağının nemli kenarlarına tek tek bırakırlar. Yumurta belirli bir miktar gelişme 

gösterir fakat, yumurta gelişimini tamamlasa dahi yumurtadan larvanın çıkışı 

gerçekleşmez. Uygun şartlar sağlanıncaya kadar yumurtalar uyku halinde bekler. Aedes 

aegypti’nin laboratuvar yetiştirmelerinde, dişinin yumurtalarını suyun kenarına konulan 

kurutma kağıdının, su seviyesinin üstünde kalan nemli kısımlarına bıraktığı 

gözlemlenmiştir. Neme temas halinde bir iki gün kalan yumurtalar artık düşük nemli 

ortamlara daha dayanıklı hale gelir. Kurutulan (desikasyona tabi tutulmadan) 

yumurtalar bu şekilde uzun süre saklanabilmektedir. Bir iki ay sonra bu yumurtalardan 

larva çıkışında düşüşler başlar. Yumurtalardan larva çıkşını sağlamak için yumurtaları 

su ile temas ettirerek bir miktar besin maddesi eklemek yeterlidir (Barr 1958). 

Aedes vexans ve Ochlerotatus caspius türleri su seviyesinin sıkça alçalıp 

yükseldiği ve su taşkınlarının görüldüğü yerlerde ürerler. Bu habitat özelliği, Ae. vexans 

ve Oc. caspius’un uygun yumurta bırakma davranışlarını yerine getirebilmeleri ve yeni 

nesiller oluşturabilmeleri açısından önemlidir (Becker ve ark. 2003, p. 11). 

Embriyonik gelişim yumurtalar suya bırakıldıktan hemen sonra başlar. Sıcaklığa 

bağlı olarak 2-7 gün veya daha uzun sürede embriyonik gelişim tamamlanır. Suya 

bırakılan Cx. p. pipiens yumurtalarından larva çıkışı 30 °C’de bir gün, 20 °C’de üç gün 

ve 10 °C’de on gün sonra gerçekleşir. 4 °C’de ise embriyonik gelişim tamamlanamaz. 

Aedes ve Ochlerotatus yumurtalarının embryionik gelişim süresine etki eden bir kaç 

çevresel faktör olduğundan dolayı, bu süre Cx. p. pipiens’inkine göre hemen hemen iki 

kat daha uzun olmaktadır. Suya bırakılan Ae. vexans yumurtalarının, 20 °C’de sekiz gün 

sonra %50’si embriyonik gelişimini tamamlamaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 11). 

2.3.3.Larva ve Pupa Dönemi 
Yumurtadan çıkan larvadan erişkin evreye değin geçecek olan süre ortamın 

iklim, mevsim ve suyun sıcaklık durumuna göre değişir. Larvalar 24 °C–26 °C 

sıcaklıktaki suda en kısa sürede gelişirler (Merdivenci 1984, pp. 71-73). Optimum hava 

sıcaklığı ve besin alımında bu süre çoğu Culicinae alt ailesinde ortalama 7 gündür. 

Anophelinae alt ailesi ise biraz daha uzun süreye ihtiyaç duymaktadır (James ve 

Harwood 1969, p. 171). 

Larvalar, sudaki mikroorganizmalar, algler, protozoonlar, omurgasız canlılar ve 

tortulardan beslenir. Beslenme tipleri filtre edenler, tarayıcılar ve predatörler olmak 

üzere üç grupta incelenebilir. Filtre edenler, tipik olarak suda baş aşağı asılı dururlar ve 
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su yüzeyinin altından tabana doğru olan kısımda süspansiyon halinde bulunan gıda 

partiküllerini süzerler (Culex, Coquillettidia, Alt cins Culiseta, bazı Aedes ve 

Ochlerotatus larvaları). Tarayıcılar, su içinde kalan yüzeylerden (çoğu Aedes ve 

Ochlerotatus larvaları) veya hava ile su arasındaki mikrobiyal film katmanından 

(Anopheles larvaları) partikülleri, mikroorganizmaları, algleri tekrar süspanse ederek, 

kazıyarak veya parçalayarak toplarlar. Bitkiler ve ölü omurgasız canlıların küçük 

parçaları da ağız organelleri ile parçalanabilmektedir. Predatörler (Toxorhynchites, 

Aedes, Psorophora Culiseta ve Culex larvaları) genellikle sivrisineklerin haricindeki 

diğer böceklerin larvaları ile beslenirler (Becker ve ark. 2003, p. 19). 

Pupa akuatiktir. Metamorfozun şekillendiği bu dönem ortalama 2 gün sürer. 

Pupa, Diptera takımındaki diğer pupaların aksine, sudaki hareketlenmelere karşı çok 

hassas ve dikkat çekecek derecede hareketlidir. Suya dalıştan sonra aktif hareketleri ile 

su yüzeyine çıkan larvaların aksine, pupalar su yüzeyine pasif olarak çıkarlar. Pupalar 

kuraklığa göreceli olarak daha dayanıklı olup, üreme yerlerindeki su kurumaya yüz 

tutsa dahi erişkinler pupadan çıkabilmektedir. Yine larvanın aksine, pupa beslenemez 

(Becker ve ark. 2003, p. 21). 

2.3.4 Erişkin Dönem 

2.3.4.1.Erişkin Sivrisineklerin Yaşam Süreleri 
Erkek sivrisineklerin yaşam süreleri, laboratuvar koşullarında yüksek nem ve 

yeterli karbonhidrat beslenmesi ile bir ayı geçebilir. Dişiler özellikle hibernasyon 

durumunda ve bol gıda ile 4–5 ay süre ile canlı kalabilirler. Aktivitelerinin en yüksek 

olduğu dönemlerde ise, dişilerin yaşam süresi ortalama iki haftaya yakındır (James ve 

Harwood 1969, p. 173). 

2.3.4.2.Sivrisineklerde Hibernasyon ve Estivasyon 
Sivrisinekler kışın soğuk ve yazın kuraklık gibi uygun olmayan hava 

koşullarında etkinlik gösteremez ve dinlenme (diyapoz) dönemine girerler. Bunların kan 

emme ve yumurtlama etkinlikleri durur (gerçek diyapoz). Büyük çoğunluğu ölür. Bazı 

türler ise dişiler kötü hava koşullarında dahi (kışın ahır ve evlerde) kan emebilirler fakat 

yumurtlayamazlar. Bu durumda diyapoz tam değildir (yumurtalık diyapozu) 

(Merdivenci 1984, p. 81). Hibernasyon, Aedes ve Ochlerotatus cinslerinde yumurta 

döneminde görülmektedir. Anopheles claviger ve An. plumbeus 3. veya 4. larval 
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dönemde, Oc. rusticus ve Cs. morsitans 2. veya 3. larval dönemde hibernasyona 

girmektedir. Culex, Culiseta, Uranotaenia ve Anopheles cinslerinde erişkin dönemde 

hibernasyon görülmektedir (Becker ve ark. 2003, p. 27). Sıtma vektörlüğünü yapan bazı  

Anopheles türlerinde kışın tam olmayan (yumurtalık) diyapozu gözlenir. Bu durum, 

sıtmanın kışın bulaştırılması açısından epidemiyolojik önem taşımaktadır (Merdivenci 

1984, p. 81). 

Hibernasyona girecek dişiler, sonbaharın son günlerine doğru ahır ve evlere 

girerek kuytu bir köşe, aralık, çatlak veya bodrumlara sığınırlar. Havaların soğuması ile 

sivrisineğin karnındaki yağ gözeleri sayıca artar ve yumurta gelişimi durur. Ovaryum 

yağla sarılır. Sivrisinek ayaklarını iki yana açar ve karnını duvara dayarcasına 

yaklaştırır. Besin alamaz ve uyuşukluk (letarji) durumunda kalır. Hibernasyon esnasında 

tedirgin olduklarında çok yakın bir yere geçerek orada kışlamaya devam ederler. 

Havaların ısınmasıyla hibernasyon sonlanır (Merdivenci 1984, p. 81). 

Çok sıcak ve kurak geçen yaz aylarında sıvı kaybı sonucu sivrisinek besin 

alamaz ve uyuşukluk durumuna girer. Bu duruma da estivasyon (yaz uyuşukluğu) denir 

(Merdivenci 1984, p. 81).  

2.3.4.3.Erişkin Sivrisineklerin Beslenme Tipleri 
Erkek sivrisineklerin ağız yapıları delmeye elverişli olmadığından dolayı kan 

ememezler. Beslenmeleri, nektarlar, bitki öz suları ve diğer sıvılar ile olmaktadır. Dişi 

sivrisineklerin beslenmeleri, birkaç tür haricinde (bitkilerden beslenen Toxorhynchitinae 

ve Crematogaster cinsleri karıncaların regürgitasyon sonucu çıkardığı mide içeriği ile 

beslenen Harpagomyia cinsi gibi) çeşitli hayvanların derilerini delip, kan emerek olur. 

Sivrisineklerin büyük bir çoğunluğu zoofilik olup, insanlar haricindeki hayvanlar ve 

soğuk kanlı omurgalılardan kan emer. Kan emmek için insanı tercih eden türler 

antropofilik olarak tanımlanır (James ve Harwood 1969, p. 173). Konak ayrımı 

yapmadan hayvanlardan ve insanlardan kan emenlere ise zooantropofilik denir 

(Merdivenci 1984, p. 83) 

2.3.4.4.Sivrisineklerin Uçma Gücü 
Havadaki nemin yükselmesi, sivrisineklerin uçuş mesafesini artırmaktadır. 

Erişkinler, nemin az olduğu havalarda dinlenme durumunda bulunurlar. Sivrisinekler 

üreme yerlerinden 2-3 km uzağa uçabilmektedirler. Anopheles sacharovi üreme 
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yerinden 5–10 km, An. superpictus ise 3 km uzağa uçabilmektedir. Sivrisineklerin kendi 

güçleri ile yayılışına “aktif dispersiyon”, rüzgar ve çeşitli hava, kara, su aracı ile daha 

uzak yerlere yayılışına ise “pasif dispersiyon” denir (Merdivenci 1984, p. 84). 

Türkiye’de Şanlıurfa’da yapılan çalışmalarda Anopheles sacharovi’ye 1126 m 

yükseklikte rastlanmıştır (Yurttaş ve ark. 2005, Yurttaş ve Alten 2006). 

2.4.Sivrisineklerin Genel Morfolojileri 

2.4.1.Yumurta 
Anopheles cinsine ait dişiler yumurtalarını suya tek tek bırakırlar ve bu 

yumurtalar su yüzeyinde geometrik desenler oluşturabilir. Culex, Mansonia ve Culiseta 

cinsinin Culiseta altcinsine ait dişiler ise yumurtalarını suya sallar oluşturan kümeler 

halinde bırakır. Aedes ve Culiseta cinsinin Culicella alt cinsinde yumurtalar genellikle 

toprağın ıslak kısımlarına bırakılır. Böylece uzun süre kuraklığa dayanabilirler 

(Gutsevich ve ark. 1974, p. 16). 

Culicinae yumurtaları uzunlamasına oval yapıda olup, ön ucu silindirik ve geniş, 

arka ucu dar ve kör sonlanır. Yumurta yüzeyinde genellikle ağ şeklinde çok köşeli 

desenler vardır. Anophelinae yumurtaları kayık şeklinde olup, üstte kalan yüzeyi iç 

bükey, aşağıda kalan yüzeyi dış bükeydir. Yumurtanın yan kısımları genellikle dar 

yüzgeçler ile çevrilidir. Bunların orta kısımlarında türlere özgü geniş hava gözeleri 

bulunmaktadır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 17). 

Yumurta kabuğu üç kattan oluşur. İç katman, yumurta hücresini yumurta 

sarısından ayıran ince vitellin bir zardır. Orta katman (endochorion) sert ve opaktır. Dış 

katman (exochorion) genellikle yumuşak ve şeffaftır. Dış katman üzerindeki desenler 

bazı cins ve türlerde karakteristiktir. Anopheles maculipennis kompleks sistematiğinde 

bu desenler önem taşımaktadır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 16). 

Culex ve Aedes yumurtalarının ön ucunda, Anopheles yumurtalarının ise ön 

subapikalinde fertilizasyonda sprematozoonların yumurtaya girişini sağlayan mikropil 

bulunur (Gutsevich ve ark. 1974, p. 16). 

Anophelinae ve Culicinae alt ailelerine ait yumurta morfolojileri Şekil 2.1’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 2.1: Anophelinae ve Culicinae alt ailelerine ait yumurta tipleri (Merdivenci 1973, 
kaynak: Merdivenci 1984, p. 102) 
a) Culex, b) Anopheles (üstten görünüş), c) Anopheles (yandan görünüş), d) Aedes  

 

2.4.2.Larva 
Yumurtalardan çıkan larvalar üç kez gömlek değiştirerek dört dönem geçirirler. 

Dördüncü dönem larva 5-8 mm boyundadır. Bazı türlerin dördüncü dönem larvaları 12-

15 mm boya ulaşır (Merdivenci 1984, p. 104). Dördüncü dönem larva çoğunlukla 

yumuşak ve membranöz dokulardan, bazı yerlerde ise sertleşmiş plakalardan 

oluşmuştur. Vücut, baş, gövde ve karın olmak üzere üç ana bölüme ayrılmıştır. Larva 

yaklaşık 190 çift seta ile kaplıdır. Larva üzerindeki spikül ve setaların dağılım ve 

adlandırılması larval identifikasyonlarda büyük önem taşımaktadır (Darsie ve Morris 

2000, p. 73). 

Anopheles larvalarının 8. karın halkasının sırt yüzeyinde solunum deliği 

bulunmaktadır. Anopheles larvalarının 2.-7. karın halkalarının sırt yüzeyinde karşılıklı 

ikişer adet hurma dalı şeklinde yüzme kılı vardır. Bu yüzme kılları sayesinde Anopheles 

larvaları su yüzeyine paralel durmaktadırlar (Merdivenci 1984, p. 104). Anophelinae alt 

ailesine ait dördüncü dönem larva Şekil 2.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.2: Anophelinae alt ailesine ait dördüncü dönem larva dorsalden görünüş 
(Gutsevich ve ark. 1974, p. 16)  
(Segmentler romen rakamı ile gösterilmiş olup, pirimitif segmentler parantez içerisinde gösterilmiştir) 

 

 

Culex ve Aedes larvalarında ise 8. karın halkasının sırt yüzeyinde solunum 

borusu (sifon) bulunmaktadır. Culex ve Aedes larvalarında yüzme kılı yoktur. Bu 

nedenle baş ve gövdenin ağırlığı sonucu, bu cinslere ait larvalar su yüzeyine eğik 

dururlar (Merdivenci 1984, p. 104). Culicinae alt ailesine ait dördüncü dönem larva 

Şekil 2.3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2.3: Culicinae alt ailesine ait dördüncü dönem larva (Gutsevich ve ark. 1974, p. 17) 

 

2.4.3.Pupa 
Pupalar çok hareketlidir. Besin almazlar. Vücut örtüleri saydam ve incedir. 

İçlerinde erişkin sivrisinek geliştikçe koyu bir renk alır, hareketleri yavaşlar ve suyun 

akıntısız yerlerine çekilirler. Erişkin sivrisinek yavaşça pupadan çıkar ve 1-2 dakika 

pupa kabuğunun üstünde kalır. Kanatlarını ve bacaklarını gererek kurutur ve uçarlar 

(Merdivenci 1984, p. 104). Pupanın morfolojisi Şekil 2.4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2.4: Pupa lateral görünüş (Becker ve ark. 2003, p. 82) 

 

2.4.4.Erişkin 
Sivrisineklerde hortumun üzeri uzun pullarla kaplıdır. Hortum, her zaman 

torakstan daha uzun olup palplerle birlikte ileri doğru uzanır. Bu özellikleri ile 

Nematocera alt takımının diğer üyelerinden ayrılırlar. Çoğu sivrisinek türlerinin 

erkekleri dişilerden sık kıllı bir antene ve uzun, kıllı maksillar palplere sahip olması ile 

açık olarak ayrılır. Diğer tüm Diptera takımındakiler gibi sivrisineklerde de baş, gövde 

ve karın, cins ve türe özgü taksonomik değere sahip olabilen değişik uzunluk, şekil ve 

renkte setalar ile kaplıdır (Becker ve ark. 2003, p. 57). Dişi bir sivrisineğin genel 

morfolojisi Şekil 2.5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2.5: Dişi sivrisineğin dorsalden genel görünüşü ve vücut bölümleri (Darsie ve Morris, 
2000, p. 13) 

 

Sivrisineklerde baş, gövde ve karın, türlere spesifik özelliklere sahip oldukça 

yaygın pullarla kaplıdır. Tipik olarak, bacaklar, kanat kenarları ve kanat damarları 

pullarla kaplıdır. Esasen pullar, pigment içeren yassılaşmış setalardır. Renkli bantlar 

oluşturan yüzeyleri optik etkilere neden olarak, sivrisineklere fizikokimyasal veya 

fiziksel renk verirler. Parlak, metalik mavi, yeşil ve pembe renkli sivrisinekler 

çoğunlukla tropik türlerdir. Pulların rengi beyazdan hemen hemen siyaha kadar 

değişmekle birlikte tür tanımlamaları yapılırken genellikle soluk veya koyu renkte 

olarak bahsedilir. Pulların rengi uzun süre beklemiş veya farklı ışık kaynaklarına maruz 

kalmış örneklerde değişebilir. Soluk ve koyu renkli pullar her nerede olursa olsun 

karışımış halde bulunabilirler. Pullar gruplaşarak bacaklarda halkalar, skutumda şeritler 

ve abdominal tergumlarda bantlar gibi spesifik kontrast yapan desenler oluşturabilirler. 
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Pullar arasından görünen integumentin rengi tüm vücudun rengini etkileyebilir. 

Abdominal tergumlar ve sternumlar, Culicinae alt ailesinde yoğun olarak pullarla 

kaplıdır. Anophelinae alt ailesinde ise sternumlar ve genellikle tergumlar tamamen veya 

geniş olarak pullardan yoksundur (Becker ve ark. 2003, p. 57). Erişkin sivrisineklerde 

görülen pul tipleri Şekil 2.6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.6: Erişkin sivrisineklerde görülen pul tipleri (Merdivenci 1984, p. 86) 

 

2.4.4.1.Baş 
Sivrisineklerin baş kısmında tüm Pterygota alt sınıfı (kanatlı insektler) ve 

Thysanura takımında olduğu gibi halkalı yapıda antenler bulunmaktadır. Antenin bazal 

segmenti (scape), yaka şeklinde olup, ikinci segment olan ve daha geniş, küresel 

yapıdaki pediselin arkasında saklı bulunmaktadır. Chironomidae ve Culicidae 

ailelerinde pedisel genişleyerek, içerisinde ileri derecede gelişmiş mekanik ve ses 

reseptörü olan Johnston organını bulundurmaktadır. Geriye kalan on üç bölüm bir araya 

gelerek ve iç kassel bir yapı olmaksızın kamçıyı (flagellum) oluştururlar. Bu bölümler 

segment kelimesi yerine annuli veya flagellomer olarak tanımlanmaktadır. Setalar 

dişilerde bütün flagellomerlerin, erkeklerde ise son iki flagellomerin bazalinde 
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yerleşmiştir. Erkeklerde geriye kalan onbir flagellomerde ise setalar subapikal olarak 

yerleşmiştir. Başın dış bölümünde bir kaç sklerit bir araya gelerek baş kapsülünü 

oluşturmaktadır. Birleşik gözler başın önemli bir bölümünü kaplamaktadır. Gözler 

dorsal bölgenin ortasında bir araya gelirlerse bu duruma holoptik denir. Basit göz 

yoktur. Epikranial sutur oldukça belirsizdir. Median kısmı koronal sutur adını alır. 

Antenlerin ilk segmentinin yukarısında frontal sutur adını alan iki dala ayrılır. Frontal 

suturun aşağı kısmındaki bölge frons (alın), yukarısındaki bölge ise verteks (tepe) adını 

alır. Tepenin birleşik gözler arasında kalan bölümüne interoküler bölge denmektedir. 

Arkaya doğru verteks ile boyun arasında oksiput ve halka şeklinde postoksiput bulunur. 

Tepe ve oksiput ucu kesik gibi kısa veya çatallı dikleşmiş pullar ile kaplı olabileceği 

gibi dar, kıvrık, yatık pullarla da kaplı olabilir. Fronsa en yakın yapı hemen önünde yer 

alan yuvarlak bir çıkıntı şeklindeki gnatosefalondur. Gnatosefalon diğer bazı insekt 

takımlarında rostrum adını alır. Gnatosefalon, dorsalde anteklipeus ve postklipeus, 

lateralde gena (yanak) ve ventralde hipostomal köprüden oluşmaktadır (Becker ve ark. 

2003, pp. 59-61). 

Klipeusun aşağı kısmında, iyi gelişmiş bir çift maksillar palp bulunur. Maksillar 

palpler hortumun dorsolateral bölgesi ile eklemleşmiştir. Palpler beş bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümler, Anopheles cinsine ait türlerin her iki cinsiyetinde ve hemen 

hemen diğer bütün cinslerin erkeklerinde açık olarak görülebilirler. Anopheles dışındaki 

diğer cinslerin dişilerinde bazal segment ve apikal halka atrofiye olduğundan dolayı 

palpler daha az bölüme sahipmiş gibi görünür. Son iki bölüm gerçek segmentasyonlar 

olmayıp iç kas yapısı göstermemektedir. Fakat tür tanımlamalarında kolaylık olması 

açısından bunlara da segment veya her beş bölüme de palpomer terimi kullanılacaktır. 

Çoğu dişi sivrisinekte palplerin uzunluğu, hortum uzunluğunun yarısından daha kısadır. 

Sadece Anophelinae alt ailesindeki türlerinin dişilerinde (Bironella spp. hariç) palplerin 

uzunluğu hortumun uzunluğu kadardır. Hemen hemen bütün erkek sivrisineklerde 

maksillar palpler hortum uzunluğunda veya daha uzundur. Farklı bir durum olarak, 

Aedes alt cinsinin Avrupa’da rastlanan türlerinin ve Uranotaenia unguiculata’nın 

erkeklerinde palpler dişilerde olduğu gibi hortumdan kısadır (Becker ve ark. 2003, pp. 

59-61). Dişi bir sivrisineğin baş bölgesi yapıları Şekil 2.7’de, erkek bir sivrisineğin baş 

bölgesi yapıları Şekil 2.8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.7: Dişi sivrisineğin baş bölgesi yapıları (Wood ve ark. 1979, kaynak: Becker ve ark. 
2003, p. 59) 

 

 

Şekil 2.8: Erkek sivrisineğin baş bölgesi yapıları yapıları (Wood ve ark. 1979, kaynak: 
Becker ve ark. 2003, p. 59) 

 

Gnatosefalon ile eklemleşmiş olan hortum altı adet narin stiletten oluşur. Bunlar, 

labroepifarenks (labro–palatum), bir çift mandibula, hipofarenks ve bir çift maksilladır. 

Labroepifarenks, az veya çok birleşmiş durumda, dış duvarı labrum ve iç duvarı 

epifarenks tarafından oluşturulan bir yapıdır. Bu yapılar labyumun (prementum) 

içerisinde genişlemiş bir kanalda bulunmaktadır ve distalde labial palpler ismi verilen 

bir çift labellum ile eklemleşmiştir. Labella arasında ligula adı verilen kısa bir lob ve bu 

lobun içindeki sığ olukta stilet fasikülünün ucu bulunur. Mandibulalar ve maksillaların 

posteriorundaki iç yapılar (laciniae) uzun delici stiletler şeklinde modifiye olmuştur. 
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Geri kalan bölüm kuvvetli ve apikali testere şeklindedir. Bu bölümdeki yapılar, konağın 

derisini veya integumentini delmede kullanılan esas organlardır. Uç kısmında üç çift 

sensilla bulunan labroepifarekns, diğer stiletlerle birlikte bir fasikül oluşturur ve 

konağın kapillar damarı veya hemoseline girinceye kadar yol gösterir. Antikoagulant 

özellikte olan tükürük, hipofarenksten enjekte edilir. Kan labroepifarenksin oluşturduğu 

kanaldan emilir. Erkeklerde mandibulalar ve maksillar yapılar (laciniae) olmadığı veya 

redüksiyona uğradığı için delme görevini yapamazlar. Bitki nektarları ve şekerli sıvı 

gıdalar tubular labroepifarenks ile emilirler. Toxorhynchites ve Malaya cinslerine ait 

türlerde mandibular ve maksillar stiletler yoktur veya redüksiyona uğramıştır. Bu türler 

fonksiyonel labroepifarenks ve hipofarenkse sahiptirler ve bitki nektarı ile beslenirler. 

Labyum, stiletler için koruyucu bir kılıf özelliğindedir. Kan emme esnasında labyum 

arkaya doğru katlanır ve konağın derisine girmez. Toxorhynchites spp. dişilerinde 

labyum serttir ve katlanamaz. (Becker ve ark. 2003, pp. 59-61). 

2.4.4.2.Toraks 
Toraks önden arkaya doğru, protoraks, mezotoraks ve metatoraks olarak üç 

segmente ayrılmıştır. Bütün Diptera takımındakilerde olduğu gibi sivrisineklerde de 

uçma kanatlarının bulunduğu mezotoraks en gelişmiş segmenttir. Arka kanatlar 

değişime uğrayarak denge organı haline dönüşmüş ve halter ismini almıştır. Toraksın 

her segmenti dört ana bölgeye ayrılmıştır. Bunlar, dorsalde tergum veya notum, 

ventralde sternum ve iki lateralde plöra ismini almaktadır. Bu bölgeler değişime 

uğrayarak ayrık skleritler halini almıştır ve bunlara sırasıyla tergit, sternit ve plörit 

ismleri verilmiştir. Toraks skleritleri ait oldukları segmente göre pro, mes (o), ve met (a) 

ön ekleri almaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 61). 

Pronotum medialde yokmuş gibi görünse de lateralde iyi gelişmiştir. 

Antepronotum ve postpronotum olarak iki bölüme ayrılmıştır. Antepronotum ön lob 

şeklindedir. Postpronotum ise arkada düzleşmiş ve mezoplöronun bir parçasıymış gibi 

görünmektedir (Becker ve ark. 2003, p. 61). Toraksın lateralden görünüşü ve plöritler 

Şekil 2.9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 2.9: Toraksın lateralden görünüşü ve plöritler (Becker ve ark. 2003, p. 62) 

 

Diptera takımında mezonotum belirgin olarak dört alt bölüme ayrılmıştır. 

Bunlar, preskutum, skutum, skutellum ve genellikle skutellumun altında saklı olan 

postnotumdur. Sivrisineklerde preskutum ve skutumu ayıran transvers sutur tamamen 

gelişmemiştir. Bu nedenle her iki mezotergit için skutum terimi kullanılmaktadır. 

Skutum, toraksın temel dorsal alanını oluşturmaktadır. Bu bölge sivrisinek literatüründe 

bazen mezonotum ismi ile kullanılmıştır. Mezotorasik spiraklın hemen yukarısındaki 

lateral skutal kenar üzerinde, transvers suturun uzandığı noktada skutal açı adı verilen 

bir tepecik bulunmaktadır. Skutal çukur, ön kısım ile skutal açı arasında, skutal kenar ile 

dorsosentral seta sırası arasında uzanan hafif bir basıklıktır. Paratergit, mezonotumdan 

köken alan, önden kanat köküne kadar uzanan küçük ve uzunlamasına bir sklerittir. 

Bazı türlerde dorsalden belirgin değildir. Skutumu arkaya doğru skutellum takip eder. 

Skutellumun arka kenarı tek parça halinde konveks (Anopheles ve Toxorhynchites 

cinslerinde) veya üç lobludur (çoğu Culicinae cinsleri ve Chagasia cinsinde). İyi 

gelişmiş ve intersegmental kökenli olan postnotum üzerinde phragma adı verilen dorsal 

uçuş kaslarının yapıştığı bir yer bulunur. Metanotum, zayıf sklerotize yapıda olan dar 
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bir enine bant şeklindedir. Metapostnotum genellikle görülmemektedir (Becker ve ark. 

2003, pp. 61-64). Toraksın dorsalden görünüşü Şekil 2.10’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.10: Toraksın dorsalden görünüşü (Becker ve ark. 2003, p. 62) 

 

Akrostikal şerit, skutumun median hattı ile sınırlı alandaki pulların oluşturduğu 

dar bir sıradır. Hiç bulunmayabilir veya sıklıkla önde anteakrostikal (anterior) pullar 

yaması ve arkada daha geniş postakrostikal (posterior) pullar yaması şeklindedir. Eğer 

akrostikal şerit mevcutsa, dorsosentral şeritlerin arasında kalan ve daha geniş olan 

median şeriti ikiye böler. Dorsosentral alanda uzunlamasına bir çift dorsosentral şerit 

uzanır. Lateral şeritler skutumu ön sınırından kanat tabanına kadar değişen derecelerde 

sınırlarken birkaç prealar veya supraalar parçalara ayrılmış olabilir. Submedian şeritler, 

dorsosentral ve lateral şeritlerin arasında orta genişlikte, lanset veya hilal şeklindedirler. 
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Anterior ve posterior olarak iki alt bölüme ayrılırlar. Preskutellar alanın lateralinde 

preskutellar dorsosentral şeritler uzanır. Bu şeritler dorsosentral şeritlerle ve / veya 

yukarısındaki postakrostikal yama ile birleşebilirler. Preskutellar alan sıklıkla çıplaktır 

(Becker ve ark. 2003, p. 64). 

Setalar skutum üzerinde bazı bölgelerde kümeleşmiş veya dağınık şekilde 

olabilmektedir. Ana setalar, az veya çok dağınık olarak üç çift longitidunal sıradan 

oluşmaktadır. Acrostichal sıradaki setalar median hat üzerinde ve birbirine çok yakın 

konumdadırlar. İkinci çift dorsosentral seta sırası skutumun sonuna doğru daha dağınık 

durumdadır. Sonunda iki sıralı dağınık supraalar setalar skutumun lateral kenarlarının 

posteriorunu kaplar. Anopheles cinsine ait türlerde skutellum tek parça konvekstir ve 

posterior kenarı boyunca tek sıra halinde arkaya dönük setalar sıralanmıştır. Diğer 

cinslerde üç loblu olan skutellumda setalar, median ve iki lateral lob üzerinde 

kümelenmiştir. Postnotum genellikle çıplaktır (Becker ve ark. 2003, p. 64). 

