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Dünyada toplam kaç böcek
oldu¤unu tahmin edebilir misiniz?
Biz söyleyelim. Tahminlere göre
dünyada toplam 1 “kentilyon”
böcek var. “1 Kentilyon”, 1
say›s›n›n yan›nda 18 adet 0
bulunan bir say›d›r. Hayal etmesi
bile ne kadar zor de¤il mi?
Böceksiz bir dünya düﬂünmek
olanaks›z. Böcekler olmasayd›
kuﬂlar ya da kurba¤alar ne yerdi?
Çiçeklerin tozlaﬂmas›n› kim
sa¤lard›? Ölmüﬂ bitki ve
hayvanlar nas›l ortadan kalkard›?

Bahçenizdeki bir taﬂ› kald›r›p
alt›na bak›n. Orada bir böcek
bulma ﬂans›n›z o kadar
yüksek ki! Böcekler,
dünyan›n hemen her yerinde
yaﬂayabilirler. Suda bile!
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Böcekler bedenlerinde
bulunan özel
bezlerden koku
salarlar. Bu kokulara
“feromon” denir.
Ancak bu kokular›
insanlar fark etmez.
Feromonlar böceklerin
birbirleriyle iletiﬂim
kurmalar›n› sa¤larlar.

Böcekler,
kokular›
antenleriyle
al›rlar.
Farkl› böcekler farkl› besinlerle
beslenir. Bitkiler, kâ¤›t, tohum,
kumaﬂ, di¤er küçük hayvanlar,
daha büyük hayvanlar›n kan›,
ölmüﬂ bitkiler-hayvanlar gibi...
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Bir kelebe¤in baﬂ›n›n çok yak›ndan görünüﬂü
Böceklerin gözleri bir
sürü küçük gözün bir
araya gelmesiyle
oluﬂur. Buna “bileﬂik
göz” denir. Bileﬂik
gözlerin görüﬂ
alanlar› çok geniﬂtir.

Böceklerin bedenleri,
baﬂ, gö¤üs ve kar›n
olarak üç bölümden
oluﬂur. ‹skeletleri de
bedenlerinin içinde de¤il
d›ﬂ›ndad›r. Bu d›ﬂiskelet
sayesinde kolayca
korunurlar.

Böceklerin a¤›zlar› da
birbirinden çok farkl›d›r.
Baz›lar›n›n a¤z›, kelebeklerde
oldu¤u gibi balözü emmeye
uygun bir hortum biçimindedir.
Baz›lar›n›n da çi¤nemeye
uygun bir yap›dad›r.

Böcekler, do¤ada kolayca
gizlenebilirler. Onlar›n bu özelli¤ine
“kamuflaj” denir. Bu nedenle hem
kolayca avlan›rlar hem de saklan›rlar.

Böcekler, genellikle eﬂ
bulmak, kavgaya
haz›rlanmak ya da
tehlikeyi haber vermek
üzere ses ç›kar›rlar.

Foto¤raf: Chris Schuster
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Böceklerin burnu
yoktur. Kar›n
bölümündeki küçük
deliklerden hava
al›rlar.

Böceklerin ço¤u uçabilir. Bu sayede hem
düﬂmanlar›ndan kolayca kaçabilirler hem de
her yere gidebilirler. Baz› böceklerin dört,
baz›lar›n›n iki kanad› vard›r. Baz›lar›n›nsa hiç
kanad› yoktur. Kar›ncalar gibi.

Böceklerin alt› baca¤›
vard›r. Bacaklar›n›
s›çrama, kazma, yakalama,
yüzme gibi iﬂler için
kullanabilirler.
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Foto¤raf: Rafael Brix

Bu bokböcekleri, bir d›ﬂk› parças›
için kavga ediyorlar. Kazanan
d›ﬂk›n›n sahibi olacak ve d›ﬂk›n›n
içine yumurtas›n› b›rakacak.
Yumurtadan ç›kan larva, d›ﬂk›n›n
içinde bulunan besinler sayesinde
geliﬂimini tamamlay›p d›ﬂar› ç›kacak.

Termitler gibi baz› böcekler, ölmüﬂ
bitki ve hayvanlar› parçalarlar.
Böylece bu canl›lar›n yap›s›nda
bulunan besinlerin yeniden di¤er
canl›lar taraf›ndan kullan›lmas›n›
kolaylaﬂt›r›rlar.

