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Curculio (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae)
Cinsine ait 4 Türün Erkek Genital Yapısı
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Amaç:Curculionidae; Coleoptera takımının tür sayısı bakımından en zengin familyalarından biridir. 
Curculionidae bireyleri ekonomik ve ekolojik öneme sahip olan organizma grubudur. Bu familyaya 
ait türlerin birkaçı dışında tümü fitofagdır. Familya içindeki larva ve ergin bireyler bitkilerin kök, 
gövde, yaprak ve meyveleriyle beslenmektedir. Familya bireyleri ekonomik önemi olan bitkilerde, 
tarımsal ürünlerde ve ormanlık alanlarda önemli derecede zararlar meydana getirmektedirler. Bu 
familya içerisinde yer alan türlerin taksonomik durumunun tam olarak aydınlatılması, bitkisel 
tahribata ve ekonomik zarara neden olan bu organizmalara karşı yapılacak mücadeleye doğrudan 
katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu familya bireylerinin iyi tanınması, taksonomi ve morfolojilerinin 
iyi bilinmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada Curculio cinsine ait 4 
türün erkek genital yapıları incelenerek bu türlerin taksonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada Curculio (Curculionidae: Curculioninae) cinsine ait 4 (Curculio 
nucum, C. pellitus, C. pyrrhoceras ve C. venosus) türün erkek genital yapısı incelenmiştir. 
Örnekler daha önce toplanılmış kuru müze materyallerinden sağlanılmıştır. Örneklerin lokalite 
ve konukçu bilgileri verilmiştir. Numuneler disekte edilerek abdomenleri alınmış ve dokuların 
yumuşaması, yapılar üzerindeki organik atıkların ve yağların erimesi için %10 luk KOH içerisinde 
24 bekletilmiştir. Sonra genital yapılar ince uçlu pensler aracılığıyla çıkarılmış ve incelenmiştir. 
İncelenen aedeagus ve 9.sternit yapılarının içerdiği taksonomik karakterler belirlenmiş ve özellikle 
aedeagus yapısının lateral ve dorsal görünümlerinin çizimleri yapılmıştır.

Bulgular: Curculio nucum’da aedeagusun (dorsalden) apikali geniş, düz, kenarlar yoğun kitinleşmiş, 
median bölge şeffaf görünümde, tegmen belirgin, ince görünümde, apikal kısımda ve median 
bölgede kitinsi sklerit bulunmakta, 9. sternite düz şekilde, apikalde yıldız biçiminde sivri köşeli, 
yoğun kitinleşmiş; Curculio pellitus’da aedeagusun (dorsalden) apikali içe doğru çökük, median 
bölgeye doğru kısa ince bir sklerit uzanmakta, tegmen belirgin, manibrium ve adegal apodemler 
uzun, 9.sternite hafif eğik, apikalde yuvarlak levhalı, bazal uç genişlemiş; Curculio pyrrhoceras’da 
aedeagus (dorsalden) apikalde hafif genişlemiş, apikalde orta bölge sivri, kenarlar sivri köşeli, apikal 
kısmın ortası açık, tegmen belirgin, kalın, adegal apodemler adegal tüpten uzun, 9.sternite apikalde 
kanat şeklinde bazal uçta belirgin genişlemiş; Curculio venosus’da aedeagusun (dorsalden) apikali 
düz, çok hafif iç bükey, kenarlar kuvvetli kitinleşmiş, median bölge şeffaf, tegmen belirgin, manibrium 
ve adegal apodemler ince, uzun, 9.sternite oldukça ince, apikalde geniş levhalı görünümdedir. 

Sonuç ve Tartışma: Birçok araştırıcı (Hoffmann, 1950; Pesarini, 1980; Sert, 1995, 1999, 2006; 
Ter-Minasyan, 1978; Tuxen, 1970, Wanat, 2007) aedeagus ve 9.sternite yapılarını tür teşhislerinde 
kullanmış ve bu karakterlerin türleri birbirinden ayırmada oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu çalışmada incelenen 4 türde de aedeagus, özellikle de dorsal görünümü ve 9.sternite yapılarının 
oldukça farklı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Curculio pyrrhoceras’ın diğer üç türden oldukça 
farklı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Curculionidae, Curculio, Aedeagus, 9.sternite


