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ÖNSÖZ 

 

 Bu eserde 1995 yılında o zamanın koşullarına göre hazırladığım Diaspididae familyası 

ile ilgili kitabım temel alınarak güncellenmiş ve yeniden gözden geçirierek toplam 117 tür ile 

ilgili bilgiler verilmiştir. İçeriğinde Diaspididae familyasına ait alt altfamilya, tribu, cins ve 

türlere ait maksoskobik ve mikroskobik tanımları, konukçuları, yayılışları ve teşhis anahtarları 

verilerek, türlerin çoğunun çizim ve şekilleri de eklenmiştir. Ayrıca ülkemizde bulunan doğal 

düşmanları da listeler halinde verilmiştir. 

 Saptanan kabuklu bit türlerinin bugün geçerli olan bilimsel isimleri ve sinonimleri 

Garcia Morales ve ark. (2019), tarafından SCALNET web sayfasından faydalanılarak 

güncellenmiştir. 

 Türkiye’de bugüne kadar bulunmuş olan kabuklu bitlere ait Türkçe ismleri ise Önder 

ve ark.. (1990) temel alınarak ve diğer araştırıcıların önerdiği isimler kullanılmış, bazı türlerin 

isimleri ise öneri olarak ilk kez burada verilmiştir. 

 Konunun spesifik olması nedeniyle ve ayrıca herkesin kolayca ulaşabilmesi için e-

kitap olarak yayınlanmasının uygun olacağını düşündüm. Bu bilgiler ışığında kitap içinde 

bulunan bilgiler ile ilgili katkı ve eleştirilerin tarafıma iletilmesini rica ederim. 

 

Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

Mart 2020 
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Familya: DIASPIDIDAE Targioni Tozzetti, 1868 
 

1868: Atti. Soc. Ital. Sci. Nat., XI: 713-719. 

 

Türkçe ismi: (=Sert kabuklu bitler) 

 

Sinonimleri: Diaspites Targioni-Tozzetti, 1868; Lepidosaphidae Shimer, 1868; Diaspides Signoret, 1869; 

Diaspidae Maskell, 1879; Diaspiti Targioni-Tozzetti, 1881; Diaspidina Atkinson, 1886; Diaspina Douglas, 1887; 

Diaspinen Reh, 1902; Diaspinos Gomez-Menor, 1937 (Borchsenius, 1966’a göre). 

 

 Familya isminin kökü Yunanca’dan gelir ve “ortası yuvarlak, kalkanlı” anlamındadır. 

Yani “kalkana benzer böcekler” anlamında kullanılmıştır. Türkçe’de “kalkanlı koşniller”, 

“kabuklu koşniller”, “koşniller” ya da “kabuklu bitler” olarak isimlendirilirler. Bunlardan 

sonuncusu daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Bu familyaya ait türler tüm dünyada yaygın olarak bulunurlar. Kapsadığı yaklaşık 418 

cins ve 2.595 kadar türle Coccoidea üstfamilyasının en zengin familyasını oluşturmaktadır  

(Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

1. Sistematikteki Yeri 

 

Şube: Arthropoda (=Eklem bacaklılar) 

Altşube: Hexapoda (=Altıbacaklılar) 

Sınıf: Insecta (=Böcekler) 

Takım: Hemiptera  

Alttakım: Sternorrhyncha 

Üstfamilya: Coccoidea 

Familya: Diaspididae 

 

 

2. Ergin dişilerin genel morfolojik özellikleri 

 

Kabuk oluşumu (Şekil 1 ve 2): Hareketli larvalar (Crawlers) konukçusu üzerinde 

belli bir alana tutulduktan sonra ağız parçalarını dokuların içine sokarak beslenmeye başlar. 

Bu beslenmeyle orantılı olarak salgı tüpleri tarafından salgılanan mum maddesiyle vücudun 

üst kısmı yavaş yavaş kaplanmaya başlar. Bu arada bacaklar tamamen kaybolur ve antenler 

segmentleşmemiş küçük çıkıntılar haline dönüşür. Büyüme periyodu sırasında mum 

genellikle vücudun üzerine ve yanlarına doğru salgılanır. II. dönemin sonuna ulaştığı zaman 

dorsum’un derisi kitinleşir. Birçok türde zarımsı ventral deri vücutla ilişkisini keserken bazı 

türlerde bu deri üst kabuğa yapışık olarak kalır. Diğer bazı türlerde ise II. dönem sonunda deri 

değiştirme sırasında ergin dişilerin vücudunun büzülmesiyle vücut tamamen zarımsı bir 

yapıyla kaplanır. Böyle durumlarda bu türlere “pupillarial” adı verilir. Ergin dönemde de 

mum salgılaması devam eder ve böcek tamamen kabukla kaplanmış olur. Genellikle böceğin 

vücut şekliyle kabuk şekli birbirine benzer. I. döneme ait atılmış larva derisi, merkezde, 
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merkeze yakın, kenarda veya uçtan çıkıntılı olmak üzere türlere göre değişik yerlerde 

bulunurlar (Şekil 3). 

 

 
Şekil 1. Dairesel şekilli kabuklu bitlerde dönemlere göre kabuk oluşumu; A. Pamuklu dönem 

B. I. dönem (Genç) C. I. dönem (tamamlanmamış) D. II. dönem (erkek ve dişi) (genç) E. II. 

dönem (erkek ve dişi) (tamamlanmamış) F. Erkek pupa kabuğu G.H. Genç dişi I. Ergin dişi 

(a. I. döneme ait alan b. II. döneme ait alan c. Genç dişilere ait alan d. Ergin dişilere ait alan 1. 

Pamuklu döneme ait kabuk sınırı 2. I. döneme ait kabuk sınırı 3. II. döneme ait kabuk sınırı) 
(Dekle, 1976’den). 
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Şekil 2. Uzamış şekilli kabuklu bitlerde dönemlere göre kabuk oluşumu: A. I. dönem (erkek 

ve dişi) (genç) B. I. dönem (erkek ve dişi) (tamamlanmamış) C. II. dönem (erkek ve dişi) 

(genç) D. II. dönem (erkek ve dişi) (genç) E.F. Genç dişiler G. Olgun dişi H. Erkek pupa 

kabuğu (a. I. döneme ait alan b. II. döneme ait alan c. Genç dişilere ait alan d. Ergin dişilere 

ait alan 1. I. döneme ait kabuk sınırı 2. II. döneme ait kabuk sınırı (Dekle, 1976’den). 

 

 
Şekil 3. Diaspididae familyasına bağlı dairesel şekilli türlerde atılmış I. dönem larva 

derilerinin bulunduğu yerler:   A) Merkezde   B) Merkeze yakın   C) Uçta   D) Uçtan çıkıntılı 
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Vücut segmentleri (Şekil 4): Tüm Diaspididae familyası türlerinde baş ve onu izleyen 

ilk iki toraks segmenti kaynaşmış durumdadır. Genellikle vücudun baştan itibaren aşağı doğru 

belirgin olan ilk enine çizgisi metatoraksa aittir. Onun için bu bölgeye ‘prosoma’adı verilir. 

Böceklerde abdomen segmentlerinin sayısı genellikle 11 olmasına karşılık Diaspididae 

familyasında abdomen segmentlerinin sayısı en fazla 8’dir ve IV-VIII. segmentler arasındaki 

kaynaşmış bölgeye “pygidium” adı verilir. Genellikle VIII. abdomen segmenti, median 

lobların (L1) bulunduğu yer olarak kabul edilir. Türlerin çoğunda, lobların numarasıyla ters 

orantılı olarak L2’nin VII., L3’ün VI., L4’ün V. ve L5’in ise IV. segmentte bulunduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak bu genelleme tüm türleri kapsamamaktadır. 

 

 
Şekil 4. Diaspididae familyasının genel vücut karakterleri (Parlatoria oleae) (Sol taraf dorsal, 

sağ taraf ventral alan) (Balachowsky, 1954’den). 

 

Antenler (Şekil 4 A): Ergin dişilerin antenleri genellikle segmentleşmemiş tek bir 

çıkıntı şeklinde olup üzerlerinde türlere göre değişen sayıda kıllar bulunur. Bu kılların sayısı 

bazı tribus ve cinslerin teşhisinde kullanılan taksonomik karakterlerdendir. 

Ağız parçaları (Şekil 4 P): Kabuklu bitlerde ağız parçaları sadece sıvı besin 

alabilen sokucu-emici bir yapıya sahiptir. Kabuklu bitler afit ve psyllitler gibi floem üzerinde 

beslenmezler. Çok etkili bir enzim bileşenlerine sahip olan salyalarından dolayı meristem 

dokusu içine styletlerini sokarak beslenirler. Fakat Diaspidiotus ostreaeformis üzerindeki son 

araştırmalarda bu böceğin floem dokusu üzerinde de beslenebildiğini göstermiştir. Sert 
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kabuklu bitlerin ağız parçaları genel olarak Heteroptera alttakımına bağlı böcek türlerine 

benzemekle birlikte, tek segmentli ve konik biçimli kısa bir labium’a sahiptir. 

Sytiletlerin doku içine girmesi bir seri kısa dürtmelerle olur. Konukçu bitki içinde 

sytiletlerin yönü düzdür. Fakat herhangibir engelle karşılaşma durumunda biraz geriye çekilir 

ve başka yöne doğru tekrar ilerlemeye devam eder. 

Bacaklar: Diaspididae familyası türlerinde bacaklar üç çift olarak sadece hareketli 

larva döneminde bulunur. Daha sonraki dönemlerde bu bacaklar tamamen kaybolur. 

Solunum boruları (Stigma’lar): İngilizce’de “spiracle” olarak adlandırılan 

stigmaların 2 çift olarak bulunurlar. Bunlardan protoraksta yer alanlara “ön stigmalar” (Şekil 

4 L) ve genelde metatoraksta bulunanlara ise “arka stigmalar” (Şekil 4 M) adı verilir. Ön ve 

bazende arka stigmaların yanında literatürde “multilocular disc por” adı verilen çok odacıklı 

küçük yuvarlak gözenekler vardır (Şekil 4 C). Bu yapılara “Stigma veya stigmalar çevresi 

bezleri” terimi denilmektedir. Bu gözeneklerin varlığı ve sayıları taksonomik açıdan 

önemlidir. 

Yuvarlak gözenekler: Bu gözenekler yukarıda söz edildiği gibi ya Ön stigmaların 

yanında ya da pygidium’da vulva’nın etrafında ve genellikle kümelenmiş veya dizilmiş halde 

bulunurlar. Vulva’nın etrafındaki gözeneklere “perivulvar, paravulvar, circumvulvar, 

circumgenital veya perivaginal porlar” adı verilmesine karşılık en yaygın olarak “perivulvar 

por” terimi kullanılır. Türkçe olarak bu kitapta bu yapılar için “Vulva çevresi bezleri” terimi 

kullanılmıştır. Bu yuvarlak bezlerin bulunup bulunmaması, sayıları ve yerleri daha önceki 

araştırıcılar tarafından çok önemli bir taksonomik karakter olarak kullanılmasına karşılık, 

günümüzde de yardımcı taksonomik karakterler olarak faydalanılmasına devam edilmektedir. 

Kıllar: Türlere göre sabit sayıda vücudun değişik bölgelerinde bulunan bu kıllardan 

bazılarının sabitleşmiş olmalarından dolayı abdomen’in temel segmentlerini tayin etmede 

bellibaşlı bir öneme sahiptir. 

Salgı tüpleri (Duct’lar): Türkçe’de “salgı tüpleri” ya da “salgı borusu” anlamına 

gelen duct’lar tüp veya boru şeklinde olan salgı bezleridir. Bu çalışmada bu yapılar için “salgı 

tüpleri” terimi kullanılmıştır. Görevleri kabuklu bitlerin üzerini kaplayan kabuğu oluşturacak 

olan kitinimsi maddelerin salgılanmasını sağlamaktır. Bu salgı bezleri genellikle küçük 

(microduct) veya büyük (macroduct) olmak üzere iki şekilde bulunurlar. Büyük salgı tüpleri 

genel olarak dorsal alanda bulunur ve görünüş olarak iki farklı yapıdadırlar. Bunlardan 

birincisi, oldukça kısa ve geniş, uzunluğu hiç bir zaman genişliğinin 2-3 katını geçmeyen ve 

ön ucunda enlemesine iki adet çizgiye sahip olanlardır (Şekil 5 B, C). Bu tip büyük salgı 

tüplerine “iki çizgili salgı tüpleri” denir. Bu tip tüplerden ve marjinal alanda dizili normalden 

daha büyük olanlarına (Ör.: Lepidosaphes spp.) “megapor” adı verilir. İkinci tip büyük salgı 

tüplerinin ise uzunluğu genişliğinin en az altı katıdır ve ön ucunda sadece enlemesine bir çizgi 

bulunur (Şekil 5 A). Bu tip büyük salgı tüplerine “Tek çizgili salgı tüpleri”adı verilir. 

Genellikle marjinal büyük salgı tüplerinin alt açıklıkları kitinleşmiş bir halka ile çevrilmiştir 

(Şekil 5). Büyük salgı tüplerinin kenarda ve alt açıklıkları pygidium kenarıyla birleşmiş 

olanlara “marjinal”, kenardan biraz içeride olanlara “submarjinal”, ortada bulunanlara 

“median” ve median ile submarjinal arasındakilere de “submedian büyük salgı tüpleri” denir. 

Ayrıca median loblar arasında bulunanlara da “orta salgı tüpleri” adı verilir. Büyük salgı 

tüplerinin şekilleri ile bunların pygidium’daki yerleşim düzenleri ve sayıları öncelikle 
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altfamilya ve tribus’lerin daha sonra da cins ve türlerin ayırımında kullanılan çok önemli 

teşhis karakterleridir. 

 

 
Şekil 5. Pygidium’daki büyük salgı tüp şekilleri 

 

Pygidium lobları: Diaspididae familyasına ait bireylerin çoğunda pygidium 

segmentleri dışarıya doğru uzamış ve kitinleşerek “lob” adı verilen çıkıntılar meydana 

getirmişlerdir. Orta lob (L1)’lar bazen dip kısımlarında birleşmiş (Şekil 6 A), bazı türlerde de 

tamamen kaynaşarak tek bir çıkıntı halinde bulunabilir (Şekil 6 B). Fakat genellikle 

birbirinden ayrı olarak bulunurlar (Şekil 6 C, F). Bazı türlerde ise II. çift lob (L2)’lar iki 

parçalıdır ve genellikle dış taraftaki lob (L2a), içtekine (L2b) oranla daha küçüktür (Şekil 6 F). 

Lobların kenarları bazen bir yanından bazen de her iki yanından bir veya daha fazla 

çentiklidir. Pygidium lobları Diaspididae familyasında tüm taksonomik kategoriler için 

kullanılan en önemli teşhis karakterleridir.  
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Şekil 6. Diaspididae familyasına bağlı türlerde lob şekilleri; A. Dip kısmında birleşmiş ana 

loblar; B. Kaynaşmış ana loblar; C. Birbirinden ayrı ana loblar; D. Tek tarafı çentikli lob; B. 

İki yanı çentikli lob; F. İki parçalı 2. loblar (L2) (Ferris, 1955’e atfen, Yaşar 1990) 

Salgı bezi tarak (plat) ve dikenleri (gland spin): Diaspididae familyası türlerinde 

pygidium’a ait loblar arasında ve abdomen segmentlerinin kenarında az çok kitinimsi ve 

içlerinde küçük salgı tüpleri bulunan çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar genelde iki grupta 

incelenebilir. 

1) Diken şeklinde olan çıkıntılar (gland spin): genellikle ucu sivri (Şekil 7 A) ya da ucu 

çift çatallı (Şekil 7 B) şekilde olabilirler. 

2) Tarak şeklinde olan çıkıntılar (plate): Bunların ya uçları ve yanları derin şekilde 

dallanmış ve dar (Şekil 7 C), ya da geniş ve uçları çatallıdır (Şekil 7 D). 

 
Şekil 7. Diaspididae familyası pygidium’unda görülen gland spin ve tarak tipleri; A. Diken 

şeklinde (gland spin); B. Ucu çatallı (gland spin); C. Yanı taraklı uzamış tarak (plate); D. 