Foto¤raf: Jon Sullivan

Ar›lar, kelebekler ve baﬂka birçok
böcek çiçeklerin balözüyle beslenir.
Çiçeklerden balözü al›rken
bedenlerine, bacaklar›na çiçektozlar›
bulaﬂ›r. Bu çiçektozlar›n› çiçekten
çiçe¤e taﬂ›rlar ve tozlaﬂmalar›n›
sa¤larlar. Elma, karpuz, kabak ve
domates gibi bitkilerin tozlaﬂmas›
yaln›zca böceklere ba¤l›d›r.
30
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Kurba¤alar, y›lanlar, bal›klar,
kuﬂlar, küçük memeliler gibi
birçok canl› böceklerle beslenir.
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Böceklerin larvalar›, erginlerinden
çok farkl›d›r. T›pk› bu u¤urböce¤i
larvas› gibi.

Birçok böcek de bahçe bitkilerini,
ürünlerini, yapraklar›n› ve
meyvelerini yedikleri için zararl›
say›l›rlar. Gerçekte bu böcekler de
do¤al dengenin bir parças›d›r. Bu
nedenle bu böcekleri kontrol alt›nda
tutmak için onlarla beslenen
canl›lardan yararlan›labilir. Örne¤in,
u¤urböcekleri birçok bitkiye zarar
veren yaprakbitlerini yerler.

Bu t›rt›l, geliﬂimini tamamlad›¤›nda
bir kelebek olacak. Kelebekler ve
güveler “baﬂkalaﬂ›m” geçirirler. Bu,
yumurtan›n içinde bulunan yavrunun
“larva” ve “pupa” evrelerinden
geçerek ergin hale gelmesi anlam›na
gelir. Kelebek ve güvelerin larvalar›n›
“t›rt›l olarak da biliriz. Daha sonra
larva kendi çevresine bir koza örer ya
da derisi sertleﬂerek bir k›l›fa
dönüﬂür. Böylece “pupa” evresine
girer. Ard›ndan erginleﬂir ve pupadan

Foto¤raf: Matthew Field

Sinekler, çöplerden yiyeceklere
mikrop taﬂ›yabilirler. Bu nedenle
ço¤unlukla zararl› kabul edilirler.
Ancak sinekler do¤adaki baz› art›klar›
yerler. Bu sayede do¤an›n temizli¤ine
katk›da bulunurlar.
Zuhal Özer
Kaynaklar:
http://www.wildlife.state.nh.us/Kids/Wildtimes_issues/Wildtimes_issue9.pdf
http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/
http://www.chris-schuster.com/
http://www.urbanext.uiuc.edu/insects_sp/guide
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Böcekleri Tan›yal›m
Karada, havada ya da suda yaﬂamaya uyum sa¤lam›ﬂ üç çift bacak...
Kimilerinde tehlikelerden kaçmaya yarayan bir ya da iki çift kanat...
Müthiﬂ bir alg›lama yetene¤ine sahip bir çift anten... Neredeyse her deli¤e
s›¤abilecek bir beden! ‹ﬂte karﬂ›n›zda böcekler; keﬂfedilmeyi ve
araﬂt›r›lmay› bekliyorlar.

Hangi Etkinlikleri Yapabilirim?
Böcekleri tan›man›n yollar›ndan biri de,
böcek gözlemcili¤i yapmak. Bunun için çok
fazla malzemeye gereksinim yok. Bir büyüteç
ve gözlem defteri yeterli. Böceklerin ay›rt
edici özelliklerini ö¤rendikten sonra onlarla
ilgili birçok sorunun peﬂine düﬂebilirsiniz.
Nerelerde yaﬂ›yorlar? Neyle besleniyorlar?
Çevrelerindeki koﬂullara nas›l uyum
sa¤lam›ﬂlar? Bulundu¤unuz yerde hangi
böcek türleri yaﬂ›yor? Böcekler seslerinden
tan›nabilir mi? Bu sorular›n yan›tlar›n›
buldukça “amatör” bir böcekbilimci olarak
uzmanlaﬂacaks›n›z. Gözlemledi¤iniz
böceklerin foto¤raf›n› çekmeyi ya da resmini
yapmay› unutmay›n. Ancak, böcekleri
incelerken dikkatli olun. Baz› böcekler
›s›rabilir ya da sokabilir. Gözlem yaparken
onlar› rahats›z etmemeye de özen gösterin.