Postpronotal setalar, postpronotumun arka ucuna yakın yerleşen vertikal sıralı 

setalardır. Culiseta cinsi için önemli bir diagnostik karakterdir. Bazen mezotorasik 

spiraklı kaplayabilir ve prespirakular setalar ile kolayca karıştırılabilirler. Bu nedenle, 

setaların köklerinin nereden çıktığının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir (Becker ve 

ark. 2003, p. 64). Toraks setalarının dağılımı Şekil 2.11’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.11: Toraks setalarının dağılımı (Becker ve ark. 2003, p. 63) 

 

Cinslere göre miktarı değişen dar veya geniş pullar, skutumun tamamını veya bir 

bölümünü kaplamaktadır. Skutal yüzeydeki pullar tümüyle bir örnek renkte veya 

genellikle çizgisel, uzunlamasına desenler oluşturan farklı renklerde olabilir. Pulların 

oluşturduğu bu desenler genellikle türlere özgüdür ve identifikasyonda önem 

taşımaktadır. Bu nedenle örneklerin toplanması, dokunulması, yapıştırılması ve 

laboratuvarda toplanan larva, pupadan erişkinlerin yetiştirilmesi gibi konularda skutal 

pulların dökülmemesi için dikkatli olunması gerekmektedir. Farklı renklerden oluşsalar 

da desenler çoğunlukla temel bir şablondadır. Desenleri oluşturan temel yapılar ve 

pulların dağılımı Berlin (1969)’e göre derlenmiştir. 

Plöron, kompleks insektlerde toraks duvarının geniş, yassı, ve sklerotize parçası 

olup sert ve destekleyici yapıdadır. Plöral sutur ile dikey olarak iki ana plörite 

bölünmüştür. Bunlar, anterior episternum ve posterior epimerondur. Kendi aralarında 

yukarı ve aşağı plöritler olarak ayrılabilirler. Bu durumda sırası ile “an“ ve “kat” ön eki 

alarak isimlendirilirler. Anepisternum episternumun yukarı plöritini, katepimeron ise 

epimeronun aşağı plöritini tanımlar. Küçük bir plörit olan trokantin sıklıkla 

episternumun aşağı kenarında yer alır. Diğer küçük bir plörit olan meron (mezo- ve 
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meta-) bazikoksit’in posteriorundan köken almaktayken, koksadan tamamen ayrılıp 

torasik duvarın oluşumuna katılmıştır. Plöronun kanatı taşıyan bölümünde, kanat için 

dorsal (alar) kanat eklemi çıkıntısı bulunmaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 65). 

Sivrisineklerde uzunlamasına, lob şeklindeki proplöron antepronotum ve 

prokoksa arasında yer almaktadır. Prokoksa ile protoraksı eklemleştiren membran ön ve 

arka kısım olarak ikiye ayrılmıştır. Ön kısım olan anteprokoksal membran, prosternum 

ve prokoksa arasında yer almakta; arka kısım olan postprokoksal membran, proplöron, 

mezepisternum ve prokoksa arasında yer almaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 65). 

Mezoplöral sutur, mezoplöronu dikey olarak ikiye böler. Önde geniş olarak 

mezepisternum, arkada ise daha küçük olan mezepimeron bulunur. Mezepisternum 

kendi içinde yukarıda mezanepisternum ve aşağıda mezokatepisternum olmak üzere 

ikiye ayrılır. Mezanepisternumda, mezotorasik spirakıl bulunmaktadır. Postpronotuma 

doğru yönlenmiş küçük bir bölgedir. Sıklıkla dört bölgeye ayrılır: 

1) Prespirakular bölge, postpronotum ve spiraklın anterior kenarı arsında kalan 

çok dar bir bölge ile sınırlıdır. 

2) Hipostigmal bölge, spiraklın hemen aşağısında yer alır.  

3) Subspirakular bölge, hipostigmal bölgenin hemen aşağısında bulunur, 

pürüzsüz yapıdadır. 

4) Postspirakular bölge, sklerotize yapıda olup subspirakular bölge ile birleşir. 

Bu dört bölgenin isimleri sivrisinek morfolojisinde çok geniş kabul ve kullanım 

alanı bulduklarından dolayı mezanepisternum terimi pratikte tüm plöriti tanımlamada 

kullanılmamaktadır. Bu nedenden dolayı mezokatepisternum yerine, mezepisternum 

ismi kullanılmaktadır. Membranöz yapıdaki anepisternal yarık mezepisternumun 

yukarısında uzanmakta olup kısmen ventral yüze doğru daha iyi gelişmiştir. Burada 

sıklıkla karşı mezepisternum ile birleşirek ön ve orta koksayı birbirinden ayırır ve bu 

nedenle mezosternumu gizlemiş olur. Mezepisternumun çok dar olan yukarı bölümü 

(preala) üzerinde lob şeklinde prealar yumru bulunur. Mezoplöral sturun arkasında 

uzanan mezepimeron, üstte geniş mezanepimeron ve altta çok dar, çıplak, belirsiz 

mezokatepimeron olarak ikiye ayrılmıştır. Mezokatepimeron türlerin tanımlanmasında 

kullanılmadığından dolayı mezanepimeron yerine mezepimeron ismi kullanılacaktır. 

Mezoplöral suturun aşağısında küçük üçgen şeklindeki mezotrokantin bulunur. 
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Mezomeron, mezokoksanın hafif üzerinde ve hemen arkasında, mezokatepimeronun 

hemen aşağısında yer alır (Becker ve ark. 2003, p. 65). 

Metaplöron da metatoraksın diğer tüm skleritleri gibi büyük ölçüde redüksiyona 

uğramıştır. Metaplöral sutur, metaplöronu önde metepisternum ve arkada metepimeron 

olarak iki bölüme ayrmıştır. Metepisternum üçgen veya trapezoid şeklinde olup 

metatorasik spiraklı ve halteri taşımaktadır. Metepimeron şerit şeklindedir. Metameron 

küçüktür ve metakoksanın yukarısında yer alır (Becker ve ark. 2003, p. 65). 

Proplöral setalar, proplöronun alt sınırının yukarısında yer alır. Prespirakular 

bölgede bulunan prespirakular setalar,. taksonomik açıdan önemlidirler. Avrupa 

sivrisinekleri içerisinde Culiseta cinsinde prespirakular setalar bulunur. Dünya 

sivrisinekleri içerisinde ise Aedes, Ochlerotatus, Coquillettidia ve Culex cinsleri 

haricindeki bazı cinslerde prespirakular setalar bulunur (Becker ve ark. 2003, p. 65). 

Subspirakular bölgede nadiren setalar bulunur. Postspirakular bölgede ise 

taksonomik açıdan öneme sahip setalar bulunabilmektedir. Mezepisternumda tipik 

olarak üç grup seta vardır. Prealar setalar, prealar yumruda yerleşen ve kanat köküne 

doğru yönelen setalar grubudur. Yukarı mezepisternal setalar, mezepisternumun 

prealaya doğru daraldığı bölgede bulunmaktadır. Aşağı mezepistenal setalar ise 

mezepisternumun arka kenarı boyunca mezotrokantinin ön kısmına doğru 

yerleşmektedir. Mezepimeron iki grup seta taşımaktadır. Aşağı mezepimeral setalar, ön 

aşağı köşede ve yukarı mezepisternal setaların arkasında yer alır. Yukarı mezepimeral 

setalar ise arka yukarı köşede ve metatorasik spiraklın önünde yer alır (Becker ve ark. 

2003, p. 66). 

Postpronotum üzerinde farklı boyutlarda pullar bulunur. Bazen postpronotal 

yama yukarı ve aşağıda iki porsiyona ayrılarak sırası ile yukarı postpronotal yama ve 

aşağı postpronotal yama ismini alır. Bazı türlerde, anteprokoksal ve postprokoksal 

membranların her ikisi de pullarla kaplı olabilir. Bu durumda sırası ile anteprokoksal ve 

postprokoksal yama ismini alırlar. Hipostigmal bölgede bir pul grubu bulunduğu 

taktirde bu yama hipostigmal yama olarak isimlendirilir. Subspirakular bölge üzerinde 

pullar bulunduğunda bu yamaya subspirakular yama adı verilir. Postspirakular yama 

üzerindeki pullar posteriorda anepisternal yarığın üzerine doğru uzanabilirler. 

Mezepisternumdaki pullar genellikle prealar ve mezepisternal yama olarak iki gruptur. 

Prealar yama prealar yumrunun aşağısında, mezepisternal yama ise yukarı ve aşağı 
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mezepisternal setalar arasında dağınık olarak bulunur. Mezepisternal yama kendi 

içerisinde yukarı ve aşağı olarak iki bölüme ayrılabilir. Mezepimeronun yukarı yarımı 

genellikle pullarla kaplı olup mezepimeral yama adını alır. Mezepimeral yama, değişen 

oranlarda mezepimeronun aşağı sınırına kadar uzayabilir (Becker ve ark. 2003, p. 66). 

Toraksın lateral görünüşü ve pul yamaları Şekil 2.12’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.12: Toraksın lateral görünüşü ve pul yamaları (Becker ve ark. 2003, p. 63) 

 

Gelişmiş insektlerde sternumun eni sıklıkla redüksiyona uğramış ve kısmen 

bacaklar arasında çevrelenmiştir. İki sternal apofiz ortak bir taban üzerinde birleşir ve 

“Y” şeklindeki çatalı oluşturur. Culicidae ailesinde prosternum, prokoksalar arasından 

öne doğru uzanan ve dorsolateral olarak proplöron ile birleşen kısımdır. Belirgin olarak 

bir median sutur ve bazen setalar veya pullar taşımaktadır. Prosternum üzerindeki 

pullanmalar bazı Aedes ve Ochlerotatus türlerinde taksonomik öneme sahiptir. 

Mezosternum, ventral olarak kaynaşmış mezepisternumlar ile saklı olup,. sert median 

sutura sahip mezokoksalar arasında sınırlıdır. Metasternum, dar ve hilal şekilli bir 

sklerite indirgenmiştir (Becker ve ark. 2003, p. 66). 
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Sivrisinekler, apod larval formları ve bir kaç özelleşmiş erişkin dışında tüm 

insektlerde olduğu gibi her torasik segmentte bir çift olmak üzere, üç çift bacağa 

sahiptir. Bunlar ön, orta ve arka bacaklar olarak isimlendirilir. Her bacak, koksa, 

trohanter, femur, tibia, tarsus ve pretarsus olmak üzere altı segmentten oluşur. İlk beş 

segment hemen hemen tümüyle pullar ile kaplıdır. Tarsus kendi içerisinde beş 

tarsomere bölünmüştür. Bunlar flagellomerlerde olduğu gibi, iç kas yapısının olmayışı 

ile gerçek segmentlerden farklılaşmışlardır (Becker ve ark. 2003, p. 66). Bacağın 

lateralden görünüşü Şekil 2.13’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.13: Bacağın lateralden görünüşü (Darsie ve Morris 2000, p. 16) 

 

Tarsomer V in distalinde pretarsus vardır. Pretarsus, bir çift pençe, ventralde 

pençenin fleksor kasının tendosunun yapıştığı unguitraktor plaka, bir çift fırçamsı 

yapıda pulvillus (eğer pençeler mevcutsa her birinin altında bir adet pulvillus) ve 

medianda diken şeklindeki empodiumdan oluşur. Tarsal pençe basit veya subbazal dişe 

sahip olabilir. Bazı Aedes, Ochlerotatus ve Psorophora türlerininkiler hariç olmak üzere 
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tüm dişiler basit ve her üç çift bacakta benzer şekilde pençeye sahiptir. Özellikle 

Ochlerotatus cinsinde olduğu gibi ön bacaklardaki pençe şekli diagnostik bir değer 

taşıyabilmektedir. Erkeklerin dişileri sıkıca yakalayabilmeleri için, ön ve orta 

bacaklarında dışta kalan pençeleri içtekine oranla daha büyüktür. Arka bacaklardaki 

tırnaklar basit veya dişli olabilir (Becker ve ark. 2003, pp. 66-67). 

Genel olarak koksa ve trohanterin pullanması tür ayrımlarında karakteristik 

olarak kullanılmamaktadır. Femur karakteristik olarak renkli pullara sahip olduğunda, 

bazalde apikale oranla daha fazla sayıda soluk renkli pul bulunmaktadır. Tibia ve her bir 

tarsomer üzerinde soluk renkli uzun şeritler veya değişen kalınlıkta soluk renkli halkalar 

bulunabilir (Becker ve ark. 2003, p. 67). 

Tüm Diptera takımında mezotorasik kanatlar uçmak için kullanılır. Metatorasik 

kanatlar ise küçük vibrasyon organı olan ve uçuş esnasında dengeyi sağlamaya yarayan 

halterlere modifiye olmuştur. Kanatlar üst ve alt epidermal tabakalardan oluşur. Bu 

tabakalar kanat damarları adı verilen belirli sert tüpler boyunca kaynaşmamıştır. Kanat 

damarlarının oluşturduğu damar sistemine damarlaşma adı verilir. Longitidunal 

(uzunlamasına) damarlar, kanatın ön kenarından başlayarak arka kısmına doğru sırası 

ile Kosta (C), Subkosta (Sc), Radius (R), Medius (M), Kubitus (Cu) ve Anal (A) 

damarlarıdır. Kosta, kanat kökünden başlayarak apekse doğru uzanır ve kanatın ön 

kenarını oluşturur. Kostal damar üzerinde dallanma yoktur. Subkosta, kostanın hemen 

arkasında yer alır ve dallanma göstermez. Radius, ön dal (R1) ve arka dal (radial sektör, 

Rs) olmak üzere ikiye çatallanır. Radial sektör tekrar dallanarak R2+3 ve R4+5 dallarını 

oluşturur. R2+3, ikiye ayrılarak R2 ve R3 ü oluşturduğu halde, R4+5 dallanmadan 

sonlanır. Medius, apikalde çatallanarak M1+2 ve M3+4 dallarını oluşturur. Kubitus da 

ikiye ayrılarak Cu1 ve Cu2 dallarını oluşturur. Son longitidunal damar olan anal damar 

dallanma göstermez. Longitidunal damarlar, altı adet enine (çapraz) damar ile birbirine 

bağlı olabilirler. Bunlardan ikisi olan humeral (h) damar ile arculus (Ar), kanat köküne 

çok yakın yerleşmişlerdir. Humeral damar, C ile Sc arasında, Ar ise R’den M ve Cu’ya 

doğru uzanır. Diğer dört enine damar kanat apeksine doğru yerleşmişlerdir. Subkostal–

radial damar (sc–r), Sc ile R arasında, r1–rs, R1 ile Rs arasında (Anophelinae alt 

ailesinde bulunmaktadır), radio–medial damar (r–m), R4+5 ile M arasında ve medio–

kubital damar (m–cu), M ile Cu1 arasında bulunmaktadır. Damarlar kanat alanını 

hücrelere bölerler. Hücrelerin isimleri, kendilerini oluşturan damarlardan, ön kenarını 
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oluşturan damarın ismi ile belirtilir. Eğer üst sınır birleşmiş iki damardan oluşuyorsa 

veya iki damar ön kenarın oluşumuna katılıyorsa, bu damarlardan posteriordakinin isimi 

hücreye verilir. Sivrisineklerde oluğu gibi ön kenarını R4+R5 damarının oluşturduğu 

hücre R5 adını alır (Davies 1992, kaynak: Becker ve ark. 2003, p. 67). Kanadın 

dorsalden görünüşü Şekil 2.14’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.14: Kanadın dorsal görünüşü ve kanat damarları (Darsie ve Morris 2000, p. 17) 
A) Anal damar, A) Anal hücre, C) Kostal damar, C) Kostal hücre, Cu) Kubitus damarı, Cu1) Kubitus 
damarının ön dalı, Cu1) Kubitus 1 hücresi, Cu2) Kubitus damarının arka dalı, Cu2) Kubitus 2 hücresi, 
FS) Saçak pulları, h) humerus enine damarı, M) Medius damarı, M) Medius hücresi, M1+2) Medius 
damarının ön dalı, M2) Medius 2 hücresi, M3+4) Medius damarının arka dalı, M4) Medius 4 hücresi, 
m-cu) Mediokubital enine damar, R) Radius damarı, R) Radius hücresi, R1) Radial damarın en öndeki 
dalı, R1) Radius 1 hücresi, Rs) Radial sektör damarı, R2) Radial sektör damarının ön dalı, R2) Radius 
2 hücresi, R2+3) Radial sektör damarının bağlayıcı dalı, R3) Radial sektör damarının medial dalı, R3) 
Radius 3 hücresi, R4+5) Radial sektör damarının posterior dalı, R5) Radius 5 hücresi, r-m) 
Radiomedial enine damar, Sc) Subkostal damar, Sc) Subkosta hücresi 

 

Hemen hemen bütün kanat damarları pullarla kaplıdır. Culiseta cinsi haricinde 

enine damarlar üzerinde pul yoktur. Kostal damarın apeksinden anal damarın bazaline 

kadar uzanan pullar püskülü oluşturur. Kanat kenarları ve damarları üzerindeki koyu 

renkli pullar bir araya gelerek (bazı Anopheles ve Culiseta türlerinde) belirgin koyu 

noktalar oluşturabilir. Soluk renkteki pullar ise dağınık veya kümeler halinde, damarlar 

boyunca taksonomik açıdan önemli desenler oluşturabilir (Becker ve ark. 2003, p. 67). 

2.4.4.3.Abdomen 
Temel olarak insekt abdomeni on bir segment ve çoğu insektte bulunmayan 

nonsegmental yapıdaki telsondan oluşmuştur. Her iki cinsiyette segment X ve XI bir 

dorsal lob (epiproct) ve iki lateroventral lob (paraprokt) olarak oluşur (Becker ve ark. 

2003, p. 68). 
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İlk yedi segmentte her bir segment dorsal sklerite (tergum) ve ventral sternite 

(sternum) sahiptir. Bu yapılar, genişleyebilen ve elastik bir yapıdaki plöral membran ile 

her iki lateralden bağlanmışlardır. Benzer yapıdaki intersegmental membran, dorsalde 

her bir tergumu ve ventralde her bir sternumu birbirinden ayırır. Bu membranlar dişi 

sivrisineğin beslenmesi ve gelişimi süresince abdomenin genişlemesine olanak verir 

(Darsie ve Morris 2000, pp. 11-12). 

Abdomenin ilk segmenti az çok redüksiyona uğramıştır. Sıklıkla, dorsalden 

bakıldığında tergum I’in median bölümü görülmemektedir. Bu durumda sadece lateral 

tergumlar görülebilmektedir. Geri kalan pregential segmentler (dişilerde II-VII ve 

erkeklerde II-VIII) iyi gelişmiştir (Becker ve ark. 2003, p. 68). Her segmentin 

posterioru bir sonrakinin anterior kısmına doğru uzanır. I–VII. segmentler arasında 

plöral membranlar üzerinde birer çift anterolateral spirakıl bulunur (Knight ve Laffoon 

1971). Abdomenin lateraldan görünüşü Şekil 2.15’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.15: Dişi sivrisinek abdomeninin lateral görünüşü (Darsie ve Morris 2000, p. 18) 

 

Erkeklerde segment IX iyi gelişmiş kopulasyon organı olan hipopigiyumu taşır. 

X ve XI. segmentler erkeklerde birleşmiş, redüksiyona uğramış ve kısmen segmente 

IX’a kaymıştır. Serkal skleritlerin ve paraproktların kaynaştığı Segment X, proktigeri 

oluşturur. Erkeklerde proktiger ve bazı Culiseta türlerinde cinsiyete göre farklılaşmış 

olan segment VIII, taksonomik öneme sahiptir (Becker ve ark. 2003, p. 68). 
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Dişilerde genital segment VIII iyi gelişmiş olmakla beraber segment VII’den 

daha kısadır. İç üreme organları, segment VIII’in sınırından dışa doğru açılır. Segment 

IX, bir önceki segmentin üçte birinden daha kısa olup, ovipozisyonda rol oynayan 

postgenital segmentler, proktiger ve bir çift serkusu taşır. Bütün bu yapılar segment 

VIII’e doğru kaymış durumdadır (Becker ve ark. 2003, p. 68). 

Segment VIII–X, kısalmış ve modifiye olmuştur. Bazı cinslerde (Culex, 

Culiseta, Mansonia vb.), bu segmentler terminal segmentler içerisine gömülerek, 

abdomen apeksinin yuvarlak ve kör olarak sonlanmasını sağlar. Diğer cinslerde (Aedes, 

Psorophora vb.), segmentlerin bu bölümleri posteriora doğru uzayarak abdomenin 

sonlandığı kısma sivrilmiş görüntüsü verir. Abdomeni kör sonlanan cinslerde segment 

VII, hemen hemen segment VI ile aynı genişliktedir. Abdomeni sivri sonlanan cinslerde 

ise segment VII’nin eni, segment VII’ninkinden belirgin bir şekilde kısadır. Tergum 

VIII’in posterioruna doğru uzamış iki lob halinde olan serkuslar görülebilir. Abdomeni 

sivri sonlanan cinslerde serkuslar uzun, düz ve kolayca görülebilir. Abdomeni kör 

sonlanan cinslerde ise serkuslar medial olarak kıvrık ve kolay görünmez (Darsie ve 

Morris 2000, p. 12). 

Sivrisineklerin dişileri dışa doğru açılan gerçek bir ovipozitör taşımaz. 

Abdomenin posterior segmentleri, yumurta bırakmak için modifiye olmuş ve 

fonksiyonel ovipozitör gibi görev yapan kısa bir aparat meydana getirmiştir. Dişi 

genitalıası çok az bir taksonomik değer taşımaktadır. Postgenital segmentlerin yapıları 

büyük ölçüde redüksiyona uğramıştır. En iyi gelişmiş olanları postgenital plaka ve 

serkuslardır (Becker ve ark. 2003, pp. 71-72). 

Anophelinae alt ailesindeki türlerin (An. albimanus hariç), abdomeninde pullar 

bulunmamasına rağmen, tergumlar ve sternumlar üzerinde çok sayıda seta 

bulunmaktadır. Diğer cinslerde ise abdomende pullar ve setalar birlikte bulunmaktadır. 

Koyu ve soluk renkli pulların oluşturduğu desenler identifikasyonda büyük önem 

taşımaktadır (Darsie ve Morris, 2000, p. 12). 

2.5.Sivrisineklerin Vektörlük Rolleri 
Sivrisinekler, medikal açıdan önemli olan çeşitli patojenleri naklederler. 

Virüsler, bakteriler, protozoonlar ve nematodların etkeni olduğu önemli hastalıklar olan 

sıtma, denk, sarı humma, çeşitli viral ensefalitler ve filaryaz vb.’nin nakillerinden 
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sorumludurlar. Sivrisineklerin vektörlük rolleri mekanik veya biyolojik olabilmektedir 

(Kettle 1995, p. 487). 

2.5.1.Malarya 
Omurgalılarda 100’ün üzerinde Plasmodium türü tanımlanmıştır. Bunların 4’ü 

insanlarda, 20 kadarı diğer primatlarda, benzer sayıda diğer memelilerde ve 40’ar kadar 

da kanatlı ve reptillerde bulunmaktadır. Memeli Plasmodiumları’nın değişmeyen 

vektörü Anopheles cinsine bağlı sivrisineklerdir. Kanatlı Plasmodiumları’nın 

vektörlüğünü ise çoğunlukla Culicinae alt ailesine bağlı türler yapmaktadır (Garnham 

1988, kaynak: Kettle 1995, p. 565.) 

Plasmodium türlerinin (P. falciparum, P. vivax, P. ovale ve P. malariae) neden 

olduğu insan malaryası, vektörler ile nakledilen en önemli hastalık olma yerini 

korumaktadır. 100’ün üzerindeki tropik ülke ve tüm dünya nüfusunun %40’ı malarya 

riski altındadır. 300 milyona yakın olduğu düşünülen insan malaryası vakalarının %90’ı 

Afrika’dadır (WHO 1993, WHO 1997a, b, kaynak: Becker ve ark. 2003, p. 29).  

Dünyada en yaygın olan P. vivax sıtmasıdır. Bu sıtmaya batı ve doğu Afrika’da 

az olmak üzere, sıtma görülen tüm ülkelerde rastlanır. Plasmodium falciparum sıtması 

daha çok tropikal ülkelerde görülse de, Balkanlar ve orta Asya’da da görülmüştür. 

Plasmodium malariae sıtmasına seyrek olarak ılıman ve subtropik bölgelerde rastlanır. 

Çok nadir olan P. ovale sıtmasına Afrika’da rastlanmaktadır.  

Yapılan bir çalışmada, Afrika’dan elde edilen P. falciparum suşunun Avrupa’da 

rastlanan bazı anofel türleri tarafından laboratuvar koşullarında nakli incelenmiştir. Bu 

çalışma ile P. falciparum’ u Türkiye’den toplanan An. superpictus’un kesin olarak; 

Portekizden toplanan An. atroparvus ve Fransa’dan toplanan An. melanoon’un ise 

potansiyel olarak nakledebileceği kanıtlanmıştır (Sousa ve ark. 2007). 

Malaryanın Türkiye’deki etkeni Plasmodium vivax’tır (Alten ve Çağlar 1998). 

Sıtma yurdumuzda daha çok Çukurova, Diyarbakır ve civarında görülmektedir (Çetin 

ve ark. 1973, p.146).  

Anopheles sacharovi Favre, Türkiye’de malaryanın en önemli vektörüdür. Halen 

malaryanın rastlandığı veya vektör mücadelesi sonrası malaryanın nüksettiği 

bölgelerdeki en baskın tür An. sacharovi’dir (Postiglione ve ark. 1973, Kasap ve Kasap 

1983a, Merdivenci 1984, p. 164). 
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Anopheles superpictus ise Türkiye’de, An sacharovi’den sonraki en önemli 

malarya vektörü olarak kabul edilmektedir. Ekzofilik ve zoofilik özelliklerinden dolayı 

bulunduğu bölgedeki vektörlük rolleri farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak, An 

claviger, sınırlı bir bölgede malaryadan sorumlu olabilse de, Türkiye’de malarya 

açısından vektörlük rolü tesadüfi olarak kabul edilmektedir (Postiglione ve ark. 1973, 

Alten ve Çağlar 1998, Sousa ve ark. 2007). 

Anopheles maculipennis s.s. ve An. subalpinus’un malarya yönünden vektörlük 

rolleri daha az etkin olarak kabul edilmesine karşın, önceleri malaryanın rastlandığı 

Biga (Çanakkale) ovalarında ve Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yapılan çalışmalarda 

baskın türler olarak bulunmuşlardır. Bu çalışmalarda, aynı zamanda An. sacharovi 

ve/veya An. superpictus’a da rastlanması, An. maculipennis s. s. ve An. subalpinus’un 

vektörlük rollerinin anlaşılmasını güç kılmıştır (Postiglione ve ark. 1973, Alten ve 

Çağlar 1998). 

Dünyanın 12 farklı epidemiyolojik bölgesinde malaryanın ana vektörleri Tablo 

2.1’de verilmiştir. Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek türlerinin insan malaryası 

yönünden vektörlük rolleri Tablo 2.2’de ve Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek 

türlerinin kanatlı malaryası yönünden vektörlük rolleri Tablo 2.3’de verilmiştir.  

Yukarıda belirtilen tablolarda (Tablo 2.1-2.3) yer almayan ve Dünya’da 

Özbekistan, Türkmenistan,Tacikistan ve Kazakistan’da görülen Anopheles martinius, 

malarya’nın ikinci derece vektörlüğünü yapabilmektedir (WHO 2001). 
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Tablo 2.1: Dünyanın 12 farklı epidemiyolojik bölgesinde malaryanın ana vektörleri 
(Kettle 1995, p. 570). 

1) Kuzey Amerika Bölgesi** 7) Afrotropikal Bölge 

Anopheles freeborni* 
An. quadrimaculatus* 
An. albimanus 

An. arabiensis* 
An. funestus* 
An. gambiae s. s. * 
An. pharoensis 

2) Orta Amerika Bölgesi 8) Hindistan-İran Bölgesi 

An. albimanus* 
An. aquasalis* 
An. argyritarsis* 
An. darlingi* 
An. albitarsis 
An. pseudopunctipennis 

An. culicifacies* 
An. fluviatilis* 
An. minimus 
An. sacharovi 
An. sundaicus 
An. superpictus 

3) Güney Amerika Bölgesi 9) Hindistan–Çin Tepeleri Bölgesi 

An. albimanus* 
An. albitarsis* 
An. aquasalis* 
An. darlingi* 
An. pseudopunctipennis* 
An. punctimacula* 
An. argyritarsis 

An. dirus* 
An. fluviatilis* 
An. culicifacies 
An. maculatus 
An. minimus 
An. nigerrimus 

4) Kuzey Avrasya Bölgesi 10) Malezya Bölgesi 

An. atroparvus* 
An. sacharovi 
An. sinensis 

An. aconitus*                    An. flavirostris* 
An. balabacensis*            An. sundaicus* 
An. campestris*               An. subpictus* 
An. dirus*                        An. nigerrimus* 
An. donaldi*                    An. minimus* 
An. letifer*                       An. maculatus* 
An. leucosphyrus* 

5) Akdeniz Bölgesi  11) Çin Bölgesi 

An. atroparvus* 
An. labranchiae* 
An. sacharovi* 
An. superpictus* 

An. anthropophagus* 
An sinensis* 
An. balabacensis 

6) Afrika–Arabistan Bölgesi 12) Avustralya Bölgesi 

An. pharoensis* 
An. sergentii* 
An. culicifacies 
An. fluviatilis 

An. farauti tip 1* 
An. koliensis* 
An. punctulatus* 
An. subpictus 

* Ana vektör 
** Kuzey Amerika bölgesinde günümüzde malarya görülememekle birlikte tablo bütünlüğü bozulmaması için 
verilmiştir. 
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Tablo 2.2: Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek türlerinin insan malaryası yönünden 
vektörlük rolleri (Schaffner ve ark. 2001) 

Sivrisinek tür ismi Vektörlük rolü 

Anopheles algeriensis Tesadüfi vektör 

An. atroparvus Batı Avrupa’da birincil vektör 

An. cinereus İkincil vektör 

An. claviger Orta doğu’da birincil vektör 

An. hyrcanus Tesadüfi vektör 

An. labranchiae Akdeniz bölgesi’nde birincil vektör 

An. maculipennis s. s. İkincil vektör 

An. melanoon Tesadüfi vektör 

An. messeae İkincil vektör 

An. multicolor İkincil vektör 

An. plumbeus Tesadüfi vektör 

An. sacharovi Yakın doğu’da birincil vektör 

An. subalpinus Balkanlar’da ikincil vektör 

An. sergentii Kuzey Afrika’da birincil vektör 

An. superpictus Orta Doğu’da birincil vektör 

 

Tablo 2.3: Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek türlerinin kanatlı malaryası yönünden 
vektörlük rolleri (Schaffner ve ark. 2001) 

Sivrisinek tür ismi Vektörlük rolü 

Aedes aegypti Plasmodium gallinaceum potansiyel vektör 

Ae. vittatus Plasmodium gallinaceum vektör 

Culiseta annulata Plasmodium spp. vektör 

Cs. longiareolata Plasmodium spp. vektör 

Culex pipiens Plasmodium spp. vektör 

Ochleratatus atropalpus Plasmodium spp. deneysel enfeksiyon 

Oc. mariae Plasmodium relictum vektör 

Oc. zammitii Plasmodium relictum vektör 
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2.5.2.Filaryaz 
Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın tropik bölgelerinde lenfatik flaryazın etkeni 

olan nematodlar, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ve Brugia timori, yaklaşık 120 

milyon insanı etkilemiştir. Bu vakaların %90’ının etkeni W. bancrofti’dir. Hastalığın 

vektörlüğünü yapan en önemli türler, Culex pipiens quinquefasciatus ve Mansonia 

spp.’dir (Eldrige ve Edman 2000, kaynak: Becker ve ark. 2003, p. 38). 