Geniş, kısa ve ucu taraklı (plate) (Yaşar, 1990’dan) 

 

Tarak şeklinde olan çıkıntılara bu çalışmada “salgı bezi tarakları”, diken şeklinde 

olan çıkıntılara ise “salgı bezi dikenleri” terimi kullanılmıştır. Bu çıkıntılardan median loblar 

arasında bulunanlara “orta salgı bezi tarak veya dikenleri” diğerlerine ise “yan salgı bezi tarak 

veya dikenleri” denir. Salgı bezi tarak veya dikenlerinin şekilleri, sayıları ve bulundukları 

yerler tribus, cins ve türlerin tanımlanmasında rol oynayan en önemli teşhis 

karakterlerindendir.  

Anüs (Anus) (Şekil 4 K): Genellikle küçük, dairesel veya oval bir açıklık halinde 

pygidium’un dorsal’inde bulunur. Kenarları az veya çok kitinleşmiştir. 
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Vulva (Şekil 4 E): Dişi üreme organı olan bu yapı ventral’de türlere göre değişen 

yerlerde bulunur. Genellikle ışınsal çizgiler şeklinde görülür. Ayrıca etrafında türlere göre 

değişen grup ve sayıda küçük ve yuvarlak salgı bezleri vardır. Bu çalışmada bu yapıları 

“vulva çevresi bezleri” terimi kullanılmıştır. Bu salgı bezlerinin sayı ve dizilişleri tür 

teşhislerinde kullanılan taksonomik karakterler arasındadır. 

 

Diğer Abdomen ve toraks çıkıntıları: 

 

1) Vücut içi salgı bezi çıkıntıları:  

 

“Gland tubercul” adı verilen yumru ve diken biçimindeki bu çıkıntılar ventral’de 

abdomen ve toraksın marjinal alanlarına yerleşmişlerdir. İçinde küçük salgı tüpleri bulunan bu 

çıkıntılara bu çalışmada “yumru veya diken şeklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları” olarak 

sözedilmiştir.  

 

2) Vücut kenarı çıkıntıları: 

 

- Protoraks kenar çıkıntısı (Şekil 4 B): Bazı türlerde photoraksın her iki kenarında bir 

çift dışarıya doğru çıkıntı yapmış parmak, diken, tırnak veya lob şeklinde yapılar vardır. Bu 

yapılar bazı türlerin teşhisinde kullanılır. 

- Segmentler arası kitinimsi abdomen çıkıntıları (spur): Özellikle Lepidosaphes 

spp.’de abdomen segmentlerinin arasında parmak veya diken şeklinde kitinimsi çıkıntılar 

vardır. Bunların şekil, sayı ve yerleri bu cinse bağlı türlerin teşhisinde önemli rol oynar. 

 

Abdomen’de vücut içi kitinleşmiş alanlar:  

 

1) Paraphysis: Bunlar genellikle lobların temellerinde bazen de loblar arasındaki 

boşluklarda bulunan uzamış iğ şeklindeki kitinleşmiş yapılardır. Genellikle bu yapıların 

arasında marjinal büyük salgı tüplerinin alt açıklıkları sıralı haldedir. Bu yapıların sayı ve 

yerleri türlerin teşhislerinde önemli rol oynar. 

2) Anal apophysis (Anüs çevresi kitinsel alan): Dorsal’de anal açıklığın etrafı bazı 

türlerde kitinleşmiş ve pygidium’un alt kenarıyla bir yol halinde birleşmiştir.  

3) Prevulvar sklerosis ve Prevulvar apophysis: Özellikle Aonidiella spp.’de teşhiste 

önemli rol oynayan vulva’nın üzerinde hafifçe kitinleşmiş bir alan üzerindeki daha koyu 

görünüşlü kitinleşmiş değişik şekillerdeki yapılardır.  

4) Lateral ve Median sclerosis: Bazı türlerde pygidium’da vulvanın üst kısımlarında 

yan (lateral) veya orta (Median) alanda bulunan kitinleşmiş yapılardır. 

5) Ventral sklerosis: Bazı türlerde ventral’de lobların dip kısmından başlayan ve 

türlere göre değişen şekillerdeki kitinleşmiş olan alanlardır. 

6) Temel (Basal) sklerosis: Bazı türlerde lobların temelinde vücut içinde devam eden 

kitinleşmiş yapılardır. 

7) Ayrıca Lepidosaphidini tribus’üne bağlı bazı türlerde vücut içinde abdomen 

segmentleri üzerinde küçük, yuvarlak kitileşmiş alanlar bulunur. 
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3. Erkek ve ergin dişilerin gelişme dönemleri 

 

Yumurta: Diaspididae familyasına bağlı türler çoğunlukla ovipar veya ovovipardır. 

Ovipar olanlarda yumurta çok küçük olup renkleri türlere göre beyazdan erguvani, sarı ve 

kırmızıya kadar değişir. Hatta bazen aynı türün yumurtalarının renkleri meydana gelecek 

eşeylere göre değişiklik gösterir. Kıroğlu (1981)’un Benassy (1958)’ye atfen bildirdiğine göre 

Pseudaulacaspis pentagona’da erkek birey meydana gelecek yumurtalar pembe ve beyaz, dişi 

birey meydana gelecek yumurtalar ise kırmızı renktedir.  

I. dönem hareketli larva (Şekil 8 A): Bu dönemin başında yumurtadan yeni çıkan veya 

canlı olarak doğan larvaların bacakları iyi gelişmiş olduğu için hareketlidir. Bu hareketli 

larvalara İngilizce’de “crawlers” adı verilir. Daha sonra bu hareketli larvalar konukçusu 

üzerinde bir yere tutunarak kendini sabitleştirir. Belli bir süre beslendikten sonra salgı 

tüpleriyle salgıladıkları kitinimsi bir maddeyle vücut üzeri pamuğumsu bir kabuk ile kaplanır. 

Bu dönemde nimflerde bir çift basit göz, anten, az sayıda büyük ve küçük salgı tüpleri, 

pygidium’da bir veya daha çok çift loblara, salgı bezi tarağı veya dikenlerine sahiptirler. Bu 

dönemdeki erkek ve dişiler aynı morfolojik yapıda oldukları için cinsiyet ayırımı yapmak 

mümkün değildir. 

II. dönem dişi (Şekil 8 B): Vücutları genellikle uzamış oval veya daireseldir. Vücut 

şekli, rengi, segmentleşmesi ve antenleri ergin dişiye benzer fakat boyutları daha küçüktür. 

Vulva ve vulva çevresi bezleri yoktur. Pygidium’da ise erginlere göre daha az sayıda lob, 

salgı bezi tarak veya dikeni, büyük ve küçük salgı tüpleri vardır.  

Ergin dişi (Şekil 8 C): Vücutları türlere göre değişen şekillerdedir. Pygidium’da 

genellikle tüm yapılar tam olarak gelişmiştir. Bu yüzden kabuklu bitlerin teşhisleri bu 

dönemdeki çiftleşmemiş genç dişilerden yapılır. Bu dönemde kabuk tam olarak gelişmiş ve 

sertleşmiştir. Bazı türlerde vücudun alt tarafında ince ve genellikle beyaz ventral zar bulunur. 

Bu zar genellikle bitki dokusuna yapışmış durumdadır. Yine bazı türlerde üst kabuk bitki 

dokusu ile aynı görünümde ya da dal ve gövdelerde kabuğun altında bulunur. Bundan dolayı 

bu türleri farketmek oldukça zordur. 

I. dönem erkek (Şekil 8 D): Bu dönemdeki görünümleri dişiler ile aynıdır.  

II. dönem erkek (Şekil 8 E): Vücutları genellikle uzunca ovaldir. Antenler iz halinde 

ve iki çift göz lekesi vardır. Genellikle büyük ve küçük salgı tüpleri, II. dönem ergin 

dişilerden daha fazla sayıdadır. Pygidium’da lob, salgı bezi tarak ve dikenleri vardır. Kabuk 

uzamış ve üzerinde birinci döneme ait larva derisi bulunur. 

Prepupa dönemi (Şekil 8 F): Bu dönemde vücut uzunca ovaldir ve segmentler belirgin 

hale gelmeye başlamıştır. Bacaklar ve antenler küçülmüş ve yuvarlak tomurcuklar haline 

dönüşmüş olup, başta iki çift göz lekesi bulunur. Pygidium ve penis kını vardır.  

Pupa dönemi (Şekil 8 G): Vücutları uzunca ovaldir ve prepupaya benzer. Vücudun 

bütün organ ve kısımları prepupa dönemine oranla tam olarak gelişmiş olmasına karşılık, 

segmentleşme hala devam eder. Penis kını iyice gelişmiştir. 

Ergin erkek (Şekil 8 H): Uzamış bir vücuda sahip olan ergin erkeklerde baş, direkt 

olarak ve geniş olarak toraksla birleşmiştir. Basit gözlerin bir çifti dorsal, bir çifti ventral ve 

nadir olarak da bir çifti de lateral’de bulunur. Antenler 8-10 segmentli ve üzerlerinde ince 

kıllar vardır. Ağız parçaları iz halinde olup, hiçbir fonksiyona sahip değildir. Deri üzerinde 

salgı tüpü ve bezleri yoktur. Aedeagus’u saran, ince uzun bir yarığa sahip ve vücut 
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uzunluğunun en az yarısı kadar olan bir penis kını vardır. Ayrıca gelişmiş bir çift kanat 

bulunur.  

 
Şekil 8. Diaspididae familyası türlerine ait erkek ve dişilerin gelişme dönemlerinin genel 

görünüşü (Stoetzel & Davidson, 1974’dan) 

 

Erkek bireylerde kabuğun gelişimi pupa döneminde biter ve kabuğu oluşturan salgı 

tüplerinin salgılaması durur. Bundan dolayı erkek bireylerin kabuğundan bahsedilirken “erkek 

kabuğu” yerine “erkek pupa kabuğu” terimi kullanılır. Dişilere oranla daha ince uzun olan 

erkek pupa kabuğunun renkleri ya dişiler ile aynı veya onlardan daha açık renkte olur. Bazı 

türlerde kabuk üzerinde genellikle uzunlamasına “karina” adı verilen kabarık çizgiler vardır. 

 

4. Genel biyoloji, ekoloji ve ekonomik önemleri 

 

 Diaspididae familyasına bağlı türlerin çoğu genellikle odunsu bitkiler üzerinde onların 

gövde, dal, yaprak ve meyvelerinde bulunurlar. 
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 Bu familya türleri genellikle odunsu bitkiler üzerinde beslenmesine rağmen ayrıca süs 

bitkileri ve otsu bitkiler üzerinde, zararlı türlerine göre değişen farklı kısımlarında 

bulunabilirler. Örneğin; Chortinaspis ve Rhizaspidiotus spp. otsu bitkilerde ve bazı 

Chortinaspis spp. ise otların kökleri üzerinde de beslenebilmektedirler. Ayrıca Comstockaspis 

perniciosa’da olduğu gibi, değişik gelişme dönemleri kök hariç bitkinin tüm kısımlarında 

bulunabilirler (Kosztarab and Kozár, 1988). 

 Yılda verdiği döl sayısı türlere ve bulundukları yerin iklim koşullarına bağlı olarak 

değişiklik gösterir. Orta Avrupa’da C. perniciosa yılda 2 döl verirken diğer türler sadece 1 döl 

vermektedir (Kosztarab & Kozár, 1988). Ülkemizde ise C. perniciosa yılda 4 döl verirken 

genellikle diğer türler 2-3 döl vermektedir. Hatta Pseudaulacaspis pentagona, Orta Anadolu 

ve Marmara’da yılda 2, Batı Anadolu’da 4 döl verebilmektedir (Lodos, 1982). 

 Bu familya türlerinde de genellikle eşeyli üreme görülmesine karşılık bazı türler 

(Örneğin; Hemiberlesia rapax) eşeysiz olarak da çoğalabilir. Ergin dişiler ya yumurta bırakır 

(ovipar) ya da canlı yavru doğururlar (ovivivipar). Ovipozisyon süresi türlere ve iklim 

koşullarına göre bir kaç haftadan birkaç aya kadar değişiklik gösterir. Ovipozisyon süresince 

ergin dişiler hergün birkaç adet yumurta bırakır veya yavru doğururlar. Ovipozisyon süresinin 

üçte birine ulaşıldığında yumurta veya larvaların yarısı bırakılmış olur. Tüm larvaların veya 

yumurtaların bırakılmasından kısa bir süre sonra dişiler ölür (Bodenheimer, 1949). 

 I. dönem başındaki nimflerin bacakları çok iyi gelişmiş olup genellikle birkaç saat 

içinde konukçuları üzerinde kendilerine uygun bir yer bularak tutunurlar. “Crawlers” adı 

verilen bu hareketli döneme ait bireyler genellikle bir kaç metreden daha uzağa gidemezler. 

Esas yayılmaları ise rüzgâr, kuşlar, memeliler ve bulaşık bitki materyallarinin taşınması ile 

pasif yolla olmaktadır. 

 Konukçuları üzerinde belirli bir yere tutunan nimfler kısa süre sonra beslanmeye 

başlar. Beslenmeyle orantılı olarak vücuttaki salgı tüpleri tarafından salgılanan mumumsu bir 

maddeyle üzerlerinde kabuk oluşmaya başlar. Diaspididae familyasına bağlı türlerin dişileri 

genellikle 2 nimf dönemi geçirerek ergin hale gelirler. Erkekleri ise I. ve II. larva döneminden 

sonra prepupa ve pupa dönemi geçirerek ergin hale gelirler. Erkekler kanatlı veya kanatsız 

olabilirler. Ergin erkeklerin tek görevi üremeyi sağlamaktır. Erkek bireylerin ömrü 2-5 

gündür. 

 Bu familya türleri bitkilerin dokularını sokup-emmek suretiyle zararlı olurlar. Bu 

beslenme sırasında konukçu bitkilerin dokularına toksik maddeler salgılayarak onların 

renklerinin bozulmalarına (Ör.: Zeytin meyvesinde Parlatoria olea), kurumalarına ve 

yapraklarının dökülmesine neden olurlar. Kültür bitkilerinin meyvelerinde yaptıkları zarar 

sonucunda ise onların pazar değerlerini oldukça önemli oranda düşürürler. 

 

5. Sert kabuklu bit örneklerinin preparasyonu 

 

Eppendorf tüplerinde %96’lik alkol içerisinde bekletilen veya taze olarak laboratuvara 

getirilen örneklerin prepararatları Kozstrab ve Kozar (1988)’ın önerdiği Wilkey preparasyon 

yöntemine göre yapılabilir. Bu yönteme göre: 

 

1) Alkolde saklanan örnekler, içinde % 10’luk KOH bulunan syrakus kaplarında alınarak 150 

-200
o
C’de yaklaşık 10-15 dk tutularak, örneklerin yumuşaması ve saydamlaşması 
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sağlanır. Bu ısıtma sırasında KOH’in kaynamamasına dikkat edilir ve buharlaşan sıvının 

yerine tekrar saf su eklenir. Canlı örnekler ise %10’luk KOH’e konmadan önce yaklaşık 

iki saat %70’lik etil alkolde tutulmalıdır. 

2) Isıtma işleminden sonra %10’luk KOH içerisinde bulunan örnekler zedelenmeden ince 

spatül ile hafifçe bastırılarak içinde bulunan yağların ve varsa yumurta veya larvalarının 

çıkması sağlanır (Bu iş için dişi bireylerin taksonomik özelliklerine zarar vermeden 

pygidium dışındaki bir bölgeden iğne ile hafifçe delinebilir). Bu işleme bireyler iyice 

saydamlaşana kadar devam edilir. 

3) Temizlenen örnekler GAG’a alınarak (GAG: 4 kısım Etil alkol, 1 kısım Glasiyal asetik 

asit) 30-35 dakika bekletilir.  

4) Daha sonra bu örnekleri saat camına alınarak 1-2 damla asit fuksin (saf sudaki % 2’lik 

eriyiğinden) damlatılır ve örnekler boyanana kadar bekletilir. 

5) Boyanmış bireylerden fazla boyanın uzaklaştırılması için tekrar GAG’a alınır. Fazla 

boyalar tamamen alınıncaya kadar bekletilir. 

6) Örnekler daha sonra karanfil yağında 10-15 dakika bekletilir. 