Böceklerin gözleri, a¤›zlar›, kanatlar›,
antenleri, d›ﬂiskeletleri gibi fiziksel özelliklerini
inceleyin. Bunlardan esinlenerek ne gibi
buluﬂlar yap›labilece¤ini düﬂünün.
Biliminsanlar› bu konuda her geçen gün yeni
düﬂünceler ortaya at›yor, böceklerden
esinlenerek çeﬂitli ayg›tlar yap›yorlar. Böcek
robotlar da bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂ. Bir
böcek robotun neye benzedi¤ini merak
ediyorsan›z, http://biorobots.cwru.edu/project
s/c_mrobot/clip5.mov web adresindeki filmi
izleyin. Bu filmde bir robot çekirge var!
Bir böcek toplulu¤u kurup birçok bilimsel
proje haz›rlayabilirsiniz. Örne¤in, balar›lar›n›n
çiçeklerden balözü toplarken nas›l
davrand›klar›n›, renk tercihleri olup
olmad›¤›n›, günün hangi saatlerinde etkin
olduklar›n› araﬂt›rabilirsiniz. Bunun için ﬂu
düzene¤i haz›rlay›n: Farkl› renklerdeki
kartonlardan çiçek ﬂeklinde parçalar kesin.
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Bunlar› ar›lar›n ziyaret etti¤i bir bahçeye
yerleﬂtirin. Çiçeklerin ortalar›na küçük bir
kap içinde ﬂekerli su b›rak›n. Düzene¤inizi
belirli aral›klarla gözlemleyin. Gözlemlerinizi
not edin.
Bahçenizde ya da k›rlarda birçok böcek
yaﬂ›yor. Ancak, baz› böcekleri fark etmek o
kadar kolay de¤il. Bu böcekler,
çevreleriyle uyumlu renk ve
ﬂekilleri sayesinde kolayca
saklan›yorlar. Bu
özelliklerinin ne iﬂe
2
1
yarad›¤›n› da tahmin
edebilirsiniz. Böylece
avc›lar›ndan
korunuyorlar.
Arkadaﬂlar›n›zla bununla
4
ilgili bir oyun oynamak
e¤lenceli olabilir. Bu oyun
asl›nda
saklambaca
benziyor. Ancak,
bu oyunda
saklanmak yok.
Öyle giysiler
haz›rlayacaks›n›z
ki, saklanmad›¤›n›z

halde ebe sizin
kim oldu¤unuzu
bilemeyecek. Bu
giysileri at›k
malzemeleri
kullanarak
tasarlayabilirsiniz.
Böceklerle ilgili
say›s›z sanat etkinli¤i
yapabilirsiniz. U¤urböce¤i
maskesi tasarlayabilir, üç
taﬂ oyunu, hatta böcek
3
gözlemlerinizden elde
etti¤iniz bilgileri
aktarabilece¤iniz bir
mini kitap
haz›rlayabilirsiniz. Bunun
5
için bir dosya kâ¤›d›n›
enine ikiye katlay›n (1).
Ard›ndan bir kez daha ikiye
katlay›n. Kâ¤›d›, ortada oluﬂan
çizginin yar›s›na kadar kesin (2). Kâ¤›d› aç›n
ve ﬂekildeki gibi boyuna tutun (3). Sonra da
ﬂekildeki gibi içeri do¤ru itin (4). Bunu
yapt›¤›n›zda kitab›n›z haz›r olacak (5).
Ancak, hâlâ bitiﬂik olan sayfalar var.
Bunlar› da keserek ay›r›n.

Hangi Kaynaklardan Yararlanabilirim?

TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›’ndan “Böcekler”i okuyabilirsiniz. Remzi
Yay›nevi’nin de ayn› adl› bir kitab› var.
Böceklerin ilginç özelliklerini anlatan “Mikrocosmos, Çay›r›n Sakinleri”
belgeselini izleyebilirsiniz.
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Neye Böcek Denir?
Bir böce¤i di¤er canl›lardan ay›rt eden belirli özellikler var. Bunlar› ö¤renmek için aﬂa¤›daki
kutularda bulunan cümlelerdeki boﬂluklar› doldurun.

Ço¤unun bir çift ................... gözü vard›r.
Bir çift ............... vard›r.

Sert bir ..................leri
vard›r.
Bedenleri üç
bölümden oluﬂur:
.......................
.......................

........... bacaklar› vard›r.

.......................

Bir ya da iki çift ...............lar› vard›r.

EKyazi+
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Ne Kadar Çok Böcek Var!
‹nan›lmaz geliyor ama dünyadaki hayvan türlerinin % 95’i böcektir. Uzmanlar, böcek
türlerinin toplam say›s›n›n 1,5 – 30 milyon aras›nda oldu¤unu tahmin ediyorlar. Aﬂa¤›da
evinizde, bahçenizde k›rda görebilece¤iniz, bilinen böcek türleri var. Bu türlerin adlar›n›
boﬂluklara yaz›n.