Wuchereriasis (elephantiasis), Wuchereria bancrofti’nin enfektif larvalarını 

(mikrofiler), vücutlarında taşıyan vektör sivrisinekler tarafından insanlara nakledilen 

önemli bir sağlık sorunudur. Elephantiasis, Wuchereriasisin kronik semptomatik 

döneminde, bacaklarda, skrotumda, göğüslerde ve seyrek olarak da yüzde ağır şekil 

bozuklukları olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, Antalya ve çevresinde yapılan 

araştırmalar sonucunda, Wuchereria bancrofti ve diğer filaryaların mikrofilerlerine 

rastlanmamıştır (Şahin 1984). 

Köpeklerin kalplerinde görülen Dirofilaria immitis, esas olarak tropik ve 

subtropik bölgelerde köpekler, diğer kanidler, nadiren de kedi ve insanları enfekte eder. 

Avustralya’nın doğu kıyıları, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey eyaletleri ve 

Kanada’da yayılım göstermektedir. D. immitis erişkinleri kalpte sağ karıncık ve 

pulmoner arter içinde yerleşerek kan dolaşımını engellemesi sonucu, kondisyon 

düşmesi, kronik kardiak yetersizlik ve kalp yetmezliğine neden olmaktadır (Kettle 1995, 

p. 679). İnsanlarda, D. immitis erişkin forma ulaşamadığıdan dolayı, hastalık 

asemptomatik seyreder (Neafie ve Meyers 1991, kaynak: Kettle 1995, p. 680). 

Köpek ve kedilerin paraziti olan Dirofilaria repens ve rakunların paraziti olan 

D. tenuis de insanlara sivrisineklerce nakledilir. İnsanlarda kanda mikrofilere 

rastlanmaz. Lezyonlar konjuktiva, göz kapağı, kol, bacak, göğüs ve skrotumda meydana 

gelir (Neafie ve Meyers 1991, kaynak: Kettle 1995, p. 680). 

Dirofilaria immitis’in vektörlüğünü yapan sivrisinek türlerinin çoğu Aedes, 

Ochlerotatus, Anopheles ve Culex cinslerine bağlıdır (Eldrige ve Edman 2000, kaynak: 

Becker 2003, p. 38). 

Yurdumuzda, köpeklerde görülen filaryal nematodlar üzerine yapılan çalışmalar 

sonucunda, Elazığ ve Ankara’da D. immitis ve D. repens; İstanbul, Eskişehir, Bursa, 

Gemlik, Van, Kayseri, Konya ve Sivas’ta D. immitis ile enfekte köpeklerin varlığı 

bildirilmiştir (Doğanay 1983, Taşan 1984, Sarnıç ve Alkan 1986, Tınar ve ark. 1989, 
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Zeybek 1989, Cantoray ve ark. 1990, Coşkun ve ark. 1992, Ağaoğlu ve ark. 2000, 

Zeybek ve ark. 1992, Şahin ve ark. 1993, Ataş ve ark 1997, Fırat ve ark. 2005). 

Lenfatik filaryazın dünyanın çeşitli bölgelerindeki vektörleri Tablo 2.4’te ve 

Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek türlerinin filaryaz yönünden vektörlük rolleri Tablo 

2.5’te verilmiştir. 

 

Tablo 2.4: Lenfatik filaryazın dünyanın çeşitli bölgelerindeki vektörleri (WHO 1992, 
kaynak: Kettle 1995, pp. 644–645) 

Coğrafik Bölge Wuchereria bancrofti Brugia malayi 

 Periyodik Subperiyodik Periyodik Subperiyodik 

Amerika Kıtaları Culex. 
quinquefasciatus 

   

Doğu Akdeniz     

Mısır Cx. antennatus,Cx. 
molestus 

   

Sudan Anopheles. funestus, 
An. gambiae 

   

Afrotropikal Bölge Cx. 
quinquefasciatus, 
An. arabiensis, An. 
funestus, An. 
gambiae, An. melas, 
An. merus 

   

Güney Doğu Asya 
Bölgesi* 

Cx. 
quinquefasciatus, 
An. jamesi, An. 
subpictus, Anopheles 
spp. 

Aedes niveus grubu Mansonia. 
annulifera, Ma. 
indiana, Ma. 
uniformis, An. 
barbirostris, 
Mansonia spp.  

Coquillettidia. 
crassipes, Mansonia 
spp. 

Batı Pasifik     

Çin, Kore Cx. 
quinquefasciatus, 
Cx. pallens, Ae. togi, 
An. dirus 

 An. 
anthropophagus, 
An. sinensis, Ae. 
kiangensis, Ae. 
kwaiagensis, Ae. 
togoi 

 

Papua Yeni Gine Cx. 
quinquefasciatus, 
An. farauti, An. 
punctulatus, Ae. 
kochi 
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Coğrafik Bölge Wuchereria bancrofti Brugia malayi 

 Periyodik Subperiyodik Periyodik Subperiyodik 

Malezya, Vietnam, 
Filipinler 

Cx. 
quinquefasciatus, 
An. balabacensis, 
An. donaldi, An. 
flavirostris, An. 
maculatus, Ae. 
poecilius 

 An. campestris, Ma. 
annulifera, Ma. 
uniformis, Mansonia 
spp. 

Cq. crassipes, Ma. 
annulata, Ma. 
bonneae, Ma. dives, 
Ma. uniformis 

Pasifik Adaları  Ae. polynesiensis, Ae. 
aegypti, Ae. cooki, 
Ae. fijiensis, Ae. 
kesseli, Ae. kochi, Ae. 
oceanicus, Ae. 
pseudoscutellaris, 
Ae. rotumae, Ae. 
samoanus, Ae. 
scutellaris, Ae. tabu, 
Ae. tongae, Ae. 
tutuilae, Ae. 
upolensis 

  

* Brugia timori’nin vektörlüğünü yapan Anopheles barbirostris, sadece Endonezya’da bulunmaktadır. 

 

Tablo 2.5: Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek türlerinin filaryaz yönünden vektörlük 
rolleri (Schaffner ve ark. 2001) 

Sivrisinek tür ismi Vektörlük rolü 

Aedes albopictus Asya’da kanin filaryaz etkin vektör 

Ae. aegypti Asya’da kanin filaryaz etkin vektör 

Ae. vexans Dirofilaria immitis deneysel infeksiyon 

Anopheles claviger Setaria labiatopapillosa doğal infeksiyon 

An. maculipennis s. s. Kanin filaryaz etkin vektör 

An. hyrcanus Dirofilaria immitis etkin vektör 

An. plumbeus Kanin filaryaz deneysel vektör 

An. superpictus Dirofilaria immitis etkin vektör  

Culiseta bergrothi Dirofilaria immitis deneysel infeksiyon 

Culex modestus Dirofilaria immitis doğal infeksiyon 

Cx. pipiens Dirofilaria immitis deneysel infeksiyon 

Cx. theileri Dirofilaria immitis deneysel infeksiyon 

Ochlerotatus caspius Dirofilaria immitis ve Dirofilaira repens etkin vektör 

Oc. detrius Dirofilaria repens doğal infeksiyon 

Oc. quasirusticus Seteria labiatopapillosa doğal infeksiyon 
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2.5.3.Arboviruslar 
Arboviruslar, artropodlarda replike olan ve artropodlar tarafından omurgalılara 

nakledilen viruslar olarak tanımlanırlar. Konaktan viremi döneminde alınan virus, 

vektörde çoğaldıktan sonra diğer bir omurgalı konağa nakledilebilmektedir (horizontal 

bulaşma). Arboviruslar, artropodun bir neslinden diğer nesline de geçebilmektedir 

(vertikal bulaşma). Sivrisineklerin vektörlüğünü yaptığı Arboviral hastalıklar Tablo 

2.6’da verilmiştir.  

 

Tablo 2.6: Sivrisineklerin vektörlüğünü yaptığı Arboviral hastalıklar (WHO 1989, CDC 
2006) 

Hastalık etkeni Hastalık ismi Vektörlük yapan sivrisinek türleri Rezervuar 

Aile: Flaviviridae 
Yellow fever virus 

Sarı humma Aedes aegypti, Ae. africanus, 
Ae. luteocephalus,Ae. simpsoni  
kompleks, Ae. furcifer, Ae.taylori, 
Haemagogus leucocelaenus, 
Hg. janthinomys, Hg. spegazzinii 

Cercopithecidae, Cebidae 
ve Colobidae ailesine ait 
maymunlar, Temel 
rezervuarının 
sivrisinekler olduğu 
düşünülmektedir. 

Aile: Flaviviridae 
Arbovirus 

Denk 
humması  

Sivrisinekler, özellikle Aedes aegypti, 
Ae. albopictus, Ae. scutellaris, Ae. 
polynesiensis 

Muhtemelen insan ve 
Malezya orman 
maymunları. 

Aile: Flaviviridae 
Japanese  
encephalitis virus 

Japon 
Ensefaliti 

Sivrisinekler, özellikle Culex 
tritaeniorhynchus, Cx. gelidus, 
Cx. vishnui grup 

Muhtemelen kanatlılar. 
Akbalıkçıllar ve evcil 
domuz. 

Aile: Flaviviridae 
Japanese Encephalitis 
Antigenic Complex 
(West Nile Virus) 

Batı Nil 
Humması 

Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta, 
Coquillettidia ve Psorophora spp. 

Kanatlılar. 
Tesadüfi olarak insan, at 
ve bir çok memeli 
(yarasa, sincap, kokarca) 

Aile: Bunyaviridae 
California 
Encephalitis Grup  

Kaliforniya 
Ensefaliti 

Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta ve 
Psorophora spp. 

Rodent ve lagomorflar. 

Aile: Flaviviridae 
Cins: Alphavirus 

Doğu At 
Ensefaliti 

Ochlerotatus spp. Kanatlılar. 
Muhtemelen atlar. 

Aile: Flaviviridae 
Cins: Flavivirus  

St. Louis 
Ensefaliti 

Culex spp. Kanatlılar. 

Aile: Flaviviridae, 
Cins: Alphavirus 

Batı At 
Ensefaliti 

Culex spp. ve Culiseta spp. Kanatlılar. Muhtemelen 
sürüngenler ve amfibik 
canlılar. 

Aile: Flaviviridae, 
Cins: Alphavirus 

Venezuela At 
Ensefaliti 

Aedes spp., Culex portesi, Psorophora 
ferox 

Rodentler. 
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Avrupa’da görülen sivrisinek türlerinin arboviruslar yönünden yaptıkları 

vektörlükler Tablo 2.7’de verilmiştir.  

 

Tablo 2.7: Avrupa’da varlığı bilinen sivrisinek türlerinin arboviral hastalıklar yönünden 
vektörlük rolleri (Schaffner ve ark. 2001) 

Sivrisinek tür ismi Vektörlük rolü 

Aedes albopictus Asya’da Denk ve Sarı humma etkin vektör, Sindbis ve Batı Nil 
deneysel vektör 

Ae. aegypti Asya’da Denk ve Sarı humma etkin vektör, Batı Nil deneysel 
vektör 

Ae. cinereus Sindbis vektör, doğada Tahnya infeksiyonu 
Ae. vexans Tahnya etkin vektör, doğada Lednice ve Batı Nil infeksiyonu 
Ae. vittatus Afrika’da Sarı humma etkin vektör 
Anopheles atroparvus Doğada Batı Nil infeksiyonu 
An. claviger Tahnya etkin vektör, doğada Batai infeksiyonu 
An. maculipennis s. s. Batai, Tahyna ve Batı Nil etkin vektör 
An. plumbeus Batı Nil deneysel vektör 
Coquillettidia richiardii Doğada Batai, Tahyna ve Batı Nil infeksiyonu 
Culiseta annulata Doğada Tahyna infeksiyonu 
Cs. longiareolata Batı Nil deneysel vektör 
Cs. morsitans Doğada Sindbis infeksiyonu 
Culex mimeticus Doğada Batı Nil infeksiyonu 

Cx. modestus Batı Nil ve Tahyna etkin vektör, doğada Sindbis ve Lednice 
infeksiyonu 

Cx. perexiguus Orta Doğu’da Batı Nil ve Sindbis etkin vektör 

Cx. pipiens Batı Nil ve Sindbis etkin vektör, Tahyna deneysel infeksiyon, 
doğada Batai infeksiyonu 

Cx. theileri Afrika’da Batı Nil ve Sindbis infeksiyonu 
Cx. torrentium Sindbis etkin vektör 

Cx. tritaeniorhynchus Asya’da doğada Batı Nil infeksiyonu, Arabistan’da doğada Sindbis
infeksiyonu 

Cx. vishnui Asya’da doğada Batı Nil infeksiyonu 
Ochlerotatus annulipes Doğada Tahyna infeksiyonu 
Oc. atropalpus Batı Nil deneysel vektör 
Oc. caspius Tahyna etkin vektör, doğada Batı Nil infeksiyonu 
Oc. communis Doğada Batai ve Inkoo infeksiyonu, Tahyna deneysel infeksiyon 
Oc. cantans Doğada Tahyna ve Batı Nil infeksiyonu 
Oc. dorsalis Doğada Tahyna infeksiyonu 
Oc. excrucians Doğada Batai, Tahyna ve Batı Nil infeksiyonu 
Oc. flavescens Tahyna deneysel infeksiyon 
Oc. geniculatus Sarı humma ve Batı Nil deneysel infeksiyon 
Oc. hexodontus Doğada Inkoo infeksiyonu 

Oc. japonicus Amerika Birleşik Devletleri’nde doğada Batı Nil infeksiyonu ve 
deneysel vektör 

Oc. punctor Doğada Inkoo infeksiyonu, Tahyna ve Batı Nil deneysel vektör 
Oc. sticticus Doğada Inkoo ve Tahyna infeksiyonu 
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2.5.4.Diğer Hastalıklar 
Avrupa’da görülen sivrisinek türlerinin bulaştırdığı malarya, filaryaz ve 

arboviral hastalıklar dışındaki diğer hastalıklar Tablo 2.8’de verilmiştir. 

 

Tablo 2.8: Avrupa’da görülen sivrisinek türlerinin bulaştırdığı diğer hastalıklar 
(Schaffner ve ark. 2001) 

Sivrisinek tür ismi Vektörlük rolü 

Aedes aegypti Myxomatosis muhtemel vektör 

Ae. cinereus Rusya’da Tularemi etkin vektör 

Ae. vexans Rusya’da Tularemi etkin vektör 

Anopheles atroparvus Myxomatosis doğal infeksiyon 

An. claviger 
Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon; Myxomatosis etkin 
vektör. Anaplasma spp. ve Borrelia spp. patojenlerinin
vektörü olduğu düşünülmektedir 

An. hyrcanus Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon 

An. maculipennis s. s. Myxomatosis ve Tularemi etkin vektör 

Culiseta annulata Myxomatosis etkin vektör 

Culex modestus Myxomatosis etkin vektör; Rusya’da Tularemi doğal 
infeksiyon 

Ochlerotatus annulipes Myxomatosis doğal infeksiyon 

Oc. caspius Rusya’da Tularemi etkin vektör; Myxomatosis doğal 
infeksiyon 

Oc. communis Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon 

Oc. coluzzii Myxomatosis muhtemel vektör 

Oc. cantans Myxomatosis doğal infeksiyon 

Oc. detritus Myxomatosis etkin vektör 

Oc. excrucians Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon 

Oc. flavescens Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon 

Oc. geniculatus Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon 

Oc. punctor Rusya’da Tularemi doğal infeksiyon 

 

2.6.Türkiye’de Bulunan Sivrisinek Türleri  
Türkiye sivrisinekleri ile ilgili yapılmış değişik sayıda yayın bulunmaktadır. 

Bunların içinde ülkemizde bulunan tüm sivrisinek türlerine ait sistematik, biyolojik ve 
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ekolojik bilgilerin yer aldığı en kapsamlı yayın Prof. Dr. Ahmet Merdivenci (1984) 

yazdığı "Türkiye Sivrisinekleri" adlı kitabıdır. Bu kitapta Türkiye’de 55 türün varlığı 

bildirilmiştir. Daha sonra Ramsdale ve ark. (2001) yapılan çalışmaları gözden geçirerek 

Türkiye’de bulunan sivrisinek türlerinin güncel bir listesini yapmıştır. Bu listeye göre 

yurdumuzda Anopheles (10 tür), Aedes (3 tür), Ochlerotatus (15 tür), Culex (13 tür), 

Culiseta (4 tür), Mansonia (1 tür), Orthopodomyia (1 tür) ve Uranotaenia (1 tür) 

cinslerine bağlı aşağıda isimleri yazılı toplam 48 türün varlığı bildirilmiştir. Ramsdale 

ve ark. (2001)’nın listesinde yer alan türler aşağıda verilmiştir.  

Aile: Culicidae 

1.Alt aile: Anophelinae 

  Cins: Anopheles Meigen, 1818 

   1.Alt cins: Anopheles Meigen, 1818 

    1.Tür: algeriensis Theobald, 1903 

    2.Tür: claviger (Meigen, 1804) 

    3.Tür: hyrcanus s. l. (Pallas, 1771) 

    4.Tür: maculipennis Meigen, 1818 

    5.Tür: marteri Senevet ve Prunelle, 1927 

    6.Tür: plumbeus Stephens, 1828 

    7.Tür: sacharovi Favre, 1903 

    8.Tür: subalpinus Hackett ve Lewis, 1935 

   2.Alt cins: Cellia Theobald, 1902 

    1.Tür: pulcherrimus Theobald, 1902 

    2.Tür: superpictus Grassi, 1899 

2. Alt aile: Culicinae 

 1.Tribus: Aedini 



 47

  1.Cins: Aedes, Meigen, 1818 

   1. Alt cins: Aedes, Meigen, 1818 

    Tür: cinereus, Meigen, 1818 

   2.Alt cins: Aedimorphus Theobald, 1903 

    Tür: vexans (Meigen, 1830) 

   3. Alt cins: Stegomyia Theobald, 1901 

    Tür: cretinus Edwards, 1921 

  2.Cins: Ochlerotatus Lynch Arribálzaga, 1891 

   1.Alt cins: Finlaya Theobald, 1903 

    1.Tür: echinus (Edwards, 1920) 

    2.Tür: geniculatus (Olivier, 1791) 

   2.Alt cins: Ochlerotatus Lynch Arribálzaga, 1891 

    1.Tür: caspius s. l. (Pallas, 1771) 

    2.Tür: communis (De Geer, 1776) 

    3.Tür: detritus s. l. (Haliday, 1833) 

    4.Tür: dorsalis (Meigen, 1830) 

    5.Tür: excrucians (Walker, 1856) 

    6.Tür: flavescens (Müller, 1764) 

    7.Tür: nigrocanus (Martini, 1927) 

    8.Tür: phoeniciae (Coluzzi & Sabatini, 1968) 

    9.Tür: pulchritarsis (Rondani, 1872) 

    10.Tür: zammitii (Theobald, 1903) 

   3.Alt cins: Rusticoidus Shevchenko & Prudkina, 1973 
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    1.Tür: lepidonotus (Edwards, 1920) 

    2.Tür: refiki (Medschid, 1928) 

    3.Tür: rusticus (Rossi, 1790) 

 2.Tribus: Culicini 

  Cins: Culex Linnaeus, 1758 

   1.Alt cins: Barraudius Edwards, 1921 

    1.Tür: modestus Ficalbi, 1890 

    2.Tür: pusillus Macquart, 1850 

   2.Alt cins: Culex Linnaeus, 1758 

    1.Tür: laticinctus Edwards, 1913 

    2.Tür: mimeticus Noé, 1899 

    3.Tür: perexiguus Theobald, 1903 

    4.Tür: pipiens Linnaeus, 1758 

    5.Tür: theileri Theobald, 1903 

    6.Tür: torrentium Martini, 1925 

    7.Tür: tritaeniorhynchus Giles, 1901 

   3.Alt cins: Maillotia Theobald, 1907 

    1.Tür: deserticola Kirkpatrick, 1925 

    2.Tür: hortensis Ficalbi, 1889 

   4.Alt cins: Neoculex Dyar, 1905 

    1.Tür: martinii Medschid, 1930 

    2.Tür: territans Walker, 1856 

 3.Tribus: Culisetini 
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  Cins: Culiseta Felt, 1904 

   1.Alt cins: Allotheobaldia Brölemann, 1919 

    Tür: longiareolata (Macquart, 1838) 

   2.Alt cins: Culicella Felt, 1904 

    1.Tür: fumipennis (Stephens, 1825) 

    2.Tür: morsitans (Theobald, 1901) 

   3.Alt cins: Culiseta Felt, 1904 

    Tür: annulata (Schrank, 1776) 

 4.Tribus: Mansoniini 

  Cins: Coquillettidia Dyar, 1905 

   Alt cins: Coquillettidia Dyar, 1905 

    Tür: richiardii (Ficalbi, 1889) 

 5.Tribus: Orthopodomyiini 

  Cins: Orthopodomyia Theobald, 1904 

    Tür: pulcripalpis (Rondani, 1872) 

 6.Tribus: Uranotaeniini 

  Cins: Uranotaenia Lynch Arribálzaga, 1891 

   Alt cins: Pseudoficalbia Theobald, 1912 

    Tür: unguiculata Edwards, 1913 

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde son 26 yılda yapılan çalışmalarda bulunmuş 

olan sivrisinek türleri Tablo 2.9’da verilmiştir. Tablo 2.9’da sıralanan 38 türden Ae. 

aegypti, Cx. apicalis, Cx. fatigans, Cx. univittatus, Cx. vagans, Oc. annulipes ve Oc. 

mariae türleri (7 tür) Ramsdale ve ark. (2001)’nın Türkiye sivrisinek listesinde yer 

almamaktadır. Yine Tablo 2.9’a göre, Ramsdale ve ark. (2001)’nın Türkiye sivrisinek 
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listesinde yer alan An. pulcherrimus, An. subalpinus, Ae. cinereus, Cx. perexiguus, Cx. 

torrentium, Cs. fumipennis, Cs. morsitans, Cs. pulcripalpis, Cs. richiardii, Oc. 

excrucians, Oc. flavescens, Oc. lepidonotus, Oc. nigrocanus, Oc. phoeniciae, Oc. refiki, 

Oc. rusticus ve Oc. zammitii (17 tür) türlerine çalışma bölgelerinde son 26 yıl içerisinde 

rastlanmamıştır. 

 

Tablo 2.9: Türkiye’de son 26 yıl içinde bulunan sivrisinek türleri ve bulundukları yerler. 

Sivrisinek türü Şehir (Kaynak) 

Anopheles algeriensis Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996) 

An. claviger 

Ankara (Kasap ve Kasap 1983a), Antalya (Şahin 1984), çalışma

yeri ? (Kasap 1985), Adana (Doğan 1987), Ankara (Eren ve ark. 

1996), Şanlıurfa (Şimşek 2004), Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve 

Boşgelmez 2006) 

An. hyrcanus 

Adana (Kasap ve ark. 1981), İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), İçel

(Kasap ve Kasap 1983a), Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ?

(Kasap 1985), Adana, İçel (Doğan 1987), İçel: Tarsus (Alptekin ve 

Kasap 1997) 

An. maculipennis 

İzmir (Doğan ve Tokgöz 1980), Ankara, Kırşehir, Sivas (Kasap ve 

Kasap 1983a), Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), 

Adana (Doğan 1987), Ankara (Eren ve ark. 1996), Ankara: 

Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 2006) 

An. marteri Antalya (Şahin 1984)  

An. plumbeus Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996) 

An. sacharovi 

İzmir (Doğan ve Tokgöz 1980), Adana (Kasap ve ark. 1981), 

Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), Adana, İçel (Kasap ve Kasap 

1983a), Adana (Kasap ve Kasap 1983b) Antalya (Şahin 1984), 

çalışma yeri ? (Kasap 1985), Adana, İçel (Doğan 1987), Ankara

(Eren ve ark. 1996), İçel: Tarsus (Alptekin ve Kasap 1997), 

Şanlıurfa (Şimşek 2004), Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 

2006) 

An. superpictus 
Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Kasap ve Kasap 1983a), 

Antalya (Şahin 1984), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981), çalışma 
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Sivrisinek türü Şehir (Kaynak) 

yeri ? (Kasap 1985), Adana (Doğan 1987), Şanlıurfa (Şimşek 

2004) 

Aedes aegypti Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996) 

Ae. cretinus 
Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996), Antalya: Belek

(Alten ve ark. 2000), Antalya: Belek (Çağlar ve ark. 2003) 

Ae. vexans 

Adana (Kasap ve ark. 1981), İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), Antalya

(Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996), Antalya: Belek (Alten 

ve ark. 2000) 

Culex apicalis çalışma yeri ? (Kasap 1985) 

Cx. deserticola 
Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), Muğla: Ortaca

(Alten ve Boşgelmez 1996)  

Cx. fatigans Muğla: Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996) 

Cx. hortensis 
Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), Muğla: 

Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996) 

Cx. laticinctus 
Antalya (Şahin 1984), Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve 

Boşgelmez 1996), Ankara (Eren ve ark. 1996)  

Cx. martinii 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), Ankara (Eren 

ve ark. 1996), Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 

1996), Şanlıurfa (Şimşek 2004) 

Cx. mimeticus 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), Ankara (Eren 

ve ark. 1996), Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 

1996), Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 2006) 

Cx. modestus Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996) 

Cx. pipiens 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Adana (Kasap ve Kasap 1983b), Antalya (Şahin 1984), çalışma 

yeri ? (Kasap 1985), İçel: Tarsus (Kasap ve ark. 1995), Ankara

(Eren ve ark. 1996), Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 

1996), İçel: Tarsus (Alptekin ve Kasap 1997), Antalya: Belek

(Alten ve ark. 2000), Antalya: Belek (Çağlar ve ark. 2003), 

Şanlıurfa (Şimşek 2004), Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 
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Sivrisinek türü Şehir (Kaynak) 

2006) 

Cx. pusillus 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996), Muğla: 

Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996) 

Cx. territans 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996), Şanlıurfa

(Şimşek 2004) 

Cx. theileri 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

çalışma yeri ? (Kasap 1985), İçel: Tarsus (Kasap ve ark. 1995), 

Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996), Şanlıurfa

(Şimşek 2004), Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 2006) 

Cx. tritaeniorhynchus 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), İçel: Tarsus (Kasap ve ark. 1995), Ankara

(Eren ve ark. 1996), Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 

1996), İçel: Tarsus (Alptekin ve Kasap 1997), Antalya: Belek

(Alten ve ark. 2000), Antalya: Belek (Çağlar ve ark. 2003) 

Cx. univittatus 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), Muğla: Ortaca

(Alten ve Boşgelmez 1996) 

Cx. vagans Muğla: Dalaman, Ortaca (Alten ve Boşgelmez 1996) 

Culiseta annulata 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981),

çalışma yeri ? (Kasap 1985), Ankara (Eren ve ark. 1996), Antalya: 

Belek (Alten ve ark. 2000), Antalya: Belek (Çağlar ve ark. 2003), 

Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 2006) 

Cs. longiareolata 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Adana (Kasap ve Kasap 1983b), Antalya (Şahin 1984), çalışma 

yeri ? (Kasap 1985), Şanlıurfa (Şimşek 2004), Ankara: Gölbaşı

(Aldemir ve Boşgelmez 2006) 

Ochlerotatus annulipes çalışma yeri ? (Kasap 1985) 

Oc. caspius 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), İçel: Tarsus

(Kasap ve ark. 1995), Ankara (Eren ve ark. 1996), İçel: Tarsus
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Sivrisinek türü Şehir (Kaynak) 

(Alptekin ve Kasap 1997), Antalya: Belek,(Alten ve ark. 2000) 

Antalya: Belek (Çağlar ve ark. 2003), Şanlıurfa (Şimşek 2004), 

Ankara: Gölbaşı (Aldemir ve Boşgelmez 2006) 

Oc. communis 
Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana, İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996)  

Oc. detritus çalışma yeri ? (Kasap 1985) 

Oc. dorsalis 
Antalya (Şahin 1984), Antalya: Belek (Alten ve ark. 2000), 

Antalya: Belek (Çağlar ve ark. 2003) 

Oc. echinus 
Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Antalya (Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996) 

Oc. geniculatus Antalya (Şahin 1984) 

Oc. mariae 
Adana (Kasap ve ark. 1981), İçel (Mimioğlu ve ark. 1981), Antalya

(Şahin 1984), Ankara (Eren ve ark. 1996) 

Oc. pulchritarsis 
Antalya (Şahin 1984), çalışma yeri ? (Kasap 1985), Ankara (Eren 

ve ark. 1996) 

Uranotaenia unguiculata 

Adana (Kasap ve ark. 1981), Adana (Mimioğlu ve ark. 1981), 

Adana (Kasap ve Kasap 1983b), çalışma yeri ? (Kasap 1985), 

Şanlıurfa (Şimşek 2004) 

 

Tablo 2.9’ daki kaynaklardan yararlanarak son 26 sene içinde bulunan sivrisinek 

türlerinin Türkiye haritasındaki yerleri Şekil 2.16’da verilmiştir.  

Türkiye’de erişkin öncesi sivrisinek habitatları ve bu habitatlarda görülen türler 

Tablo 2.10’da verilmiştir. 
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Şekil 2.16: Türkiye’de son 26 yıl içinde bulunan sivrisinek türleri ve bulundukları yerler.  