7) Preparasyonu biten örnekler kurumaları için 40
o
C’de 2 hafta bekletildikten sonra 

etiketlenerek lamel kenarlarına hava alıp bozulmasını engelleyecek biçimde şeffaf oje 

sürülerek saklanır. 
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Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan Diaspididae Familyasına Bağlı 

Altfamilyaların Teşhis Anahtarı 

 

1) -Segmentler arasında kıvrımlar var; abdomenin I-VI. segmentlerinde median alanda anal 

açıklığa kadar crenulae (uçları çok sayda kitinleşmiş dişli oluşumlar) var; pygidium’a 

ait lob, tarak ve dikenler yok; anten üzerinde 1 tane kıl var….……....Odonaspidinae 

     -Segmentler arasında kıvrımlar yok; abdomenin I-VI. segmentlerinde median alanda uçları 

çok sayıda kitinleşmiş dişli oluşumlar yok (Chortinaspis spp. hariç); pygidium’a ait 

lob, tarak veya dikenler var; anten üzerinde 1 veya daha fazla kıl var…………...…2 

2) -Dorsal’deki büyük salgı tüplerinin baş kısmı tek çizgili, uzunlukları genişliklerinin 

yaklaşık 6 katı kadar; salgı bezi tarakları ve dikenleri sadece pygidium’un kenarında; 

pygidiuma ait loblar tek; prosomal kenar üzerinde yumru şeklinde salgı bezi 

çıkıntıları yok; Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler genellikle yok (Aonidia 

lauri’de var); ergin dişilerin vücudu yuvarlak veya genişçe armut şeklinde 

…………………………………………………………….......................Aspidiotinae 

    -Dorsal’deki büyük salgı tüplerinin baş kısmı çift çizgili, uzunlukları genişliklerinin en 

fazla 3 katı kadar; L2 tek veya çift; salgı bezi tarak veya dikenleri ön abdomen 

segmentlerinde de bulunur. Ön stigmaların çevresinde çok sayıda yuvarlak bezler var 

………………………………………………………………………………………...3 

3) - L2 tek..............................................................................................................Leucaspidinae 

    - L2 çift (Lineaspis spp. hariç)...............................................................................Diaspidinae 
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Altfamilya: ASPIDIOTINAE Atkinson, 1886 
 

 Bu familyaya bağlı türlerin vücutları oval veya armut biçiminde olup, pygidium çok 

iyi gelişmiş, loblar her zaman tek parçalı ve aralarında değişik yapılarda salgı bezi tarakları 

var. Dorsal büyük salgı tüpleri ince uzun, boyu eninin en az 6 katı ve uçlarında enine tek çizgi 

vardır. Salgı bezi diken veya tarakları sadece pygidium’un kenarındaki lobların arasında ve en 

dış lobların yakınında bulunur. Ön stigma’ların yanında küçük yuvarlak bezler yoktur. 

 

Aspidiotinae Altfamilyasına Bağlı Tribus’ların Teşhis Anahtarı 

-Pygidium’daki salgı bezi tarakları oldukça küçülmüş ucu sivri veya yok; dorsal ve ventral 

salgı tüpleri yaklaşık aynı sayı ve boyutta; ventral zar kalın......................Targioniini 

-Pygidium’daki salgı bezi tarakları iyi gelişmiş genellikle geniş, uç veya yan kısımları dişli; 

dorsal salgı tüpleri ventral’dekilerden daha büyük ve fazla sayıda; ventral zar 

genellikle ince………………………………………..…………………..Aspidiotini 
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I. Tribus: ASPIDIOTINI Westwood, 1840 
 

1840, Int.Mod.Clas.Ins., 2: 444. 

 

 Bu tribus’e bağlı türlerin vücutları genel olarak dairemsi veya ovaldir. Pygidium iyi 

gelişmiş ve loblar tek parçalıdır. Uçları ve bazı türlerde yanları da dişli olan salgı bezi tarakları 

sadece pygidium’un kenarında bulunur. Bazı türlerde ise (Ör.; Aonidia lauri) salgı bezi tarakları 

kaybolmuş ve loblar oldukça küçülmüş durumdadır. Pygidium’un kenarında kitinleşmiş alanlar 

veya lobların kenarlarından ve aralarından yükselen paraphysis’ler vardır. Antenler tek segmentli 

bir çıkıntı halinde ve üzerlerinde sadece bir adet kıl bulunur. Ventral kabuk genellikle çok ince 

ve bitki yüzeyine yapışmış bir zar görünümündedir.  

 

 

Aspidiotini Tribüsüne Bağlı Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan Cinslerin 

Teşhis Anahtarı 

 

1) -L1-L2 ve L2-L3 arasında salgı bezi taraklarının üst kısmında birer çift paraphyse var………10 

    -L1-L2 ve L2-L3 arasında salgı bezi taraklarının üst kısmında paraphyse yok…...………….…2 

2) -Ergin dişi II. dönem nimf kabuğu içinde; dişilerin vücudu dar armut şeklinde, II. abdomen 

segmentine kadar dairesel daha sonraki abdomen segmentleri dar bir üçgen şeklinde 

................................................................................................................................Aonidia  

   -Ergin dişi II. dönem nimf kabuğu içinde değil; dişilerin vücudu dairesel, oval, bazen geniş 

armut biçiminde ama II. abdomen segmentinden sonra geniş üçgen şeklinde …….......3 

3) -Median loblar arasında salgı bezi tarakları yok……….…………………...…Rhizaspidiotus 

     -Median loblar arasında salgı bezi tarakları var………………………………...……………4 

4) -Median loblar arasında salgı bezi taraklarının uzunluğu median lobların yaklaşık yarısı kadar 

uzunlukta………………………………..……………………………..…..…Eremiaspis 

     -Median loblar arasında salgı bezi taraklarının uzunluğu hemen hemen median lobların 

uzunluğu kadar veya daha fazla………………………………………………….……..5 

5) -Pgydium’da L3 yok……………………………………………………………………...……6 

    -Pgydium’da L3 var…………………………………………….………………………..……..7 

6) -L2’den sonra yan salgı bezi tarakları yok; median lobların genişliği uzunluğundan fazla; 

anüsün çapı median lobların en geniş yerinin yaklaşık yarısı kadar.....…….Genistaspis 

    -L2’den sonra yan salgı bezi tarakları var; median lobların genişliği uzunluğundan az; anüsün 

çapı median lobların en geniş yerine eşit veya daha büyük…....…….…Gonaspidiotus 

7) -L3’den sonra 7-9 adet yan salgı bezi tarağı var……..……….…………………...….Aspidiotus 

    -L3’den sonra 3-6 adet yan salgı bezi tarağı var………………………………………………..8 

8) -Submarjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 2 adet………….………….…Ocenaspidiotus 

    -Submarjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 4-6 adet……………………….…………….9 
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9) -Vulva çevresi bezleri var……………………………………….…………...…..Dynaspidiotus 

    -Vulva çevresi bezleri yok……………………………………………..………..…Chortinaspis 

10) -Dişilerin vücudunda prosoma pygidium’un yanlarından aşağıya doğru sarkarak böbrek 

şeklini almış……………………………………………..…………………...Aonidiella 

      -Dişilerin vücudunda daresel veya armut şeklinde prosoma pygidium’un yanlarından aşağıya 

doğru sarkmamış …………………………………………………………………...…..11 

11) -Lobların kenarlarından ve arasından çıkan paraphysis’ler dar iğ biçiminde, uzunlukları 

median loblardan fazla……………………………………………….…..Chrysomphalus 

       -Lobların kenarlarından ve arasından çıkan paraphysis’ler kalın iğ biçiminde, uzunlukları 

median loblardan kısa………………………………………………….………..……12 

 

12) -Anüs lobların temeline kendi uzunluğunun en fazla 1.5 katı kadar uzaklıkta……...…...13 

      -Anüs lobların temeline kendi uzunluğunun en az 2 katı kadar uzaklıkta…………...…..14 

13) -L3’den sonra genişliği uzunluğundan fazla 2 adet salgı bezi tarağı var; anten segmentinin uç 

kısmında 1 adet sivri uzantı var……………………………………….…Comstockaspis 

      -L3’den sonra genişliği uzunluğundan fazla 2 adet salgı bezi tarağı var; anten segmentinin uç 

kısmında 3 adet sivri uzantı var ……………………………………………Hemiberlesia 

14) -Lobların kenarından ve segmentler arası boşluklardan yükselen toplam 8 adet paraphyse var 

………………………………………………………………………………..Melanaspis 

      -Lobların kenarından ve segmentler arası boşluklardan yükselen 2-4 adet paraphyse var 

…..…………………………………………………………..………………Diaspidiotus 

 

 

Aonidia Targioni Tozzetti, 1868 

  

1868, Atti.Soc.Ital.Sci.Nat., XI: 735. 

 

Tip türü: Aspidiotus lauri Bouché, 1833  

 

Sinonimleri: Targionidea MacGillivray, 1921; Cupressaspis Borchsenius, 1962 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu oval, armut biçiminde, kırmızımsı-kiremit 

renginde, larva derisi merkezde veya merkeze yakındır. Ergin öncesi dönemde dişilerin vücudu 

sadece kabuk ile kaplı olmasına karşın ergin dönemde hem ventral hem de dorsal olarak 

tamamen II. dönem nimf derisi ile kaplanmış durumdadır. Bundan dolayı “pupillarial cins” 

olarak değerlendirilir. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, dişi ile aynı renkte ve larva derisi uç 

tarafta bulunur. Ergin dişilerin vücudu armut biçiminde, pygidium dar açılı üçgen şeklinde ve 

abdomen lobları hafifçe pygidium kenarından sarkmış durumdadır. Anten üzerinde bir adet kıl 

bulunur. Pygidium kenarları kitinleşmiştir. Ergin dişilerde salgı bezi tarakları büyük ölçüde 

kaybolmuş durumdadır. Bazı türlerde ise sadece median loblar arasında çok küçük çıkıntı 
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şeklinde olabilir. Genellikle 2 çift lob bulunur. Bazı türlerde 2. çift loblar çok küçülmüş ve 

belirsiz bir çıkıntı haline dönüşmüştür. Vulva çevresi bezleri yok. İkinci dönem dişi bireylerde 

ise 3 çift iyi gelişmiş lob ve tüm loblar arasında iyi gelişmiş uzun ve kalın salgı bezi tarakları 

bulunur. Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda, çok ince ve uzun, marjinal ve submarjinal 

alandadır. Anüs median loblardan daha geniş ve pygidium’un ortasındadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Aonidia cinsine ait türlerin teşhis anahtarı 

 

-Anten üzerinde bir adet kıl var; pygidium sivri çıkıntılı ve sadece median loblar var, L2 ise basit 

bir kütüküla kalınlaşması haline dönüşmüş, median loblar birbirlerine yönelmiş ve uçları 

yuvarlak; salgı bezi taraklarının yok; genellikle Hedera helix, Laurus nobilis ve Ficus 

retusa üzerinde …………………….…………………………………..….Aonidia lauri 

-Anten üzerinde 2 adet parmak şeklinde çıkıntı ve ayrıca 1 adet çık kalın bir kıl var; pygidium’da 

2 adet lob var. L1 yuvarlak simetrik değil, pygidium’dan hafifçe çıkıntılı. L2 yuvarlak, 

simetrik değil; orta ve yan taraklar var; median loblar asında ve L1-L2 arasında birer çift, 

kısa, geniş ve uçları dişli ve ayrıca L2-L3 arasında aynı yapıda bir adet salgı tarağı var; 

genellikle ibreli ağaçlar üzerinde…….……………………………Aonidia mediterranea 

 

Aonidia lauri (Bouché, 1883)  

 

1833: Naturg.Schadl.Gart.Insect.: 52 

 

Türkçe ismi: Defne kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Diaspis aonidum Targioni-Tozzetti, 1867; Aonidia purpurea Targioni Tozzetti, 1868; Aspidiotus 

lauri Bouché, 1833; Chermes lauri Boisduval, 1867 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Çok küçük boyda olan bu türün ergin dişilerinin kabuğu oval, oldukça konveks, rengi 

kahverengi veya kızıl kahverengi ve kabuk uzunluğu 0.7-0.9 mm ve larva derisi merkezde ve 

sarımsı-kahverenklidir (Şekil 9). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı renkte, uzunca oval ve kabuki 

uzunluğu 0.7-0.9 mm’dir (Şekil 9).  

  
Şekil 9. Aonidia lauri (Foto1: Yaşar, 1990) (Foto2: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Ergin dişilerin vücudu dairesel, pygidium ise uzamış üçgen şeklindedir (Şekil 10 B). 

Ergin dişilerin vücut uzunluğu 0.5-0.9 mm’dir. Vücut kabuktan önce tüm olarak II. dönem nimf 

derisiyle, kaplanmış durumdadır. Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 10 C). Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var (Şekil 10 D). Pygidium sivri çıkıntılı ve sadece 

median loblar var, L2 ise basit bir kütiküla kalınlaşması haline dönüşmüştür. Çıkıntı oluşturan 

median loblar birbirlerine yönelmiş ve uçları yuvarlaktır. Submarjinal büyük salgı tüpleri var 

fakat az sayıda, tek veya bazen çift olarak yerleşmiştir. Bu türü aynı cins içinde yer alan diğer 

türlerden ayıran en önemli özellik loblar arasında salgı bezi taraklarının bulunmayışıdır. Vulva 

çevresi bezleri yoktur. Anüs tam olarak dairesel, çapı median lobların genişliğinden fazla ve 

pygidium’un merkezinde yer alır (Şekil 10 A). 

 

 
Şekil 10. Aonidia lauri (Yaşar, 1990’dan) 

 
Şekil 11. Aonidia lauri’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Kilis, İzmir, 

İstanbul, Manisa, Mersin ve Sakarya illerinde Hedera helix, Laurus nobilis ve Ficus retusa 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950a; Gül-Zümreoğlu, 1972; Çanakçıoğlu, 1977; 

Yaşar, 1990, 1995; Erler, 1994; Erler ve ark., 1996; Sekendiz ve ark., 1997; Karsavuran ve ark., 2001; Ülgentürk ve 

ark., 2008; Kaymak & Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Güneş, 2019). 

 

Çizelge 1. Aonidia lauri’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Pteroptrix lauri (Mercet, 1911) Hatay (Şengonca ve ark., 1998); Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

 

Aonidia mediterranea (Lindinger, 1910) 
 

1910, Zeitschr. Wiss. Insecten-biol., VI: 437. 

 

Sinonimleri: Cryptaspidiotus juniperi Borchsenius, 1949; Cryptaspidiotus mediterraneus Lindinger, 1910; 

Cupressaspis juniperi Borchsenius, 1962; Cupressaspis mediterranea Borchsenius, 1962 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Dişi kabuğu küçük, hemen hemen dairesel, basık, beyaz renkli, yaklaşık 0.9 mm’dir. I. 

dönem larva derisi merkezde veya merkeze yakın, soluk sarı renklidir. Ergin dişilerin vücudu 

armut şeklinde, pygidium’a doğru daralmış. Anten üzerinde 2 adet parmak şeklinde çıkntı ve 

ayrıca 1 adet çık kalın bir kıl var. Ön stigmalarda porlar yok. Pygidium’da 2 adet lob var. 

L1yuvarlak simetrik değil, pygidium’dan hafifçe çıkıntılı. L2 yuvarlak, simetrik değil, L1’in yarısı 

kadar uzunlukta, L3,  VI. segmentte belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde. Orta ve yan taraklar var. 

Median loblar asında ve L1-L2 arasında birer çift, kısa, geniş ve uçları dişli ve ayrıca L2-L3 

arasında aynı yapıda bir adet tarak bulunur. Anüs merkezde ve merkezin biraz altında, dairesel, 

çapı L1’in genişliğine yakın. Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda, alt açıklığı oval, silindirik bir 

tüp şeklinde, marjinal olarak median lobların temelleri arasında 1 adet, L1-L2 arasında 1 adet ve 

ayrıca L2’den sonra 3-4 adettir. Prepygidial segmentlerde büyük salgı tüpleri yok. Ventral 

yüzüeyde kısa apophysisler var. Ventral’de küçük salgı tüpleri az sayıda ve pygidium kenarına 

paralel şekildedir. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya, Aydın, Bitlis, Burdur ve Hakkâri 

illerinde Cupressaspis mediterranea, C. sempervirens, Juniperus sp., P. brutia ve Quercus sp. 

üzerinde saptanmıştır (Erler ve ark., 1996; Karsavuran ve ark., 2001; Kaydan ve ark., 2009a; Ülgentürk ve ark., 

2012b). 
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Şekil 12. Aonidia mediterranea’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Aonidiella Berlese & Leonardi, 1895 
  

1896, Rev.Pat.Veg., IV: 77. 