1
5
2
6
3
7
4
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En H›zl› Koﬂan Böcek Kim?
Aﬂa¤›daki sudokunun ilk sat›r›nda “en h›zl› koﬂan” böce¤in ad› sakl›. Bu böcek, Avustralya’da
yaﬂ›yor ve saniyede 2,5 metre ilerleyebiliyor! Sudokuyu çözmek için her sat›ra, her sütuna ve her
k›rm›z› çerçevenin içine “a, a, b, c, e, ¤, i, k, l, n, ö, p” harflerini yerleﬂtirmelisiniz.
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Bir Böce¤in Gözünden...
Böcekler “bileﬂik göz”lere sahipler. Yani, tek ve basit bir göz yerine minicik yüzlerce gözleri
var. Bu gözler sayesinde neredeyse dört bir yanlar›ndaki hareketleri alg›layabilirler. Peki,
ama bir böcek nas›l görür? Bu konuyu aﬂa¤›daki “bilimsel yöntem” basamaklar›n›
uygulayarak araﬂt›r›n.

Soru sor
Bir böcek nas›l görür?

Araﬂt›rma yap
................................................
................................................
............................
................................................
................................................
..................
Hipotez kur
....................................
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
............................................
..............................................
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
........................
Deney yap
................................................
................................................
............................
................................................
................................................
..................
koy
Deney sonuçlar›n› ortaya
........
................................................
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
........................
......................................
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
................................
Sonuçlar› de¤erlendir
................................................
................................................
............................
................................................
................................................
..................
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Bir Böcek Tasarla!
Bir böce¤in bölümlerini art›k biliyorsunuz. Öyleyse bir böcek tasarlamaya ne dersiniz?
Aﬂa¤›daki yönergeyi izleyin ve istedi¤iniz beden parçalar›n› kullanarak kendi böce¤inizi sa¤
en altta bulunan kutuya çizin.

Böce¤in baﬂ›n› yapmak için bir
daire çizin.

1

3

Böce¤inizin a¤›z bölümünü
çizin. ‹ﬂte böceklerde görülen farkl›
a¤›z yap›lar›.

5

Gö¤üse ba¤l› üç çift bacak
çizin. Böceklerde farkl› amaçlarla
kullan›lan bacak çeﬂitleri.

7

Bir ya da 2 çift kanat çizin.
Bunlar da farkl› türlerin kanatlar›.

2

Gö¤üs ve kar›n bölümlerini
ekleyin.

4

ﬁimdi de bir çift göz ekleyin.
Bunlar da böceklerde görülen göz

6

Baﬂa bir çift anten ekleyin.
Böceklerde görülen anten çeﬂitleri.
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Bir Böce¤in Yaﬂam Döngüsü
Böcekler “baﬂkalaﬂ›m” olarak adland›r›lan geliﬂim evrelerinden geçerler. Bu nedenle,
ço¤u böce¤in yumurtadan ç›km›ﬂ hali, ergin haline benzemez. Aﬂa¤›da bir kelebe¤in
baﬂkalaﬂ›m evreleri bulunuyor. Bu evrelere ne ad verildi¤ini bulup aﬂa¤›ya yaz›n.

Bir Böce¤in Yaﬂam Döngüsü
1. Yumurta 2. (T›rt›l) Larva
3. Pupa 4. Ergin

3
En H›zl› Böcek Kim?

4
Ne Kadar Çok Böcek Var?
1. Kelebek 2. Ateﬂböce¤i
3. Peygamber devesi 4. Dal
böce¤i 5. C›rc›r böce¤i
6. Kar›nca 7. Çekirge

2

Neye Böcek Denir?
1.Bileﬂik 2. Anten 3. D›ﬂiskelet
4. Baﬂ, gö¤üs, kar›n 5. Alt›
6. Kanat

1

Yan›tlar

EKyazi+
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En çok böce¤i kim gözlemleyecek?
Böcek gözlemcileri, k›rda böcek gözlemi yap›yorlar.
Oyunun amac›, bitiﬂ noktas›na gelene kadar en çok say›da böce¤i
gözlemlemek.
“Böcek Gözlemcileri Oyunu” 2 – 4 kiﬂiyle oynan›yor.
Bir zar ve her oyuncu için birer taﬂ gerekiyor.
Oyun, baﬂlang›ç noktas›ndan baﬂl›yor.
Oyuncular, s›rayla zar atarak gelen say›ya göre taﬂlar›n› ilerletiyorlar.
Oyuncular, kutucuklar›n üzerinde yazanlar› yerine getirerek böcek gözlemi
yapm›ﬂ oluyorlar.
Oyunun sonunda, en çok say›da böce¤i gözlemleyen birinci oluyor.
Oyunun sona ermesi için, bütün oyuncular›n bitiﬂ noktas›na gelerek oyunu
tamamlamas› gerekiyor.