 55 

Tablo 2.10: Türkiye’de erişkin öncesi sivrisinek habitatları ve habitatlarda görülen türler 

Habitat Bulunan Sivrisinek Türleri Kaynak 
Bahçe sulama havuzu Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. fatigans 
Bataklık Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. vagans, Cx. deserticola, Cx. fatigans, Cx. mimeticus, Cx. 

univittatus, Cx. theileri, Cx. modestus, Cx. pusillus, Cx. territans 
Bidon, kova vb. Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. mimeticus, Cx. modestus 
Fosseptik Cx. pipiens, Cx. hortenis, Cx. fatigans 
Göl özü Cx. pipiens, Cx. tritaeniorhynchus 
Günlük orman içsuyu Cx. laticinctus, Cx. hortenis, Cx. pusillus, Cx. territans 
Hayvan ayak izi Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. vagans, Cx. univittatus, Cx. theileri, Cx. modestus, Cx. 

pusillus 
Kanal birikinti suyu Cx. pipiens, Cx. theileri 
Mera Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. deserticola, Cx. theileri 
Oto tekerleği Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. univittatus 
Pamuk tarlası Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. pusillus 
Potehole Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. vagans, Cx. deserticola, Cx. univittatus, Cx. theileri, Cx. 

pusillus 
Sarısu çayı ve kenarı Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus 
Su kuyusu Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. territans  
Sulama ve drenaj kanalı Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. vagans 
Tekerlek izi Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. modestus 
Tersakan çayı ve kenarı Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. martinii, Cx. hortenis, Cx. tritaeniorhynchus 
Tulumba su birikintisi Cx. laticinctus 

 (Alten 1993) 

   
Atık su birikintisi Cx. pipiens, Oc. caspius 
Atık su kanalı Cx. pipiens 
Bataklık An. sacharovi, An. superpictus, Cx. pipiens, Oc. caspius, Ur. unguiculata 
Dere An. claviger, An. sacharovi, An. superpictus, Cx. martinii, Cx. territans, Cx. theileri 
Drenaj kanalı An. sacharovi, An. superpictus, Cx. pipiens, Cx. theileri ve Oc. caspius 
Gölet An. claviger, An. sacharovi, An. superpictus, Cs. longiareolata, Cx. pipiens, Cx. territans, Oc. caspius, Ur. unguiculata 
Havuz Cx. pipiens, Cs. longiareolata 

 (Şimşek 2004) 

Tablonun devamı sonraki sayfadadır.  
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Tablo 2.10’un devamı 

Habitat Bulunan Sivrisinek Türleri Kaynak 
Mera - Hayvan ayak izi An. claviger, An. sacharovi, Cx. martinii, Cx. pipiens, Cx. territans, Cx. theileri, Oc. caspius 
Pınar An. claviger, An. sacharovi, An. superpictus, Cs. longiareolata, Cx. territans, Cx. theileri, Ur. unguiculata 
Pirinç tarlası An. sacharovi, Cx. martinii, Cx. territans, Cx. theileri 
Kuyu An. claviger, Cs. longiareolata 
Sulama arkı Cx. theileri, Oc. caspius 
Sulama kanalı An. superpictus, Cx. theileri, Oc. caspius 
Yalak Cx. theileri 

 (Şimşek 2004) 

   
Bataklık An. claviger, Cx. apicalis, Cx. martinii, Cx. mimeticus, Cx. theileri, Cx. univittatus, Oc. annulipes, Oc. caspius, Oc. detritus, Oc. pulchritarsis 
Çeşme ayağı An. maculipennis, Cx. hortensis, Cx. mimeticus, Cx. pipiens, Cs. longiareolata 
Dere An. claviger, An. hyrcanus, An. superpictus, An. sacharovi, Cx. hortensis, Cx. mimeticus, Cx. pipiens, Cx. theileri, Cs. longiareolata 
Göl kenarı su birikintisi An. maculipennis, Cx. deserticola, Cx. theileri, Cs. longiareolata 
Gölet (Geçici) An. claviger, Cx. hortensis, Cx. pipiens, Oc. annulipes, Oc. caspius, Oc. detritus 
Gölet (Kalıcı) An. claviger, Cx. mimeticus, Cx. theileri, Cs. longiareolata 
Gölet (Yapay) An. hyrcanus, An. maculipennis, An. sacharovi, Cx. deserticola, Cx. hortensis, Cx. pipiens, Cs. longiareolata 
Kirli durgun sular 
(fosseptikler) 

Cx. pipiens, Cs. annulata, Cs. longiareolata, Ur. unguiculata 

Kör kuyular An. maculipennis, Cx. hortensis, Cx. mimeticus, Cx. pipiens, Cs. annulata, Cs. longiareolata 

 (Kasap 1985) 

   
Dere An. sacharovi, An. hyrcanus, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. pipiens 
Gölet (kirli kalıcı) Cx. pipiens, Cx. tritaeniorhynchus, Oc. caspius 
Gölet (temiz kalıcı) An. sacharovi, An. hyrcanus, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. pipiens 
Gölet (geçici) An. hyrcanus, An. sacharovi, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. pipiens, Oc. caspius 
Gölet(yapay) An. hyrcanus, An. sacharovi, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. pipiens, Oc. caspius 

 (Alptekin ve 
Kasap 1997) 

   
Bataklık An. maculipennis, An. sacharovi, Cx. mimeticus, Cx. pipiens, Cx. theileri, Oc. caspius 
Göl kenarı An. claviger, An. maculipennis, An. sacharovi, Cx. mimeticus, Cx. pipiens, Cx. theileri 
Havuz An. sacharovi, Cx. pipiens, Cs. annulata, Cs. longiareolata 
Kanal An. claviger, An. maculipennis, An. sacharovi, Cx. pipiens, Cx. theileri, Cs. annulata 
Mera An. maculipennis, An. sacharovi, Cx. mimeticus, Cx. theileri, Oc. caspius 

 (Aldemir ve 
Boşgelmez 

2006) 
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2.7.Çalışmada İdentifiye Edilen Sivrisinek Türlerinin Biyolojileri ve Coğrafik 
Yayılım Alanları 

2.7.1.Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 
Aedes vexans, ilkbahar ve yaz aylarında birden çok yeni jenerasyon vermektedir. 

Larvalarına Mayıs ve Temmuz ayları arasında en fazla olmak üzere, ilkbaharın 

ortasından itibaren yaz sonuna kadar rastlanmaktadır. Erişkinleri sonbaharda gözden 

kaybolur. Kışı yumurta olarak atlatırlar (Schaffner ve ark. 2001). 

Kurumakta olan göletlerin ıslak ve çamurlu kısımlarına bırakılan yumurtalar, 4 

ile 10 gün arasında süren inkübasyon dönemi sonunda, kuru toprak üzerinde senelerce 

canlılığını koruyabilir. Sıcaklık (>10 °C) ve ışık şartları uygun olduğu taktirde, bu 

yerleri su basması ile yumurtalardan senkronize olarak larva çıkışı gözlenir. Yumurtalar 

donmaya karşı da dirençlidir. Gelişim çemberi süresi kısa olup, uygun sıcaklık ve 

yeterli gıda bulunduğu durumlarda bu süre 4-25 gündür (Schaffner ve ark. 2001). 

Aedes vexans tipik olarak su taşkınlarının olduğu ovalar ve deltalarda rastlanan 

bir türdür. Larvaları genellikle geniş alana yayılmış, bitkisel gelişimin olduğu veya 

olmadığı su taşkınlarında bulunur. Çoğunlukla su taşkınlarının olduğu kırlık araziler, 

hendekler, çeltik tarlaları ve göletlerde, Ochlerotatus sticticus larvaları ile birlikte 

bulunur. Erişkinler, gün içerisinde otların arasında güneş almayan, gölge yerlerde 

bulunur. Erkekler gün batımında kümeler halinde göze çarpan cisimlerin üzerinde 

durararak çiftleşmek için dişilerin kendilerini bulmasını sağlar. Çiftleşme bitkiler 

arasında olur. Üreme yerinden 40-50 km uzağa uçabilmektedirler. Dişiler iki ay süre ile 

yaşayabilir ve bir çok konaktan kan emer. Dişileri insanlar, çiftlik hayvanları ve 

kanatlılardan özellikle gün batımında olmak üzere 24 saat kan emerler. Kan emmek için 

binalara girebilirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Aedes vexans, dünyada en yaygın olan Aedes türlerinden birisidir. Aedes vexans, 

Palaearktik, Nearktik, Oriental ve Avustralya zoocoğrafik bölgelerinde yayılım gösterir. 

Avrupa’da bulunmakla birlikte, güney bölgelerinde daha seyrek görülmektedir 

(Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.2.Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) 
Anopheles claviger, kalıcı üreme yerlerinde, genellikle, senede iki jenerasyon 

verir. Kışı larva olarak atlatır. Bu durum bazı yazarlara göre gerçek bir diyapoz, 
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bazılarına göre ise basit bir hareketsizlik dönemidir. İlk jenerasyonun erişkinleri 

ilkbaharda, ikinci jenerasyonun erişkinleri ise yazın sonunda ortaya çıkar. Bazen üçüncü 

jenerasyonun erişkinlerine Temmuz ayının sonunda rastlanır. Bu tür otojen olup ve açık 

alanlarda üreme özelliğine sahiptir (Schaffner ve ark. 2001). 

Yumurtalar su yüzeyine veya ıslak toprak üzerine tek tek bırakılır. Her seferde 

110-180 adet yumurta bırakır. Yumurtalar 22 °C’de, 22 hafta boyunca canlı kalabilirler 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Larvalar çoğunlukla serin, temiz ve gölgedeki su kaynaklarında gelişir.Kirli ve 

hafif tuzlu sularda da rastlanmaktadır. Ilık bölgelerde pınarlar, dereler ve sarnıçlar, 

soğuk bölgelerde ise göletler, hendekler, otlarla çevrili turbalıklar üreme yerleridir. 

optimum gelişme sıcaklığı 12 °C olup, 2-20 °C arasında gelişim gösterirler (Schaffner 

ve ark. 2001). 

Erişkinler optimum 13-19 °C arasında olmak üzere, 10-26 °C arasında aktivite 

gösterirler. Dişiler çiseleyen yağmur altında dahi aktivite gösterebilirler. Doğada 3-5 

gonotropik siklus geçirebilirler. Laboratuvar şartlarında yaşam süreleri 46 gündür. 

Üreme yerlerinden birkaç yüz metre uzağa uçabilirler. Dişiler, insanları ve evcil 

hayvanlardan kan emerler. Esasen, yaşam çemberini dış ortamda geçiren ve dış ortamda 

beslenen yapıda olmalarına rağmen, gecici olarak ahırlarda da bulunablir ve 

beslenebilirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Bu Palaearktik tür, 31 °-60 ° Kuzey enlemleri arasında, İskandinavya’dan Kuzey 

Afrika’ya ve Atlantik kıyılarından Çin ve orta Sibirya’ya (93 ° Doğu) kadar olan 

bölgede yayılım gösterir. Sıcak bölgelerde yüksek irtifalarda rastlanmaktadır. Fas 

coğrafyasında 2500 m’ye kadar yükseklikte bulunmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.Anopheles maculipennis kompleks 

2.7.3.1.Anopheles (Anopheles) atroparvus Van Thiel, 1927 
Anopheles atroparvus, dar alanlarda üreme özelliğine sahiptir. Tam bir diyapoz 

göstermemekle birlikte, dişiler uygun şartlarda kış süresince aktif kalabilirler (Schaffner 

ve ark. 2001). 

Larvalar, sakin, güneş ışığı alan, temiz sularda bulunur. Üreme yerindeki sular 

tatlı veya hafif tuzlu (8g/l kloride kadar) olabilmektedir. Kirli suları tolere edemezler. 
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Üreme yerleri, nehir kıyıları, bataklık kenarları, sulak alanlar, kanallar, drenaj 

hendekleri, çeltik tarlaları, pınarlar, gölet ve havuzlardır (Schaffner ve ark. 2001). 

Erişkinler çiftleşmek için kümeler oluşturmaya ihtiyaç duymazlar. Erkekler 

çiftleşmek için binaların içlerine girebilirler. Dişiler, bir seferde ortalama 250 adet 

yumurta bırakır. Laboratuvar şartlarında toplam yumurta sayısı 2500 adete ulaşabilir. 

Kanın sindirimi 16 °C’de 5 gün, 27 °C’de 2 gün sürmektedir. Erişkinler üreme 

yerlerinden 14 km uzağa uçabilmektedirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Bu türe, Avrupa’nın Güney Doğu bölgeleri ve 57 ° Kuzey enleminin kuzeyi 

haricinde kalan bir çok kısmında rastlanmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.2.Anopheles (Anopheles) beklemishevi Stegnii ve Kabanova, 1976 
Anopheles beklemishevi, geniş alanlarda üreme özelliğine sahiptir. Dişiler tam 

bir kış diyapozu gösterirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Bu türe Kuzey enlemlerinin altındaki, yüksek rakımlı ve serin bölgelerde 

endemik olarak rastlanmaktadır. Larvaları, durgun ve bazen organik maddelerin 

kirlettiği sularda bulunmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

Erişkinlerin biyolojileri tam olarak bilinmemekle birlikte, An. messeae’ya 

benzemektedir. Dişiler zoofilik nitelikte olmaya eğilimlidir (Schaffner ve ark. 2001). 

Bu türün dağılımı, 60 ° Kuzey enlemi, Avrupa’nın doğusundan Sibirya’ya doğru 

olan kısmı ile sınırlıdır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.3.Anopheles (Anopheles) labranchiae Falleroni, 1926 
Anopheles labranchiae, An. atroparvus’un aksine geniş alanlarda üreme 

niteliğine sahip bir türdür. Doğada ve laboratuvar çalışmalarında, kış aylarında girdiği 

diyapozdan, sıcaklıklardaki artış ile kolayca çıkabilmektedir (Hackett ve Missiroli 

1935). 

Larvaları, güneş ışığı alan hafif tuzlu (10 g/l klorid) veya tatlı sularda bulunur. 

Üreme yerleri, bataklıklar, havuzlar, nehir kenarları, kanallar, çeltik tarlaları ve su 

kuyularıdır (Schaffner ve ark. 2001). Anopheles subalpinus ile aynı nitekteki üreme 

yerlerini tercih etmekle beraber, Anopheles labranchiae daha ılık sulara adapte olmuştur 

(Hackett ve Missiroli 1935). Larvo-nimfal dönem 25 °C’de ortalama 12 gün 

sürmektedir (Schaffner ve ark. 2001). 
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İstirahat halindeki erişkinlere, kayaların çatlaklarının arasında ve çalılar arasında 

rastlanır. Erişkinler çiftleşmek için kümeler oluşturur. Emilen kanın sindirilmesi 4-5 

gün sürmektedir. Dişiler, bir seferde ortalama 132 yumurta bırakır. Uçuş mesafeleri 2 

ila 5 km olup, uygun şartlarda 6,5 km mesafeye çıkabilmektedir (Schaffner ve ark. 

2001). 

Erişkinleri kuvvetli antropofilik olup esasen endofiliktir. Evlerde ve hayvan 

barınaklarında bulunurlar (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.4.Anopheles (Anopheles) maculipennis s. s. Meigen, 1818 
Anopheles maculipennis s. s., bir sezonda birden çok yeni nesil verebilen ve açık 

alanlarda üreme özelliğine sahip bir türdür. Dişiler tam bir kış diyapozu geçirirler. Ilık 

iklime sahip bölgelerde diyapoz daha kısa sürelidir. Dişiler kışı ağaç kovukları, 

ambarlar, mahzenler doğal mağaralar gibi korunaklarda geçirirler (Schaffner ve ark. 

2001). 

Larvaları genellikle yüksek irtifalı bölgelerin serin sularında bulunmaktadır. 

Fakat, larvalara ovalar ve sahile yakın bölgelerde de rastlanmaktadır (Hackett ve 

Missiroli 1935). Tipik üreme yerleri akan su kaynaklarının korunaklı kısımları, dere 

kenarları, çeltik tarlaları ve yapay havuzlardır (Becker ve ark. 2003, p. 177). Larvalar, 

üreme yerlerindeki sıcaklık değişimlerine ve hafif akıntılara dayanıklıdır. Erişkin öncesi 

gelişim dönem 23 °C’de 19 gün sürmektedir (Schaffner ve ark. 2001). 

Erişkinler çiftleşmek için kümeler oluştururlar. Dişiler bir seferde yaklaşık 200 

yumurta bırakır. Zoofilik özellikte olmakla beraber insanlardan da kan emebilirler 

(Schaffner ve ark. 2001). Genellikle endofilik bir türdür. Gün içerisinde dinlenme 

yerleri ahırlar ve binaların içleridir (Becker ve ark. 2003, p. 177). 

Bu türe tüm Avrupa’da, Orta Doğu’da ve Kafkasya’da rastlanmaktadır. Kuzey 

limiti 69 ° Kuzey enleminde bulunmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.5.Anopheles (Anopheles) martinius Shingarev, 1926 

Anopheles martinius larvaları, havuzlar içerisinde, hava sıcaklığının 38 - 40 

°C’ye kadar ulaştığı günlerde dahi gelişimini sürdürebilmektedir. Üreme yerleri 

göletler, durgun su çukurları, drenaj kuyuları, çeltik tarlaları gibi yerler olabilmektedir. 

Bu sularda herzaman bitkisel gelişime rastlanmaktadır. Larvalar yüksek tuz oranına 

dayanabilmektedir. Erişkinler termofiliktir. Genellikle çiftlik hayvanlarından kan 



 61

emseler de insandan da kan emerler. Kapalı ve açık ortamlarda insanlardan kan emer. 

Kışı An. messeae’ye benzer atlatır. Diyapoz, Eylül sonunda başlar ve kısa bir süre 

içinde tüm populasyon diyapoza girer. Diyapoz, Şubat ayında sona erer. Bir sezon 

içerisinde 4-5 jenerasyon gelişebilir (WHO 2001). 

Anopheles martinius, Orta Asya’nın Kuzeyi ile Kazakistan’ın Güney kısmı 

arasında kalan ülkelerde yayılım gösterir. Anopheles martinius, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Tacikistan’ın Kuzey bölgeleri, ve hatta Kazakistan’ın Güney 

bölgelerinde rastlanmaktadır. Kazakistan’ın 46 ° Kuzey enlemine kadar olan 

bölümlerine kadar bulunabilmektedir (WHO 2001). 

2.7.3.6.Anopheles (Anopheles) melanoon Hackett, 1934 
Anopheles melanoon, açık alanlarda üreme özelliğine sahip bir türdür. Tam bir 

diyapoz göstermemekle, dişiler uygun şartlarda kış süresince aktif kalabilmektedir 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Dişiler bir seferde ortalama 163 yumurta bırakırlar. Larvalar, kalıcı ve durgun 

tatlı sularda ürer. Güneş alan, bitkisel gelişimin olduğu, geniş alana yayılmış bataklıklar, 

göl ve havuzların kenarları üreme yerleridir. Suların tuzluluğu 1g/l kloridden azdır 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Dişiler esasen zoofiliktir (Schaffner ve ark. 2001). 

Bu tür, çok yaygın olmamakla birlikte bazı Akdeniz ülkelerinde rastlanmaktadır 

(Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.7.Anopheles (Anopheles) messeae Falleroni, 1926 
Anopheles messeae, bir sezonda birden çok yeni nesil verebilen ve açık 

alanlarda üreme özelliğine sahip bir türdür. Dişiler tam diyapoz gösterirler. Kışı 

korunaklı yerlerde (ambarlar, mahzenler, doğal mağaralar vb.) optimal -3 ila +2 °C’de 

ve %85 RH nem oranında geçirirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Larvalar, daimi ve durgun tatlı suların (göl kenarları, bataklıklar, su taşkını olan 

düzlükler, havuzlar, hendekler vb.) çoğunlukla gölgede kalan kısımlarında bulunurlar. 

Hafif tuzlu sularda bulunabilir fakat asla kirli sularda rastlanmaz. Erişkin öncesi dönem 

22 °C’de 23 gün sürer. Dişiler laboratuvar şartlarında, doğurganlıkları kademeli olarak 

düşerek de olsa 13 gonotropik döngüyü tamamlayabilirler. Başlangıçta, dişiler ortalama 
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150 adet yumurta bırakırlar. Erişkinler çiftleşmek için kümeler oluşturur (Schaffner ve 

ark. 2001). 

Dişiler esasen zoofilik olmasına rağmen insanlardan da kan emebilir. Ahırlar ve 

domuz barınaklarında bulunurlar (Schaffner ve ark. 2001). 

Kompleksin en yaygın türüdür. Avrupa’da 67 ° Kuzey enlemine kadar (İber 

yarımadası ve Güney Doğu Avrupa hariç), Asya’da ise Çin’e kadar rastlanmaktadır 

(Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.8.Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 1903 
Anopheles sacharovi tipik olarak ılık iklimlerde görülen ve bir sezonda 6 yeni 

jenerasyon verebilen bir türdür. Geniş alanlarda üreme özelliğine sahiptirler. Erişkin 

populasyon yoğunluğu, Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım ayları arasında iki kez pik 

noktaya ulaşır. Kışı korunaklı yerlerde atlatan dişiler, tam olmayan diyapoz gösterir ve 

sıcaklıkların artışı ile aktif hale geçerler (Schaffner ve ark. 2001). 

Larvalar, akuatik bitkilerin yetiştiği, küçük ve durgun sularda bulunurlar. 

İrrigasyon kanalları, membalar, çeltik tarlaları, nehir ağızları, hendekler ve havuzlar 

üreme yerleridir. Üreme yerleri hafif tuzlu (1,5-2 g/l kloride kadar) veya akan sular 

(nehir kıyıları) olabilmektedir. Erişkin öncesi gelişim dönemi 23 °C’de 22 gün 

sürmektedir (Schaffner ve ark. 2001). 

Erişkinler, çifleşmek için suyun veya cisimlerin 1,5-2 m üzerinde kümeler 

oluştururlar. Bir seferde ortalama 200 yumurta bırakırlar. Erişkinler üreme yerinden 3-5 

km uzağa uçabilmektedir. İstisnai olarak bu mesafe 14 km’ye çıkmaktadır. Dişiler kan 

emmek için insanlara hücum eder ve bu nedenle sıklıkla evlerde rastlanır. Dişiler, aynı 

zamanda zoofilik olup ahırlar, hayvan barınakları ve domuz barınaklarında bulunurlar 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Bu türün dağılımı orta ve doğu Akdeniz ülkeleri ile Orta Doğu’dan Hazar 

denizine kadar olan bölgedir (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.3.9.Anopheles (Anopheles) subalpinus Hackett ve Lewis, 1935 
Bir sezonda birden çok yeni nesil verebilen ve açık alanlarda üreme özelliğine 

sahip bu türün dişileri tam bir diyapoz göstermektedir (Schaffner ve ark. 2001). 
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Larvalar, tatlı veya hafif tuzlu olan geçici su kaynaklarında gelişir. Üreme 

yerleri, bataklıklar, göletler, nehir ve akarsu kenarları, çeltik tarlaları gibi genellikle 

geniş alana yayılmış, su üzerinde sıklıkla otların bulunduğu, güneş ışığı alan sulardır 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Erişkinler insektaryumda kümeler oluşturabilir. Dişiler, yüksek sıcaklıklarda 

(24-30 °C) ve önceden bitki nektarları ile beslendiği durumlar haricinde, yumurta 

bırakmadan önce iki kez kan emmek zorundadır. Her yumurtlamada, ortalama 320 adet 

yumurta bırakırlar. Dişiler zoofilik ve hafif antropofiliktir. Ahırlar ve hayvan 

barınaklarında, az sıklıkla da evlerde bulunurlar (Schaffner ve ark. 2001). 

Akdeniz ülkeleri ve Orta Doğu’da yayılım göstermektedir (Schaffner ve ark. 

2001). 

2.7.4.Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 
Culex hortensis, bir sezonda birden çok yeni nesil vermekte ve dar alanlarda 

üremektedir. Larvalarına ilkbaharın ortalarından sonbahara kadar rastlanır ve ilk 

donlarla birlikte gözden kaybolurlar. Dişiler, kış boyunca sabit sıcaklık ve uygun nem 

oranını bulabilecekleri korunaklı yerler ararlar. Bu yerler ahırlar hariç olmak üzere, 

mağaralar, mahzenler, yıkıntılar vb. olabilmektedir (Schaffner ve ark. 2001). 

Yumurtalar, üreme yerlerinin kenar kısımlarına veya suda yüzen yaprakların 

üzerine 300 adet kadar yumurta içeren sallar şeklinde bırakılır. Üreme yerleri çok 

çeşitlidir. Larvalar bitkisel gelişimin olduğu (küçük göllerin kenar kısımları, drenaj 

kanalları vb.) veya olmadığı (kayaların arasındaki kovuklar, hızlı akan suların etrafında 

oluşan çamurlu su birikintileri, beton yalaklar vb.) küçük üreme yerlerinde bile iyi 

gelişim göstermektedirler. Üreme yerlerindeki sular temiz veya organik maddelerce 

zengin olabilmektedir. Bu sular genellikle tatlı ve durgun karakterde olup güneş ışığı 

alırlar (Schaffner ve ark. 2001). 

Dişiler memelilerden kan emmez. Anfibik hayvanlar ve sürüngenlerden 

beslenirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Bu türe ait, Culex hortensis hortenis, Ficalbi, 1889 ve Culex hortensis 

maderensis, Mattingly, 1955 olmak üzere iki alt tür mevcuttur. Culex hortensis hortenis, 

Palaearktik bir tür olup, Avrupa’da kuzey kısımları (İskandinavya ve Baltık devletleri) 

hariç yaygın şekilde rastlanır. Culex hortensis maderensis ise Atlantik’te rastlanan bir 
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alt tür olup, Maderya ve Kanarya Takım Adaları’nda endemiktir (Schaffner ve ark. 

2001). 

2.7.5.Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 
Bir sezon içerisinde birden çok yeni jenerasyon verebilen (multivoltine) bu tür, 

yaz ve sonbahar mevsimleri boyunca bol miktarda bulunur. (Schaffner ve ark. 2001). 

Culex pipiens pipiens larvalarına kış boyunca sıkça rastlanmaktadır.Anotojen, 

ornitofilik ve geniş alanlarda çiftleşme özelliğine sahip Cx. p. pipiens dişileri kışı 

diyapoz döneminde geçirirken, biyotipi olan molestus ise kış boyunca üreyebilmektedir. 

Bu nedenle ılıman iklime sahip bölgelerde, kış boyunca üreme yerleri çevresinde, bu 

türün tüm gelişim dönemlerine rastlamak mümkündür (Becker ve ark. 2003, p. 27). 

Culex pipiens biyotip molestus kışın hibernasyona girmez ve kış boyunca 

üremeye devam eder. Dar alanlarda ve kümeler oluşturmadan üreyebilme özelliğine 

sahiptir (Becker ve ark. 2003, p. 299). Dişileri kan emmeksizin az miktarda yumurta 

bırakabilir ve ilk yumurtlamadan hemen sonra kan emebilir (Harbach 1984). Biyotip 

molestus’a insanların bulunduğu çevrelerde daha sık rastlanır (Becker ve ark. 2003, p. 

298). 

Dişiler kışı bodrum, ahır, mağara ve buna benzer doğal korunaklarda atlatırlar 

(Schaffner ve ark. 2001). Kış öncesinde az beslenmiş olan dişilerin yaşama şansları 

daha azdır (Mitchell ve Briegel 1989). Işığın az olduğu, yüksek ve sabit nem oranına 

sahip ve sıcaklığın sabit korunabildiği bu tip ortamlarda (hipojen), dişiler otojen 

yumurtalar bırakarak tüm sene boyunca gelişmeye devam edebilirler (Schaffner ve ark. 

2001). 

Yumurtalar su yüzeyine 240–340 adet yumurta içeren sallar şeklinde bırakılır. 

Yumurtaların otojen olması halinde bu sayı 30–80 arasındadır. Larvalar organik 

maddelerle çok fazla kirlenmiş sulardan (atık su drenaj kuyuları, şehrin varoşlarındaki 

geçici havuzlar vb.) serin ve saf sulara kadar (yağmur suyu birikintileri, kirlenmemiş 

derelerin kenar kısımları, havuzlar vb.) farklı üreme yerlerinde bulunabilir. Kirli sularda 

bulunan populasyonlar daha ziyade antropofilik ve otojen özellikteyken, temiz sularda 

bulunan populasyonlar ornitofiliktir. Akdeniz havzasında ise muhtemelen her iki 

populasyon her zaman karışık halde bulunmaktadır. Bununla birlikte ornitofilik formlar 

yüksek irtifalarda ve dış ortamlardaki temiz sularda daha baskın bulunurlar. 
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Antropofilik formlar ise daha çok hipojen ortamlarda bulunurlar (Schaffner ve ark. 

2001). 

Dişiler, geceleri tüm sıcak kanlı omurgalılardan kan emer. Antropofilik olanlar 

çoğunlukla binaların dışında beslenir. Atık suların iyi düzenlenmediği şehirlerde halk 

sağlığı açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir (Schaffner ve ark. 2001). 

Tüm Holoarktik bölgede bulunmakla birlikte, Avrupa’nın her yerinde 

rastlanmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.6.Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 
Özellikle Avrupa’nın güney bölgelerinde bir sezonda birden çok yeni jenerasyon 

vermektedir. Dişiler ilkbaharda yumurtlarlar. Avrupa’nın güney kesiminde larvalara kış 

boyunca rastlanabilir. Yaz sonuna doğru yumurtadan çıkan erişkinler kışı evler, 

mağaralar ve ağaç kovuklarında geçirirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Yumurtalar, su yüzeyine sal tarzındaki birbirine yapışık yumurta kümeleri 

halinde bırakılır. 4 gün içerisinde yumurtalardan larvalar çıkar. Bir çok doğal (organik 

maddece zengin gölcükler, su taşkınlarının olduğu çayırlar, hendekler, ırmak kenarları 

vb.) ve yapay (kirli havuzlar, su depoları, atılmış araba tekerlekleri) kaynaklarda ürerler. 

Nitrojence zengin sularda larva yoğunluğu yüksektir. Hafif tuzlu suları tolere edebilirler 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Dişiler, tercihen kanatlılar olmak üzere tüm sıcak kanlı omurgalılardan kan 

emerler. Genellikle gece beslenirler. Kan emmek için evlere ve ahırlara girerler 

(Schaffner ve ark. 2001). 