 

Tip türü: Aspidiotus aurantii Maskell, 1879. 

 

Sinonimi: Hereraspis Leonardi, 1914 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse ait türlerin ergin dişilerinin kabuğu genel olarak dairesel ve yassıdır. Renkleri 

kiremit rengi, kırmızı, turuncu, sarımsı ve soluk sarı olabilir. Saydam ve camsı yapıda olan 

kabuk beyaz veya kül renginde bir salgıyla kaplıdır. Larva derisi merkezde bulunur. Ventral 

kabuk iyi gelişmiştir. Kabuk uzunluğu 1.0-2.2 mm arasında değişir. Erkek pupa kabuğu uzamış, 

oval, dişi ile aynı renkte fakat boyları daha küçük ve larva derisi merkeze yakındır. Ergin 

dişilerin vücudu genellikle geniş böbrek biçimindedir. Prosoma, pygidium’un her iki yanından 

yuvarlak loblar halinde sarkar. Prosoma’ya ait kütikula genel olarak çok sertleşmiş veya camsı 

yapıdadır. Anten üzerinde bir adet kıl var. L1, L2 ve L3 iyi gelişmiş, L4 yok veya varsa belirsiz bir 

çıkıntı şeklindedir. Median loblar uca doğru genelde her iki yandan çentikli, uçları yuvarlak, 

temelde kaynaşma yok. L2 ve L3 bir veya her iki yanından çentikli ve uçları yuvarlaktır. Orta 

salgı bezi tarakları 2 tane, geniş ve uçları dallanmış ve genellikle hemen hemen lobların 

uzunluklarına eşit, L1-L2 arasında 2 tane, geniş ve uçları çok iyi dallanmış (bazı türlerde L2’den 

uzun), L2-L3 arasında 3 adet ve aynı görünümde, L3’den sonra türlere göre değişen sayıda 3-6 

adet yan salgı bezi tarakları vardır. Vulva çevresi bezleri türlere göre yok veya bazı türlerde 4-5 

grup halinde. Türlere göre değişen görünümde ve bazı türlerin tanısında faydalanılan perivulvar 

apophysis ve sclerosis’ler vardır. Genellikle lobların temelinde, iç kısımlarında ve loblar arasında 

çiftler halinde ince ve kısa iğ şeklinde paraphysis’ler bulunur. Ön ve arka stigmaların çevresinde 

bezleri yok. Büyük salgı tüpleri çok uzun ve genellikle loblar arasında bir sıra halinde dizilidir. 

Oval veya daire şeklinde olan anal açıklığın çapı, L1’in genişliğine eşit veya biraz daha küçüktür. 
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Ülkemizde saptanmış Aonidiella spp.’nin teşhis anahtarı 

 

-Ergin dişi kabuğu kırmızımsı ve hafifçe konveks; 2 adet prevulvar sklerosis var, prevulvar 

apophysis kalın başlı ve ok şeklinde....................................................Aonidiella aurantii 

-Ergin dişi kabuğu sarı renkli ve düz;prevulvar sklerosis yok, prevulvar apophysis ters "V" 

şeklinde………...............................................................................Aonidiella citrina  

 

Aonidiella aurantii (Maskell, 1879) 
 

1879, Trans. Proc. N. Zealand Inst., XI (1878), 199. 

 

Türkçe ismi: Turunçgil kırmızı kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus aurantii Maskell 1879; Aonidia aonidum Targioni Tozzetti, 1884; Aonidia gennadii 

Targioni Tozzetti, 1881; Aonidiella aurantii Berlese, 1895; Aonidiella coccineus McKenzie, 1939; Aonidiella 

gennadi McKenzie, 1939; Aspidiotus aurantii Cockerell, 1897; Kuwana, 1902; Maskell, 1879; Aspidiotus citri 

Comstock, 1881; Aspidiotus coccineus Gennadius, 1881; Chrysomphalus aurantii Cockerell, 1899; Chrysomphalus 

citri Lindinger, 1935; Chrysomphalus coccineus Lindinger, 1949 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu tam dairesel, yassı, yarı saydam, rengi donuk sarıdan 

kahverengine kadar değişir. Larva derisi merkezde veya merkeze yakın, hafifçe bombeli 

kırmızımsı-sarı renkli ve kabuk uzunluğu 1.0-2.2 mm’dir (Şekil 13 A). Erkek pupa kabuğunun 

rengi dişiden biraz daha açık, küçük, uzamış oval, larva derisi uca yakın ve kabuk uzunluğu 1.1-

1.3 mm’dir (Şekil 14 C).  

 
Şekil 13. Aonidiella aurantii (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

Ergin dişilerin vücudu böbrek şeklinde, prosoma’ya ait loblar pygidium’un kenarından 

sarkmış durumdadır. Vücudun pygidium’a kadar olan kısmının yan kenarında kalın bir kuşak 

şeklindeki kısım çok fazla kitinleşmiş, vücut rengi genellikle sarıdır. Anten üzerinde bir adet kıl 
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bulunur (Şekil 14 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yok (Şekil 14 E). 

Pygidium’da L1, L2 ve L3 iyi gelişmiş, L4 ise kitinimsi bir kenar çıkıntısı şeklindedir. L1 ve L2 

oval, her iki kenarından tek çentikli ve ucu yuvarlaktır. L3 diğer loblardan biraz daha küçük, ucu 

yuvarlak ve sadece dış kenarları tek çentiklidir. Salgı bezi tarakları iyi gelişmiş, median loblar 

arasında lobların uzunluğuna eşit, uçları derin dallanmış bir çift, L1-L2 arasında uç ve yanları 

derin dallanmış bir çift, L2-L3 arasında 3 ve L3-L4 arasında temelde çifter çifter birleşmiş 6 adet 

salgı bezi tarağı vardır. L1’in iç kenarının temelinde lobların uzunluğu kadar dış kenarının 

temelinde ise küçük bir adet iğ biçiminde kitinleşmiş yapı vardır. Aynı şekilde (uzunları lobların 

iç kenarında olmak üzere) L1-L2 ve L2-L3 arasında bir uzun, bir kısa iğ biçiminde kitinleşmiş 

yapılar var (Şekil 14 A). Dorsal büyük salgı tüpleri geniş ve çok uzun boru şeklinde, median 

loblar arasında ucu anal açıklığın üzerinde bir tane, L1-L2 arasında 2-3 tane, L2-L3 arasında 5-12 

tane, L3-L4 arasında ise 6-18 adet olarak yerleşmişlerdir. Pygidium’un ventralinde ise 

submarjinal alanda az sayıda küçük salgı tüpleri bulunur (Şekil 14 A). Pygidium’un ventralinde 

bu türün en önemli ayırt edici özelliği olan kitinimsi 2 adet yatay (prevulvar sklerosis) ve 

bunların altında 1 adet de kalın ok ucu şeklinde (prevulvar apophysis) yapılar bulunmaktadır 

(Şekil 14 F). Anüs hafifçe oval, median loblardan küçük, pygidium merkezi ile median lobların 

temeli arasındaki uzaklığın ortasındadır. Vulva çevresi bezleri yoktur. 

 
Şekil 14. Aonidiella aurantii (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, İzmir, 

Mersin, Muğla, Rize ve Trabzon illerinde Acacia saligna, Arenaria sp., Ceratonia siliqua, 

Chrysanthemum sp., Citrus aurantium, C. limon, C. medica, C. aurantium, C. paradisi, C. 

reticulata, C. sinensis, C. reticulata, Euonymus japonicus, E. japonicus "Argentea", Ficus 

carica, F. elastica, Gleditsia triacanthos, Hedera helix, Hydrangea macrophylla, Jasminum 

sambac, Lactuca serriola, Laurus nobilis, Malus pumila, Myrtus communis, Nerium oleander, 

Olea europaea, Poncirus trifoliata, Prunus laurocerasus, Pyrus communis, Punica granatum, 

Rosa sp. ve Vitis vinifera üzerinde saptanmıştır (Alkan 1946, 1962; Lindinger 1912; İyriboz, 1938a, b; 

Aysu, 1950a, 1961; Bodenheimer, 1949, 1952; Anbaroğlu, 1961; Eronç ve ark., 1970; Tunçyürek, 1970, 1976, 

1978; Tuatay ve ark., 1972; Gül-Zümreoğlu, 1972 Tunçyürek & Öncüer, 1974; Soylu & Ürel, 1977; Soylu, 1978; 

Yalçın, 1978; Keleş, 1979; Tunçyürek & Erkin, 1979; Önder, 1982; Şekeroğlu, 1984; Uygun & Şekeroğlu, 1984; 

Zümreoğlu ve ark., 1984; Karaca ve ark., 1987; Uygun ve ark., 1987, 1998; Şekeroğlu ve ark., 1989; Erler ve ark., 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 23 

1996; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; Öztemiz ve ark., 2008; Yarpuzlu ve ark., 2008; Kaçar ve ark., 2012; Bayındır 

& Karaca, 2015a, b; Göl & Karaca, 2016; Tıraş & Yaşar, 2017; Yerlikaya et. al., 2016; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 

2017; Erözmen & Yaşar 2018; Karaca ve ark., 2018; Güneş, 2019; Isparta & Yaşar, 2020). 

 
Şekil 15. Aonidiella aurantii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 2. Aonidiella aurantii’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912)  

Adana, (Hatay Eronç ve ark., 1970); Balıkesir 

(Tunçyürek, 1970); Aydın, İzmir, Mersin, 

Muğla, Rize (Soydanbay, 1976); Antalya (Erler 

& Tunç, 2001) 

Aphytis lingnanensis Compere, 1955  Doğu Karadeniz (Bozan ve ark., 1979) 

Aphytis maculicornis (Masi, 1911)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Aphytis melinus DeBach, 1959 

Adana (Karaca & Uygun, 1990); Antalya, 

Muğla, Aydın (Soydanbay, 1976); İzmir 

(Önder, 1982); Adana, Mersin (Yarpuzlu ve 

ark., 2008) 

Coccophagus lycimnia (Walker, 1839)  Adana (Anonymous, 1971) 

Coccophagoides moeris (Walker, 1839)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  

Balıkesir, İzmir, Muğla (Tunçyürek, 1970; 

Soydanbay, 1976; Tunçyürek-Soydanbay & 

Erkin, 1979) 

Encyrtidae 

Epitetracnemus intersectus 

(Fonscolombe, 1832)  
Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Comperiella bifasciata Howard, 1906  

Adana (Karaca & Uygun, 1990); Adana, Hatay, 

Mersin (Soylu & Ürel, 1977); Antalya (Bayındır 

& Karaca, 2015b) 

Ichneumonidae 

Grasseiteles ciliator Aubert, 1965 ? (Anonymous, 1971) 
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COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 

1758)  

Adana (Eronç, 1971; Karaca & Uygun, 1990); 

Balıkesir, Muğla (Soydanbay, 1976); Doğu 

Akdeniz (Soylu, 1978); Aydın, Balıkesir, İzmir, 

Muğla (Tunçyürek, 1970, Önder, 1982); Adana, 

Mersin (Yarpuzlu ve ark., 2008); Antalya (Bayındır 

& Karaca, 2015a; Karaca ve ark., 2018) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 

1892) 
Adana (Karaca & Uygun, 1990) 

Nephus includens Kirsch.  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 

1892)  

Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla (Tunçyürek, 1970, 

Soydanbay, 1976, Önder, 1982); Antalya (Bayındır 

& Karaca, 2015a) 

Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850),  Adana, Mersin (Yarpuzlu ve ark., 2008) 

Scymnus sp. Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-

Younga, 1968)  

Muğla (Soydanbay, 1976); İzmir, Muğla (Önder, 

1982); Adana (Karaca & Uygun, 1990); Antalya 

(Erler & Tunç, 2001); Antalya (Bayındır & Karaca, 

2015a) 

Cybocephalus mediterraneus 

Endrody-Younga, 1968 
Muğla (Anonymous, 1971; Soydanbay, 1976) 

HEMIPTERA 

Miridae 

Isometopus mirificus Mulsant & Rey, 

1879  
Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)  Adana, Mersin (Yarpuzlu ve ark., 2008) 

ACARINA 

Cheyletidae (Prostigmata) 

Cheletogenes ornatus (Canestrini & 

Fanzago, 1876)  
İzmir (Yalçın, 1978; Önder, 1982) 

Phytoseiidae (Mesostigmata) 

Euseius delhiensis (Narayanan & 

Kaur, 1960)  

Mersin, Antalya (Şekeroğlu, 1984); Antalya (Erler 

& Tunç, 2001) 

Euseius finlandicus (Oudemans, 1915)  
Adana, Antalya, Mersin (Şekeroğlu, 1984); Antalya 

(Erler & Tunç, 2001) 

Euseius scutalis (Athias-Henriot, 

1958) 
Adana, Antalya, Mersin (Şekeroğlu, 1984) 

Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1902)  Adana, Mersin (Yarpuzlu ve ark., 2008) 

Hemisarcoptidae (Astigmata) 

Hemisarcoptes coccophagus Meyer, 

1962  
İzmir (Yalçın, 1978; Önder, 1982) 
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Biyolojisi ve zararı: Yurdumuzda Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde önemli bir turunçgil 

zararlısıdır. Turunçgillerden başka zeytin, nar, harnup ve asma gibi meyve ağaçlarında bulunur. 

Kışı, ergin (%50) ve diğer dönemlerde, turunçgillerin meyve, yaprak, dal ve sürgünleri 

üzerinde geçirir. Eşeyli olarak üreyen bu türde dişiler ovovivipar olarak mayıs ayı sonlarında 

yavrularını doğurur. Bir dişinin karnında açılan yumurtalardan 30-150 adet hareketli larva 

meydana gelebilir. Hareketli larvalar bir süre konukçusu üzerinde gezinir ve uygun bir yer 

bularak bitki özsuyu emmek suretiyle beslenmeye başlar. Hareketli larva döneminden sonra tüm 

bireylerin ayakları kaybolur. Bu arada salgıladığı mumumsu maddeyle kabuk oluşturmaya 

başlar. İlk gömleğini değiştirerek II. nimf dönemine geçer. Daha sonra dişiler III. nimf ve ergin 

döneme geçer. Bu sırada erkeklerin kabukları bir yöne doğru uzar. Dişilerinki ise yuvarlaktır. 

Dişiler bir gömlek daha değiştirerek ergin döneme geçer. Erkekler ise II. dönemden sonra önce 

prepupa daha sonra da pupa dönemine geçer ve bu dönemi tamamladıktan sonra kanatlı ergin 

olur. Ergin erkeklerin ağız parçaları yoktur ve çiftleştikten sonra ölür. Yılda 3-5 döl verir. 

Meyve, yaprak ve sürgünleri sokup emmek suretiyle kalite ve kantite kaybına neden 

olurlar (Şekil 16 A-C). Bu tür sürgün ve dalları daha çok tercih eder. Ayrıca genç ağaçları daha 

çok tercih eder. 

   
          a       b              c 

Şekil 16. Aonidiella aurantii  a) Limon meyvesindeki zararı (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) b) Portakal meyvesindeki zararı (Orijinal)  c) Yapraktaki zararı 
(Anonim, 2017c) 

 

Mücadelesi:  

-Biyolojik mücadele: En etkin doğal düşmanları Aphytis spp. (Hym.: Aphelinidae) (Şekil 

17 a, b) ve Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) (Şekil 18 a, b)’dur. Parazitlenmenin 

%25’nin üzerinde olduğu bahçelerde ilaçlama yapılmamalıdır. Parazitlenmenin düşük olduğu 

yerlerde de doğal düşmanların korunması için ilaçlamalar en geç temmuz ayı sonunda bitirilmeli, 

özellikle kaplama ilaçlamalar sonbahara bırakılmamalıdır. Doğal düşmanların etkinliğini 

artırmak amacıyla bahçe kenarındaki tozlu yollar ziftlenmeli ya da asfaltlanmalıdır. 
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         a                  b 

Şekil 17. Aonidiella aurantii’nin parazitoiti Aphytis melinus     a) Ergin   b) Pupası ve 

dışkıları (http://animalandia.educa.madrid.org/imagen.php?id=17932) 
(http://entnemdept.ufl.edu/creatures/FRUIT/TROPICAL/coconut_scale.htm)  

        
                 a                b 

Şekil 18. Aonidiella aurantii’nin bazı avcıları   a) Rhyzobius lophanthae ergin ve larvası   

b) Chilocorus bipustulatus ergin ve larvası 
(http://nature22.com/coccinelles22/lindorus_lophantae.html)(http://www.freenatureimages.eu/animals/Coleoptera, 

%20Kevers, 

%20Beetles/Chilocorus%20bipustulatus.jpg)(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Chilocorus_bipustulatus_lar

vae_%2814654445874%29.jpg) 

-Kimyasal mücadele: Populasyonda I. ve II. dönem nimflerin oranı %80 civarında olduğu 

zaman yazlık beyaz yağlardan biri kullanılabilir. Yazlık yağlarla yapılan ilaçlamalar, kışın daha 

etkili olduğu için kış dönemi ilaçlamaları tercih edilmelidir. Herhangi bir nedenle kışlık ilaçlama 

yapılamamışsa veya yapıldığı halde popülasyon düşürülememişse mevsim içinde ilaçlamalar 

tekrarlanır ve mücadeleye kontrollü olarak devam edilir.  

