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İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratılmasında 
Doğa Eğitimi Projesi: Böfyap-Böcek Okulu
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Amaç: Canlıların en büyük grubu olan böcekleri topluma tanıtarak bilgiye dayalı farkındalık 
yaratmak üzere ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak doğa eğitimi projeleri yürütülmektedir. Bu 
projelerden elde edilen çıktıların toplumla paylaşılması ve benzer projelerin biyolojinin değişik 
alanlarında da üretilebilmesini özendirmek ve yaratılan yaygın etkinin arttırılması amacıyla bu 
bildiri hazırlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmalar 2008-2012 yıllarında temmuz-ağustos aylarında 
gerçekleştirilmiş ve 15-20 kişilik katılımcı gruplarıyla üçer günlük doğa, laboratuvar, dersane ve 
müze ortamlarında değişik atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla grup çalışması 
öncesi ve sonrasında yapılan anketlerle yaratılan değişiklik izlenmiş ve elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların projeden memnuniyetinin % 100 düzeyinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıntılı 
bulgular şekil ve çizelgelerle metin içinde verilecektir.

Sonuç: Sonuç olarak katılımcılar bu projenin amacına ulaşan etkili bir proje olduğunu, böcekler ve 
doğa konusunda bilgi birikimi kazandırdığını, böceklere yaklaşımlarında olumlu yönde değişiklik 
meydana geldiğini bildirmişlerdir. Bu projenin böceklerle ilgili farkındalık sağladığı, eğlenerek 
öğreten, iyi organize edilmiş bir proje olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğa eğitimi, böcek farkındalığı, Böfyap, böcek okulu

Teşekkür: Yürütülen beş ayrı projeye 2008-2012 yıllarında verdiği destekler için TÜBİTAK Bilim 
ve Toplum Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz.
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Coniopteryx (Neuroptera: Coniopterygidae) Cinsine ait Türlerin 
Erkek Bireylerinin İç ve Dış Genital Yapılarının İncelenmesi
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Amaç: Coniopterygidae familyası türlerinde bal mumu bezleri tarafından salgılanan beyazımsı 
ya da açık grimsi balmumu ile kanat ve bacaklar dahil bütün vücudun kaplı olması karakteristik 
özellikleridir. Vücut büyüklüğü 3-5 mm arasında değişmektedir. Büyük çoğunluğunda eşit 
büyüklükte olmayan iki çift kanat vardır. Coniopterygidae’nin iki altfamilyasının erkek genital 
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yapılarında büyük farklılıklar vardır. İlk 8 segment tam oluşmuş, 9. tergit ve sternit birbiri ile 
kaynaşmış durumdadır. Coniopteryx cinsinde kanat membranı lekesiz, ön kanadın ortasında 1 
radio-medial enine damar bulunur. M damarlarının ön kanatta çatallı, arka kanatta ise çatalsız 
olması cinsin en önemli karakteristik özelliğidir. Türlerde abdomenin kitinleşmesi çok incedir. 
Gonarcus daima bulunur ve ectoprokt’un ventralinin gerisinden stylus ortaya çıkar. Onuncu 
sternit ventral görüntüsünde ikiye bölünmüştür. Abdomen sonundaki segmentlerin şekilleri ve iç 
genital yapılarından gonarkus, stylus ve paramer yapıları kitinize olma oranları oldukça önemlidir. 
Cinse ait türlerin teşhislerinde kullanılmakta olan genital dışındaki morfolojik karakterler zaman 
zaman yetersiz veya eksik kalmaktadır. Bu da yapılan teşhislerin güvenirliliğini azaltmaktadır. 
Bu nedenle genital yapıların kapsamlı ve ayrıntılı olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Türlerin teşhislerindeki bu problemleri gidermek için taksonomik olarak oldukça önemli olan erkek 
bireylere ait dış ve iç genital yapılarının çizimleri yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Erkek örneklerin genital segmentleri kesilmeden önce 1 gün süreyle 
nemlendirme ortamına alınmış daha sonra genitalia kesilerek % 10’luk Potasyum Hidroksit (KOH) 
içine konulmuştur. Yaklaşık 30oC’de etüvde 24 saat bekletilerek kitin dışı yapıların çözünmesi 
sağlanmıştır. KOH’dan çıkartılan genitalia, 15’er dakika süreyle saf suda iki kez yıkanmıştır. 
Genital segmentlerde kalan kas vs. diğer kitin dışı yapılar ve kalıntılar diseksiyon iğneleri ve pensler 
yardımıyla mikroskop altında temizlenmiştir. Bu safhadan sonra % 70’lik alkol içerisine alınarak 2 
saat bekletilmiştir. Daha sonra genital yapılar çukur lam içindeki gliserin ortamına alınarak geçici 
preparat haline getirilmiştir. Üzerinde çizim aparatı bulunan Olympus marka BX41 binoküler ışık 
mikroskobunda erkek genital yapıları incelenerek çizim ataçmanı yardımı şekilleri çizilmiştir.

Bulgular: Coniopterygidae familyası dahil Coniopteryx cinsine ait Türkiye’den 11 tür bilinmektedir. 
Bu çalışmada Türkiye’nin değişik lokalitelerinden toplanan Coniopteryx (s.str.) pygmaea Enderlein, 
C. (s.str.) tineiformis Curtis, C. (Holoconiopteryx) drammonti Rousset, C. (H.) haematica McLachlan, 
C. (H.) borealis Tjeder, C.(Metaconiopteryx) arcuata Kis, C.(M.) esbenpeterseni Tjeder, C.(M.) 
lentiae Aspöck & Aspöck, C.(M.) tjederi Kimmins, C.(Xeroconiopteryx) atlasensis Meinander ve 
C.(X.) loipetsederi Aspöck türlerinin erkeklerinin dış genitali ilk defa bir arada çizilmiştir.

Sonuç: Coniopteryx cinsine ait 11 tür Türkiye’de yayılış göstermektedir. Bu türlere ait farklı 
lokalitelerden toplanan erkek bireylerin genital yapıları bu çalışmada ele alınmıştır. Coniopteryx 
cinsinin en azından Türkiye’den bilinen türlerinin genital yapıları ayrıntılı incelenerek türlerin 
ayrımında kullanılabilecek pek çok taksonomik karakter ortaya çıkarılmıştır. Bu karakterlere dayalı 
olarak da bir teşhis anahtarı düzenlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Neuroptera, Coniopterygidae, Coniopteryx, genital
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Osman Sert, Yavuz Turan, Senem Fırat, Burcu Şabanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara, yturan@hacettepe.edu.tr

Amaç: Bu çalışma ile İç Anadolu Bölgesi’nin Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) faunasının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 