Palaearktik ve Afrotropikal olan bu türe Avrupa’da kuzey bölgelerinden 

Akdeniz’e kadar rastlanmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.7.Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 

Culiseta longiareolata, bir sezonda birden çok jenerasyon veren bir türdür. 

Sıcak bölgelerde yıl boyunca devamlı bir gelişim gösterse de, ılıman iklime sahip 

bölgelerde larvaları, soğuk bölgelerde ise dişileri kış diyapozuna girebilmektedir. 

Erişkinlere ilkbahar ve sonbaharda daha yoğun olmak üzere tüm sene boyunca 

rastlanmaktadır. Dişiler küçük alanlarda çiftleşebilirler (stenogamous) ve otojendirler 

(Schaffner ve ark. 2001). 
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Yumurtalar su yüzeyine paketler halinde bırakılır. Larvalar nadiren üreme 

yerinin dip kısmında giderler. Üreme yerleri havuzlar, yalaklar, terkedilmiş kuyular, 

kayaların içerisindeki oyuklar, kanallar, çeltik tarlaları, gölcükler vb. çok çeşitlidir. 

Üreme yerindeki su herzaman durgun ve genellikle organik maddelerce zengindir. Bu 

üreme yerlerindeki sular geçici veya kalıcı, güneşli veya gölgelik, temiz veya kirli, tatlı 

veya hafif tuzlu olabilmektedir. Üreme yerlerinin özelliklerinin bu denli geniş 

spektruma sahip oluşu, bu türün geniş yayılım alanına sahip olmasını açıklamaktadır. 

Dişilerin genellikle kanatlılardan, nadiren de insanlardan kan emdiği ve binalara 

tesadüfen girdiği bildirilmektedir (Schaffner ve ark. 2001). 

Geniş yayılım alanı gösteren bu tür, Güney Palaearktik, Oriental ve Afrotropikal 

bölgede bulunur. Avrupa’da, Akdeniz ülkelerinde görülmektedir. Kuzey Fransa ve 

Birleşik Krallık’tan sopradik kayıtlar bildirilmiştir (Schaffner ve ark. 2001). 

2.7.8.Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 
Elektroforez yöntemi ile yapılan çalışmalarla Oc. caspius’a ait “tür A” ve “tür 

B” formları tanımlanmıştır. Bu iki kardeş form arasında morfolojik veya biyolojik bir 

fark bulunmamaktadır. Bu nedenle tek bir tür ismi altında belirtilmektedir (Cianchi ve 

ark. 1980, kaynak: Schaffner ve ark. 2001). 

Ochlerotatus caspius, kışı yumurta olarak geçirir. Sıcak bölgelerde erişkinlere 

bütün sene boyunca rastlamak mümkün olsa da, özellikle ilkbaharda su sıcaklığının ve 

fotoperiyod zamanın artması ile yumurtalar diyapozdan çıkarak erişkinler daha çok 

görülmeye başlar. Bu tür, bir sezon içerisinde birden çok yeni jenerasyon verebilir ve 

üreme yerlerinde su taşkınları olduğu sürece düzenli şekilde yeni jenerasyonların 

gelişimi gözlenir (Schaffner ve ark. 2001). 

Dişiler çok sayıda yumurta bırakır. Yumurtalarını, organik maddelerce zengin ve 

göreceli olarak hafif tuzlu (4-7 g/l klorid) sulardaki bitki kümelerinin diplerine ayrı ayrı 

bırakırlar. Yumurtalardan larvaların çıkışı için bir kaç suyla temas ve kuruma dönemi 

geçirmesi gerekebilir. Bu ertelenen larva çıkışı sonucunda üreme yerlerinde Oc. caspius 

larvalarına her mevsim rastlamak mümkündür. Larvalar hafif tuzlu olan kıyısal veya 

kıtasal bataklıkları tercih eder. Üreme yerleri çok çeşitli olup, sıklıkla geniş (göletler, 

bataklıklar, çeltik taraları, kanallar, vb.) veya dar alanlar (hendekler, terkedilmiş 

kuyular, vb.) olabilmektedir. Üremek için hafif tuzlu sular tercih edilse de (1-30 g/l 
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klorid), tatlı su laynaklarında da (su basmış otlaklar, çeltik tarlaları, vb.) 

bulunmaktadırlar (Schaffner ve ark. 2001). 

Dişiler, antropofiliktir ve tüm sıcak kanlı omurgalılardan kan emerler. Genellikle 

binaların dışında beslenirler. Erişkinler kan emmek amacı ile 40 km den fazla uçuş 

yapabilirler. Üreme yerlerinden çok uzakta karşılaşılan sivrisinek sorunundan sorumlu 

olabilirler (Schaffner ve ark. 2001). 

Palaearktik bir tür olan Oc. caspius’a kuzey bölgelerde daha nadir rastlanır. Bu 

türe ait olan formlardan “tür A” ya İtalya, Sardinya adası ve Fransa’da,“tür B” ye ise 

İtalya’da rastlanmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

2.8.Çalışmada İdentifiye Edilen Dişi Sivrisineklerin Cins Seviyesinde Ayrım 
Kriteri Olan Bazı Morfolojik Yapıları 

Tez çalışmasında elde edilen dişi sivrisineklerin cins bazında morfolojik ayrım 

kriterleri Darsie ve Samanidou-Voyadjoglou (1997), Samanidou-Voyadjoglou ve 

Harbach (2001) ve Schaffner ve ark. (2001)’a göre belirlenmiştir. 

2.8.1.Aedes cinsi 
1) Maksiller palplerin boyu hortuma oranla açık bir biçimde daha kısadır. 

2) Skutellum üç lobludur. 

3) Toraksta prespirakular seta yoktur. 

4) Toraksta postspirakular seta vardır. 

5) 3. çift bacaklarda, tarsomer I’in sadece bazalinde soluk renkli belirgin bir 

halka vardır. 

6) 3.-5. abdomen tergitlerinin deseninde, soluk renkte iki loblu bazal bant vardır. 

2.8.2.Anopheles cinsi 
1) Maksiller palplerin boyu hemen hemen hortumla aynı uzunluktadır. 

2) Skutellum tek lobludur. 

3) Toraksta prespirakular seta yoktur. 

4) Toraksta postspirakular seta yoktur. 
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2.8.3.Culex cinsi 
1) Maksiller palplerin boyu hortuma oranla açık bir biçimde daha kısadır. 

2) Skutellum üç lobludur. 

3) Toraksta prespirakular seta yoktur. 

4) Toraksta postspirakular seta yoktur. 

5) 1. çift bacaklarda, tarsomer IV’ün boyu tarsomer V’e eşit veya daha uzundur. 

6) 1.-2. çift bacaklarda, tarsomer I’in boyu, tarsomer II’nin başlangıcından 

tarsomer V’in sonuna kadar olan toplam mesafeden kısadır. 

7) 3. çift bacaklarda, tarsomer I tamamen koyu renktedir. 

8) Bacaklarda, tarsomer V’in apeksinde bir empodium ve iki pulvillus vardır. 

2.8.4.Culiseta cinsi 
1) Maksiller palplerin boyu hortuma oranla açık bir biçimde daha kısadır. 

2) Skutellum üç lobludur. 

3) Toraksta prespirakular seta vardır. 

4) Toraksta postspirakular seta yoktur. 

5) Kanatta, R2 hücresinin boyu, R2+3 damarından daha uzundur ve anal 

damarının apeksi, Cu1 ve Cu2 damarlarının çatallaşma hizasının ilerisinde 

sonlanmaktadır. 

2.8.5.Ochlerotatus cinsi 
1) Maksiller palplerin boyu hortuma oranla açık bir biçimde daha kısadır. 

2) Skutellum üç lobludur. 

3) Toraksta prespirakular seta yoktur. 

4) Toraksta postspirakular seta vardır. 

5) 3. çift bacaklarda, tarsomer I’in hem bazalinde hem de apikalinde soluk renkli 

belirgin halka vardır. 
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2.9.Çalışmada İdentifiye Edilen Sivrisinek Türlerinin Morfolojileri ve Tür 
Komplekslerinin Açıklamaları 

2.9.1.Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 
Aedes vexans’ın taksonomik olarak üç alt türü mevcuttur. Bunlar, Doğu Asya’da 

rastlanan Ae. vexans nipponi, Afrika’da rastlanan Ae. vexans arabiensis ve Avrupa’da 

rastlanan Ae. vexans vexans’tır (Schaffner ve ark. 2001). 

Hortum ve palpler koyu renkli pullarla örtülüdür. Palplerin apikalinde bir kaç 

soluk renkli pul vardır. Baş üzerinde dar, kıvrık, soluk ve koyu renkli pullar ve önde 

intraoküler bölgeye doğru uzanan çok sayıda koyu kahverengi, dik, çatallanmış pullar 

vardır (Becker ve ark., 2003, p. 201). 

Mezonotum, kırmızımsı kahverengi veya bronz renkte pullarla kaplıdır. 

Skutellum ve önündeki küçük bir alan altın rengi pullarla kaplıdır (Gutsevich ve ark. 

1974, p. 292). Skutum üzerindeki dar, kıvrık, koyu renkli pullar ve dar, soluk renkli 

pullar anterior submedian, preskutellar dorso-sentral bölge ve transvers sutur üzerinde 

belirgin olmayan yamalar oluştururlar. Akrostikal ve dorso–sentral setalar iyi 

gelişmiştir. Post spirakular bölgede dar, kıvrık veya orta genişlikte soluk renkli pulların 

oluşturduğu geniş bir yama vardır. Üst ve alt mezepisternal pulların oluşturduğu 

yamalar mevcuttur. Mezepimeronun üst kısmında soluk renkli pulların oluşturduğu 

geniş bir yama vardır (Becker ve ark. 2003, p. 201). 

Femur ve tibianın anterioründe koyu renkli pullar ve dağınık soluk renkli pullar 

bulunmaktadır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 292). Ön bacaklarda tarsomer II ve III, orta 

bacaklarda tarsomer I’den IV’e kadar, arka bacaklarda ise tüm tarsomerlerin bazalinde 

dar ve soluk renkli halka bulunur (Becker ve ark. 2003, p. 201). Halkaların boyu 

tarsomerin boyunun 1/5 ila 1/4’ünü geçmez. Bu durum halkaların daha geniş olduğu 

Cantans grubundan ayrımında önemlidir. Göreceli olarak daha geniş halkalar Cantans 

grubunu anımsatsa da, Ae. vexans mezonotum ve abdomenin rengi ve çeşitli kanat 

damarları üzerindeki soluk renkli pulların bulunması ile ayrılır (Gutsevich ve ark. 1974, 

p. 292). 

Kanat damarlarında orta genişlikte koyu renkli pullar, kosta ve subkostanın 

bazalinde izole soluk renkli pullar bulunmaktadır. 

Abdominal tergumlarda beyaz bazal bantlar ve distal koyu renkli pullar bulunur. 

Tergum III ve IV arasında bazal bantlar ortada belirgin olarak daralarak iki loblu desen 
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oluşturur. Pullarının hemen hemen tümünü kaybetmiş eski dişi örneklerde sternum 

VIII’in apikal ucunda belirgin “V” şeklinde bir çentiğin bulunması ile identifiye 

edilebilmektedir (Becker ve ark. 2003, p. 201). 

2.9.2.Anopheles claviger kompleks 
Coluzzi (1960 ve 1962) Anopheles claviger’in An. claviger s. s. Meigen ve An. 

petragnani Del Vecchio olmak üzere en az iki farklı türe sahip bir türler kompleksi 

olarak tanımlamıştır. Bu iki kardeş türün ayrımları larva ve pupaların morfolojilerinden 

ve larva ve erişkinlerin biyolojilerinden yapılabilmektedir (Becker ve ark. 2003, p.167). 

Anopheles petragnani’nin dişileri An. claviger s. s.‘e göre daha koyu renkli olsa da 

taksonomik teşhislerde bu kriter fazla değer taşımamaktadır (Coluzzi 1960). Anopheles 

petragnani, Akdeniz’in batısındaki ülkelerde yayılım göstermektedir. Yurdumuzda, 

Marmara, Ege, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu bölgeleri ve Adana Sıtma Enstitüsü 

müze materyallerinde yapılan çalışmalarda An. petragnani’ye rastlanmamıştır 

(Postiglione ve ark. 1973). Anopheles claviger Türkiye’de yaygın bir şekilde dağılım 

gösterirken, An. petragnani Türkiye sivrisinek tür listelerinde yer almamaktadır 

(Ramsdale ve ark. 2001). 

2.9.2.1.Anopheles (Anopheles ) claviger s. s. (Meigen, 1804)  
Anopheles claviger s. s., palplerinin ucunda soluk renkli pulların bulunmayıp 

tümüyle kahverengi oluşuyla An. marteri’den ayrılır. Anopheles claviger s. s., benzer 

bir tür olan An. plumbeus’tan ise belirgin olarak büyük boyutlu oluşu ve genel renginin 

kahverengi oluşuyla ayrılır. Anopheles plumbeus’un lateralde koyu kahve veya mavimsi 

plöritleri, median skutal bölgenin soluk renkli pulları ile belirgin bir kontrast oluşturur. 

Anopheles claviger s. s.’de ise herzaman görülebilir fakat çok belirgin bir kontrast 

oluşturmaz. Eskimiş ve renklenmenin belirgin olmadığı örneklerin ayrımında faydalı bir 

kriter de An. claviger s. s.’de palpin son segmenti, palpin tüm boyunun yarısından kısa 

olmasına karşın, An. plumbeus’ta ise yarısına ulaşmaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 

167). 

Vücudunun büyük kısmı sarı kahverengidir. Başın iki yanında dar, koyu 

kahverengi pullar ve oksiput üzerinde dar, soluk renkte pullar bulunmaktadır. Verteks 

üzerinde, krem renkli pul ve kıllardan oluşan ve öne doğru uzanan bir demet vardır. 

Hortum ve palpler tümüyle kahverengidir. Antenler, bazal segmentleri daha soluk 
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renkte olmak üzere kahverengi ve üzerinde dallanmış kıllar bulunmaktadır (Gutsevich 

ve ark. 1974, pp. 86-88). 

Mezonotum kahverengidir. Medianda öne doğru uzanan, ortada mezonotumun 

3/5’i genişliğinde olan ve öne doğru daralan grimsi renkte bir şerit vardır (Gutsevich ve 

ark. 1974, p. 88). Soluk renkte pulların oluşturduğu anteacrostichal yama iyi 

gelişmemiştir (Becker ve ark. 2003, p. 167). Mezonotum üzerindeki kıllar ortada 

beyazımsı sarı, yanlarda ise kahverengimsidir. Skutellum sıklıkla soluk tonda olmak 

üzere kahverengidir ve arka ucunda kahverengimsi setalar bulunmaktadır. Toraksın 

plörası kahverengi renkte ve dayanıksız yapıdadır. Halterler koyu kahverengi başlıdır 

(Gutsevich ve ark. 1974, p. 88). 

Bacaklar kahverengi veya koyu kahverengi olup, femur ve tibianın ventral 

yüzlerinde ve eklemlerde daha soluk renktedir. Tarsuslar koyu kahverengidir 

(Gutsevich ve ark. 1974, p. 88). 

Kanatlar şeffaf, damarlar üzerinde kahverengi pullar bulunmaktadır (Gutsevich 

ve ark. 1974, p. 88). Kanat pulları düz bir şekilde sıralanmışlardır ve koyu renkte 

benekler oluşturmazlar (Becker ve ark. 2003, p. 167). 

Abdomen kahverengidir. Tergitlerin posterior uçları daha koyu kahve rengidir 

ve uzun soluk kahverengi kıllar bulundurmaktadır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 88). 

2.9.3.Anopheles maculipennis kompleks 
Anopheles maculipennis kompleksin sınıflandırılması sivrisinek sistematiğindeki 

zıt düşüncelerin anlaşmazlıkların ve bulunduğu en zor konulardan biridir (Gutsevich ve 

ark. 1974, p. 92). 

White (1978), Anopheles maculipennis kompleks formlarının evrimsel ilişkisini 

kromosomal kanıtlarla, kesin olmayan bir şekilde haritalandırmıştır. Adı geçen 13 

holoarktik maculipennis bireyi için hazırlanan dağılım haritaları ve ayrım anahtarları, 

esas olarak yumurta yapıları ve polyten kromozom karakterlerine dayanmaktadır. White 

(1978) Anopheles maculipennis kompleks adı altında onüç tür belirlemiştir. Bunlar 

dokuz palaearktik tür olan An. atroparvus Van Thiel, 1927, An. beklemishevi Stegnii ve 

Kabanova, 1976, An. labranchiae Falleroni, 1926, An. maculipennis s. s. Meigen, 1818, 

An. martinius Shingarev, 1926, An. melanoon Hackett, 1934, An. messeae Falleroni, 

1926, An. sacharovi Favre, 1903, An. sicualti Roubaud, 1935, ve dört nearktik tür olan 
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An. aztecus Hoffman, 1935, An. earlei Vargas, 1942, An. freeborni Aitken, 1939 ve An. 

occidentalis Dyar ve Knab, 1906’tir. 

White (1978), yapılan genetik ve kromozomal çalışmalara dayanarak (Kitzmiller 

ve ark. 1967) An. melanoon ve An. subalpinus’un aynı türün sınırlı alanlardaki saf 

populasyonları olarak ortaya çıkan varyeteleri olduğunu belirtmiş ve An. subalpinus’u, 

An. melanoon’un küçük sinonimi olarak listelemiştir. 

Portekiz’de yapılan çalışmalar sonucunda Ribeiro ve ark. (1988) An. 

subalpinus’u taksonomide bir seviye yukarı taşıyarak ayrı bir tür olarak kabul etmiştir. 

Zaman içerisinde An. subalpinus’un ayrı bir tür olduğu görüşü kabul görmüştür (Ward 

1992). 

Anopheles sicualti’nin taksonomide White (1978) tarafından kabul edilen yeri 

ile ilgili yapılan saha ve laboratuvar çalışmalarında Fas’ın Tetouan ilinden toplanan An. 

sicualti ve An. labranchiae örnekleri incelenmiş, genetik sonuçlara dayanarak, An. 

sicualti’nin taksonomide spesifik ayrı bir yere sahip olmadığı ve An. labranchiae’nin 

lokal bir varyantı olduğu kanıtlanmıştır (Zulueta ve ark. 1983). 

Anopheles beklemishevi, morfolojik yapısına göre değil de, sitogenetik bulgulara 

dayanarak tanımlanmış ve isimlendirilmiş ilk sivrisinek türü olması açısından önem 

taşımaktadır (White 1978). 

Anlaşılacağı üzere günümüzde Anopheles maculipennis kompleksin, dokuz 

Palaearktik türe sahip (An. atroparvus, An. beklemishevi, An. labranchiae, An. 

martinius, An. melanoon, An. messeae, An. maculipennis s. s., An. sacharovi ve An. 

subalpinus) bir türler kompleksi olduğu bilinmektedir. Türkiye’de bu komplekse ait  An. 

maculipennis s. s., An. sacharovi ve An. subalpinus (3 tür)’un varlığı bilinmektedir 

(Ramsdale ve ark. 2001). 

Tür komplekslerinin karakteristik özelliği olduğu üzere, An. maculipennis 

kardeş türleri arasında çok yakın bir ilgi bulunmakla birlikte, morfolojik olarak da 

ayırımları hemen hemen imkansızdır. Eskiden bu yana, An. maculipennis komplekse ait 

türlerin ayrımında kullanılan yumurtaların morfolojik yapılarına dayalı ayrım 

anahtarları bile sınırlı bir güvenlirliğe sahiptir. Bunun dışında, çapraz yetiştirme 

deneyleri, larval setasyon, izoenzim analizi, kutiküler hidrokarbon kromatografisi ve 

sitotaksonomi gibi farklı identifikasyon metotları da kullanılmıştır. Bu tekniklerin, 
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güvenilir olmamasının yanı sıra, zaman kaybına yol açması, tecrübeye ve teknik 

beceriye dayalı olması açısından dezavantajları vardır (Proft ve ark. 1999). 

Anopheles sacharovi, morfolojik olarak Anopheles maculipennis komplekse ait 

diğer türlerden ayrılabilmektedir. Anopheles maculipennis kompleksin diğer üyelerinde 

skutumda karakteristik olarak bulunan soluk renkteki grimsi median şerit An. 

sacharovi’de bulunmaz. Anopheles sacharovi’de skutum tümüyle sarımsı kahverengi 

olup skutumun lateral bölgeleri de hemen hemen medianda olduğu gibi sarımsı 

kahverengidir (Postiglione ve ark. 1973, Gutsevich ve ark. 1974, p. 101, Becker ve ark. 

2003, p. 178, Schaffner ve ark. 2001). 

Sistematik vektör çalışmalarında moleküler genetik, Hill ve Crampton (1994) 

tarafından tanıtılmıştır. Hastalıkların vektörlüğünü yapan tür komplekslerine ait türlerin 

identifikasyonu DNA’ya dayalı tekniklerle kesin olarak yapılmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda, An. maculipennis komplekse ait An. atroparvus, An. labranchiae, An. 

maculipennis s. s. , An. melanoon, An. messeae ve An. sacharovi türleri, PCR tekniği ile 

identifiye edilmiştir (Proft ve ark. 1999). 

2.9.3.1.Anopheles (Anopheles) maculipennis s. s. Meigen, 1818  
Oksiput üzerinde düz, koyu kahverengi pullar ve verteks üzerinde öne doğru 

uzanan demet halinde uzun beyazımsı pullar ve kıllar bulunur. Palpler ve hortum 

kahverengidir ve üzerinde yüzeye yatık pullar vardır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 95). 

Antenler kahverengidir ve dişide palplerle hemen hemen aynı boydadır (Becker ve ark. 

2003, p. 174). 

Mezonotum üzerinde grimsi renkte, uzunlamasına devam eden ve öne doğru 

daralan geniş median bir şerit bulunmaktadır. Bu şeritin ön yarımında genellikle belirsiz 

iki üç adet kahverengimsi şerit vardır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 95). Anteakrostikal 

yama soluk renkli ve uzun pullardan oluşmuştur (Becker ve ark. 2003, p. 174). 

Mezonotumun yan kısımları öne doğru kahvarengi, arkaya doğru siyahımsı renktedir. 

Mezonotum ve skutellumun medianındaki kıllar soluk kahverengi, diğer yerlerde ve 

özellikle kanat köklerinin yukarısında koyu kahverengidir (Gutsevich ve ark. 1974, p. 

95). Postnotum soluk kahverengi, plöritler koyu kahverengidir (Becker ve ark. 2003, p. 

174). 
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Bacaklar, femurun ventralinde kahverengi, tibianın iç kısmında ise daha soluk 

renklidir. Tarsuslar koyu renklidir (Gutsevich ve ark. 1974, p. 95). 

Kanatlar kahverengi pullarla örtülüdür. Koyu renkteki pullar enine damarlar 

yakınında, Rs bazalinde, R2+3 ve M çatallarında koyu renkte benekler oluşturur. 

Kanatlarda karakteristik olarak bulunan belirgin koyu renkli benekler, bu kompleksin 

üyelerini Avrupa’da görülen diğer Anopheles türlerinden ayırmaktadır. R2+3 ve M 

çatalları kanat köküne hemen hemen aynı uzaklıkta yer almaktadır. Kanat apeksinde 

saçakta soluk renkte pulların oluşturduğu soluk renkte bir benek bulunmaktadır (Becker 

ve ark. 2003, p. 174). Halterler sarı, uç kısımları kahverengimsidir (Gutsevich ve ark. 

1974, p. 95). 

Abdomen kahverengi, bazen siyahımsı kahverengidir. Sıklıkla tergitlerin 

lateralinde soluk renkli noktalar bulunmaktadır. Abdomen üzerinde uzun, altın sarısı 

veya kahverengimsi kıllar vardır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 95). 

2.9.3.2.Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 1903  
Anopheles sacharovi, Anopheles maculipennis komplekse ait diğer türlerden 

daha soluk renkte oluşuyla farklılık gösterir. Skutumun lateral bölgeleri hemen hemen 

medianda olduğu gibi sarımsı kahverengidir (Gutsevich ve ark. 1974, p. 101). 

Anopheles maculipennis kompleksin diğer üyelerinde skutumda karakteristik olarak 

bulunan soluk renkteki grimsi median şerit An. sacharovi’de bulunmaz (Postiglione ve 

ark. 1973, Becker ve ark. 2003, p. 178). 

Kanatlar üzerindeki koyu renkteki benekler özellikle erkeklerde ve eskimiş 

örneklerde ayrılamayacak kadar az belirgindir. Kanat saçaklarındaki pullar bir örnek 

koyu renktedir ve apekste soluk renkli bir benek oluşturmazlar (Gutsevich ve ark. 1974, 

p. 101). 

Anopheles sacharovi erişkinlerinin, kompleksin diğer üyelerinden bu 

karakterlerle ayrımları herzaman mümkün olmamaktadır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 

101). 

2.9.4.Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 
Culex hortensis’in taksonomide Cx. h. hortensis Ficalbi, 1889 ve Cx. h. 

maderensis Mattingly, 1955 olarak iki alt türü bulunmaktadır. Culex hortensis 

hortensis’te abdominal tergitler üzerinde ortada öne doğru genişleyerek üçgen şeklini 
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alan soluk renkli geniş posterior bantlar bulunmaktayken, Cx. h. madrensis’te ise 

abdominal tergitler hemen hemen tamamen siyah renkte olup soluk renkte pulların 

oluşturduğu posterior veya posterio–lateral bantlar vardır. Ayrıca Cx. h. hortensis’te ön 

ve arka bacak tibialarında apikal soluk renkli bir halka bulunmaktadır (Schaffner ve ark. 

2001). 

Culex hortensis, genel görünüşü ve grimsi, beneksiz kanatları ile Cx. territans’ı 

anımsatır fakat genellikle skutum ve toraksta daha soluk renkli pullar vardır. Abdominal 

tergumlardaki göreceli olarak geniş ve soluk renkli apikal bantlar ve bu bantların en 

azından bazı tergumlardaki belirgin median genişlemesi bu türün dişilerini Cx. territans 

ve Avrupa’da görülen diğer Culex türlerinden ayırmaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 

303). 

Palplerin rengi farklıklık göstermektedir. Sıklıkla apekste son palpomer üzerinde 

soluk renkli pulların oluşturduğu bir halka bulunmaktadır. Bazen de palpler tamamen 

koyu renkli pullarla örtülüdür. Hortum genellikle, tamamen koyu renkli pullarla 

kaplıdır. Bazen hortumun ventral yüzünde dağınık soluk renkli pullar olabilmektedir. 

Oksiput üzerinde soluk renkli pullar vardır. Gözler soluk renkli pullarla sınırlanmıştır. 

Verteks birkaç koyu renkte pul ile birlikte soluk renktedir (Becker ve ark. 2003, p. 303). 

Skutumda koyu renkli setalar ve koyu renkli pullar vardır. Sıklıkla, soluk renkli 

dar pullar biraraya gelerek lateral şeritler oluştururlar. Skutellumda herzaman soluk 

renkte dar pullar vardır. Mezepisternum ve mezepimeron, soluk renkli pulların 

oluşturduğu birkaç yamaya sahiptir (Becker ve ark. 2003, p. 303). 

Koksanın ventral yüzeyinde soluk renkte pullar vardır. Femurlar soluk renkte 

pullarla kaplıdır. Arka bacaklarda femurun dorsalinde koyu renkte pullar 

bulunmaktadır. Soluk renkte diz benekleri vardır. Tibia ve tarsomerler koyu renklidir ve 

ventralde birkaç soluk renkte pul bulunmaktadır. Arka bacaklarda, tibianın apeksinde 

herzaman görülmesi zor olan beyaz bir benek vardır (Becker ve ark. 2003, p. 303). 

Kostanın bazal 1/5’inde soluk renkte pullar bulunur. Bunun haricinde, kanat 

damarları bütünüyle koyu renkli pullarla kaplıdır. Subkosta damarının sonlandığı nokta, 

R2+3 çatallanması ve Medius çatallanması ile hemen hemen düz bir hat oluşturur 

(Becker ve ark. 2003, p. 303). 



 76

Tergum I ile III arasında orta kısımda daha da genişleyen, geniş soluk renkli 

apikal bantlar bulunur. Diğer tergumlarda ise, dar soluk renkli apikal bantlar vardır 

(Becker ve ark. 2003, p. 303). 

2.9.5.Culex pipiens kompleks 
Culex pipiens kompleks, farklı yazarlara göre birkaç tür, alt tür, form, ırk, 

fizyolojik varyantlar veya biyotiplerden oluşur. Bu kompleks holoarktik bölgede 

bulunan Cx. pipiens pipiens Linnaeus, Cx. p. pipiens biyotip molestus Forskal, Cx. p. 

quinquefasciatus Say, Cx. p. pallens Coquillett, Cx. p. restuans Theobald ve Cx. 

torrentium Martini ve Avusturalya alt türleri olan Cx. p. australicus Dobrotworsky ve 

Drummond, Cx. p. globocoxitus Dobrotworsky isimlerini içermektedir (Becker ve ark. 

2003, p. 295). Neotiplerin düzenlenmesi ile bu isimlerden ilk üçünün taksonomik yeri 

kesinleşmiştir (Harbach ve ark. 1984, Harbach ve ark. 1985, Sirivanakarn ve White 

1978). 

Toplanan saha materyallerinde bu komplekse ait dişilerin ayrımı çok zordur 

(Becker ve ark. 2003, p. 296). Bir kaç populasyonun laboratuvarda yetiştirilmesi ile elde 

edilen dişi örneklerin sekiz farklı değişken yönünden değerlendirilmesi ve diskriminant 

analizleri sonucunda Cx. pipiens, Cx. molestus ve Cx. quinquefasciatus teşhisi 

yönünden zorlukla ayrılabildiği ve çakışmaların belirgin olduğunu açıklamıştır (Kruppa 

1988, kaynak: Becker ve ark. 2003, p. 296). 

Günümüzde Cx. p. pipiens biyotip molestus’un taksonomik yeri hakkında genel 

olarak kabul edilen görüş, Harbach ve ark. (1984) belirttiği şekilde, Cx. p. pipiens‘ten 

ayrılmayıp, bu alt türün biyotipi olduğudur (Becker ve ark. 2003, p. 295). Yakın yıllarda 

yapılan çalışmalarda da genetik farklılığın bulunmadığı belirtilmiştir (Bourguet ve ark. 

1998). 

