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Her heterotrof organizma gibi herbivor 
böcekler için de beslenme en temel ve en önemli 
davranışlardan biridir. Herbivor böcekler 
olağanüstü farklılıkta ve yoğunluktadır. Bütün 
ökaryot türlerin yaklaşık dörtte birini oluşturan 
böceklerin karnivor olanları ile nektar ve polen 
yiyenleri bir kenara bırakılırsa geriye kalanların 
hepsi, bitkilerin doku veya organlarıyla beslenirler. 
Herbivorlar ya çiğnemek ya da emmek olarak basit 
şekilde belirledikleri geniş bir aralıktaki besinleri 
kullanarak büyümeyi ve üremeyi devam ettirmek 
için bitkilerden gıda ihtiyaçlarını karşılarlar. Bazı 
böcekler evrimsel süreçte, mycetocyte bakterileri 
olarak bilinen bir grup bakterilerle enteresan bir 
ilişki kurmuştur. Bu bakteriler konaklarının 
yalnızca yağ kitlesi içindeki özelleşmiş hücrelerde 
(böceklerdeki bu yapı daha üst canlı grubunda 
karaciğere denktir) bulunmaktadır ve hücreler özel 
bir amaca hizmet eden mikroplara ev sahipliği 
yapar görünmektedir.  

Bitkilerdeki çok sayıda farklı sekonder 
madde, herbivor böceklerin beslenme davranışına 
ve böylece davranışın evrimine ciddi şekilde etki 
eder. Bu ortak evrimleşme modeli, sekonder 
maddelerin herbivor böceklere etkilerinin farklı 
olmasının onların yapısal farklılığından 
kaynaklandığını ima etmektedir; dolayısıyla, 
biyosentetik yollarda son zamanlarda gelişen 
bileşiklerin çoğu günümüz böceklerine karşı çok 
etkilidir. Bu bileşikler ya cezp edici ya da caydırıcı 
olabilir. İlave olarak, bazı sekonder maddeler 
sindirime etkileriyle böceklerin reddedeceği bir 
bitkiyi öğrenmesine imkan verir. Bir bitkideki 
belirli sekonder maddelerin çoğu veya biri, yaygın 
şekilde bitkiye evrimsel olarak uyum sağlamış 
böcekler tarafından beslenme için özel cezp edici 
veya uyaran olarak hizmet ederken, diğer bazı 
sekonder maddeler spesifik olmayan beslenme cezp 
edicisi veya beslenme uyaranı olarak hizmet eder. 
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Erzurum Pasinler ekolojisinde kuru 

fasulyede, zararlı olarak siyah bakla afidi (Aphis 
fabae Scop., (Aphididae: Homoptera)), iki noktalı 
kırmızı örümcek (Tetranychus urticae Koch, 
(Tetranychidae: Acarina)), Fasulye tohumböceği 
(Acanthoscelides obtectus Say (Buruchidae: 
Coleoptera)), Fasulye tohum sineği (Hylemia 
cilicrura Rond. (Diptera, Anthomyeidae)) tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Kuru fasulye, entomoloji 
problemler, Pasinler, Erzurum   
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Ege Bölgesi’nde Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) 

Bitkisi Üzerine Arız olan Meyve Sineği 
(Carpomyia vesuviana, Costa) Türünün 
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Hünnap sineği olarak bilinen Carpomyia 

vesuviana, Costa meyve sinekleri (Diptera: 
Tephritidae) familyasına ait bir türdür. Meyve 
sinekleri yeryüzünde geniş bir yayılışa sahip olup, 
dünyada yaklaşık 4500 tür ile temsil edilmekte ve 
zirai açıdan da oldukça önemlidir. Meyve sineği 
türleri genellikle yabancı otlar üzerinde 
beslenmekle birlikte ekonomik öneme sahip kültür 
bitkileri üzerinde de ciddi zararlar meydana 
getirmektedirler. Bu sineklerin ülkemizde de yaygın 
olduğu ve 100 den fazla türün varlığı da 
bildirilmektedir. Beslenme ve tıbbi-koruyucu 
özellikleri nedeniyle yaklaşık 4000 yıldan beri 
kullanılmakta olan hünnap (Zizyphus jujuba Mill.), 
ülkemizin bazı yörelerinde genellikle tek ağaç veya 
çit ağacı şeklinde, özellikle ev bahçelerinde 
yetiştirildiği bilinmektedir. Son yıllarda tüketici 
tarafından giderek daha fazla tanınması nedeniyle 
kapama bahçe şeklinde tesis edilen genç bahçeler 
oluşturulmaktadır. 