Kamufle olmuﬂ bir
çekirgenin yan›ndan
geçtin. Onu gözlemlemek
için bir kare geri git.

Yabanar›s›ndan
korunmak için
buradan uzaklaﬂman
gerekiyor. ‹ki kare
ileri git.

Bir çift çokgözlü
mavi kelebe¤i
gözlemliyorsun.

Yaprak bitlerini yiyen
u¤urböceklerini
gözlemliyorsun.
U¤urböceklerini say.
gerged
gözlem

oyunyazi
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Bir k›rlang›çkuyruk
kelebek yan›ndan
uçarak geçti. Onu
gözlemlemek için bir
kare ileri git.
Apollo kelebe¤i, sen
yan›na gidene kadar
yer de¤iﬂtirdi. Onu
gözlemlemek için bir
kare ileri git.

A¤ustosböce¤i
sesinin nereden
geldi¤ini anlamak
için bir tur bekle.

A¤ac›n
gövdesindeki
kar›ncalar›
gözlemliyorsun.
Kar›ncalar› say.

Bir yeﬂil çekirgenin
sesini duyuyorsun.
Çekirgeyi
gözlemlemek için
dört kare geri git.

Bir
çiçekböce¤ini
gözlemliyorsun.

Bir
peygamberdevesini
gözlemliyorsun.

Uzakta bir
helikopter böce¤i
var. Ona
yaklaﬂmak için bir
kare geri git.

Bir atalanta
kelebe¤ine rastlad›n.
Onu daha yak›ndan
gözlemlemek için bir
kare ileri git.

Bir may›sböce¤ine
rastlad›n. Onu
gözlemlemek için
konmas›n› bekliyorsun.
Bir tur bekle.

Bir
gedanböce¤ini
özlemliyorsun.

Bir grup çiçekten
balözü toplayan
balar›lar›n›
gözlemliyorsun.
Ar›lar› say.
Haz›rlayan: Asl› Zülal
Çizim: P›nar Büyükgüral
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Çam Pamuklu Koﬂnili

Sar›ca Ar›

Gergedanböce¤i

Kralkelebe¤i

l Do¤u Akdeniz’de, özellikle
Türkiye ve Yunanistan’da yaﬂar.
l Çam a¤açlar›n›n özsuyuyla
beslenir.
l Üretti¤i özsu, balar›lar› için
önemli bir besin kayna¤›d›r.
l Balar›lar›, çam bal› üretirken bu
böce¤in özsuyunu kullan›rlar.

l Bitki liflerini kullanarak alt›gen
yuva yapar.
l Yabanc› ar›lar› yuvaya almaz.
l A¤›z yap›s› ›s›rmaya uygundur. Et
ve leﬂ yer.
l Kendini savunmak için i¤nesini
bat›rabilir. Ancak i¤nesi düz
oldu¤undan soktu¤unda ölmez.

l Üst k›sm› parlak kahverengidir.
l Erke¤inin baﬂ›n›n üzerinde birkaç
milimetre uzunlu¤unda, yukar›
yönelmiﬂ bir boynuz vard›r.
l S›cak ülkelerde, ço¤unlukla
ormanl›k alanlarda yaﬂar.
l Larvas› yaﬂl› a¤açlar›n çürümüﬂ
oyuklar›nda geliﬂir.

Soru
Erginken beslenmeyen, enerjisini
vücudunda birikmiﬂ ya¤ dokusundan
alan böcek hangisidir?

Soru
Üst kanatlar›n› kapal› tutup yaln›zca
alt kanatlar›n› açarak uçan böcek
hangisidir?

Soru
Hangi böce¤in erke¤i karn›n›n
alt›ndaki özel zarlar› birbirine
sürterek güçlü sesler ç›kar›r?

Soru
Serac›l›kta bitkileri döllemede
yararlan›lan ar› hangisidir?