İlaçlamalarda yazlık yağlar kullanılacaksa, bahçe sulanmalı ve serin zamanlarda ilaçlama 

yapılmalı, 32°C üzerinde ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Yazlık yağlar, hiç bir zaman kükürtlü 

preparatlarla karıştırılmamalıdır. Yazlık yağ ile kükürtlü preparat uygulamaları arasında en az bir 

ay süre bırakılmalıdır. Bu ilaçlamalar aynı zamanda beyazsinekler, yıldız koşnili, virgül kabuklu 

biti ve yumuşak kabuklu bitler için de etkilidir. Çok yoğun populasyonlarında 1. ilaçlamadan 25-

30 gün sonra aynı şekilde ikinci bir ilaçlama daha yapılabilir. 

 

 

Aonidiella citrina (Coquillett, 1891) 

1891, Bull. U.S.Dep. Agr. Div. Ent, 23: 29. 

 

Türkçe ismi: Turunçgil sarı kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aonidiella aurantii Kiritchenko, 1929; Aonidiella aurantii citrina Leonardi, 1899; Aonidiella 

citrina Danzig, 1993; Nel, 1933; Aspidiotus aurantii citrinus Cockerell, 1897; Aspidiotus aurantii citrinus Howard, 

1894; Aspidiotus citrinus Cockerell, 1896; Coquillett, 1891; Craw, 1891; Chrysomphalus aurantii citrinus Fernald, 

1903; Chrysomphalus citrinus Lindinger, 1914 (Garcia Morales ve ark., 2019).  
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Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu yassı, yarı saydam ve düzgün daire şeklinde, rengi genellikle 

sarımsı, kabuk uzunluğu 1.5-1.9 mm, larva derisi merkeze yakın ve beyaz renklidir (Şekil 19). 

Erkek pupa kabuğu uzunca oval ve ergin dişilerin kabuğu ile aynı renkte, kabuk uzunluğu 1.1-

1.3 mm’dir (Şekil 19).  

 

 
Şekil 19. Aonidiella citrina (Yaşar, 1990’dan) 

Ergin dişilerin vücut rengi soluk sarı ve vücut uzunluğu 0.9-1.2 mm’dir. Döllenmiş dişide 

vücut böbrek biçimini alır (Şekil 20 C). Vücudun altında sağlam bir karın zarı oluşmuştur. Anten 

üzerinde bir adet kıl var (Şekil 20 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yok (Şekil 20 

E).  

 
Şekil 20. Aonidiella citrina (Yaşar, 1990’dan) 

 

Pygidium’da, iyi gelişmiş 3 çift lob ve az gelişmiş 4. bir lob vardır. Paraphysis’ler her 3 

lobun dip kısımlarından çıkar ve 3. lobdan sonra yoktur (Şekil 20 B). Marjinalde ise küçük ve 

büyük salgı tüpleri yer alır. Salgı bezi tarakları iyi gelişmiş, median loblar arasında lobların 
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uzunluğuna eşit, uçları derin dallanmış bir çift, L1-L2 arasında uç ve yanları derin dallanmış bir 

çift, L2-L3 arasında 3 ve L3-L4 arasında temelde çifter çifter birleşmiş 6 adet yan salgı bezi tarağı 

vardır (Şekil 20 A). Pygidium’un üst kısmında orta alanda ters “V” şeklinde prevulvar apophysis 

var (Şekil 20 F). Anüs hafifçe oval, median loblardan küçük, pygidium merkezi ile median 

lobların arasındaki uzaklığın ortasındadır. Vulva çevresi bezleri yoktur (Şekil 20 A). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya, Aydın, Artvin, Balıkesir, Giresun, 

İzmir, Mersin, Muğla, Ordu ve Rize illerinde Acacia cultriformis, A. saligna, Amaranthus viridis, 

Catalpa bignonioides, Ceratonia siliqua, Citrus aurantium, C. aurantiifolia, C. limon, C. 

paradisi, C. reticulata, C. sinensis, C. reticulata, Dianthus caryophyllus, Elaeagnus angustifolia, 

Euonymus japonicus, E. japonicus "Argentea", E. japonicus "Aureus", Euphorbia peplus, Ficus 

carica, Hedera helix, Jasminum officinale, J. sambac, Laurus nobilis, Prunus laurocerasus, 

Myrtus communis, Nerium oleander, Olea europaea, Parthenocissus quinquefolia, Prunus 

laurocerasus, Rosa sp. ve Vitis vinifera üzerinde saptanmıştır (Düzgüneş, 1952; Tunçyürek, 1970, 1976; 

Gül-Zümreoğlu, 1972; Tunçyürek & Öncüer, 1974; Önder ve ark., 1975; Soylu & Ürel, 1977; Bozan ve ark., 1979; 

Keleş, 1979; Önder, 1982; Yaşar, 1990, 1995; Erler, 1994; Erler ve ark., 1996; Uygun ve ark., 1998; Bayındır & 

Karaca, 2015a, b; Göl & Karaca, 2016; Başar, 2016; Erözmen & Yaşar, 2018; Isparta & Yaşar, 2020). 

 

 

Şekil 21. Aonidiella citrina’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

Biyolojisi, zararı ve mücadelesi A. aurantii’de olduğu gibidir. Aralarındaki bazı farklılıklar 

vardır. Kışı, II. dönem nimf (%75) halinde konukçusu üzerinde geçirir. A.citrina turunçgil 

ağaçlarının en çok yapraklarını, sonra meyvelerini tercih eder. A.citrina turunçgil ağaçlarının en 

çok yapraklarını, sonra meyvelerini tercih eder, A. aurantii’nin aksine sürgün ve dallarda yok 

denecek kadar azdır. Ayrıca A.citrina yaşlı, A. aurantii genç ağaçları daha çok tercih eder. Bu 

tercihler türlerin ayrılmasında önemlidir. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde hakim tür A. aurantii, diğer 

bölgelerimizde ise A. citrina’dır. Bölgelere göre yılda 3-5 döl verir. 
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Çizelge 3. Aonidiella citrina’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912)  
Aydın, Muğla (Tunçyürek, 1970); Balıkesir, İzmir 

(Soydanbay, 1976) 

Aphytis melinus DeBach, 1959  İzmir (Soydanbay, 1976, Önder, 1982) 

Encarsia citrina  

Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay, Mersin, Muğla 

(Soydanbay, 1976); Balıkesir, İzmir, Muğla 

(Tunçyürek-Soydanbay & Erkin, 1979); İzmir 

(Önder, 1982); Antalya (Bayındır & Karaca, 2015b) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 

1758)  
İzmir (Önder, 1982) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 

1892) 
İzmir (Soydanbay, 1976, Önder, 1982) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-

Younga, 1968)  
İzmir (Önder, 1982) 

ACARINA 

Cheyletidae (Prostigmata) 

Cheletogenes ornatus (Canestrini & 

Fanzago, 1876)  
İzmir (Yalçın, 1978) 

 

Aspidiotus Bouché, 1833 
1883, Naturg.Schadl.Gart.Insekt.; 52. 

 

Tip türü: Aspidiotus nerii Bouché, 1833. 

 

Sinonimleri: Brainaspis MacGillivray, 1921; Temnaspidiotus Mac Gilliwray, 1921; Evaspidiotus Morrison & 

Morrison, 1966 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı türlerin ergin dişilerinin kabukları dairesel, hafifçe konveks, genellikle 

beyaz, gri veya açık menekşe renklidir. Larva derisi merkezde veya merkeze yakın ve sarı 

renklidir. Erkek pupa kabuğu, dişi kabukla aynı yapıda ancak daha açık renkli, yuvarlak veya 

oval şekillidir. Ergin dişilerin vücut şekli genel olarak dairesel veya armut şeklinde ve genellikle 

sarı renklidir. Kütikula prosoma’da hafifçe kalınlaşmış, diğer kısımları ise zarımsı yapıdadır. 

Anten üzerinde bir adet kıl var. Toraksa ait çıkıntılar türlere göre bulunur veya bulunmaz. 

Pygidium’da L1 ve L2 iyi gelişmiş, L3 var, iyi gelişmiş veya küçük ve yan salgı bezi tarakları 

arasındadır. Median loblar genellikle uçta yuvarlak ve her iki yandan çentiklidir. Orta salgı bezi 

tarakları 2 tane, genellikle iyi gelişmiş ve uçları püsküllüdür. L1-L2 arasındaki yan salgı bezi 

tarakları orta salgı bezi taraklarından daha iyi gelişmiş, geniş ve uçları derin dallanmış, L2-L3 

arasında 2-3 adet genellikle uçta derin dallanmış, L3’den sonraki yan salgı bezi taraklarının 

yanları testere dişi biçimindedir. Vulva çevresi bezleri 4 veya 5 grup halindedir. Ön ve arka 
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stigmaların çevresinde bezleri yok. Anal açıklığın genişliği L1’in genişliğine eşit veya daha dar 

ve pygidium’un alt kenarına yakın 1/3 veya 1/4’ü kadar uzağında bulunur. Büyük salgı tüpleri 

marjinal, submarjinal ve submedian alanda düzensiz şekilde dağılmış durumdadır. Anal açıklığın 

çapı median lobların genişliğine eşit veya daha küçük ve orta salgı bezi taraklarının temelinden 

kendi çapının 4-5 katı kadar uzaklıktadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Aspidiotus spp.’nin teşhis anahtarı 

-Median loblar, L2 ve L3’den biraz daha geniş, uzunlukları ise hemen hemen eşit ve salgı bezi 

taraklarının uzunluğu lobların uzunluğunu geçmez; dorsal büyük salgı tüpleri anal 

açıklığın çapının iki katından daha uzun; vulva çevresi bezleri dört grupta ve üstte 

bulunanların yanlarından gelip temelinde birleşen ve aşağıya doğru inen "Y" şeklinde 

kitinimsi bir yapı var; genellikle Hedera helix ve Laurus nobilis üzerinde üzerinde 

…………………………………………………………….......Aspidiotus hedericola  

-Median loblar iyi gelişmiş, L2’ye oranla daha büyük, L3 çok küçülmüş ve yan salgı bezi tarakları 

arasında iyice gizlenmiş; yan salgı bezi tarakları loblardan daha uzun; dorsal büyük 

salgı tüpleri kısa ve hiç bir zaman anal açıklığın çapının iki katını geçmez; vulva çevresi 

bezleri 5 grupta ve yanlarda bulunan iki grup birbirleri ile "S" şeklinde kitinimsi bir 

yapıyla birleşmiş; polifag.........................................................................Aspidiotus nerii  

 

Aspidiotus hedericola Leonardi, 1920 

1920, Mon.Coccin.Hal., 29. 

 

Türkçe ismi: Sarmaşık kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus hedericola Balachowsky, 1948; Bodenheimer, 1949; Koroneos, 1934; Leonardi, 1918 

(Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel beyaz veya krem renginden soluk sarıya kadar değişen 

renklerde, kabuk uzunluğu 1.3-2.0 mm’dir. Larva derisi merkeze yakın ve parlak sarımsı 

renklidir (Şekil 22). Erkek pupa kabuğu yassı ve hafifçe oval, beyaz renkli, kabuk uzunluğu 0.6-

0.7 mm, larva derisi merkezde ve parlak sarı renklidir.  

 
Şekil 22. Aspidiotus hedericola (Yaşar, 1990’dan) 
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Ergin dişilerin vücudu armut biçiminde ve sarı renkli, vücut uzunluğu 0.8-0.9 mm’dir 

(Şekil 23 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 23 D). Ön stigmaların çevresindeki 

yuvarlak bezler yok (Şekil 23 E). L1, L2 ve L3 var. Median loblar geniş ve yanları çentikli. L2, 

L1’den biraz küçük (Şekil 23 B). Pygidium’da dorsal büyük salgı tüplerinin uzunluğu anüs 

çapının iki katından daha fazla. Salgı bezi taraklarının uzunluğu lobların uzunluğuna hemen 

hemen eşittir. Median loblar arasındaki salgı bezi tarakları 2 tane, L1-L2 arasında 2 tane, L2-L3 

arasında 3 adet ve L4’den sonra 6-9 tanedir. Anal açıklık, pygidium’un alt kenarından itibaren 

1/3 seviyesinde bulunur. Vulva çevresi bezleri 4 grupta toplanmıştır (Şekil 23 B). 

 

 
Şekil 23. Aspidiotus hedericola (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 24. Aspidiotus hedericola’nın Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Isparta ve İzmir 

illerinde Hedera helix ve Laurus nobilis üzerinde saptanmıştır (İyriboz 1938; Bodenheimer 1949, 1952; 

Aysu, 1950a; Çanakçıoğlu, 1977; Zümreoğlu ve ark., 1984; Yaşar, 1990; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; Yaşar & 

Küçükçakal, 2013; Özbesnili & Özsisli, 2013; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017). 

 

Çizelge 4. Aspidiotus hedericola’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)  Kahramanmaraş (Özbesnili & Özsisli, 2013) 

 

 

Aspidiotus nerii Bouché, 1833 

1833, Naturg.Schadl.Gart.Insekt.: 52 

 

Türkçe ismi: Zakkum kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Diaspis obliquum Costa, 1829; Aspidiotus genistae Westwood, 1840; Diaspis bouchei Targioni 

Tozzetti, 1867; Chermes aloes Boisduval, 1867; Chermes cycadicola Boisduval, 1867; Chermes ericae Boisduval, 

1867; Aspidiotus affinis Targioni Tozzetti, 1868; Aspidiotus bouchei Targioni Tozzetti, 1868; Aspidiotus caldesii 

Targioni Tozzetti, 1868; Aspidiotus denticulatus Targioni Tozzetti, 1868;Aspidiotus villosus Targioni Tozzetti, 

1868; Chermes nerii Boisduval, 1868; Aspidiotus aloes Signoret, 1869; Aspidiotus budleiae Signoret, 1869; 

Aspidiotus capparis Signoret, 1869; Aspidiotus ceratoniae Signoret, 1869; Aspidiotus cycadicola Signoret, 1869; 

Aspidiotus epidendri Signoret, 1869; Aspidiotus ericae Signoret, 1869; Aspidiotus gnidii Signoret, 1869; Aspidiotus 

hederae Signoret, 1869; Aspidiotus ilicis Signoret, 1869; Aspidiotus limonii Signoret, 1869; Aspidiotus myricinae 

Signoret, 1869; Aspidiotus palmarum Signoret, 1869; Aspidiotus ulicis Signoret, 1869; Aspidiotus viresciae 

Signoret, 1869; Aspidiotus lentisci Signoret, 1877; Aspidiotus osmanthi Signoret, 1877; Aspidiotus dysoxyli Maskell, 

1879; Aspidiotus anthospermae Maskell, 1879; Aspidiotus oleae Colvée, 1880; Aspidiotus corynocarpi Colvée, 

1881; Aspidiotus oleastri Colvée, 1882; Aspidiotus offinis Comstock, 1883; Aspidiotus sophorae Maskell, 1884; 

Aspidiotus carpodeti Maskell, 1885; Aspidiotus nerii limonii Cockerell, 1896; Aspidiotus hederae carpodeti 

Cockerell & Parrott, 1899; Aspidiotus hederae nerii Hunter, 1899; Aspidiotus vagabundus Cockerell, 1899; 

Aspidiotus hederae limonii Cockerell, 1900; Aspidiotus simillimus Fernald, 1903; Aspidiotus transparens 

rectangulatus Lindinger, 1913; Aspidiotus confusus Froggatt, 1914; Aspidiotus transvaalensis Leonardi, 1914; 

Aspidiotus tasmaniae Green, 1915; Octaspidiotus anthospermae MacGillivray, 1921 Aspidiotus hederae urenae 

Hall, 1923; Aspidiotus hederae unipectinata Carimini, 1930; Chermes hederae Ferris, 1937; Aspidiotus fonsecai 

Giannotti, 1942; Aspidiotus rectangulatus Ferris, 1941; Aspidiotus unipectinatus Ferris, 1941; Aspidiotus urenae 

Ferris, 1941; Chermes genistae Ferris, 1941; Chermes osmanthi Ferris, 1941; Aspidiotus hederae hederae 

Schmutterer, 1952; Aspidiotus hederae unisexualis Schmutterer, 1952; Aspidiotus paranerii Gerson, 1979; 

Aspidiotus atherospirmae Chou, 1985 (Garcia Morales ve ark., 2019).  