Culex pipiens pipiens ve Cx. p. pipiens biyotip molestus erişkinleri arasında 

güvenilir bir morfolojik karakter ayrımı bulunmamaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 298). 

Morfolojik karakterlerdeki (erişkinlerde renk, erkeklerde hortumun göreceli uzunluğu, 

erkeklerde palplerin ilk dört segmentinin göreceli uzunluğu, larvada sifon indeksi, sifon 

üzerindeki demetlerin sayısı, kılların dallanması vb.) yüksek derecedeki varyasyonlar 

toplanan örneklerin alt türlerinin belirlenmesini sıklıkla zor ve imkansız kılar 

(Gutsevich ve ark. 1974, p. 398). 
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Biyolojik olarak ise bu iki form arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Culex 

pipiens pipiens biyotip molestus’un biyolojisinde dipause yoktur (homodinamik), 

öncelikle insanlardan beslenmeyi tercih eder (antropofilik), ilk yumurtlamayı kan 

emmeden yapabilmektedir (autogenous), küçük yerlerde çiftleşirler (stenogamous) ve 

kentsel yerleşimlerde bulunur. Culex pipiens pipiens’in biyolojisinde ise dipause vardır 

(heterodinamik), öncelikle kanatlılardan beslenmeyi tercih eder (ornithofilik), ilk 

yumurtlamayı yapabilmesi için kan emmeye ihtiyacı vardır (anautogenous), geniş 

alanlarda çiftleşirler (eurygamous) ve kırsal alanlarda bulunur (Schaffner ve ark. 2001). 

Culex pipiens quinquefasciatus Say ve Cx. p. pallens Coquillet, Cx. pipiens’in 

alt türleri olarak kabul edilmektedir (Miller ve ark. 1996). 

2.9.5.1.Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758  
Başta, kahverengi pullar bulunmaktadır. Başın lateralinde ve gözlerin posterior 

marjinlerinde genellikle soluk renkli pullar vardır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 393). 

Antenler koyu renklidir. Pedisel ve flagellomer I bir kaç ince beyaz pula sahiptir. 

Hortum kahverengi olup ventralinde krem rengi pullar vardır (Becker ve ark. 2003, p. 

296). Dişinin palpleri kahverengi pullar ile kaplıdır. Bazen ortada veya apekste soluk 

renkte pullar bulunur (Gutsevich ve ark. 1974, p. 393). 

Mezonotum kırmızımsı kahverengi veya sarımsı kahverengi pullarla örtülüdür. 

Mezonotumun lateral marjinleri ve skutellumdan önceki bölgede daha soluk renkli 

pullarla kaplıdır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 395). Skutellumda dar, açık sarı renkli 

pullar ve koyu renkli setalar vardır. Plöritlerde mezepisternum üzerinde sarımsı veya 

soluk renkte pulların oluşturduğu yamalar vardır. Postspirakular ve prealar pullar yoktur 

fakat, nadiren bir kaç pul olabilir (Becker ve ark. 2003, p. 296). Culex pipiens’te 

bulunmayan, zedelenmediği taktirde Cx. torrentium’da bir kaç adet bulunan prealar 

pullar bu iki türün dişilerinin ayrımında hemen hemen güvenli sayılabilecek bir kriterdir 

(Becker ve ark. 2003, p. 296).  

Koksa üzerinde koyu renki pulların oluşturduğu küçük koyu renkli bir yama 

vardır. Femurlar apikal sınırda sarımsı renktedir fakat, geri kalan kısmı koyu renkte 

pullarla kaplıdır. Tibia ve tarsuslar koyu renkte, arka bacak femurları ise çoğunlukla 

soluk renkte pullarla kaplıdır. Arka bacaklarda, tibiada Cx. torrentium’da bulunan 

longitidunal soluk renkli bant bulunmamaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 296). 
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Kanatlardaki pullar koyu renklidir. Subkosta damarı kosta damarını R2+3 

çatallanma hizasının ötesinde keser (Becker ve ark. 2003, p. 296). 

Abdominal tergumlarda çoğunlukla koyu renkli pullar bulunur. Tergum II küçük 

bir bazo-median beyazımsı noktaya sahiptir. Tergum III ve tergum VII arasında yana 

doğru genişleyen soluk renkte veya sarımsı dar bazal bantlar bulunmaktadır. Sternumlar 

sarımsı pullarla kaplıdır (Becker ve ark. 2003, p. 296). 

2.9.6.Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 
Culiseta annulata, iri, koyu kahverengi renkli, abdomen ve bacaklarda soluk 

renkte bantlar bulunan bir sivrisinektir. Culiseta annulata, Cs. alaskaensis ile yakın 

benzerlik göstermektedir. Culiseta annulata, femurun apikal 1/3’ünde ve tarsomer I’in 

ortasında beyaz bir halka bulunması ile Cs. alaskaensis’ten ayrılır (Becker ve ark. 2003, 

p. 324). 

Culiseta subochrea’nın taksonomik yeri halen tartışmaya açık olan konulardan 

biridir. Yapılan son çalışmalarla Cs. subochrea’nın farklı bir tür olarak kabul edilmesi 

gerektiği belirlenmiştir (Cranston ve ark. 1987, p. 131). Culiseta subochrea, tüm yaşam 

dönemlerinde Cs. annulata’ya yakın benzerlik gösterir. Culiseta subochrea’da skutal 

integument ve çoğu skutal pullar sarımsı renkte iken Cs. annulata’da integument daha 

kahverengimsi renkte ve soluk renkli pullar kremimsi beyaz renktedir. Culiseta 

subochrea’da femur, tibia ve tarsomer I üzerindeki soluk renkteki dağınık pulların daha 

fazla sayıda olmasından dolayı, bacaklar Cs. annulata’nınkilere oranla daha dağınık 

desenlidir. Bu nedenden dolayı, genel görünümde Cs. subochrea’da bacaklardaki soluk 

ve koyu renklerin kontrastı daha belirsizdir. Culiseta subochrea’da Cs. annulata’ya 

oranla femurlar üzerindeki beyaz subapikal halkalar daha belirsiz ve tarsuslar üzerindeki 

sarımsı beyaz bazal halkalar daha geniştir. Kanat damarları üzerinde biraraya gelen 

koyu renkli pulların oluşturduğu noktalar Cs. subochrea’da daha belirsizdir. Culiseta 

subochrea’da kosta, subkosta ve radius damarlarına ilaveten kubitus damarı üzerinde de 

az veya çok sayıda soluk renkli pullar dağınık olarak bulunmaktadır. Culiseta 

annulata’da ise kubitus damarı tamamen koyu renkli pullarla kaplıdır. Culiseta 

subochrea’da r–m ve m–cu enine damarları hafifçe ayrıktır ve aralarındaki mesafe m-cu 

enine damarının uzunluğundan daha uzun değildir. Culiseta annulata’da ise r–m ve m-

cu enine damarları genellikle düz bir çizgi oluştururlar. Culiseta subochrea’da 

tergumlar sarımsı pulların oluşturduğu belirsiz soluk renkli bantlar vardır. Tergumların 
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apikal yarımındaki koyu renkli bölgede dağınık olarak az veya çok sayıda sarımsı pullar 

bulunmaktadır. Culiseta annulata’da ise tergumlarda daha belirgin beyazımsı bazal 

bantlar bulunmaktadır. Tergumların apikal yarımı tamamen koyu renkte pullarla kaplı 

olup soluk renkli pullar bulunmamaktadır (Becker ve ark. 2003, p. 330). 

Culiseta annulata ve Cs. subochrea’yı birbirinden ayıran diagnostik karakterler 

dorsal abdominal ve beşinci kanat damarı üzerindeki pulların rengi, erkek genitaliası ve 

en iyisi pupal küreklerin üzerinde yer alan diken desenleridir (Cranston ve ark. 1987, p. 

131). 

Culiseta annulata’da hortum apikalde daha koyulaşan soluk ve koyu renkli 

pullarla kaplıdır. Labellum koyu kahverengidir. Klipeus koyu kahverengidir. Palpler 

kısa, kahverengi, apikal segmentlerde soluk renkte pullar belirgin şekilde yoğun, diğer 

segmentlerde ise soluk renkli pullar kahverengi pullar arasında dağınık şekilde 

bulunmaktadır. Palpomer II ile III’ün eklem yerlerinde belirgin soluk renkli bir nokta 

vardır. Antenler koyu kahverengidir ve pediselin iç yüzeyinde bir kaç beyaz pul 

bulunmaktadır. Başın üzerinde soluk renkli dar pullar ve oksiput üzerinde koyu, dik, 

çatallı pullar vardır. Gözler sarımsı beyaz pullar ve koyu renkli kalın setalar ile 

sınırlanmıştır (Becker ve ark. 2003, p. 324). 

Skutum üzerinde dar koyu kahverengi ve soluk renkli pullar vardır. Posterior 

submedian bölgede iki soluk renkli nokta ve preskutellar bölgede soluk renkte pullar 

bulunmaktadır. Skutellum kahverengidir ve üzerinde soluk renkte pullar bulunmaktadır. 

Postnotum kahverengi veya koyu kahverengidir. Plöritlerde geniş ve soluk renkte 

pulların oluşturduğu yamalar vardır. Postpronotum çoğunlukla soluk renkli pullarla 

örtülüdür. Hipostigmal, subspirakular ve postspirakular yamalar bulunmaktadır. 

Mezepimeral pullar yaması mezepimeronun alt sınırına kadar uzanmaktadır. 

Prespirakular setalar ve aşağı mezepimeral setalar mevcuttur (Becker ve ark. 2003, p. 

324). 

Kanatlar çoğunlukla koyu renkli pullarla kaplıdır. Koyu renkli bu pullar bir 

araya gelerek radial sektörün bazalinde, enine damarlarda ve R2+3 ile medius 

çatallanmalarında belirgin siyah noktalar meydana getirirler. Bir miktar soluk renkli pul 

dağınık olarak kosta, subkosta ve radiusun bazalinde bulunur. Kubitus tamamen koyu 

renkli pullarla kaplıdır. r–m ve m–cu enine damarları genellikle düz bir çizgi 

oluştururlar (Becker ve ark. 2003, p. 324). 
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Bacaklar siyahımsı kahverengidir. Koyu kahverengi pullar ve belirgin soluk 

renkte halkalar vardır. Femur dominant olarak koyu renkli pullar ve dağınık soluk renkli 

pullar ile örtülüdür (Becker ve ark. 2003, p. 324). Femur ve tibianın posterior yüzleri 

çoğunlukla soluk renkli pullarla örtülüdür (Gutsevich ve ark. 1974, p. 395). Femur 

üzerinde belirgin soluk renkte subapikal halka ve diz ekleminde soluk renkli halka 

vardır. Tibiada pullar bazalde soluk koyu renkte karışık, apikalde ise beyaz renklidir. 

Tarsomer I’in ortasında, soluk renkte belirgin bir halka vardır. Ayrıca tarsomer II, III ve 

IV’ün bazal uçlarında soluk renkte halka bulunmaktadır. Tüm bacaklarda tarsomer V 

tamamen koyu renkli pullarla kaplıdır (Becker ve ark. 2003, p. 324). 

Abdominal tergumlar apikal kısımları koyu renkli pullarla kaplı olan soluk 

renkte bazal bantlara sahiptir. Tergum II dar bir bazal banta ve orta hatta karakteristik 

uzunlamasına soluk renkte banta sahiptir. Tergum VIII baskın olarak soluk renkli 

pullarla örtülüdür. Sternumlarda sarımsı beyaz pullar vardır (Becker ve ark. 2003, 

p.324). 

2.9.7.Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 
Soluk renkli pulların mezonotum üzerinde oluşturduğu “lir” deseni ve kostal 

damarın ön ucundaki soluk renkli pullar ile Culiseta cinsine ait diğer palaearktik 

türlerden kesin biçimde ayrılır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 142). 

Hortum siyahımsı kahverengidir. Palpler koyu kahverengi ve soluk renkli pullar 

ile örtülüdür. Palplerin apeksi soluk renkli pullar ile kaplıdır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 

142). Antenler siyahımsı kahverengidir. Pedisel ve ilk iki flagellomer soluk renkte 

pullara sahiptir. Başta, gözlerin sınırınca uzanan sık soluk renkte pullar vardır. Geniş 

soluk renkteki pullar verteksin median hattı üzerinde ve oksiputun lateral kısımlarında 

bulunmaktadır (Becker ve ark. 2003, p.311). 

Skutum üzerinde açık kahverengi ve dar pullar vardır. Ön uçtan skutelluma 

kadar uzanan ve soluk renkte pulların oluşturduğu bir median şerit bulunmaktadır. 

Benzer soluk renkte şeritler mezonotumun ön yarımında yan sınırlarda bulunmaktadır. 

Bu şeritler içe doğru transvers sutur boyunca döner ve skutellumda dorso–sentral setaya 

kadar yandan uzar (tipik “lir” şekli). Kanat köklerinde, skutellum üzerinde ve plöra 

üzerinde soluk renkte pullar vardır (Gutsevich ve ark. 1974, p. 142). 
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Bacaklar siyahımsı kahverengidir ve üzerinde soluk renkte noktalar 

bulunmaktadır. Soluk renkte noktalar femur, tibia ve tarsomer I üzerinde longitidunal 

bantlar oluşturur. Tüm tarsomer I, II, III’lerde soluk renkte pullardan oluşan bazal bant 

vardır. Tarsomer V genellikle tümüyle koyu renklidir (Becker ve ark. 2003, p. 312). 

Femur ve tibianın arka yüzlerinin geniş bölümü soluk renkte pullarla kaplıdır. Dişide 

tırnak basittir (Gutsevich ve ark. 1974, pp. 142-143). 

Kostal damar haricindeki kanat damarları koyu pullar ile kaplıdır. Kostal 

damarın ön yüzü tamamen soluk renkli pullarla kaplıdır. Koyu renkli pullar radial sektör 

(Rs), enine damarlar (r–m, m-cu), Medius ve Kubitus damarlarının çatallanmalarında 

kümeleşerek benek görüntüsü alırlar. Enine damarlar iyi ayrılmıştır (Becker ve ark. 

2003, p. 312). 

Tergumlar üzerindeki pulların renkleri değişiklik gösterir fakat genellikle geniş 

soluk renkli bazal bantlar oluştururlar. Daha sıklıkla tergumların apikal bölümünde 

sarımsı krem ve kahverengi pulların karışımı bulunmaktadır. Tergum VIII genellikle 

tümüyle soluk renkte pullarla kaplıdır (Becker ve ark. 2003, p. 312). 

2.9.8.Ochlerotatus caspius kompleks 
Ochlerotatus caspius sistematikte bir komplekstir. Taksonomide, Avrupa’da 

tipik olarak rastlanan Oc. caspius caspius ve Cape Verde takım adalarında (Batı Afrika) 

endemik görülen Oc. caspius meira olmak üzere iki alt türü mevcuttur. Burada, 

Avrupa’da rastlanan alt türün isimlendirilmesinde basitçe Oc. caspius ismi 

kullanılmaktadır (Schaffner ve ark. 2001). 

Italya’dan toplanan örneklerin elektroforez yöntemi ile yapılan çalışmaları 

sonucu Oc. caspius’a ait “tür A” ve “tür B” olarak iki form tanımlanmıştır. Bu iki 

kardeş form arasında morfolojik veya biyolojik bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle 

tek bir tür ismi altında belirtilmektedir (Cianchi ve ark. 1980, kaynak: Schaffner ve ark. 

2001). 

2.9.8.1.Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 

Ochlerotatus caspius renklenme açısından Oc. dorsalis’e benzerlik gösterse de 

parlak ve açık kahverengi skutumun üzerinden uzanan iki dorso–sentral beyaz şeritin 

bulunması ile ayrılır. Ancak Oc. caspius’un vücut rengi varyasyonlar göstermektedir. 
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Hortum ve palpler kahverengi ve beyaz pullarla kaplıdır. Başın verteks kısmında soluk 

renkte ve sarımsı kahverengi pullar karışık olarak bulunur (Becker ve ark. 2003, p. 227). 

Skutumda iki adet dar, beyaz, dorso–sentral şerit ön uçtan arka uca kadar sürekli 

devam eder. Şeritler, geniş, yaygın veya daha sarımsı olabilmekte ve bu durumda şeritin 

açık kahverengi arka fon rengi ile ayrımı güçleşmektedir. Eğer örnekler iyi saklanmışlar 

ise skutellar desenden Oc. caspius ile Oc. dorsalis ayrımı kolayca yapılabilmektedir. 

Skutumun dorsalindeki veya şeritin ön veya arka bölümlerindeki pullar dökülmüş bile 

olsalar longitidunal şeritler iyi korunmakta ve görülebilmektedir. Plöritler üzerindeki 

pullar geniş ve beyaz renklidir (Becker ve ark. 2003, p. 227). 

Ön ve orta bacaklarda tarsomer I, II ve arka bacaklarda tarsomer I, II, III, IV’te 

beyaz veya krem renkli bazal ve apikal halkalar vardır. Soluk renkli bu halkalar bazen 

belirsiz olabilmektedir. Arka bacaklarda tarsomer V tümüyle soluk renkte pullarla 

kaplıdır (Becker ve ark. 2003, p. 227). 

Kanat damarları karışık olarak soluk ve koyu renkli pullarla kaplıdır. Kostal 

damarın bazal dörtte birinde soluk ve koyu renk pulların sayısı birbirine eşit veya koyu 

renkli pullar baskındır (Becker ve ark. 2003, p. 227). 

Abdominal tergumlar koyu kahverengi pullarla kaplıdır. Dorsalde sarımsı pullar, 

yanlarda ise beyaz pullar vardır. Tergumlar sarımsı renkte bazal ve apikal bantlara 

sahiptir. Bu bantların eni, abdomenin orta tergumlarında daha geniştir. Tergumların 

ortasında uzunlamasına ve uzunluğu değişken olan sarımsı renkte bir şerit 

bulunmaktadır. Bu şerit genellikle tergum II, III ve IV üzerinde bulunur. Belirgin 

olmadığı taktirde, enine bantların median genişlemesi olarak sisli şekilde görülür. Bazı 

örneklerde median şerit sadece tergum II’de vardır. Tergumların lateralleri sentral, 

üçgen, beyaz yamalarla desenlidir. Tergum VII’de koyu ve soluk renkli pullar karışık 

bulunur (Becker ve ark. 2003, p. 227). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.İstanbul’un Coğrafik Konumu ve İklimsel Özellikleri 
İstanbul ili 28° 01’ ve 29° 55’ Doğu boylamları, 41° 33’ ve 40° 28’ Kuzey 

enlemleri arasında bulunmakta ve 5512 km² alana sahiptir. Şehrin yer aldığı alan, 

genellikle aşınmaya uğramış silik yeryüzü şekilleri içeren bir plato görünümü 

halindedir. Şehrin en yüksek noktası 537 m ile Aydos tepesidir. Türkiye topraklarının 

%0,7’sini kaplayan İstanbul ilinin nüfusu, 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 

10 041 477’dir (İBB 2006, İİTM 2007, TÜİK 2002).  

İklimsel açıdan İstanbul ve çevresinin bulunduğu saha Trakya ve Kocaeli diye 

bilinen platolardan oluşmaktadır. Bu platolar kuzey ve güneyden deniz ile çevrilidir. Bu 

platoyu İstanbul Boğazı ikiye ayırır. İstanbul'da yılın ortalama sıcaklığı 13,7 °C, Ocak 

ayı ortalaması 5 °C, Temmuz ayı ortalaması, 22,7 °C’dir. İstanbul’da gece ile gündüz 

sıcaklıklarının arasındaki farkın en fazla olduğu ay genel olarak Nisan ayıdır. Diğer 

aylarda gece ile gündüz arasındaki fark pek fazla değildir. İstanbul ilinde yıllık yağış 

ortalaması 787 mm dir. Düşen ortalama yıllık yağışın % 35’i kış mevsiminde, %23’ü 

ilkbahar mevsiminde, % 14’ü yaz mevsiminde, % 28’i sonbahar mevsiminde meydana 

gelmektedir. Kar yağışlı gün sayısı 10 günü geçmez. İstanbul’da ortalama bağıl nem % 

76 dır. Çoğunlukla Kasım ve Aralık ayında bağıl nem yükselmeye başlar ve bu 

yükselme Ocak-Şubat ayına kadar devam eder. Bağıl nem minimum değere Temmuz ve 

Ağustos ayında ulaşır. İstanbul’da hava bulutluluk bakımından genel olarak 5,5 

oranında kapalı geçer. Karadeniz sahillerinden güneye doğru inildikçe bulutluluk oranı 

azalır. Bulutluluğun en fazla olduğu aylar kış aylarıdır. En az olduğu ay ise yaz 

aylarıdır. İstanbul’da ortalama hava basıncı 1010 mb’dır. Genellikle ortalama basıncın 

İstanbul’da en yüksek olduğu ay Ekim, en düşük olduğu ay ise Temmuz ayıdır. 

İstanbul’un hakim rüzgarı kuzeydoğudur (poyraz). Ortalama rüzgar hızı 3,2 m / s dir. 

Rüzgar hızı Karadeniz kıyılarından güneye inildikçe azalır. Yazın genel olarak poyraz, 

kışın karayel, yıldız ve lodos eser. Kıble ve lodos yağış getirir (İMBM 2007) 
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3.2.Tez Çalışmasında Kullanılan Malzeme ve Cihazlar 

3.2.1.Sahada Kullanılan Malzemeler 

3.2.1.1.CDC (Centers for Disease Control) minyatür ışık tuzakları:  
CDC minyatür ışık tuzağı, sistematik amaçlı çalışmalarda konak arayan 

sivrisineklerin canlı yakalanması ve sivrisinek faunasının belirlenmesi amacı ile 

kullanılmaktadır. Bu ışık tuzakları hafif, taşınabilir ve kurulumları kolaydır (McNelly 

1989). Üst kısımda, tuzağı olası yağmurdan korumak için daire şeklinde metal bir 

siperlik bulunmaktadır. Metal siperliğin altında, sivrisinekleri tuzağa çekmek için 5 

watt’lık bir ampul ve gelen sivrisinekleri tül kafese çekecek hava akımını oluşturan 

pervanenin bulunduğu, şeffaf ve sert plastikten yapılmış silindirik kısım vardır. En altta, 

sivrisineklerin toplanacağı tül kafes bulunmaktadır. Güç kaynağı olarak 6 volt 12 

amperlik tekrar sarj edilebilir kuru aküler kullanılmıştır. Tam dolu bir akü ortalama 16 

saat boyunca düzeneğin çalışabilmesini sağlamaktadır. Işık tuzaklarını oluşturan 

kısımlardan, metal siperlik, tül kafes ve kuru akü Şekil 3.1’de, pervanenin ve ampulün 

bulunduğu silindirik kısım Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

3.2.1.2.Larva ve Pupa Toplama Kepçesi (dipper) 
Saha çalışmalarında larva ve pupa toplanması amacıyla ucuna iki metre 

uzunlukta bir sap takılabilen kesik koni şeklinde metal daldırma kepçesi kullanılmıştır. 

Daldırma kepçesinin hacmi 300 ml olup üst kenar çapı 13 cm, taban çapı 6,5 cm, 

derinliği ise 6,5 cm’dir. Suyun içerisindeki larva ve pupaları dökmeden süzmek amacı 

ile kepçenin iç yan kısmı delikli süzgeç şeklinde yapılmıştır. İç karşısına denk gelen 

kısmı ise ağzı açık olarak yapılmıştır. Bu gereç sayesinde larva ve pupa toplanması 

güvenilir ve pratik olarak yapılabilmiştir. Larva ve pupa toplama kepçesi Şekil 3.3’te 

gösterilmiştir. 

3.2.1.3.Puar  

5ml lik ucu kesik plastik puarlar dipper ile örnek alınamayacak kadar küçük 

miktardaki veya sığ sulardan larva ve pupaları toplama amaçlı kullanılmıştır. 

3.2.1.4.Plastik şişeler  
Toplanan larva ve pupaların laboratuvara getirilmesinde 500 ml ve 1000 ml 

hacimli plastik pet şişeler kullanılmıştır. Larva ve pupaların laboratuvara nakli süresince 
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canlılığını koruması için kapakların üzerine küçük delikler açılarak hava girişi 

sağlanmıştır. 

3.2.1.5.Buz kutusu 
Sahadan toplanan larva ve pupalar laboratuvara taşıma süresince, özellikle yaz 

aylarında, sıcaktan dolayı kolayca ölmektedirler. Bunu engellemek için taşıma sırasında 

15 litrelik buz kutusu (ice box) kullanılmıştır. Buz aküleri buz kutusu içerisine plastik 

şişelerle direkt temas etmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. 

3.2.2.Laboratuvarda Kullanılan Malzemeler 

3.2.2.1.Yetiştirme kafesleri 
Toplanan larva ve pupalardan laboratuvarda erişkinlerin elde edilmesi amacı ile 

30x30x30cm. boyutlarında tahta çıtalardan 12 adet yetiştirme kafesi yaptırılmıştır. 

Kafeslerin boyutları, tipi ve yapıldığı madde ile ilgili standartlar bulunmamakla birlikte 

dayanıklı olmaları tercih edilmektedir. Kafesler beyaz renkli tül ile çevrelenmiştir. 

Gerektiğinde larva ve pupa kaplarına müdahale edebilmek amacı ile kafesin zemine 

bakan yüzü açık bırakılmıştır. Öne bakacak şekilde tasarlanan yan yüze ise pupadan 

erişkin döneme geçen sivrisineklerin ağız aspiratörü ile kaçmadan yakalanması için 15 

cm. çapında bir delik ve bu delikten dışa doğru uzanan tülden kol yapılmıştır (Gerberg 

1970). Yetiştirme kafesi Şekil 3.4’te gösterilmiştir. 

3.2.2.2.Yetiştirme kapları 
Boyutları 20 cm x 10 cm x 5 cm olan 1000 ml hacimli plastik kaplar larva ve 

pupalardan erişkinlerin geliştirilmesi için kullanılmıştır. Yetiştirme kabı Şekil 3.5’te 

gösterilmiştir. 

3.2.2.3.Larva yemi 
Larvaların beslenmesinde akvaryum balık yemleri kullanılmıştır. 

3.2.2.4.Ağız aspiratörü 
Erişkin sivrisineklerin yetiştirme kafesinden erlenmeyere zedelenmeden 

nakledilmesi için kullanılmıştır. Cam boru, kauçuk boru ve cam ağızlık olarak üç 

parçadır. Cam ve kauçuk boru arasında tül bir bez yerleştirilerek aspire edilen erişkin 

sivrisineğin ağıza kaçması engellenmiştir. Ağız aspiratörü Şekil 3.6’da gösterilmiştir. 
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3.2.2.5.Erlenmeyer 
Erişkin sivrisineklerin öldürülmesi için kullanılmıştır. Bu amaçla kloroform 

emdirilmiş pamuklar erlenmeyerin ağız kısmına yerleştirilmiştir. 

3.2.2.6.Preparat saklama kapları 
Erişkin sivrisineklerin kurutulmuş preparatlar halinde saklanması için hava 

almayacak şekilde kapanabilen 500 ml ve 1000 ml hacimli plastik saklama kapları 

kullanılmıştır. Saklama kapları içerisine 0,5 mm kalınlığında mantar tabakalar 

yerleştirilmiştir. Yapıştırılarak saklanan preparatlar mantar tabaka üzerine iğnelenmiştir. 

Preparat saklama kabı Şekil 3.7’de gösterilmiştir. 

3.2.2.7.Tırnak cilası 
Beyaz kartondan hazırlanan üçgen kağıtlar toplu iğnelere saplanmışlar ve erişkin 

sivrisinek şeffaf tırnak cilası ile üçgenin uç kısmından yapıştırılmıştır. 

3.2.3.Tür Teşhislerinde Kullanılan Cihazlar 
a) Stereo mikroskop: Erişkin sivrisinek türlerin morfolojik yönden incelenmesi 

için büyütme sınırları 14x–60x aralığında olan üstten aydınlatmalı Nikon SMZ-1 (Type 

102) stereo mikroskop kullanılmıştır. Aydınlatmada opak beyaz renk ampul 

kullanılmıştır. Stereo mikroskop Şekil 3.8’de gösterilmiştir. 

3.3.Yöntem 
Saha çalışmaları Mayıs–Eylül 2003 ve Mayıs–Eylül 2004 tarihleri arasında, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı Sivrisinek Mücadelesi Ekipleri yardımları ve kişisel imkanlarla 

yürütülmüştür. Sivrisineklerin tür tespitleri, toplanan larva ve pupaların laboratuvarda 

yetiştirilmesi ile elde edilen dişiler ve ışık tuzakları ile toplanan dişilerin morfolojik 

yapılarının incelenmesi ile yapılmıştır. 

Örneklerin toplanacağı yerlerin belirlenmesinde İBB Planlama ve İmar Daire 

Başkanlığı’na bağlı Harita Müdürlüğü’nden sağlanan 2 m x 2 m boyutlarında ve 12 

paftadan oluşan İstanbul fiziki–siyasi haritası kullanılmıştır. Örnek alınan yerleri 

seçerken İstanbul’u temsil edebilmesi amacıyla bu yerlerin yerleşim birimlerine olan 

mesafeleri, üreme odaklarının tipleri, habitatların farklılığı, bölge altyapısının 

düzgünlüğü, yaşayan halkın sosyo–ekonomik durum özellikleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Sinantrop olmayan sivrisinek türlerine rastlayabilmek için ormanlık, 
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koruluk, bataklık bölgelerde yapılan taramalara ağırlık verilmiştir. Örnek toplama 

yerlerini belirlerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2003 

yılı raporunda belirtilen İstanbul ilçelerinde rastlanan sivrisinek larva türleri ile ilgili 

verilerden de yararlanılmıştır (İBB 2003). Ayrıca ilçe veya belde belediyelerinin sağlık 

işleri müdürlüğü, veteriner işleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü yetkilileri, köy ve 

mahalle muhtarları ve bizzat bölge halkı ile de görüşülmüştür. Tüm bu bilgilerin 

doğrultusunda sivrisinek üreme potansiyeli bulunduran mahalle, sokak ve noktalar 

belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamına, Avrupa yakasında, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, 

Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, 

Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Anadolu yakasında, Beykoz, Kadıköy, 

Kartal, Maltepe, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar olmak üzere 23 ilçe dahil 

edilmiştir.  

Saha çalışmaları süresince Kasap (1985), Şimşek (2004) ve Alten (1993)’in 

çalışmalarından da faydalanılarak olası üreme yerlerinde sivrisinek larva ve pupa 

taramaları yapılmıştır.  