M›s›r Sivrisine¤i

Kula¤akaçan

K›rlang›çkuyruk

Bokböce¤i

l Diﬂileri kan emer. Erkekleri su ya
da bitki özsuyuyla beslenir.
l Sar› humma hastal›¤›n›n
bulaﬂmas›n›n baﬂl›ca nedenidir.
l ‹nsanlar›n oldu¤u her yerde yaﬂar.
l Sulakalanlar› kuluçka yeri olarak
seçer.

l Olgun meyveleri çok sever.
l Gündüzleri gizlenir, geceleri besin
arar.
l Kar›n bölgesinin sonunda iki
kancas› vard›r.
l Yayg›n düﬂüncenin tersine insan
kula¤›na girmez.

l Her türlü ortamda yaﬂayabilir.
l Ad›n›, arka kanatlar›n›n alt›ndaki
k›rlang›ç kuyru¤una benzeyen
uzant›lardan al›r.
l Kanat uçlar›n›n antene benzemesi
düﬂman› olan kuﬂlar› ﬂaﬂ›rt›r.
l ﬁubat – eylül aylar› aras›nda
görülebilir.

Soru
‹¤nesiyle bir kez soktu¤unda ölen
ar› hangisidir?

Soru
Kanatlar›n› birbirine sürterek
melodik sesler ç›kartan yeﬂil renkli
böce¤in ad› nedir?

K›rm›z› Kar›nca

Tavuskelebe¤i

l Anteni baﬂ›n›n üst k›sm›na
ba¤l›d›r.
l Yuvas›n› a¤aç kovuklar›n›n içine
yapar; ancak a¤açlara zarar vermez.
l Yaprakbitleriyle beslenir. Çok
uzun süre açl›¤a dayanabilir.
l Yuvas›na giren bütün böcekleri
öldürür.

l Ülkemizin en büyük
kelebeklerindendir.
l Kanatlar›nda göz bene¤i vard›r.
l Erkekler, koku alma organlar›yla
diﬂinin varl›¤›n› çok uzaktan
alg›layabilir.
l Erkek çiftleﬂtikten sonra, diﬂi
yumurta b›rakt›ktan sonra ölür.

Soru
Zaman zaman sürü halinde
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne
gelen böcek hangisidir?

Soru
Antenleri yelpazeye benzeyen böcek
hangisidir?

l Toplu halde yaﬂarlar.
l Kuzey Amerika’da, binlerce
kilometre uçarak büyük sürüler
halinde göç ederler.
l Ülkemize de yay›lm›ﬂlard›r.
l Ormans›z aç›k arazilerde
bulunurlar.

Patatesböce¤i
l S›rt›nda 10 siyah ﬂerit vard›r.
l Patates, domates, patl›can gibi
bitkilere zarar verir.
l Bitkinin yapraklar›n› yay
biçiminde kemirir.
l Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya,
oradan da Asya’ya yay›lm›ﬂt›r.

Ateﬂböce¤i

Peygamberdevesi

A¤ustosböce¤i

l Kartlar oyunculara da¤›t›l›r.
l Birinci oyuncu, ilk olarak karttaki

l Karn›ndaki ›ﬂ›k organ› sayesinde
sürekli ya da belirli aral›klarla ›ﬂ›k
ç›kar›r.
l Erke¤i iyi uçar, diﬂisi uçamaz.
l Larvas› salyangoz yemeyi sever.
l Erginken beslenmez. Enerjisini
vücudunda birikmiﬂ ya¤ dokusundan
al›r.

l Çok yavaﬂ hareket eder. Ancak
av›n› büyük bir h›zla yakalar.
l Çok iyi kamufle olur.

Soru
Diﬂileri kan emen, erkekleri su ya da
bitki özsuyuyla beslenen böcek
hangisidir?

Soru
Diﬂisi, yumurtalar›n› paketler halinde
dolaﬂt›¤› yerlere b›rakan böcek
hangisidir?

Soru
Hangi ar› et ve leﬂle beslenir?

Soru
Yuvas›n› a¤aç kovuklar›n›n içine
yapan; ancak a¤açlara zarar
vermeyen böcek hangisidir?