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, açık kahverenkli ve mat, kabuk 

uzunluğu 1.0-1.4 mm, larva derisi merkezde veya hafifçe merkezden uzak ve soluk sarı renklidir 

(Şekil 25). Erkek pupa kabuğu dişilere benzemekle beraber daha küçük, uzamış, beyaz renkli ve 

kabuk uzunluğu 0.9-1.2 mm’dir (Şekil 25).  
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Şekil 25. Aspidiotus nerii (Yaşar, 1990’dan) 

 

Ergin dişilerin vücudu armut biçiminde, limon sarısı renginde ve vücut uzunluğu 0.9 1.2 

mm’dir (Şekil 26 C). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 26 D). Ön stigmaların çevresindeki 

yuvarlak bezler yok (Şekil 26 E). Pygidium’un genişliği uzunluğundan biraz fazla, L1, L2 ve L3 

var, median loblar iyi gelişmiş ve her iki yandan çentikli. Dışa doğru gidildikçe lobların boyları 

küçülür. L3 küçük ve yan salgı bezi tarakları arasında iyice gizlenmiş durumdadır. Orta salgı bezi 

tarakları hemen hemen loblarla aynı uzunluktadır. L1-L2, L2-L3 arasındaki ve L3’den sonraki yan 

salgı bezi tarakları çok uzun ve birbirlerine bitişik durumdadır. Yan salgı bezi taraklarının uçları 

ve yanları çentiklidir. Median loblar arasındaki salgı bezi tarakları 2 tane, L1-L2 arasında 2 tane, 

L2 -L3 arasında 3 adet ve L3’ün dışındakiler ise 5-6 tanedir (Şekil 26 B). Vulva çevresi bezleri 4-

5 grupta toplanmıştır. Anüs pygidium’un alt ucundan 1/3 seviyesi kadar uzaklıkta ve ovaldir 

(Şekil 26 A).  

 

 
Şekil 26. Aspidiotus nerii (Yaşar, 1990’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 

Bartın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Manisa, Mersin, Muğla ve Samsun illerinde 

Acacia cultriformis, A. longifolia, A. retinoides, A. saligna, Albizia sp., Asparagus acutifolius, A. 

densiflorus, A. officinalis, A. setaceus, Aucuba japonica, Berberis aquifolium, B. thunbergii 

"Atropurpurea", Calycotome spinosa, Campsis radicans, Canna indica, Carpobrotus 

acinaciformis, Catalpa bignonioides, Cedrus libani, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, 

Chamaerops humilis, Citrus limon, Clematis vitalba, Cotoneaster horizontalis, Crassula ovata, 

Cycas revoluata, Diospyros lotus, Dracaena fragrans, D. marginata "Tricolor", Elaeagnus 

umbellata, Ephedra sp., Erica arborea, Erica verticillata, Eriobotrya japonica, Euonymus 

fortunei, Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa, Gazania linearis, G. rigens, Gleditsia triacanthos, 

Hedera helix, Iris sp., Jasminum fruticans, J. grandiflorum, J. officinale, Laurus nobilis, 

Ligustrum japonicum, L. vulgare, Lonicera caprifolium, Maclura pomifera, Magnolia 

grandiflora, Malus pumila, Melia azaderach, Morus alba, Nerium oleander, Olea europaea, 

Osyris alba, Parkinsonia aculeata, Parthenocissus quinquefolia, Pelargonium grandiflorum, 

Pilea cadierei, Phillyrea sp., Phoenix canariensis, P. dactylifera, Picea abies, Pistacia lentiscus, 

P. terebinthus, Platanus orientalis, Punica granatum, Rosa sp., Rosmarinus officinalis, Ruscus 

aculeatus, Salvia sp., Sambucus nigra, S. nigra "Aurea", Sideroxylon inerme, Smilax aspera, 

Styphnolobium japonicum "Pendula", Spartium junceum, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Vinca 

major, Viola sp., Vitis vinifera, Washingtonia robusta ve Yucca filamentosa üzerinde 

saptanmıştır (Lindinger, 1912; İyriboz, 1938; Alkan, 1946, 1962; Aysu, 1950a; Bodenheimer, 1949, 1952; Gül-

Zümreoğlu, 1972; Tuatay ve ark., 1972; Tunçyürek, 1976; Çanakçıoğlu, 1977; Selmi, 1979; Zümreoğlu ve ark., 

1984; Yaşar, 1990, 1995; Karaca & Uygun, 1993; Erler, 1994; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; 

Sekendiz ve ark., 1997; Uygun ve ark., 1998; Erler & Tunç, 2001; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; Ülgentürk ve 

ark., 2008; Karaca ve ark., 2011; Kaymak & Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Erözmen & Yaşar, 2018; 

Isparta & Yaşar, 2020). 

 

 

 
Şekil 27. Aspidiotus nerii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 5. Aspidiotus nerii’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis chilensis Howard, 1900  İzmir (Soydanbay, 1976) 

Aphytis melinus DeBach, 1959  İzmir, Muğla (Soydanbay, 1976) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  
İzmir, Muğla (Soydanbay, 1976); Adana (Şengonca 

ve ark., 1998)  

Aphytis aonidiae (Mercet, 1911) Muğla (Soydanbay, 1976; Önder, 1982) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 

1758)  

İzmir (Soydanbay, 1976); Marmara Bölgesi (Selmi, 

1979) 

Chilocorus nigritus (Fabricius, 1798)  
Adana (Şenal & Karaca, 1999); Adana, Hatay 

(Şenal & Uygun, 2015) 

Exochomus (Exochomus) 

quadripustulatus Linnaeus, 1758  

Marmara Bölgesi (Selmi, 1979); Antalya (Erler & 

Tunç, 2001) 

Nephus caneparii Fürsch & Uygun, 

1980  
Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 

1892)  

İzmir (Gül-Zümreoğlu, 1972, Soydanbay, 1976); 

Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Scymnus includens Kirsch.  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

 

 

Chortinaspis Ferris, 1938 
1938: Atlas scale insects North Amer. 

 

Tip türü: Aspidiotus chortinus Ferris, 1938 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu oval, kalın, genellikle kahverengi, I. dönem larva derisi uçtan çıkntılı 

nadiren merkezdedir. Ventral zar iyi gelişmiş, beyaz, genellikle dişilerin vücuduna yapışıktır. 

Ergin dişilerin vücudu oval veya armut şeklindedir. Pygidium genişçe yuvarlaktır. L1 genellikle 

geniş, uçta yuvarlak; L2 kısa, geniş ve üçgen şeklinde; L3 ve L4 genellikle kitinleşmiş bir nokta 

gibi küçülmüş, genellikle yok. Salgı bezi tarakları küçük, uçları sivri veya saçaklı; Median loblar 

arasında L1’in uzunluğu kadar 2 adet salgı bezi tarağı bulunur. Paraphysis yoktur. Dorsal salgı 

tüpleri ince, boyuna kırışıklıklarda düzenli sıralar halinde: Ventral salgı tüpleri dorsal’dekilerden 

daha küçük ve az sayıda; Perivulvar porlar yok; anüs oldukça geniş, L1’in uzunluğundan daha 

geniş; Pygidium’un temelinden kendi çapının yaklaşık 2-3 katı kadar uzaklıktadır. 
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Ülkemizde saptanmış Chortinaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

-Pygidium’da L1, L2, L3 var, L4 yok; L1 çentiksiz; L2, L1’in yaklaşık yarısı kadar, dış kenarları 

eğik ve 1-2 çentikli; L3 küçük ve üçgen şeklinde; median boşluktaki salgı bezi 

taraklarının uç kısımları hafifçe saçaklı, uca kadar birbirine paralel ve birbirinden 

uzaklaşmamış durumda; L3’ün dış kısmında 3-4 adet basit, sivri uçlu salgı dikeni var; 

median loblar arasında büyük salgı tüpü yok………………..Chortinaspis senapirensis 

-Pygidium’da L1, L2, L3 ve L4 var; L1 her iki kenarından hafif çentikli; L2 ve L3 üçgen şeklinde 

ve L1’in yarısından küçük; L4 diğerlerinden daha küçük ve yan salgı bezi taraklarının 

arasında gizlenmiş durumda; median boşluktaki salgı bezi taraklarının uç kısımları derin 

çatallı ve uca doğru birbirinden uzaklaşmış durumda; L3’ün dış kısmında 3 adet uçları 

ve yanları çatallı salgı bezi dikeni var; median loblar arasında ucu anüse yaklaşan 1 adet 

büyük salgı tüpü var ……………...………………….……..Chortinaspis subterranea 

 

Chortinaspis senapirensis Ben-Dov, 1976 

1976, Revue de Zoologie Africaine 204. 

 

Tanımı: Dişiler dairesel, 1.0-1.3 mm çapında; larva derisi kahverengimsi-sarı renkte merkezden 

uzaktır. Erkek pupa kabuğu kırmızımsı-kahverengi, oval (1.2*2.0 mm), erkekleri dişilerle aynı 

renktedir. Dişilerin vücudu, metoraksta yaklaşık 0.6 mm genişliğinde, doğurmuş dişiler ise 

yaklaşık 1 mm genişliğindedir (Şekil 28 A). Genç ve üreyen dişilerin vücudu zarımsı yapıdadır. 

Pygidium geniş üçgen şeklindedir. Ön ve arka stigma’ların çevresinde bezler yok. Anten 

üzerinde 1 tane kıl var (Şekil 28 B). Pygidium’da üç çift lob var. Median loblar çentiksiz, uca 

doğru yuvarlak; L2 median loblardan daha kısa, dış kenarları eğik ve 1-2 çentikli; L3 üçgen 

şeklinde, Ll’in yaklaşık yarısı kadardır. Median loblar arasında boyu loblardan uzun ve uçları 

ince saçaklı 2 adet salgı bezi tarağı bulunur. Ll-L2 arasında da median lobların arasındakine 

benzer 1 çift salgı bezi tarağı var. L2-L3 arasında ise dış kenarları tırtıklı 3 adet salgı bezi tarağı 

var. L3’ün dış kısmında 3-4 adet basit, sivri uçlu salgı dikeni var. Salgı bezi tarak veya 

dikenlerinin hiçbiri salgı tüpleri ile ilişkili değildir (Şekil 28 C). Dorsal büyük salgı tüpleri 

sadece submarjinal olarak, VI segment ile metotoraks arasında bulunur. VI ve V. segmentlerde 

16-20 adettir. Ventral küçük salgı tüpleri, VI-III. segmentleri boyunca submarjinal olarak 

yerleştirilmiş ve boyları dorsal’dekilerin çapının yaklaşık yansı kadardır (Şekil 28 D). Apofizler, 

ikinci lobun tabanından bir uzantı olarak vulva’ya lateral olarak bulunur. Bir adet dorsal yuvarlak 

alan, ağız parçalarının hizasındaki kenarda bulunur (Şekil 28 E). Sklerotize bir deri cebi de, ön 

stigmalar hizasında ve kenarda bulunur (Şekil 28 F). Ventral’de crenulae (uçları saçaklı geniş 

tarak şekilli oluşumlar) ağız kısımlarının yakınındaki median ve submedian bölgelerde ve ayrıca 

birinci ve ikinci abdominal segmentlerde bulunur (Şekil 28 G). Anüs dikdörtgen, median lobların 

tabanından çapraz genişliğinin yaklaşık iki katı kadar uzaklıktadır. Vulva çevresi gözenekleri 

yok (Şekil 28 H).  
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Şekil 28. Chortinaspis senapirensis (Ben-Dov, 1976’dan) 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Genista sp. üzerinde saptanmıştır 

(Zeki ve ark., 2004). 
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Şekil 29. Chortinaspis senapirensis’in Türkiye’de bulunduğu il 

 

Chortinaspis subterranea (Lindinger, 1912) 

1912, Die Schildläuse (Coccidae), 173-174 

 

Sinonimleri: Epidiaspis subterranea Lindinger 1912: Aspidiotus provincialis Vayssière, 1914; Aspidiotus 

subterraneus Lindinger, 1935; Chortinaspis subterranea Borchsenius, 1966; Chortinaspis subterraneus 

Balachowsky, 1941; Epidiaspis subterranea Lindinger, 1912; Hemiberlesia provincialis Sasscer, 1915; 

Hemiberlesia subterranea Leonardi, 1918; Separaspis subterraneus Lupo, 1954 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu hafifçe konveks, nadiren dairesel, düzgün, siyak renkli, ventral zar 

kalın ve bitkiye yapışık. I. dönem larva derisi merkezdedir. Kabuk uzunluğu 1.4-1.6 mm’dir. 

Erkek pupa kabuğu uzamış, dişi ile aynı yapıda, fakat biraz daha açık renkli, I. dönem larva 

derisi uçtan çıkıntılıdır. Kabuk uzunluğu 1.2 mm’dir. Ergin dişiler parlak sarı renkte, oval veya 

armut biçiminde en geniş yeri metatorakstır. I. ve II. abdomen segmentleri çıkıntılıdır. Prosoma 

hafifçe kalınlaşmıştır. Antenler üzerinde bir adet kıl bulunur. Stigmaların çevresinde yuvarlak 

bezler yok, onun yerine dairesel olarak dizilmiş kesik çizgiler var. Pygidium’da L1, L2, L3 ve L4 

var. L1çok iyi gelişmiş, genişliği uzunluğundan fazla, her iki kenarından hafif çentikli ve uçları 

yuvarlaktır. Ama değişik formlarda olabilir. L2 ve L3 üçgen şeklinde ve küçüktür. L4 

diğerlerinden daha küçük ve yan salgı bezi taraklarının arasında gizlenmiş durumdadır. Salgı 

bezi tarakları median boşlukta boyları L1’den uzun, 1 çift, uçları çatallı ve uca doğru birbirinden 

uzaklaşmış durumdadır. Yan salgı bezi tarakları çok iyi gelişmiş uçları ve yanları çatallı ve 

median taraklardan daha uzundur. 2, 2, 3-4, 3 adet şeklinde yerleşmişlerdir. L4’den sonra yoktur.  

Dorsal’de tüp şeklindeki makroduktlar, median olarak ucu anüse yaklaşan 1 adet; L1-L2 arasında 

4-6 adet; L2-L3 arasında 10-13 adet; L3-L4 arasında 8-10 adet olarak pygidium’daki izler üzerinde 

bulunur. I.-IV. segmentler arasında da benzer büyük salgı tüpleri var. L1’den L4’e kadar 

kenardaki alanlarda kitinsel kalınlaşmalar var. Anüs geniş, dairesel, pygidium’un alt kenarından 

1/3 seviyesinde olup, çapı L1’in genişliğinden daha az. Vulva çevresinde yuvarlak bezler yok. 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Agropyron sp. üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan ve ark., 2005). 

 
Şekil 30. Chortinaspis subterranea’nın Türkiye’de bulunduğu il 

 

Chrysomphalus Ashmead, 1880 
1880, Amer.Ent., III:267. 

 

Tip türü: Coccus aonidum Linnaeus, 1758 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu düzgün dairesel şekilli ve renkleri sarıdan siyaha 

kadar değişiklik gösterir. Larva derisi merkezde veya merkeze yakındır. Erkek pupa kabuğu 

oval, larva derisi uca yakın ve kabuk rengi dişi ile aynıdır. Ergin dişilerin vücudu geniş armut 

biçimli, prosoma bazen genişlemiş ancak hiçbir zaman pygidium’un yanlarından taşan loblar 

halinde değildir. Anten üzerinde bir adet kıl var. Stigmaların çevresinde yuvarlak bezleryok. 