Üreme yerlerinde, larva ve pupa toplama kepçesi ile larva ve pupa taraması 

yapılmıştır. Larva ve pupa toplanmasında, örnek alınan üreme habitatına ve çevreye ait 

bilgilerin (tarih, adres, ilçe, çevre, habitatın niteliği, hava sıcaklığı, su sıcaklığı) kayıtları 

alınmıştır. Yeterli miktarda suyun bulunduğu üreme yerlerinde (dere, göl, doğal gölet 

vb.) daldırma işlemi on kez yapılmıştır. Su miktarının az olduğu üreme yerlerinde 

(araba lastiği, su birikintisi, su saklama kapları vb.) ise suyun tamamı larva ve pupa 

varlığı yönünden incelenmiştir. Larva ve pupalar çok hareketli olduğundan ve su 

yüzeyinde oluşan en küçük dalgalanma veya dış ortamdaki hareketlenme ile hızla suyun 

derinliklerine kaçtığından, kepçeyi daldırmadan önce 3-5 dakika hareket edilmeden 

beklenmiştir. Daldırma özellikle suyun hareketsiz olduğu kenar kısımlarından 

yapılmıştır. Kepçe ile yüzeysel, kısmi yüzeysel, derin daldırma, içe dökülme gibi farklı 

teknikler ile larvalar alınmıştır (O'Malley 1995). Larva ve pupa tarama işlemi Şekil 

3.9’da gösterilmiştir. Kepçenin yan yüzünde bulunan süzgeçten suyun fazla kısmı 

süzülüp kalan kısmında inceleme yapılmıştır. Alınan larva ve pupalar dipperin açık olan 

ağzından 500 ml veya 1000 ml lik pet şişelere alınmıştır. Kepçe ile örnek alınamayan 

dar ve küçük yerlerde ise örnekler küçük plastik bardak ya da plastik puarlar 
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kullanılarak geniş kaplara alındıktan sonra larva ve pupa araması yapılmıştır 

(Merdivenci 1984, p. 67). Larva ve pupaların hava alması için şişelerin kapaklarına 

delik açılmıştır. Pet şişelere toplanan larva ve pupalar, içinde buz aküleri bulunan 15 

litre hacimli buz kutuları ile taşınarak sıcaktan ölmemeleri sağlanmıştır. Örnekler 

mümkün olduğu kadar sarsılmamalarına dikkat edilerek laboratuvara* getirilmişlerdir. 

Laboratuvara getirilen örnekler 20 cm x 10 cm x 5 cm boyutlarındaki 1000 ml 

hacimli plastik yetiştirme kaplarına aktarılmıştır (Pecor ve Gaffigan 1997). Larval 

yoğunluğun 1000 ml suda 1000 adet larvayı geçmemesine dikkat edilmiştir (Becker ve 

ark. 2003, p. 52). Larval dansitenin yoğun olduğu durumlarda örnekler aynı kayıt 

numarasına sahip ikinci bir yetiştirme kabına bölünmüşlerdir. Larva ve pupa toplanması 

esnasında, gözden kaçarak toplanan diğer canlılar, sivrisinek larva ve pupalarına zarar 

vermemesi için, ucu kesilerek genişletilmiş plastik bir puar yardımı ile sudan 

ayıklanmıştır. 

Anophelinae alt ailesindeki bazı türler gelişimleri için daha geniş yüzey alanına 

ihtiyaç duymaktadırlar. Gözle dış bakıda ayrımları yapılabilen Anophelinae larvaları, 

ucu kesilerek ağzı genişletilmiş bir puar sayesinde zedelenmeden aynı kayıt numarasına 

sahip diğer bir yetiştirme kabına alınmıştır. Larval dansitenin 1000 ml suda 500 adet 

larvayı geçmemesine dikkat edilerek, larvaların daha geniş yüzey alanına sahip olmaları 

sağlanmıştır (Pecor ve Gaffigan 1997). 

Her yetiştirme kafesine, örneklerin alındığı yere ait kayıt numarası yazılmıştır. 

Yetiştirme kapları üzerleri kapatılmadan yetiştirme kafeslerine konulmuştur (Pecor ve 

Gaffigan 1997). 

Larva ve pupaların bakımı günde bir kez yapılmıştır. Larva ve pupaların başarılı 

bir şekilde erişkin döneme yetiştirilebilmesi için, toplandıkları üreme kaynaklarından 

alınan sular kullanılmıştır. Gelişim dönemleri süresince, kirlenen suların temiz sularla 

değiştirilmesi gerektiğinde ise distile su kullanılmıştır. Su yüzeyinde oluşan mantar ve 

bakteri tabakası kurutma kağıdı ile temizlenmiştir. Bu amaçla suya dik olarak daldırılan 

kurutma kağıdı yetiştirme kabının yüzeyi boyunca bir uçtan diğer uca çekilmiştir. 

(Pecor ve Gaffigan 1997, Becker ve ark. 2003, p. 51). 

                                                 
* İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı  
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Üreme yerlerinden alınan suların kullanılması halinde, larvaların erişkin döneme 

ulaşması için ek beslemeye gereksinim duyulmamaktadır. Fakat, ilerleyen günlerde 

kirlenen suların distile su ile değiştirilmesi halinde veya çok sayıda larva bulunması 

durumlarında ek besleme uygulanmalıdır (Becker ve ark. 2003, p. 51). Larvaların 

beslenmesi amacı ile balık yemleri kullanılmıştır. Gerektiğinden fazla yem 

kullanılmamasına dikkat edilmiştir. Yüksek dozda verilecek yem miktarı larva ve 

pupaların yem partikülleri, bakteri ve mantar ile kaplanarak ölmelerine neden 

olmaktadır. Kullanılacak yem miktarı larva sayısına göre ve larvaların gelişim 

dönemlerine göre değişmektedir. Bu nedenle çok küçük miktarlar gün aşırı verilerek 

sonuçlar gözlenmiştir (Pecor ve Gaffigan 1997). 

Erişkin döneme geçmeden önce, dördüncü dönem larva ve pupalar ayrı 

yetiştirme kaplarına aktarılmıştır (Becker ve ark. 2003, p. 51). 

Erişkin sivrisineklerin yakalanması amacı ile CDC minyatür ışık tuzakları 

kullanılmıştır. Işık tuzakları, çalışma planında yer alan bölgelerde, sivrisineklerin uçuş 

mesafeleri göz önüne alınarak üreme odaklarının yakın mesafelerine kurulmuştur. 

Cihazların çalınma ihtimalleri bulunduğundan, üreme odaklarının çevresindeki güvenli 

ve mümkün olan en az ışıklı yerlere bırakılmışlardır. Işık tuzaklarının kurulmasının bir 

gün öncesinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden 

(www.meteor.gov.tr) İstanbul ilinin o günki ortalama rüzgar hızı tahminine bakılmıştır. 

Işık tuzakları, rüzgar hızının 4 knotu (2,06 m/s) aşmadığı günlerin akşam saatlerinde 

hava kararmadan önce yerden 1-2 m yükseğe kurulmuş; sabah gün ışıdıktan sonra saat 

08.00 ila 09.00 arasında toplanmışlardır. Işık tuzaklarının kondukları çevreye ait bilgiler 

ve üreme kaynağına olan mesafeleri bir deftere kaydedilmiştir. (McNelly 1989, Alten ve 

ark. 2000). CDC minyatür ışık tuzağının kurulumu Şekil 3.10’da gösterilmiştir. 

Erişkin sivrisineklerin morfolojiye dayalı identifikasyonunda önemli vucüt 

yapılarının zarar görmeden öldürülmesi gerekmektedir. Ağız asipratörü ile yetiştirme 

kafeslerinden veya ışık tuzaklarının tül kafeslerinden alınan erişkin sivrisinekler, ağız 

kısmında kloroform emdirilmiş pamuk bulunan erlenmeyere dikkatlice nakledilmiştir. 

Kloroform, erişkin sivrisineklerin fazla çırpınarak zarar görmeden çok kısa bir süre 

içerisinde ölmesini sağlamaktadır. Kloroformun etksini tam olarak göstermesi için 

erişkin sivrisinekler ortalama beş dakika süre ile erlenmeyer içerisinde hava almadan 

bekletilmişlerdir (Merdivenci 1984, p. 70). 
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Öldürülen erişkin sivrisinekler ilk olarak cinsiyetlerine göre ayrılmışlardır. 

Erkek sivrisinekler, ağızları sıkıca kapatılmış olan 9 cm derinlik ve 6 cm çapa sahip cam 

kavanozlar içerisinde kurutma kağıdı üzerinde korunmuşlardır. Cam kavanozların 

içerisine naftalin tabletleri yerleştirilmiştir.  

Dişiler identifikasyona hazır bir hale getirilerek ağzı sıkıca kapanabilen plastik 

saklama kapları içerisinde saklanmıştır. Bu amaçla nikel kaplamalı toplu iğneler, 

eşkenar üçgen şeklinde kesilmiş karton kağıtların taban kısmından saplanmıştır. Karton 

kağıdın uç kısmına, dışarıya taşmayacak şekilde bir miktar şeffaf tırnak cilası 

sürülmüştür. Erişkin dişi sivrisinekler toraks ile abdomen arasından dik pozisyonda 

(dorso-ventral) yapıştırılmıştır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise toraks 

kısmından ve yana yatık pozisyonda yapıştırılmıştır (Merdivenci 1984, p. 70). 

Sivrisinekler kuruduktan sonra esnekliklerini kaybederek kırılgan olmaktadırlar. Bu 

durum identifikasyon esnasında predispozisyon sorunlarının yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, yapıştırma işleminin hemen ardından bacak ve kanatlara uygun 

pozisyon verilip bu şekilde kurumaları sağlanmıştır. Saklama kaplarının tabanı mantar 

tabaka ile kaplanmıştır. Yapıştırılan ve pozisyon verilen örnekler sıra ile mantar 

tabakalara iğnelenmiştir. Her saklama kabının üzerine örneklerin alındığı yere ait kayıt 

numarası yazılmıştır. 

Saklanan örnekleri, diğer artropodlar veya mantarlar gibi farklı etkenlerin yıkıcı 

etkilerinden korumak için saklama kaplarının ağzı sıkıca kapatılmış ve içerisine naftalin 

tabletleri konmuştur (Merdivenci 1984, p. 66). 

İdentifikasyon esnasında, önceden hazırlanmış preparatlar petri kabının içerisine 

konulan küçük plastik hamurlara iğnelenerek, farklı açılardan inceleme imkanı 

sağlanmıştır. Teşhis esnasında morfolojik kriterle ait renk farklarının daha iyi 

algılanabilmesi için beyaz ışık kullanılmıştır. Dişi sivrisineğin identifikasyonu 

esnasında pozisyonu Şekil 3.11’de gösterilmiştir. 

Tür tespitleri yapılan sivrisinekler saklama kaplarına yerleştirilirken, dikdörtgen 

şeklinde kesilen kağıtlara tür ismi yazılarak mantar tabaka üzerine birlikte iğnelenmiştir. 

Tür identifikasyonu sonrası mantar tabakalara iğnelenen sivrisinekler Şekil 3.12’de 

gösterilmiştir. 

Stereo mikroskop altında yapılan tür identifikasyonları, çeşitli tür ayrımına 

ilişkin kaynaklar (Postiglione ve ark. 1973, Kasap ve Kasap 1983a, Harbach 1985, 
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Cranston ve ark. 1987, Glick 1992, Darsie ve Samanidou–Voyadjoglou 1997, 

Samanidou–Voyadjoglou ve Harbach 2001) ve elektronik ortamda yazılı Avrupa 

sivrisinekleri tür ayrım anahtarı (Schaffner ve ark. 2001) kullanılarak yapılmıştır. 

Tür ayrımları yapılan sivrisinekler, Doç. Dr. Bülent ALTEN* ve Yard. Doç. 

Fatih Mehmet ŞİMŞEK** tarafından değerlendirilerek bulunan türlerin doğruluğu 

onaylanmıştır. EBAL laboratuvarında, teşhis edilen türlerin morfolojik kriterlerini 

belirleyen yapıları dijital ortamda fotoğraflanmıştır. Bu amaçla Leica MZ 75 stereo 

mikroskop ve buna bağlı bilgisayarlı görüntüleme sistemi kullanılmıştır.  

Sivrisinek türlerinin görülme oranları arasındaki farklılığı karşılaştırmak üzere 

x2 testi uygulanmıştır.  

                                                 
* Hacettepe Üniveristesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı 
** Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı 
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Şekil 3.1: CDC minyatür ışık tuzağı (metal siperlik, tül kafes ve akü) 

 

 

Şekil 3.2: CDC minyatür ışık tuzağı (ampul ve pervanenin bulunduğu silindirik kısım) 
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Şekil 3.3: Larva ve pupa toplama kepçesi 

 

 

Şekil 3.4: Yetiştirme kafesi 
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Şekil 3.5: Yetiştirme kabı 

 

 

Şekil 3.6: Ağız aspiratörü 
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Şekil 3.7: Preparat saklama kabı 

 

Şekil 3.8: Stereo mikroskop 
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Şekil 3.9: Su yüzeyinden larva ve pupa taraması 

 

 

Şekil 3.10: CDC minyatür ışık tuzağının kurulumu 
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Şekil 3.11: Dişi sivrisineğin identifikasyonu esnasında pozisyonu 

 

 

Şekil 3.12: Tür identifikasyonu sonrası mantar tabakalara iğnelenen sivrisinekler 
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4. BULGULAR 

4.1.İdentifiye Edilen Sivrisinek Türleri 
Çalışmada sivrisineklerin cinsiyet ayrımı, anten üzerindeki kılların erkeklerde 

yoğun ve uzun (Şekil 4.1), dişilerde ise seyrek ve kısa oluşuna göre (Şekil 4.2) 

yapılmıştır.  

Tür ayrımı dişiler üzerinden yapıldı. Buna göre çalışmada beş cinse ait sekiz 

adet sivrisinek türü tespit edilmiştir. Bu türler, Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 

1830) (Şekil 4.3 - 4.7), Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) (Şekil 4.8 - 

4.14), Anopheles maculipennis kompleks (Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 

1903 hariç) (Şekil 4.15 - 4.20), Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 (Şekil 4.21 - 

4.27), Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 (Şekil 4.28 - 4.35), Culiseta (Culiseta) 

annulata (Schrank, 1776) (Şekil 4.36 - 4.41), Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata 

(Macquart, 1838) (Şekil 4.42 - 4.45), Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 

1771) (Şekil 4.46 - 4.51)’tur. 

4.2.Çalışmada Bulunan Türlerin Dağılımı 
Tez çalışması sonucunda, tespit edilen sivrisinek türlerinin ilçelere göre dağılımı 

Tablo 4.1’de sunulmuştur. Anopheles claviger 7, Anopheles maculipennis kompleks 

(An. sacharovi hariç) 6, Cs. longiareolata 4, Cs. annulata 2, Ae. vexans 1, Cx. hortensis 

1 ve Oc. caspius 1 ilçede rastlanmıştır. Culex pipiens ise çalışma alanını kapsayan 23 

ilçenin hepsinde rastlanan tek tür olmuştur. 

Larva ve pupa örnekleme çalışmaları sonucunda 23 ilçeden, 803‘ü erkek 

(%42,53) ve 1085‘i dişi (%57,47) olmak üzere toplam 1888 adet sivrisinek elde 

edilmiştir. Işık tuzakları ile yapılan örnekleme çalışmaları sonucunda ise 12 ilçeden, 

23’ü erkek (%22,78) ve 78’i dişi (%77,22) olmak üzere toplam 101 adet sivrisinek elde 

edilmiştir. Genel toplamda, saha çalışmaları süresince 826’sı erkek (%41,53) ve 1163’ü 

dişi (%58,47) olmak üzere toplam 1989 adet erişkin sivrisinek elde edilmiştir. 

Larva ve pupadan yetiştirilen sivrisineklerin tür tespitleri sonucunda en çok elde 

edilen tür 992 adet (%91,43) ile Culex pipiens olarak belirlenmiştir. İkinci sırada 32 

adet (%2,95) ile Culiseta longiareolata ve üçüncü sırada 22 adet (%2,03) ile Anopheles 

maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) en çok rastlanan türler olmuştur. Larva ve 



 99

pupadan yetiştirilerek elde edilen sivrisinek türlerinin ilçelere göre sayısal dağılımı 

Tablo 4.2’de verilmiştir. Larva ve pupadan yetiştirilen sivrisinek türlerinin görülme 

oranları ve bu oranlar arasındaki farklılığın önemlilik derecesi Tablo 4.2’ verilmiştir.  

Işık tuzakları ile toplanan sivrisineklerin tür tespitleri sonucunda tek tür olarak 

78 adet (%100) Culex pipiens bulunmuştur. 

Larva ve pupadan yetiştirilerek identifiye edilen sivrisinek türlerinin örnek alma 

yerlerine göre dağılımları Tablo 4.3’te verilmiştir. Tablo 4.3’e göre larva ve pupa 

toplanan toplam 71 üreme yerinde, en sık rastlanan türler sırası ile Culex pipiens 

(%92,96), Anopheles claviger (%11,27) ve Anopheles maculipennis kompleks (An. 

sacharovi hariç) (%11,27) olmuştur. 

Larva ve pupadan yetiştirilerek tespit edilen sivrisinek türlerinin aylara göre 

sayısal dağılımları Tablo 4.4’te verilmiştir. Tablo 4.4’e göre, larva ve pupadan 

yetiştirilen dişi sivrisinek miktarı en fazla 241 adet (%22,21) ile Haziran ayında elde 

edilmiştir.  

Yıllara göre, larva ve pupadan yetiştirilen sivrisinek türlerinin görülme oranları 

ve bu oranlar arasındaki farklılığın önemlilik derecesi Tablo 4.4’te verilmiştir.  

Işık tuzakları ile toplanan dişi sivrisinek miktarı ise en fazla 27 adet (%34,62) ile 

Temmuz ayında elde edilmiştir. 

4.3.Çalışmada Saptanan Habitat Tipleri 
Çalışmada 14 farklı üreme habitatı belirlenmiştir.  

a) Araba lastiği: Kullanılmış araba lastiklerinin çevreye atılması sonucu, 

lastiklerin içinde biriken yağmur sularının sivrisinekler için uygun birer üreme habitatı 

oluşturdukları tespit edilmiştir (Şekil 4.52). 

b) Bataklık: Göl, akarsu ve derelerin kıyılarındaki bataklık bölgelerdir. Bataklık 

çevresinde saz gibi çeşitli bataklık bitkilerinin sıkça bulunduğu görülmüştür. Genellikle 

sığ sular olup, kirli veya temiz nitelikte bulunmuşlardır (Şekil 4.53). 

c) Bodrum: İnşaat halinde veya tamamlanmış binaların bodrum katlarında, 

taban suyunun yüksekliği, yağmur sularının birikmesi, su tesisatı kaçakları gibi 

nedenlerle biriken suların oluşturduğu üreme habitatları olarak tespit edilmiştir (Şekil 

4.54). 
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d) Dere: Dereler çoğunlukla kış ve ilkbahar aylarında aktif olmakla birlikte, yaz 

aylarında kurumaktadır. Şehir merkezine yakın yerlerdeki derler ıslah çalışmaları 

sonucu beton kanallar ile denize bağlanmışardır. Dere kenarları boyunca, suyun durgun 

olduğu otlar arasında kalan kısımların sivrisinekler için uygun üreme yerleri olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 4.55). 

e) Geçici doğal gölet: Akarsu taşkınlarının meydana getirdiği, oldukça geniş 

alana yayılmış sığ sular olduğu belirlenmiştir. Geçici göletler genellikle yaz aylarında 

kurumaktadırlar (Şekil 4.56). 

f) Kalıcı doğal gölet: Kenarlarda sığ, orta kısımlarında oldukça derin ve güneşe 

açık oldukları görülmüştür. Kenar kısımlarında su bitkileri bulunmuştur (Şekil 4.57). 

g) Fosseptik çukuru: Şehrin periferinde yer alan bazı bölgelerde, alt yapı 

sorunları nedeni ile atık suların uzaklaştırılması yapılamamaktadır. Bu atık suların 

çevredeki çukurlarda toplandıkları belirlenmiştir. Su yüzeyinde genellikle atık 

maddelerin oluşturduğu bir tabaka görülmüştür. Araştırma süresince az sayıda fosseptik 

çukuruna rastlanmıştır (Şekil 4.58). 

h) Göl: Göl kenarlarında, suyun taşlar veya otlar arasında kalan durgun 

kısımları sivrisinekler için uygun üreme yerleri oluşturdukları belirlenmiştir. Sanayi 

atıklar sonucunda göllerde organik ve inorganik kirlenmelere rastlanmıştır (Şekil 4.59). 

i) Havuz: Beton veya kerpiçten yapılmış su rezervleridir. Çeşitli büyüklük ve 

derinliklerde yapılmışlardır. Dekoratif amaçlı yapılmış olan süs havuzlarının devir daim 

motorlarının çalıştırılmaması sonucu, içerisinde bulunan durgun suların sivrisinekler 

için uygun üreme habitatları olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.60). 

j) Kuyu: Genellikle terk edilmiş veya kullanılmayan kuyuların sivrisinekler için 

uygun üreme yerlerini oluşturdukları belirlenmiştir (Şekil 4.61). 

k) Su birikintisi: Yağmur suları, çeşme ayakları ve yalaklardan akan sular, vb. 

nin otlar arasında veya yol kenarlarındaki çukur yerlerde birikmesiyle meydana gelen 

üreme habitatları oldukları belirlenmiştir (Şekil 4.62). 

l) Su deposu: Bina, işletme ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde su ihtiyacını 

karşılamak için kullanılan büyük hacimli, derin ve betonarme yapılardır. Kapaklı veya 

üstü açık olabildikleri belirlenmiştir (Şekil 4.63). 
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m) Su kanalı: Su rezervlerinden suyun farklı yerlere dağıtılması veya atık 

suların uzaklaştırılması amacı ile yapılmış kanalların, özellikle suyun yavaş aktığı kenar 

kısımlarının sivrisinekler için uygun üreme habitatları olduğu belirlenmiştir (Şekil 

4.64). 

n) Su saklama kapları: Suyun kısa süreli saklanması amaçlı metal, plastik, 

fiber gibi çeşitli malzemeden üretilmiş, küçük hacimli kaplardır. Su bidonları, su 

kovaları, çıkarılmış eski küvetler vb. olarak belirlenmişlerdir (Şekil 4.65).  

Aedes vexans’a 2, An. claviger’e 6, An. maculipennis kompleks’e (An. sacharovi 

hariç) 5, Cs. annulata’ya 2, Cs. longiareolata’ya 3, Oc. caspius’a 2 ve Cx. hortensis’e 1 

habitat tipinde rastlanmıştır. Culex pipiens, 14 farklı habitat tipinin tümünde rastlanan 

tek tür olmuştur. Tespit edilen türlerin, habitat tiplerine göre dağılımı Tablo 4.5’te 

verilmiştir. 

Çalışmada larva ve pupa toplanan habitat tipleri ve ilçelere göre dağılımı Tablo 

4.6’da verilmiştir. Çalışmada larva ve pupa toplanan habitat tiplerinin ilçelere göre 

sayısal dağılımı Tablo 4.7’de verilmiştir. Tablo 4.7’ye göre larva ve pupa toplama 

çalışmalarında en çok örnekleme yapılan habitat tipleri sırası ile su birikintisi (16), dere 

(13) ve su kanalı (9) olmuştur. En çok örnekleme yapılan ilçeler ise Beykoz (13), 

Ümraniye (7), Sarıyer (5) ve Gaziosmanpaşa (5) olmuştur.  
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Tablo 4.1: Tespit edilen sivrisinek türlerinin ilçelere göre dağılımı 

İlçeler (İlçe sayısı=23) A
e.
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 c
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 c
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Avcılar  X   X  X  
Bahçelievler       X  
Bakırköy       X  
Beşiktaş       X  
Beykoz  X X X   X  
Büyükçekmece   X    X  
Çatalca  X X    X  
Esenler  X     X  
Eyüp X  X    X X 
Gaziosmanpaşa  X X    X  
Kadıköy       X  
Kağıthane       X  
Kartal     X  X  
Küçükçekmece  X     X  
Maltepe       X  
Pendik       X  
Sarıyer   X    X  
Silivri       X  
Şile  X     X  
Tuzla    X   X  
Ümraniye     X  X  
Üsküdar     X  X  
Zeytinburnu      X X  
İlçelere göre görülme oranı 1/23 7/23 6/23 2/23 4/23 1/23 23/23 1/23
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Tablo 4.2: Larva ve pupadan yetiştirilerek elde edilen sivrisinek türlerinin ilçelere göre 
sayısal dağılımı 
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 c
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İlçeler # % # % # % # % # % # % # % # % # 
Avcılar   0 8 21,1  0  0 5 13,2  0 25 65,8   0 38
Bahçelievler   0   0  0  0  0  0 6 100   0 6
Bakırköy   0   0  0  0  0  0 21 100   0 21
Beşiktaş   0   0  0  0  0  0 19 100   0 19
Beykoz   0 3 1,42 2 0,95 5 2,37  0  0 201 95,3   0 211
Büyükçekmece   0   0 3 5,56  0  0  0 51 94,4   0 54
Çatalca   0 1 1,79 7 12,5  0  0  0 48 85,7   0 56
Esenler   0 1 8,33  0  0  0  0 11 91,7   0 12
Eyüp 3 5,36   0 5 8,93  0  0  0 46 82,1 2 3,57 56
Gaziosmanpaşa   0 1 1,67 4 6,67  0  0  0 55 91,7   0 60
Kadıköy   0   0  0  0  0  0 22 100   0 22
Kağıthane   0   0  0  0  0  0 68 100   0 68
Kartal   0   0  0  0 16 42,1  0 22 57,9   0 38
Küçükçekmece   0 2 7,14  0  0  0  0 26 92,9   0 28
Maltepe   0   0  0  0  0  0 21 100   0 21
Pendik   0   0  0  0  0  0 31 100   0 31
Sarıyer   0   0 1 1,37  0  0  0 72 98,6   0 73
Silivri   0   0  0  0  0  0 15 100   0 15
Şile   0 2 5,71  0  0  0  0 33 94,3   0 35
Tuzla   0   0  0 8 10,8  0  0 66 89,2   0 74
Ümraniye   0   0  0  0 5 7,25  0 64 92,8   0 69
Üsküdar   0   0  0  0 6 42,9  0 8 57,1   0 14
Zeytinburnu   0   0  0  0  0 3 4,69 61 95,3   0 64

3 0,28 18 1,66 22 2,03 13 1,2 32 2,95 3 0,28 992 91,4 2 0,18 1085Toplam 
Ö d  c  bc  c  b  d  a  d  

# - Sivrisinek sayısı 
Ö (Oransal Farkın Önemliliği) - Farklı harf ile ifade edilen oranlar arasındaki farklılık önemlidir (P<0,05) 
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Tablo 4.3: Larva ve pupadan yetiştirilerek identifiye edilen sivrisinek türlerinin örnek 
alma yerlerine göre dağılımları 

Örnek Alınan yer sayısı 
(Toplam 71 yer) A
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Avcılar 1   X         X   
Avcılar 2             X   
Avcılar 3         X       
Bahçelievler             X   
Bakırköy             X   
Beşiktaş             X   
Beykoz 1             X   
Beykoz 2             X   
Beykoz 3             X   
Beykoz 4             X   
Beykoz 5       X     X   
Beykoz 6   X         X   
Beykoz 7             X   
Beykoz 8             X   
Beykoz 9             X   
Beykoz 10             X   
Beykoz 11   X         X   
Beykoz 12     X       X   
Beykoz 13             X   
Büyükçekmece 1     X           
Büyükçekmece 2             X   
Büyükçekmece 3             X   
Büyükçekmece 4             X   
Çatalca 1     X       X   
Çatalca 2   X X       X   
Esenler   X         X   
Eyüp 1             X   
Eyüp 2             X   
Eyüp 3 X   X       X X 
Eyüp 4 X   X       X X 
Gaziosmanpaşa 1     X       X   
Gaziosmanpaşa 2             X   
Gaziosmanpaşa 3             X   
Gaziosmanpaşa 4   X         X   
Gaziosmanpaşa 5             X   
Kadıköy             X   
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Örnek Alınan yer sayısı 
(Toplam 71 yer) A

e.
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Kağıthane 1             X   
Kağıthane 2             X   
Kağıthane 3             X   
Kartal 1         X   X   
Kartal 2             X   
Küçükçekmece 1             X   
Küçükçekmece 2   X             
Maltepe 1             X   
Maltepe 2             X   
Maltepe 3             X   
Pendik             X   
Sarıyer 1             X   
Sarıyer 2             X   
Sarıyer 3             X   
Sarıyer 4             X   
Sarıyer 5     X       X   
Silivri             X   
Şile 1             X   
Şile 2   X             
Şile 3             X   
Tuzla 1       X     X   
Tuzla 2             X   
Tuzla 3             X   
Ümraniye 1             X   
Ümraniye 2             X   
Ümraniye 3             X   
Ümraniye 4             X   
Ümraniye 5             X   
Ümraniye 6             X   
Ümraniye 7         X       
Üsküdar         X   X   
Zeytinburnu 1             X   
Zeytinburnu 2           X X   
Zeytinburnu 3             X   
Zeytinburnu 4             X   
N (Sivrisinek görülen yer 
sayısı) 2 8 8 2 4 1 66 2
Dağılım  % (N x100 / 71) 2,82 11,27 11,27 2,82 5,63 1,41 92,96 2,82
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Tablo 4.4: Aylara ve yıllara göre larva ve pupadan elde edilen dişi sivrisinek sayıları ve görülme oranları 
Türler Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam 
2003 # % # % # % # % # % # % # % Ö 
Ae. vexans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
An. claviger 8 29,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,33 b 
An. maculipennis kompleks  
(An.sacharovi hariç) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

Cs. annulata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
Cs. longiareolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 57,14 16 6,67 b 
Cx. hortensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
Cx. pipiens 19 70,37 79 100 49 100 22 100 35 100 12 42,86 216 90 a 
Oc. caspius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
Toplam 27 100 79 100 49 100 22 100 35 100 28 100 240 100  

 
2004  % Ö 
Ae. vexans 0 0 0 0 0 0 3 1,39 0 0 0 0 3 0,36 de 
An. claviger 0 0 2 1,23 3 1,84 2 0,93 2 2,44 1 3,23 10 1,18 cd 
An. maculipennis kompleks 
(An.sacharovi hariç) 0 0 3 1,85 5 3,07 7 3,24 6 7,32 1 3,23 22 2,60 b 