Balar›s›

Yeﬂilçekirge

Çölçekirgesi

Karasinek

U¤urböce¤i

l S›cak ve güneﬂli havalarda çok
hareketlidir.
l At, inek gibi hayvanlar›n taze
d›ﬂk›s›yla beslenir.
l Baﬂ›n›n keskin uç k›sm›yla
d›ﬂk›dan top oluﬂturup, onu güvenli
bir yere yuvarlar.
l Yumurtalar›n› d›ﬂk›dan yapt›¤›
topun içine b›rak›r.

l Çok y›ll›k aile oluﬂtururlar ve
topluluklar halinde yaﬂarlar.
l Çiçeklerden balözü toplayarak bal
yapar.
l Ürettikleri mumdan petekler
yaparak yuva oluﬂtururlar.
l ‹¤nesiyle bir kez soktu¤unda ölür.

l Antenleri uzundur.
l Sert yap›l› bitkileri bile güçlü a¤›z
yap›s›yla parçalar.
l Kanatlar›n› birbirine sürterek
melodik sesler ç›kart›r.
l Ö¤le saatlerinden akﬂam
saatlerine kadar öter.

l ‹nsanlar›n yaﬂad›¤› her yerde
bulunur.
l Yumurtalar›, çürüyen bitkilerde ve
gübrede geliﬂir.
l Emerek kursa¤›na gönderdi¤i
besin bazen d›ﬂar› damlar ve “sinek
pisli¤i” denen lekeleri oluﬂturur.
l Mikroplar› taﬂ›yarak hastal›klar›n
yay›lmas›na neden olur.

l “Gelinböce¤i” de denir.
l Rahats›z edilince ölü taklidi yapar.
l Yaprakbitlerini yedi¤inden, tar›m
zararl›lar›yla savaﬂmada kullan›l›r.
l K›ﬂ› bir arada geçirirler.

Soru
Hangi böce¤in diﬂisi çiftleﬂtikten
sonra erke¤ini yer?

Soru
Hangi böce¤in erke¤inin baﬂ›n›n
üzerinde yukar› yönelmiﬂ bir boynuz
vard›r?

Soru
Erke¤i çiftleﬂtikten, diﬂisi yumurta
b›rakt›ktan sonra ölen böcek
hangisidir?

Soru
Yumurtalar›n› su bitkilerinin
gövdelerine b›rakan böcek
hangisidir?

Soru
Kuzey Amerika’da binlerce kilometre uçarak büyük sürüler halinde göç
eden kelebek hangisidir?

Soru
S›rt›nda 10 siyah ﬂerit olan böcek
hangisidir?

Soru
Kum üzerinde çok çevik hareket
eden, çenesi makas biçimli böcek
hangisidir?

Hamamböce¤i

Geyikböce¤i

Kaplanböce¤i

Çiçekböce¤i

Helikopterböce¤i

May›sböce¤i

Bombus Ar›s›

l Kutup bölgeleri ve 2000
metreden yüksek yerler d›ﬂ›nda,
dünyan›n her yerinde bulunur.
l Niﬂastal›, ﬂekerli besinleri sever.
l Diﬂisi, 18-30 adet yumurtay› bir
arada bulunduran yumurta
paketlerini dolaﬂt›¤› yerlere b›rak›r.
l Otuz kadar hastal›k etkeninin
taﬂ›y›c›s›d›r.

l Üst çenesi boynuz biçimindedir.
l Erkekler geliﬂmiﬂ boynuzlar›n› bir
diﬂi için dövüﬂmede kullan›rlar.
l Çürümekte olan meﬂe ve kay›n
odunlar›n›n içinde geliﬂir.
l Antenleri dirsekli, uçlar› tarak
gibidir.

l Kum üzerinde çok çevik hareket
eder. Ancak, yaln›zca k›sa mesafeleri
uçabilir.
l Üst kanatlar› yeﬂil metalik
renktedir.
l Çenesi makas biçimindedir.
l Baﬂka böcekler ve örümceklerle
beslenir.

l Parlak metalik yeﬂil renktedir.
l Üst kanad›nda ince beyaz, enine
çizgiler vard›r.
l Üst kanatlar›n› kapal› tutup
yaln›zca alt kanatlar›n› açarak uçar.
l Özellikle yabangüllerinin
çiçeklerini yer.

l Göl ve durgun sularda yaﬂar.
l Diﬂi, yumurtalar›n› su bitkilerinin
gövdelerine b›rak›r.
l Erke¤in vücudu mavi, diﬂinin
vücudu yeﬂildir.
l Hiç durmadan gün boyu uçabilir.

l Antenleri yelpazeye benzer ve
koku alma organlar›n› taﬂ›r.
l Yapraklar›, çiçekleri ve meyveleri
yedi¤inden bitkilere zarar verir.
l Larva dönemi 3 y›l sürer.
l Erginleri k›ﬂ›n topra¤a çekilir.

l A¤›z yap›s› emmeye uygundur.
l Çiçeklerden balözü ve çiçektozu
toplar. Ancak çok az bal yapar.
l Seralarda bitkilerin döllenmesinde
bu ar›lardan yararlan›l›r.
l Kendini savunmak için i¤nesini
bat›rabilir. Ancak i¤nesi düz
oldu¤undan soktu¤unda ölmez.