Pygidium her zaman iyi gelişmiş 3 çift loba sahiptir. L1 iyi gelişmiş, uçları yuvarlak ve genellikle 

dış kenarları çentiklidir. L2 iyi gelişmiş, median loblara benzer fakat onlardan biraz daha 

küçüktür. L3 var, L2’ye benzer fakat ondan daha küçük ve genellikle yan salgı bezi tarakları 

arasında kalmıştır. L4 hiç yok veya pygidium’un kenarına saplanmış bir diş çıkıntısı şeklindedir. 

Median loblar arasında uçları dallanmış bir çift orta salgı bezi taraklarının boyları hemen hemen 

loblarla aynı, L1-L2 arasında bir çift çok iyi gelişmiş uçları çatallı ve yanları dişli, L2-L3 arasında 

diğer yan salgı bezi taraklarından daha iyi gelişmiş uçları sivri veya çatallı ve yanları dişli veya 

dallanmış genellikle 3 tane, L3’den L4’e (yoksa onu belirleyen kitinleşmiş kenara) kadar bulıunan 

yan salgı bezi tarakları türlere göre değişen sayıda diğerlerinden daha iyi gelişmiş uzun, uçları 

veya yanları dişlidir. L4’den sonra kenarda bir sıra kitinleşmiş yapı bulunur. Vulva çevresi 

bezleri var veya yok, eğer varsa 4-5 grup halindedir. Paraphysis’ler iyi gelişmiş, median lobların 

her iki kenarının temelinde birer tane, (içtekiler dıştakilerden daha kısa), L2’nin iç kenarında 1 

tane, L2-L3 arasında 1 tane, L3’ün iç kenarında 1 adet iğ biçiminde ve uzundur. Bazı türlerde 

mesotoraksın kenarında ucu sivri çıkıntılar vardır. Dorsal büyük salgı tüpleri çok uzun, eğik 

gruplar halinde, alt açıklıkları loblar arasından çıkan belirgin sıralar halinde dizilmiştir. Anüs 
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yuvarlak, genişliği median loblara eşit veya daha küçük pygidium’un alt kenarına kendi çapının 

3-5 katı kadar uzaklıktadır. 

 

Ülkemizde saptanmış Chrysomphalus spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1- Pygidium’da loblardan sonraki yan salgı bezi tarakları çok uzun temelleri geniş, ortaya doğru 

oldukça daralıp tekrar genişleyip uca doğru daralır ve uçları sivri..................................2 

 - Pygidium’da loblardan sonraki yan salgı bezi tarakları çok uzun değil, yanları ve uçları derin 

dallanmış; ergin dişilerin kabuğu koyu menekşe renkli ve larva derisi kırmızı 

…………..………………………………...……………….....Chrysomphalus aonidum 

2- Toraksa ait vücut çıkıntısı parmak şeklinde ve çıkıntılı; loblardan sonraki yan salgı bezi 

taraklarının kenarları düz, en son yan salgı bezi tarağı çift çatallı değil; dorsal’de II. 

abdomen segmentinde marjinal olarak 6-8 adet büyük salgı tüpü var; ergin dişilerin 

kabukları değişik renkte ve mat…….......................................Chrysomphalus pinnulifer 

  - Toraksa ait vücut çıkıntısı az belirgin ve uçları püsküllü; loblardan sonraki yan salgı bezi 

taraklarının kenarları püsküllü, en son yan salgı bezi tarağı çift çatallı; dorsal’de II. 

abdomen segmentinde marjinal olarak 2 adet büyük salgı tüpü var; ergin dişilerin 

kabuğu kırmızımsı-kahverengi ve hafifçe şeffaf.................Chrysomphalus dictyospermi  

 

 

Chrysomphalus aonidum (Linnaeus, 1758) 

1758, Syst.Nat., Ed. X, I: 455. 

 

Türkçe ismi: Turunçgil siyah kabuklu biti (Yeni) 

 

Sinonimleri: Coccus aonidum Linnaeus 1758; Aspidiotus aonidum Cockerell, 1905; Hempel, 1900; Aspidiotus 

ficus Berlese, 1895; Comstock, 1881; Comstock, 1883; Grandpre & Charmoy, 1899; Morgan, 1889; Chrysomphalus 

adonidum Ferris & Kelly, 1923; Cockerell, 1899; McKenzie, 1939; Chrysomphalus ficus Ashmead, 1880; Coccus 

aonidum Linnaeus, 1758 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, siyah renkli ve kenarları kül renginde, 

larva derisi merkezde veya merkeze yakın ve kırmızımsı kahverenklidir (Şekil 31). Ventral karın 

zarı beyaz renkli ve bitkiye yapışıktır. Kabuk uzunluğu 2.0-2.2 mm’dir. Erkek pupa kabuğu 

uzamış oval ve armut şeklinde, larva derisi uca yakın, renk ve yapıları dişi ile aynı ve kabuk 

uzunluğu 1.2-1.5 mm’dir. Canlı ergin dişilerin vücudu parlak sarı ve geniş armut biçimindedir 

(Şekil 31). Prosoma oldukça geniş ve yan abdomen lobları belirlidir (Şekil 32 A). Anten 

üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 32 B).  
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Şekil 31. Chrysomphalus aonidum (https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5430342) 

 

 

Şekil 32. Chrysomphalus aonidum (Yaşar, 1995) 

Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yok (Şekil 32 C). Toraksa ait çıkıntı belirli 

ve uçları sivridir (Şekil 32 F). Pygidium’da L1, L2 ve L3 iyi gelişmiş median loblar diğerlerinden 

çok az büyük, L2 ile aynı yapıda her iki kenarları çentikli, L3’ün ise sadece dış kenarları çentikli 

ve tüm lobların uçları yuvarlaktır (Şekil 32 E). Dorsal büyük salgı tüpleri iyi gelişmiş ve çok 

uzundur. L1-L2 arasında 2 tane, L2-L3 arasında ve IV. segmentte 25-30’ar tane, ayrıca 
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pygidium’un yan kenarları boyunca da 1-2 tanedir. Orta salgı bezi tarakları iyi gelişmiş, uçları 

püsküllü ve loblarla aynı boyuttadır. Aynı yapıda L1-L2 arasında 2, L2-L3 arasında da 3 adet yan 

salgı bezi tarakları vardır. L3’den sonraki yan salgı bezi tarakları uzun, yanlardan çentikli ve 

uçları sivri, pygidium’un yan kenarları kitinimsi çıkıntılar şeklindedir. Paraphysis’ler iyi 

gelişmiş, ince uzun, iğ şeklinde ve her iki yüzeyde beşer tanedir. Anüs dairesel veya hafifçe oval, 

çapı median lobların genişliğine eşit, pygidium merkezi ile loblar arasındaki alanın ortasındadır. 

Vulva çevresi bezleri az sayıda ve 4 grup halindedir. Küçük salgı tüpleri, dorsal’de, II. abdomen 

segmentinde 15-20 tanedir. Ayrıca diğer segmentlerde de az sayıda submarjinal olarak 

dizilmişlerdir (Şekil 32 D).  

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Trakya ve Ankara’da Palmae sp., Citrus limon 

ve C. sinensis üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952) 

 
Şekil 33. Chrysomphalus aonidum’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889) 

 

1889, Ent.Month.Mag., XXV:352. 

 

Türkçe ismi: Krizomfalus 

 

Sinonimleri: Aspidiotus dictyospermi Morgan 1889; Aspidiotus agrumincola De Gregorio, 1915; Ferris, 1941; 

Aspidiotus arecae Cockerell, 1894; Aspidiotus dictyospermi Cockerell, 1897; Morgan, 1889; Aspidiotus 

dictyospermi arecae Cockerell, 1897; Newstead, 1893; Aspidiotus dictyospermi jamaicensis Cockerell, 1894; 

Cockerell, 1897; Aspidiotus jamaicensis Ferris, 1941; Aspidiotus mangiferae Cockerell, 1893; Cockerell, 1897; 

Aspidiotus minor Cockerell, 1896; Cockerell, 1897; Chrisomphalus dictyospermi Yasnosh, 1995; Chrysomphalus 

arecae Malenotti, 1916; Chrysomphalus castigatus Mamet, 1936; Chrysomphalus dictiospermi Quezada ve ark., 

1972; Chrysomphalus dictyospermatis Lindinger, 1949; Chrysomphalus dictyospermi Ferris, 1938; Lindinger, 1912; 

Maskell, 1895; Chrysomphalus dictyospermi agrumicola De Gregorio, 1915; Chrysomphalus dictyospermi arecae 

Leonardi, 1899; Chrysomphalus dictyospermi mangiferae Cockerell, 1899; Chrysomphalus dictyospermi minor 
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Marchal, 1904; Chrysomphalus jamaicensis Malenotti, 1917; Chrysomphalus jamaucebsis Chou, 1985; 

Chrysomphalus mangiferae Leonardi, 1899; Chrysomphalus minor Berlese (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, sarımsı kahverengi, kabuk uzunluğu 1.6-2.4 mm, larva 

derisi merkezde ve kirli beyaz renklidir. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, dişilerle aynı renkte, 

kabuk uzunluğu 1.0-1.3 mm, larva derisi ise merkeze yakın ve kirli beyaz renklidir (Şekil 34). 

Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde ve sarı renkli, vücut uzunluğu 0.8-1.1 mm’dir. Prosoma 

bazen genişlemiş ancak hiç bir zaman pygidium’un yanlarından taşan loblar halinde inmez (Şekil 

35 C). Prosoma’nın kütikulası zarımsı yapıdadır. Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 35 

D). Toraksa ait kenar çıkıntısı küçük ve uçları püsküllüdür (Şekil 35 F). Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler yoktur (Şekil 35 E).  

    
Şekil 34. Chrysomphalus dictyospermi (Foto1: Yaşar, 1990’dan) (Foto2: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

 
Şekil 35. Chrysomphalus dictyospermi (Yaşar, 1990’dan) 
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Pygidium iyi gelişmiş, L1, L2 ve L3 var L4 ise ya hiç yok ya da pygidium’un kenarında diş 

biçimli bir çıkıntı halini almıştır. Dik ve genellikle kalınlaşmış olan V. segmentin kenarı 

üzerinde çıkıntılar vardır. Lobların kenarlarından ve arasından çıkan paraphysis’ler dar ve iğ 

biçiminde, iyi gelişmiş, 5-7 tanedir (Şekil 35 B). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüplerinin alt 

açıklıkları paraphysis’lerin arasında ve çok uzundur. Submarjinal büyük salgı tüpleri tek sıra 

halinde V. ve VI. segmentler üzerinde ve 7-9 tanedir. Yan salgı bezi tarakları iyi gelişmiş ve 

pygidium’un kenarından aşağıya doğru sarkar. Pygidium’un 1/3-1/4’lük alt seviyesine yakın 

olarak bulunan anal açıklığın çapı, median lobların genişliğine eşit veya daha azdır. Vulva 

çevresi bezleri 4-5 grup halindedir (Şekil 35 A). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 

İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Rize illerinde Aloe sp., Aralia sp., Buxus microphylla, B. 

sempervirens, Ceratonia siliqua, Citrus aurantium, C. reticulata, C. limon, C. sinensis, C. 

reticulata, Dracaena fragrans, Eleutherococcus sp., Eriobotrya japonica, Eucalyptus 

camaldulensis, Euonymus japonicus, E. japonicus "Argentea", Ficus carica, F. elastica, F. 

retusa, Hedera helix, Hydrangea sp., Ilex aquifolium, Jasminum sambac, Lagerstroemia indica, 

Laurus nobilis, Ligustrum sp., Magnolia grandiflora, M. virginiana, Malus pumila, Myrtus 

communis, Nerium oleander, Olea europaea, Phoenix dactylifera., Prunus domestica, P. 

laurocerasus, Pyracantha coccinea, Rosa sp., Rosmarinus officinalis, Senecio bicolor, Spartium 

junceum, Strelitzia sp., Taxus baccata, Vibirnum sp., Vitis vinifera ve Washingtonia robusta 

(Lindinger, 1912; Yen, 1940; Alkan, 1940, 1962; İyriboz, 1938, 1940; Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950a; 

Giray, 1970; Tunçyürek, 1970, 1976; Tunçyürek & Öncüer, 1974; Selmi, 1979; Zümreoğlu ve ark., 1984; Yaşar, 

1990; Sekendiz ve ark., 1997; Uygun ve ark., 1998; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; Bayındır & Karaca, 2015b; 

Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Erözmen & Yaşar 2018). 

 

 
Şekil 36. Chrysomphalus dictyospermi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 6. Chrysomphalus dictyospermi’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912)  
Balıkesir, Muğla (Tunçyürek, 1970); Aydın, 

İzmir (Soydanbay, 1976) 

Aphytis melinus DeBach, 1959 Aydın, İzmir (Soydanbay, 1976) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  

Balıkesir, İzmir, Rize (Tunçyürek, 1970, 

Soydanbay, 1976); Balıkesir, İzmir, Muğla 

(Tunçyürek-Soydanbay & Erkin, 1979) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) 

Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla (Giray 1970); 

Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla (Tunçyürek, 

1970); Marmara Bölgesi (Selmi, 1979) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus 

Linnaeus, 1758  
Marmara Bölgesi (Selmi, 1979) 

Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794) İzmir (Giray 1970) 

Pharoscymnus ovoides Sicard, 1907  İzmir (Tunçyürek, 1970; Soydanbay, 1976) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)  
Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla (Tunçyürek, 

1970); Aydın, İzmir (Soydanbay, 1976) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-

Younga, 1968) 
Muğla (Soydanbay, 1976) 

 

Chrysomphalus pinnulifer (Maskell, 1891) 

 

1891, Trans. Proc. N.Zeland Inst. XXIII 

 

Sinonimleri: Diaspis pinnulifera Maskell 1891; Aspidiotus pinnulifera Green, 1923; Aspidiotus pinnuliferus 

Ferris, 1941; Chrysomphalus dictyospermi pinnulifera Cockerell, 1900; Chrysomphalus diversicolor Balachowsky, 

1948; Chrysomphalus pinnulifer diversicolor Balachowsky, 1948; Chrysomphalus pinnulifer diversicolor 

Chamberlin, 1927; Chrysomphalus pinnulifera Gómez-Menor Ortega, 1957; Chrysomphalus pinnuliferus 

MacGillivray, 1921; Diaspis pinnulifera Leonardi, 1920; Diaspis pinnulifera Maskell, 1891 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, kırmızımsı kahverenkli, larva derisi 

merkezde ve kahverenkli, kabuk uzunluğu 2.0-2.2 mm’dir (Şekil 37). Erkek pupa kabuğu dişi ile 

aynı yapı ve renkte, genişçe oval, larva derisi uca yakın ve açık kahverenkli, kabuk uzunluğu 

1.2-1.4 mm’dir. Bu türün genel özellikleri C. dictyospermi’ye çok benzediği için aşağıda sadece 

aralarındaki önemli farklılıklar verilmiştir: 

Toraksa ait kenar çıkıntısı meme şeklinde ve belirli bir çıkıntı halindedir (Şekil 38 F). 

Median loblar birbirlerine paralel, aralarındaki paraphysis’ler birbirine paraleldir (Şekil 38 E). 

Dorsal büyük salgı tüpleri L2-L3,  arasında 12-15, L3’den sonra ise 18-22 tanedir. Vulva çevresi 
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bezleri orta alana paraleldir. II. abdomen segmentinde 2-3 adet marjinal, 2-3 adet submarjinal 

büyük salgı tüpleri vardır (Şekil 38 D). 

 

 
Şekil 37. Chrysomphalus pinnulifer (https://artropodolandia.blogspot.com/2016/05/chrysomphalus-pinnulifer.html) 

 

 
Şekil 38. Chrysomphalus pinnulifer (Yaşar, 1995’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya, Aydın, İzmir, Rize ve Trabzon 

illerinde Citrus aurantium, C. limon, C. reticulata, C. sinensis, Euonymus japonicus, Ficus 

carica, Jasminum sambac, Laurus nobilis, Malus pumila, Myrtus communis, Phoenix sp., Prunus 

laurocerasus Taxus sp. ve Vibirnum tinus üzerinde saptanmıştır (İyriboz, 1938; Bodenheimer, 1949, 

1952; Aysu, 1950b; Gül-Zümreoğlu, 1972; Yaşar, 1995). 