Cs. annulata 5 2,62 0 0 8 4,91 0 0 0 0 0 0 13 1,54 bc 
Cs. longiareolata 0 0 0 0 16 9,82 0 0 0 0 0 0 16 1,89 bc 
Cx. hortensis 0 0 3 1,85 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,36 de 
Cx. pipiens 186 97,38 154 95,06 131 80,37 202 93,52 74 90,24 29 93,55 776 91,83 a 
Oc. caspius 0 0 0 2 0,93 0 0 0 0 2 0,24 e 
Toplam 191 100 162 100 163 100 216 100 82 100 31 100 845 100  

 
2003 + 2004  % Ö 
Ae. vexans 0 0 0 0 0 0 3 1,26 0 0 0 0 3 0,28 d 
An. claviger 8 3,67 2 0,83 3 1,42 2 0,84 2 1,71 1 1,69 18 1,66 c 
An. maculipennis kompleks 
(An.sacharovi hariç) 0 0 3 1,24 5 2,36 7 2,94 6 5,13 1 1,69 22 2,03 bc 

Cs. annulata 5 2,29 0 0 8 3,77 0 0 0 0 0 0 13 1,20 c 
Cs. longiareolata 0 0 0 0 16 7,55 0 0 0 0 16 27,12 32 2,95 b 
Cx. hortensis 0 0 3 1,24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,28 d 
Cx. pipiens 205 94,04 233 96,68 180 84,91 224 94,12 109 93,16 41 69,49 992 91,43 a 
Oc. caspius 0 0 0 0 0 0 2 0,84 0 0 0 0 2 0,18 d 
Toplam 218 100 241 100 212 100 238 100 117 100 59 100 1085 100  

# - Sivrisinek sayısı 
Ö (Oransal Farkın Önemliliği) - Farklı harf ile ifade edilen oranlar arasındaki farklılık önemlidir (P<0,05)   
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Tablo 4.5: Tespit edilen türlerin habitat tiplerine göre dağılımı 

Üreme Habitatları A
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 c
la

vi
ge

r 

A
n.

 m
ac

ul
ip

en
ni

s 
ko

m
pl

ek
s 

(A
n.

sa
ch

ar
ov

i h
ar

iç
) 

C
s.

 a
nn

ul
at

a 

C
s.

 lo
ng

ia
re

ol
at

a 

C
x.

 h
or

te
ns

is
 

C
x.

 p
ip

ie
ns

 

O
c.

 c
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Araba lastiği  X     X  
Bataklık       X  
Bodrum       X  
Dere  X X    X  
Doğal gölet (geçici) X  X    X X 
Doğal gölet (kalıcı)  X X    X  
Fosseptik çukuru       X  
Göl    X   X  
Havuz     X X X  
Kuyu  X     X  
Su birikintisi  X X X   X  
Su deposu     X  X  
Su kanalı X X X    X X 
Su saklama kapları     X  X  
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Tablo 4.6: Çalışmada larva ve pupa toplanan habitat tipleri ve ilçelere göre dağılımları 
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Avcılar         X X  X   
Bahçelievler            X   
Bakırköy         X      
Beşiktaş         X      
Beykoz X   X  X   X  X  X  
Büyükçekmece           X    
Çatalca    X       X    
Esenler             X  
Eyüp    X X        X  
Gaziosmanpaşa    X       X    
Kadıköy         X      
Kağıthane           X X X  
Kartal    X     X      
Küçükçekmece           X  X  
Maltepe   X    X    X    
Pendik           X    
Sarıyer  X    X       X X 
Silivri    X           
Şile    X     X      
Tuzla        X   X    
Ümraniye X  X X          X 
Üsküdar         X      
Zeytinburnu         X      
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Tablo 4.7: Çalışmada larva ve pupa toplanan habitat tiplerinin ilçelere göre sayısal dağılımı 
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Avcılar         1 1  1   3
Bahçelievler            1   1
Bakırköy         1      1
Beşiktaş         1      1
Beykoz 2   3  1   2  4  1  13
Büyükçekmece           4    4
Çatalca    1       1    2
Esenler             1  1
Eyüp    1 1        2  4
Gaziosmanpaşa    3       2    5
Kadıköy         1      1
Kağıthane           1 1 2  4
Kartal    1     1      2
Küçükçekmece           1  1  2
Maltepe   1    1    1    3
Pendik           1    1
Sarıyer  1    1       2 1 5
Silivri    1           1
Şile    2     1      3
Tuzla        2   1    3
Ümraniye 1  3 1          2 7
Üsküdar         1      1
Zeytinburnu         3      3
Toplam 3 1 4 13 1 2 1 2 12 1 16 3 9 3 71
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Şekil 4.1: Erkek sivrisinek anteninde yoğun ve uzun kıllar. 

 

 

Şekil 4.2: Dişi sivrisinek anteninde seyrek ve kısa kıllar. 
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Şekil 4.3: Aedes vexans (Dişi) 
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Şekil 4.4: Aedes vexans (Maksiller palplerde soluk ve koyu renkte pullar) 

 

 

Şekil 4.5: Aedes vexans (Hortumun soluk renkte median bölgesi) 
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Şekil 4.6: Aedes vexans (Arka bacak tarsomerlerinde soluk renkli pulların oluşturduğu 
dar bazal halkalar) 

 

 

Şekil 4.7: Aedes vexans (Abdominal tergumlarda, soluk renkli bantların medialindeki 
çentik) 
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Şekil 4.8: Anopheles claviger (Dişi) 

 

 

Şekil 4.9: Anopheles claviger (Antende seyrek ve iyi gelişmemiş kıllar) 
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Şekil 4.10: Anopheles claviger (İnteroküler aralıkta uzun ve beyaz pullardan oluşan 
demet) 

 

 

Şekil 4.11: Anopheles claviger (Maksiller palplerin 5. segmenti tamamen koyu renkte) 
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Şekil 4.12: Anopheles claviger (Maksiller palplerin bazalinde (segment 2) dikleşmiş pullar) 

 

 

Şekil 4.13: Anopheles claviger (Preskutumda soluk renkli pullardan yama (a) ve skutumda 
grimsi renkte median bant (b)) 

a

b
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Şekil 4.14: Anopheles claviger (Kanat pulları tümüyle koyu renkte ve kanat beneksiz) 
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Şekil 4.15: Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) (Dişi) 

 

 

Şekil 4.16: Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) (Anten üzerinde seyrek 
ve iyi gelişmemiş kıllar (a) ve maksiller  palplerin 5. segmenti tamamen koyu 
renkte (b)) 

a 

b 
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Şekil 4.17: Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) (İnteroküler aralıkta 
uzun ve beyaz pullar demeti) 

 

 

Şekil 4.18: Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) (Maksiller palplerin 
bazalinde (segment 2) dikleşmiş pullar) 
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Şekil 4.19: Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) (Skutum integumenti 
koyu kahverenkli ve üzerinde grimsi median bant) 

 

 

Şekil 4.20: Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi hariç) (Kanat pulları tümüyle koyu 
renkte. Enine damarlar ve çatallanmalarda dört adet belirgin koyu renkli benek (a) ve 
apikal saçakta soluk renkli benek (b)) 

b 

a a a 

a 
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Şekil 4.21: Culex hortensis (Dişi) 

 

 

Şekil 4.22: Culex hortensis (Labyumda belirgin soluk renkli bir halka yok) 
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Şekil 4.23: Culex hortensis (Postspirakular bölgede pullar) 

 

 

Şekil 4.24: Culex hortensis (Aşağı mezepimeral bölgede bir adet seta) 
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Şekil 4.25: Culex hortensis (Prealar bölgede en az iki adet pul) 

 

 

Şekil 4.26: Culex hortensis (1. çift bacakların tibiasında soluk renkte apikal halka) 
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Şekil 4.27: Culex hortensis (1. çift bacakların koksasında soluk ve koyu renkli pullar) 
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Şekil 4.28: Culex pipiens (Dişi) 

 

 

Şekil 4.29: Culex pipiens (Labyummda belirgin soluk renkli bir halka yok) 
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Şekil 4.30: Culex pipiens (Prealar (a) ve postspirakular (b) bölgede pul yok. Bir adet aşağı 
mezepimeral seta (c) mevcut) 

 

 

Şekil 4.31: Culex pipiens (1. çift bacakların tibiası tamamen koyu renkli pullarla kaplı) 

  a 

 b 

c
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Şekil 4.32: Culex pipiens (1. çift bacakların koksasında soluk ve koyu renkli pullar) 

 

 

Şekil 4.33: Culex pipiens (2. çift bacakların tibiası tamamen koyu renkli pullarla kaplı) 
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Şekil 4.34: Culex pipiens (3. çift bacakların tibiası tamamen koyu renkli pullarla kaplı ve 
tarsomer I’in uzunluğu (t) hemen hemen tibianın uzunluğuna (T) eşit) 

 

 

Şekil 4.35: Culex pipiens (Subkostal damarın apeksi ile (a) R2-R3 çatal kökü (b) hizaları 
eşit veya R2-R3 çatal kökü hizası, kanat köküne daha yakın 

 t 

T 

a 

b 
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Şekil 4.36: Culiseta annulata (Dişi) 
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Şekil 4.37: Culiseta annulata (Maksiller palplerde soluk ve koyu renkte pullar) 

 

 

Şekil 4.38: Culiseta annulata (Kanatta koyu renkte pulların oluşturduğu benekler) 
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Şekil 4.39: Culiseta annulata (Skutumda iki lateral beyaz benek) 

 

 

Şekil 4.40: Culiseta annulata (1., 2. ve 3. çift bacakların femurlarının 1/3 distal bölümünde, 
soluk renkli subapikal halka) 
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Şekil 4.41: Culiseta annulata (Abdomenin 3., 4. ve 5. tergitlerinin deseninde, birer adet 
soluk renkli bazal bant) 
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Şekil 4.42: Culiseta longiareolata (Dişi). 

 

 

Şekil 4.43: Culiseta longiareolata (Maksiller palplerde soluk ve koyu renkte pullar) 
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Şekil 4.44: Culiseta longiareolata (Kanat üzerinde, koyu renkte pulların oluşturduğu 
benekler) 

 

 

Şekil 4.45: Culiseta longiareolata (Skutumda tipik olarak “lir” deseni oluşturan ve 
uzunlamasına seyreden üç adet beyaz bant) 
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Şekil 4.46: Ochlerotatus caspius (Dişi) 

 

 

Şekil 4.47: Ochlerotatus caspius (Hortumun soluk renkte median bölgesi (a) ve maksiller 
palplerde soluk ve koyu renkte pullar (b)) 

a 

b 
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Şekil 4.48: Ochlerotatus caspius (Aşağı mezepimeral bölgede setalar) 

 

 

Şekil 4.49: Ochlerotatus caspius (Postprokoksal bölgede pulların oluşturduğu yama) 
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Şekil 4.50: Ochlerotatus caspius (Skutumda sarı ve krem/beyaz renkte pullar ve 
krem/beyaz renkli pulların oluşturduğu devamlı uzanan bantlar) 

 

 

Şekil 4.51: 3. çift bacakların tarsomer II’nin (t2) bazal (a) ve apikal (b) kısmında soluk 
renkli halka 

t2 

a 

b 
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Şekil 4.52:Araba lastiği 

 

 

Şekil 4.53: Bataklık 

 

 

Şekil 4.54: Bodrum 
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Şekil 4.55: Dere 

 

 

Şekil 4.56: Doğal gölet (geçici) 

 

 

Şekil 4.57: Doğal gölet (kalıcı) 
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Şekil 4.58: Fosseptik çukuru 

 

 

Şekil 4.59: Göl 

 

 

Şekil 4.60: Havuz 
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Şekil 4.61: Kuyu 

 

 

Şekil 4.62: Su birikintisi 

 

 

Şekil 4.63: Su deposu 
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Şekil 4.64: Su kanalı 

 

 

Şekil 4.65: Su saklama kapları (küvet, bidon, kova vb.) 
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5. TARTIŞMA 

Merdivenci (1984)’nin yazdığı "Türkiye Sivrisinekleri" adlı monografi bu 

konuda yapılmış en kapsamlı yayındır. Bu kitapta Türkiye’de 55 türün varlığı 

bildirilmiştir. Ancak o zamanki bilgilerin ışığında 2 tür, alt tür (Anopheles maculipennis 

melanoon ve Anopheles maculipennis messeae) olarak belirtilmiştir. Daha sonra 

Ramsdale ve ark. (2001) yapılan çalışmaları gözden geçirerek Türkiye’de bulunan 

sivrisinek türlerinin güncel bir listesini yapmıştır. Bu listeye göre yurdumuzda toplam 

48 türün varlığı bildirilmiştir. Merdivenci (1984)’nin bildirdiği türler arasında yer alan 

Ae. aegypti, An. melanoon, An. messeae, An. multicolor, An. sergentii, Cx. fatigans, Cx. 

univittatus, Cx. vagans, Cs. setivalva, Or. albionensis, Oc. annulipes, Oc. mariae ve Oc. 

quartus türleri (13 tür) Ramsdale ve ark. (2001)’nın listesinde yer almaz iken Ramsdale 

ve ark. (2001)’nın listesinde bulunan An. subalpinus, Oc. dorsalis, Oc. nigrocanus, Oc. 

phoeniciae, Oc. zammitii ve Cx. perexiguus türleri de (6 tür) Merdivenci (1984)’de 

bulunmamaktadır. 

Yurdumuzda son 26 yılda yapılan ve İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, 

Ankara, Kırşehir, Sivas, Şanlıurfa illerini kapsayan çalışmalarda (Bkz. Tablo 2.9) 38 

sivrisinek türü verilmiştir. Bu türlerden Ae. aegypti, Cx. apicalis, Cx. fatigans, Cx. 

univittatus, Cx. vagans, Oc. annulipes ve Oc. mariae türleri (7 tür) Ramsdale ve ark. 

(2001)’nın Türkiye sivrisinek listesinde yer almamaktadır. Yine Tablo’ya (Bkz. Tablo 

2.9) göre Ramsdale ve ark. (2001)’nın Türkiye sivrisinek listesinde yer alan An. 

pulcherrimus, An. subalpinus, Ae. cinereus, Cx. perexiguus, Cx. torrentium, Cs. 

fumipennis, Cs. morsitans, Cs. pulcripalpis, Cs. richiardii, Oc. excrucians, Oc. 

flavescens, Oc. lepidonotus, Oc. nigrocanus, Oc. phoeniciae, Oc. refiki, Oc. rusticus ve 

Oc. zammitii (17 tür) türlerine son 26 yıl içerisinde yapılan çalışma bölgelerinde 

rastlanmamıştır.  

İstanbul’da Mayıs–Ekim 2003 ve Mayıs-Ekim 2004 tarihleri arasında saha 

çalışmalarını yaptığımız bu çalışmada, beş cinse ait sekiz sivrisinek türünün varlığı 

tespit edilmiştir. Bu türler, Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830), Anopheles 

(Anopheles) claviger (Meigen, 1804), Anopheles maculipennis kompleks (An. sacharovi 

hariç), Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889, Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758, 

Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776), Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata 
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(Macquart, 1838), Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)’tur. Bu türlerinin 

tümü, Ramsdale ve ark. (2001) Türkiye sivrisinek listesinde bulunan ve son 26 yılda 

yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalarda (Bkz. Tablo 2.9) ve Merdivenci 

(1984) kitabındaki görülen türler arasında yer almaktadır.  

Türkiye’de son 26 yıl içinde yapılan araştırmalarda (Bkz. Tablo 2.9), 

çalışmamızda bulunan türlerden Aedes vexans, Adana, Ankara, Antalya ve İçel’de, 

Anopheles claviger, Adana, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa’da; Anopheles maculipennis, 

Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Kırşehir ve Sivas’ta; Culex hortensis, Antalya ve 

Muğla’da; Culex pipiens, Adana, Ankara, Antalya, İçel, Muğla ve Şanlıurfa’da; 

Culiseta annulata, Adana, Ankara ve Antalya’da; Culiseta longiareolata, Adana, 

Ankara, Antalya, İçel ve Şanlıurfa’da ve Ochlerotatus caspius, Adana, Ankara, Antalya, 

İçel ve Şanlıurfa ’da da tespit edilmiştir.  

Akalın (1936, kaynak: Merdivenci 1984, p. 155) “Anadolu makulipennisleri” 

konulu çalışmasında Anopheles maculipennis’e İstanbul’un Üsküdar, Beykoz, Beyoğlu 

ve Bakırköy ilçelerinde sık olarak, An. sacharovi’ye Küçükçekmece ilçesinde az sayıda 

ve An. superpictus’a Riva deresi civarında rastlandığını bildirmiştir. Ayrıca An. messeae 

türünün de İstanbul’un Asya ve Avrupa yörelerinde yaygın olarak bulunduğu 

belirtilmiştir.  

Çalışmamızda, İstanbul’da daha önce varlığı bildirilen (Akalın 1936, kaynak: 

Merdivenci 1984, p. 155) türlerden An. maculipennis komplekse (An. sacharovi hariç) 

Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer ilçelerinde 

rastlanmıştır. Çalışmamızda An. sacharovi, An. superpictus ve An. messeae’ya 

rastlanmamıştır. Ramsdale ve ark. (2001) An. messeae’nın Türkiye’deki varlığının 

hatalı kayıtlardan kaynaklandığını belirtmiş olup bu türü Türkiye sivrisinek listesinde 

yer vermemiştir.  

Değişik habitatları seçen sivrisinek türlerinin çevresel faktörlere karşı tolerans 

gösterdikleri, buna karşın az sayıda habitat tipinde üreyebilen türlerin ise toleransının az 

olmaktadır. Genel olarak da toleransı yüksek olan türlerin geniş alanlara yayılabildiği ve 

populasyon yoğunluklarının da diğer türlere göre yüksek olduğu bilinmektedir. Ayrıca 

farklı coğrafik bölgelerde bulunan bir türün, bulunduğu bölgenin üreme habitatı 

özelliklerine göre farklı habitat tiplerini kullanabildiği sık rastlanan bir durumdur 

(Şimşek 2004).  
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Kasap (1985) araştırma yerini belirtmediği çalışmasında 9 farklı habitat tipini 

(kalıcı göletler, geçici göletler, yapay göletler (havuz, depo), bataklıklar, kirli durgun 

sular (fosseptikler), göl kenarı su birikintileri, dereler, çeşme ayakları, kör kuyular); 

Alptekin ve Kasap (1997) Çukurova’da yaptığı çalışmasında 5 farklı habitat tipini 

(temiz kalıcı göletlerde, kirli kalıcı göletlerde, derelerde, geçici göletlerde, yapay 

göletlerde); Alten (1993) Muğla İli Ortaca ve Dalaman yörelerindeki çalışmasında 19 

farklı habitat tipini (bataklık, potehole, hayvan ayak izi, fosseptik, kanal (sulama–

drenaj), tekerlek izi, pamuk tarlası, mera, bahçe sulama havuzu, su kuyusu, kanal 

birikinti suları, ağaç oyukları, göl özleri, bidon, kova vb., tulumba su birikintisi, oto 

tekerlek içi, günlük orman içsuları, Sarısu çayı ve kenarı, Tersakan çayı ve kenarı); 

Şimşek (2004) Şanlıurfa’da yaptığı çalışmasında 14 farklı habitat tipini (gölet, dere, 

bataklık, pınar, mera-hayvan ayak izi, pirinç tarlası, sulama kanalı, drenaj kanalı, 

sulama arkı, atık su birikintisi, atık su kanalı, kuyu, havuz, yalak) ve Aldemir ve 

Boşgelmez (2006) Ankara Gölbaşı ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 5 farklı habitat 

tipini (göl kenarı, bataklık, sulu meralar, kanal ve havuz) belirtmiştir.  

Bu çalışmalarda (Alten 1993; Kasap1985; Şimşek 2004; Aldemir ve Boşgelmez 

2006; Alptekin ve Kasap1997) rastlanan habitatlarda bulunan türler Tablo 2.10’da 

verilmiştir.  

Çalışmamızda İstanbul’da 14 farklı habitat tipi (araba lastiği, bataklık, bodrum, 

dere, geçici doğal gölet, kalıcı doğal gölet, fosseptik çukuru, göl, havuz, kuyu,su 

birikintisi, su deposu, su kanalı, su saklama kapları) tespit edilmiştir.  

Çalışmamızda belirlenen 14 farklı habitat tipinden araba lastiğinde An. claviger, 

Cx. pipiens, bataklıkta Cx. pipiens, bodrumlarda Cx. pipiens, Derelerde An. claviger, 

An. maculipennis kompleks (An.sacharovi hariç), Cx. pipiens, geçici doğal gölette Ae. 

vexans, An. maculipennis kompleks (An.sacharovi hariç), Cx. pipiens, Oc. caspius, 

kalıcı doğal gölette An. claviger, An. maculipennis kompleks (An.sacharovi hariç), Cx. 

pipiens, fosseptik çukuru Cx. pipiens, gölde Cs. annulata, Cx. pipiens, Havuz Cs. 

longiareolata, Cx. hortensis, Cx. pipiens, kuyuda An. claviger, Cx. pipiens, su 

birikintisinde An. claviger, An. maculipennis kompleks (An.sacharovi hariç), Cs. 

annulata, Cx. pipiens, su deposunda Cs. longiareolata, Cx. pipiens, su kanalında Ae. 

vexans, An. claviger, An. maculipennis kompleks (An.sacharovi hariç), Cx. pipiens, Oc. 

caspius, su saklama kaplarında Cs. longiareolata, Cx. pipiens türleri tespit edilmiştir.  
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Culex pipiens’i en çok sayıda ve bütün habitat tiplerinde rastlamış olmamız onun 

çevresel koşullara karşı toleransının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Harbach 

(1988) da Cx. pipiens’in aşırı derecede kirli atık sulardan temiz su birikintileri ve su 

kaplarına kadar çok sayıda ve farklı üreme alanlarını kullanabilmekte ve populasyon 

yoğunluğu özellikle yerleşim bölgelerinde en üst seviyeye çıkabildiğini bildirmiştir.  

White (1978) Anopheles maculipennis kompleks adı altında onüç tür 

belirlemiştir. Bunlar dokuz palaearktik tür olan An. atroparvus Van Thiel, 1927, An. 

beklemishevi Stegnii ve Kabanova, 1976, An. labranchiae Falleroni, 1926, An. 

maculipennis s. s. Meigen, 1818, An. martinius Shingarev, 1926, An. melanoon Hackett, 

1934, An. messeae Falleroni, 1926, An. sacharovi Favre, 1903, An. sicualti Roubaud, 

1935 ve dört nearktik tür olan An. aztecus Hoffman, 1935, An. earlei Vargas, 1942, An. 

freeborni Aitken, 1939 ve An. occidentalis Dyar ve Knab, 1906’tir.  

Anopheles sacharovi, morfolojik olarak Anopheles maculipennis komplekse ait 

diğer türlerden ayrılabilmektedir. Anopheles maculipennis kompleksin diğer üyelerinde 

skutumda karakteristik olarak bulunan soluk renkteki grimsi median şerit An. 

sacharovi’de bulunmaz. Anopheles sacharovi’de skutum tümüyle sarımsı kahverengi 

olup skutumun lateral bölgeleri de hemen hemen medianda olduğu gibi sarımsı 

kahverengidir (Postiglione ve ark. 1973, Gutsevich ve ark. 1974, p. 101, Becker ve ark. 

2003, p. 178, Schaffner ve ark. 2001). 

Anopheles maculipennis kardeş türleri arasında çok yakın bir ilgi bulunmakla 

birlikte, morfolojik olarak da ayırımları hemen hemen imkansızdır. Eskiden bu yana, 

An. maculipennis komplekse ait türlerin ayrımında kullanılan yumurtaların morfolojik 

yapılarına dayalı ayrım anahtarları bile sınırlı bir güvenlirliğe sahiptir. Bunun dışında, 

çapraz yetiştirme deneyleri, larval setasyon, izoenzim analizi, kutiküler hidrokarbon 

kromatografisi ve sitotaksonomi gibi farklı identifikasyon metotları da kullanılmıştır. 

Bu tekniklerin, güvenilir olmamasının yanı sıra, zaman kaybına yol açması, tecrübeye 

ve teknik beceriye dayalı olması açısından dezavantajları vardır (Proft ve ark. 1999).  

Türkiye’de bu komplekse ait  An. maculipennis s. s., An. sacharovi ve An. 

subalpinus (3 tür)’un varlığı bildirilmiştir (Ramsdale ve ark. 2001).  

Karmaşık olması ve ayrıntılı çok değişik çalışmaları gerektirdiğinden 

çalışmamızda bu kompleksteki türlerin ayrımı üzerinde durulmamıştır. Ancak An. 

sacharovi, morfolojik olarak Anopheles maculipennis komplekse ait diğer türlerden 
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ayrılabildiğinden çalışmamızda “Anopheles maculipennis kompleks (An.sacharovi 

hariç)” olarak verilmiştir.  

Culex pipiens kompleks, farklı yazarlara göre birkaç tür, alt tür, form, ırk, 

fizyolojik varyantlar veya biyotiplerden oluşur. Bu kompleks holoarktik bölgede 

bulunan Linnaeus, Forskal, Say, Coquillett, Theobald ve Martini ve Avusturalya alt 

türleri olan Dobrotworsky ve Drummond, Dobrotworsky isimlerini içermektedir 

(Becker ve ark. 2003, p. 295). Neotiplerin düzenlenmesi ile bu isimlerden ilk üçünün 

taksonomik yeri kesinleşmiştir (Harbach ve ark. 1984, Harbach ve ark. 1985, 

Sirivanakarn ve White 1978). 

Günümüzde Cx. p. pipiens biyotip molestus’un taksonomik yeri hakkında genel 

olarak kabul edilen görüş, Harbach ve ark. (1984) belirttiği şekilde, Cx. p. pipiens‘ten 

ayrılmayıp, bu alt türün biyotipi olduğudur (Becker ve ark. 2003, p. 295). Yakın yıllarda 

yapılan çalışmalarda da genetik farklılığın bulunmadığı belirtilmiştir (Bourguet ve ark. 

1998). 

Culex pipiens quinquefasciatus Say ve Cx. p. pallens Coquillet, Cx. pipiens’in 

alt türleri olarak kabul edilmektedir (Miller ve ark. 1996).  

Çalışmamızda alt türler seviyesinde çalışılmamış olup, bu komplekse ait 

toplanan tüm örnekler Cx. pipiens tür ismi altında verilmiştir.  

Anopheles claviger, An. claviger s. s. Meigen ve An. petragnani Del Vecchio 

olmak üzere en az iki farklı türe sahip bir türler kompleksidir (Coluzzi 1960 ve 1962). 

Bu iki kardeş türün ayrımları larva ve pupaların morfolojilerinden ve larva ve 

erişkinlerin biyolojilerinden yapılabilmektedir (Becker ve ark. 2003, p.167). Anopheles 

petragnani’nin dişileri An. claviger s. s.‘e göre daha koyu renkli olsa da taksonomik 

teşhislerde bu kriter fazla değer taşımamaktadır (Coluzzi 1960). Anopheles petragnani, 

Akdeniz’in batısındaki ülkelerde yayılım göstermektedir. Yurdumuzda, Marmara, Ege, 

Akdeniz, Güney Doğu Anadolu bölgeleri ve Adana Sıtma Enstitüsü müze 

materyallerinde yapılan çalışmalarda An. petragnani’ye rastlanmamıştır (Postiglione ve 

ark. 1973). Anopheles claviger Türkiye’de yaygın bir şekilde dağılım gösterirken, An. 

petragnani Türkiye sivrisinek tür listelerinde yer almamaktadır (Ramsdale ve ark. 

2001). Bu nedenlerden dolayı çalışmamızda morfolojik olarak bu komplekse ait olduğu 

belirlenen örnekler tür ismi altında Anopheles claviger olarak değerlendirilmiştir. 
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Ochlerotatus caspius sistematikte bir komplekstir. Taksonomide, Avrupa’da 

tipik olarak rastlanan Oc. caspius caspius ve Cape Verde takım adalarında (Batı Afrika) 

endemik görülen Oc. caspius meira olmak üzere iki alt türü mevcuttur. Avrupa’da 

rastlanan Oc. caspius caspius alt türün isimlendirilmesinde basitçe Oc. caspius ismi 

kullanılmaktadır (Schaffner ve ark. 2001).  

Italya’dan toplanan örneklerin elektroforez yöntemi ile yapılan çalışmaları 

sonucu Oc. caspius’a ait “tür A” ve “tür B” olarak iki form tanımlanmıştır. Bu iki 

kardeş form arasında morfolojik veya biyolojik bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle 

tek bir tür ismi altında belirtilmektedir (Cianchi ve ark. 1980, kaynak: Schaffner ve ark. 

2001).  

Çalışmamızda alt türler seviyesinde çalışılmamış olup, bu komplekse ait 

toplanan tüm örnekler Oc. caspius tür ismi altında verilmiştir.  

Çalışmamızda bulduğumuz türlerden Aedes vexans, Anopheles claviger, 

Anopheles sacharovi hariç Türkiye’de görülen An.maculipennis Kompleks türleri (An. 

maculipennis s. s. ve  An. subalpinus), Culex pipiens, Culiseta annulata, Culiseta 

longiareolata ve Ochlerotatus caspius’un hastalık nakilleriyle ilişkileri bulunmaktadır 

(Bkz. 2.5. Sivrisineklerin Vektörlük Rolleri): Bu durum göz önüne alındığında 

çalışmada bulduğumuz türler eğer bulaşmanın diğer koşulları da ortaya çıkarsa 

İstanbul’da önemli sağlık problemlerine yol açabilirler. Çalışmada saptanan Cx. 

hortensis’in insanlara patojen bulaştırdığına ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır.  

Sonuç olarak çalışmada Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830), 

Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804), Anopheles maculipennis kompleks 

(An. sacharovi Favre, 1903 hariç), Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889, Culex 

(Culex) pipiens Linnaeus, 1758, Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776), Culiseta 

(Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838), Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius 

(Pallas, 1771) olmak üzere sekiz sivrisinek türünün varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan 

bazıları tür düzeyinde ayrılamadığından kompleks olarak verilmiştir. En yaygın ve 

sayıca en baskın tür Culex  pipiens’tir. Bulunan türlerden biri (Cx. hortensis) hariç 

diğerlerinin insanlara hastalık bulaştırmada vektörlük potansiyellerinin olması 

bakımından önemlidir.  
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