Soru
Rahats›z edilince ölü taklidi yapan
böcek hangisidir?

Soru
Yumurtalar›n› hayvan d›ﬂk›lar›ndan
yapt›¤› topun içine b›rakan böcek
hangisidir?

Soru
Ad›n›, kanatlar›ndaki k›rlang›ç
kuyru¤una benzeyen uzant›lardan
alan kelebek hangisidir?

Soru
Yumurtalar› çürüyen bitkilerde ve
gübrede geliﬂen böcek hangisidir?

Soru
Üretti¤i özsu, balar›lar› için önemli
bir besin kayna¤› olan böcek
hangisidir?

Soru
Üst çenesi boynuz biçiminde olan
böcek hangisidir?

Soru
Kar›n bölgesinin sonunda iki kancas›
olan böcek hangisidir?

l Diﬂisi, çiftleﬂtikten sonra erke¤ini
yer.
l Diﬂinin b›rakt›¤› büyük yumurta
kesesinin içinden çok say›da yavru
ç›kar.

l Zaman zaman sürü halinde
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne
gelirler.
l Tüm gün aral›ks›z uçabilir.
l Çay›r bitkileriyle beslenir.
l Arka bacaklar›n› kanatlar›na
sürterek ses ç›kart›r.

l A¤açlarda, çal›larda ve büyük
otlarda yaﬂar.
l Erke¤i karn›n›n alt›ndaki özel
zarlar› birbirine sürterek güçlü sesler
ç›kar›r.
l S›ca¤› çok sever.
l En yüksek ses ç›karan
böceklerdendir.

Nas›l Oynan›r?

bilgiyi okur. Ard›ndan kart›n alt›ndaki
soruyu okur.

l Elinde sorunun yan›t› bulunan oyuncu,
ilk olarak kendi kart›ndaki bilgileri okur.
Ard›ndan kart›n alt›ndaki soruyu okur. Oyun
böyle devam eder.
l Çok say›da oyuncuyla oynand›¤›nda her
oyuncuya bir, az say›da oyuncuyla
oynand›¤›ndaysa her oyuncuya birden fazla
kart da¤›t›l›r.
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Ben Böcek
De¤ilim!
Birçok insan, gördü¤ü her küçük hayvana “böcek” deyip geçer. Oysa, bir
hayvan›n böcek olup olmad›¤›n› anlamak o kadar kolayd›r ki! Bunun için
böceklerin yap›s›n› birazc›k bilmek bile yeterli. Örne¤in, bütün böceklerin
alt› bacakl› oldu¤unu bilirseniz, pek çok farkl› hayvan›n asl›nda böcek
olmad›¤›n› fark ediverirsiniz. Böceklerin bedeninin üç bölümden
oluﬂtu¤unu bilmek de çok iﬂinize yarar: baﬂ, gö¤üs ve kar›n. Ço¤u böce¤in
bir çift anteninin ve iki ya da dört kanad›n›n oldu¤unu da unutmay›n!

Örümcekler böcek de¤il. Çünkü,
onlar›n sekiz baca¤› var.
Bedenlerinin baﬂ ve gö¤üs
bölümleri de tek parça halinde.

Ad›n›n “böcek” oldu¤una
aldanmay›n, tespihböceklerinin
bir sürü baca¤› var. Bedenleri de
üç bölümden oluﬂmuyor.
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K›rkayaklar›n bedenleri birçok
halkadan oluﬂuyor. Bu
halkalar›n her birinde de bir
çift bacak var.

Akreplerin t›pk› örümcekler
gibi sekiz baca¤› var.
Bedenlerinin baﬂ ve gö¤üs
bölümleri de tek parça
halinde.

Salyangozlar›n beden yap›lar›
böceklerden tümüyle farkl›. Bedenleri
bir kabukla örtülü. Baﬂlar›ndaysa iki
çift anten var. Bunlardan uzun olan
çiftin ucunda bir çift göz bulunuyor.

Karideslerin on baca¤› var. Bu
bacaklar›n en az iki çiftinde
k›skaçlar bulunuyor.

Meltem Yenal Coﬂkun
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