 

Şekil 39. Chrysomphalus pinnulifer’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Comstockaspis MacGillivray 1921 

1921: Scarab Urbana, 391. 

Tip türü: Quadraspidiotus perniciosus MacGillivray 1921 

Tanımı: Bu cinste L1’in iç kenarının temelinde paraphyse’ler yok. L1-L2 ve L2-L3’ün arasındaki 

boşluğun temelindeki paraphyse’ler çok güçlüdür. Özellikle L2-L3’ün arasındaki paraphyse’ler 

onları en yakın cinslerden ayırır. 

 

Comstockaspis perniciosa (Comstock, 1881) 

1881, Rep.Ent.U.S.Dep.Agr.: 304. 

 

Türkçe ismi: San-Jose kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus perniciosus Comstock 1881; Aonidia fusca Maskell 1895; Aspidiotus albopunctatus 

Cockerell 1896: Aonidiella fusca (Comstock), Leonardi 1897; Aspidiotus (Diaspidiotus) perniciosus (Comstock), 

Cockerell 1897; Aspidiotus (Diaspidiotus) perniciosus albopunctatus (Comstock), Cockerell 1897; Aonidiella 

perniciosa (Comstock), Leonardi 1897; Aspidiotus (Diaspidiotus) andromelas Cockerell, 1897; Aonidiella 

perniciosa (Comstock), Berlese & Leonardi 1899; Diaspidiotus perniciosus (Comstock), Cockerell 1899; 

Diaspidiotus perniciosus andromelas (Comstock), Cockerell 1899; Aonidiella andromelas (Comstock), Leonardi 

1900; Aspidiotus perniciosus albopunctatus (Comstock), Fernald 1903; Aspidiotus perniciosus andromelas 
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(Comstock), Fernald 1903; Aspidiotus (Diaspidiotus) perniciosus (Comstock), Brain 1918; Comstockaspis 

perniciosa (Comstock), MacGillivray 1921; Aspidiotus (Hemiberlesiana) perniciosus (Comstock), Thiem & 

Gerneck 1934; Aspidiotus (Comstockaspis) perniciosus (Comstock), Borchsenius 1935; Quadraspidiotus 

perniciosus (Comstock), Ferris 1938; Aspidiotus fuscus (Comstock), Ferris 1941; Aspidiotus (Quadraspidiotus) 

perniciosus (Comstock), Merrill 1953; Hemiberlesiana perniciosa (Comstock), Lindinger 1957; Aspidiotus 

albopunctatus (Comstock), Borchsenius 1966; Aspidiotus andromelas (Comstock), Borchsenius 1966; 

Quadraspidiotus perniciosus (Comstock), Borchsenius 1966; Comstockaspis perniciosa (Comstock), Takagi 1974; 

Aspidiotus perniciasus (Comstock), Chou 1985; Diaspidiotus perniciosus (Comstock), Danzig 1993 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu yassı, dairesel ve kül renkli, genç dönemlerde genellikle daha 

koyu renklidir. Kabuk uzunluğu 1.5-2.0 mm, larva derisi merkezde ve turuncu-kahverenklidir 

(Şekil 40). Erkek pupa kabuğu oval, uzamış, açık renkli ve larva derisi merkezden uzaktır. Ergin 

dişilerin vücudu limon sarısı renkli ve geniş armut biçimlidir (Şekil 41 A).  

 

   
Şekil 40. Comstockaspis perniciosa (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 
Şekil 41. Comstockaspis perniciosa (Yaşar, 1990’dan) 
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Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 41 B). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak 

bezler yok (Şekil 41 C). Pygidium’da median loblar iyi gelişmiş ve kitinsel yapıdadır. L2 median 

loblara oranla çok küçük, L3 ise belirsiz bir çıkıntı şeklindedir. Median loblar arasında 2, L1-L2 

arasında 2, L2-L3 arasında 3 adet birbirine eşit yapıda salgı bezi tarakları bulunur. Ayrıca 

pygidium’un dış kenarında birbirinden uzak, geniş ve uçları dişli 3 adet yan salgı bezi tarakları 

vardır. Median loblar arasında kısa ve yuvarlak, L1-L2 arasında iyi gelişmiş, uzun ve L2-L3 

arasında da daha ince yapıda olmak üzere ikişer adet paraphysis’ler vardır (Şekil 41 E). İnce ve 

uzun yapıdaki marjinal büyük salgı tüpleri dorsal’de bulunurlar. Ventral’de çok az sayıda küçük 

salgı tüpleri vardır. Anüs geniş, dairesel ve median loblara yakındır. Ventral’de vulva 

pygidium’un merkezindedir. Vulva çevresi bezleri yoktur (Şekil 41 D). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, 

Antalya, Aydın, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 

Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, 

İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, 

Muş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak 

illerinde Castanea sativa, Ceratonia siliqua, Chaenomeles japonica, C. aurantium, Cotoneaster 

horizontalis, Crataegus orientalis, C. oxycantha, Cydonia oblonga, Eriobotrya japonica, Juglans 

regia, Maclura pomifera, Malus pumila, Mespilus germanica, Pittosporum heterophyllum, 

Platanus orientalis, Poncirus trifoliata, Populus sp., Prunus dulcis, P. avium, P. cerasus, P. 

divericata, P. domestica, P. domestica ssp. insitita, P. laurocerasus, P. persica, P. spinosa, 

Punica granatum, Pyracantha coccinea, Pyrus communis, P. elaeagrifolia, Rosa canina, S. alba, 

Spartium junceum, Syringa vulgaris ve Vitis vinifera üzerinde saptanmıştır (Birkardeşler, 1964 a, b; 

Altay ve ark., 1968, 1971; Düzgüneş ve ark., 1975: Tunçyürek, 1976, 1978; Akman ve ark., 1979; Bozan ve ark., 

1979; Keleş, 1979; Kozar ve ark., 1979; Özkan, 1984; Altay & Birkardeşler, 1986; Çobanoğlu & Düzgüneş, 1986; 

Erden, 1988; Kılıç & Aykaç, 1989; Yaşar, 1990, 1995; Erler, 1994, 2004; Erler ve ark., 1996; Özbek ve ark., 1996; 

Şengonca ve ark., 1998; Uygun ve ark., 1998; Coşkun, 1999; Ulusoy ve ark., 1999; Karsavuran ve ark., 2001; Erler 

& Tunç, 2001; Japoshvili & Karaca, 2002; Yaşar ve ark., 2003; Zeki ve ark., 2004; Tanyürek & Yaşar, 2006; 

Kaydan ve ark., 2007, 2009a; Kaydan ve ark., 2014a; Bozbek & Güçlü, 2016; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; 

Güneş, 2019). 
 

 
Şekil 42. Comstockaspis perniciosa’nın Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 7. Comstockaspis perniciosa’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis aonidiae (Mercet, 1911)  Aydın, Manisa (Önder, 1982; Soydanbay, 1976) 

Aphytis melinus DeBach, 1959  Manisa (Soydanbay, 1976) 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  

? (Kozar ve ark., 1982 

Aydın, Manisa (Düzgüneş ve ark., 1975; 

Soydanbay, 1976); Isparta (Ülgentürk ve ark., 

2004) 

Aphytis proclia (Walker, 1839)  
Aydın, Manisa (Düzgüneş ve ark., 1975); Isparta 

(Japoshvili & Karaca, 2002) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  
Ege, Marmara, Karadeniz Bölgeleri (Düzgüneş ve 

ark., 1975 

Encarsia fasciata (Malenotti, 1917) 
Ege, Marmara, Karadeniz Bölgeleri (Düzgüneş ve 

ark., 1975 

Encarsia perniciosi (Tower, 1913)  

Rize (Gül-Zümreoğlu, 1972); Aydın, Manisa 

(Düzgüneş ve ark., 1975); ? (Kozar ve ark., 1982); 

Isparta (Ülgentürk ve ark., 2004) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 

1758)  

Aydın, Manisa (Düzgüneş ve ark., 1975); Aydın, 

Manisa (Soydanbay, 1976, Öncüer, 1983); Antalya 

(Özkan 1986, Erler & Tunç, 2001); Isparta 

(Ülgentürk ve ark., 2004) 

Exochomus (Exochomus) 

quadripustulatus Linnaeus, 1758  
Manisa (Soydanbay 1976); Antalya (Özkan 1986) 

Oenepia conglobata (Linneaus, 1758)  Gaziantep (Altay ve ark., 1972) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-

Younga, 1968)  
Antalya (Özkan 1986; Erler & Tunç, 2001) 

ACARINA 

Hemisarcoptidae (Astigmata) 

Hemisarcoptes coccophagus Meyer, 

1962  
Aydın, Manisa (Düzgüneş ve ark., 1975) 

Hemisarcoptes malus (Shimer, 1868)  Samsun (Düzgüneş ve ark., 1975 

THYSANOPTERA 

Phlaeotthripidae 

Karnyothrips flavipes (Jones, 1912)  İzmir (Tunçyürek-Soydanbay, 1978 

HEMIPTERA 

Anthocoridae 

Temnostethus dacicus (Puton, 1888)  Antalya (Özkan, 1984; Erler & Tunç, 2001) 

Temnostethus (Temnostethus) 

longirostris (Horvath, 1907)  

Antalya (Çiftçi, 1982; Özkan, 1984; Erler & Tunç, 

2001) 
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 Biyolojisi ve zararı: Polifag bir türdür. Elma, armut, şeftali ve erikteki zararı önemlidir. 

 Sanjose kabuklu biti, kışı I. dönem nimf olarak, ağaçların gövde, dal, göz ve dalcıklar 

üzerinde geçirir. Nimfler bölgelere göre değişiklik göstermesine karşın genel olarak şubat sonu- 

mart başından itibaren sıcaklık ortalaması 7.3°C’yi bulduğu zaman diyapozdan çıkıp zarar 

yapmaya başlar. Bir süre sonra olgunlaşan bireyler çiftleşir ve çiftleşen dişiler, 10-15 gün sonra 

yeni hareketli larvalarını doğurmaya başlarlar. Çiftleşen dişiler ovovivipar olarak 200-400 yavru 

doğurur. İlk hareketli larvalar, bölgelere bağlı olarak, mayıs sonu-haziran başında görülmeye 

başlar. II. dölün larva çıkışı, temmuzun ikinci yarısında başlar ve eylül ortasına kadar sürer. III. 

dölün çıkışı ise eylülde başlar ve iklim koşullarına bağlı olarak, aralık ayına kadar devam 

edebilir. Yılda 2-3 döl verir.  

Özellikle genç ve orta yaştaki ağaçlar için çok tehlikeli bir zararlı olup, bir meyve ağacını 

2-3 yılda kurutabilir. Ağaçların gövde, dal ve dalcıklarındaki yaprak, sürgün, tomurcuk ve 

meyvelerin özsularını emmek suretiyle zarar yapmaktadır. Fakat gerçek zarar, emgi esnasında 

salgıladığı toksik maddelerden dolayı koyu kırmızı lekeler oluşur (Şekil 43 a, b, c). Zararlının 

bulunduğu dalın kabuğundan, boylamasına bir kesit alındığı zaman, kan kırmızımsı renginde 

emgi lekeleri görülür. Bu zarar şekli, San- Jose kabuklu bitinin tanınması için önemli bir 

özelliktir. Ağır saldırıda ağaçları kurutabilir. 

 

     
     a                b                          c 

Şekil 43. Comstockaspis perniciosa’nın meyvelerdeki zararları   a) Şeftali   b) Elma    c) Armut 

(https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5488550)(https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0

660003) (https://www7.inra.fr/hyppz/IMAGES/7032893.jpg) 

 Mücadelesi:  

 -Kültürel önlemler: Bahçe tesis ederken sertifikalı ve temiz fidanlar kullanılmalıdır. 

Bulaşık ağaçlardan alınan sırıklar temiz ağaçlarda destek olarak kullanılmamalıdır. 

-Mekaniksel mücadele: San Jose kabuklu biti ile yoğun bulaşık olan meyve ağaçları 

gözler uyanmadan önce kısa budamaya tabi tutulmalı, budamadan kalan artıklar parazitoit çıkışı 

için bahçeden uzak bir yere bırakılmalıdır. 

-Kimyasal mücadele: 

Kış mücadelesi: San Jose kabuklu biti yoğunluğunun çok fazla (sıvama) olduğu 

bahçelerde, kışlık yağlar kullanılarak, kış mücadelesi yapılmalıdır. İlaçlama, şeftali ve nektarin 

ağaçlarının kış uykusunda olduğu dönemde ve en geç gözler uyanmadan iki hafta öncesine kadar 

yapılmalıdır. İlaçlama sırasında, hava sıcaklığı 5ºC’in üzerinde olmalı ve yağış olmamalıdır. 

Yaz mücadelesi: Ağaçların çiçeklenme döneminden sonra kontroller yapılarak, San-Jose 

kabuklu bitinin hareketli larvalarının çıkması izlenir. Hareketli larvalar çıkmaya başladığında 
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birinci, bundan 20 gün sonrada da ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Bu zararlıya karşı, ağustos 

ayından itibaren ilaçlama yapılmamalıdır. 

 

Diaspidiotus Berlese & Leonardi, 1896  
1896, Riv.Pat.Veg., 4:350. 

 

Tip türü: Aspidiotus patavinus Berlese, 1896. 

Sinonimleri: Chemnaspidiotus MacGillivray, 1921; Forbesaspis MacGillivray, 1921; Quadraspidiotus 

MacGillivray, 1921; Euraspidiotus Thiem & Gerneck, 1934; Paraspidiotus Thiem & Gerneck, 1934; Archaspis 

Bodenheimer, 1943 (Garcia Morales et. al., 2018). 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu genellikle gri renkli, bazen konveks, dairesel veya 

oval ve larva derisi merkezde veya merkezden uzaktır. Erkek pupa kabuğu hafifçe uzamış ve 

larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudu geniş armut şeklinde ve dairesel, pygidium geniş 

yapılıdır. Anten üzerinde 1 tane kıl bulunur. Sadece median loblar iyi gelişmiş, L2, L3 tek ve 

genellikle belirgin olmayan kitinleşmiş küçük çıkıntılar şeklindedir. Orta salgı bezi dikenleri var 

veya yok, varsa boyları median loblardan kısadır. L1-L2 ve L2-L3 arasında birer çift paraphysis 

bulunur. 

 

Ülkemizde saptanmış Diaspidiotus spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1)  - Pygidium’da salgı bezi diken ve tarakları yok……...………………………………………..2 

- Pygidium’da salgı bezi diken ve tarakları var……………...…………….…………………..8 

 

2)  - Vulva çevresi bezleri var……………………………………….…………………………….3 

- Vulva çevresi bezleri yok…………………………………………………………………….6 

3)  - Pygidium’da sadece L1 var……………………………………………Diaspidiotus kaussari 

-  Pygidium’da L1 ve ondan daha küçük L2 var…………..…………………….…….……….4 

4)  - Median loblar her iki kenerdan çentikli…………………………….Diaspidiotus anatolicus 

- Median loblar sadece dış kenarından çentikli……………………………………..…………5 

5)  - Median salgı tüpleri 1 adet; marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 3-4 adet; ventral!de 

L1 ve L2’nin temelinden başlayarak vulva çevresi bezlerine doğru uzanan kitinleşmiş 

alanın uçları 5 parmak şeklinde……………………………….Diaspidiotus lenticularis 

    - Median salgı tüpleri 4-5 adet; marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 10-15 adet; 

ventral’de L1 ve L2’nin temelinden başlayarak vulva çevresi bezlerine doğru uzanan 

kitinleşmiş alanın ucu tek parmak şeklinde…………………….Diaspidiotus armenicus 

6)  -L2 yok; median loblar her iki kenarından çentikli …………………..Diaspidiotus distinctus 

     - L2 var; median loblar sadece dış kenarından çentikli ………………………………………..7 

7) -Median salgı tüpünün boyu anal halkayı geçer, submarjinal büyük salgı tüpleri, L2’den 

sonraki VI. segmentte 15-18 adet; anüs dairesel……………..……..Diaspidiotus jaapi 
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   -Median salgı tüpünün boyu anüse ulaşmaz; submarjinal büyük salgı tüpleri, L2’den sonraki 

VI. segmentte 6-10 adet; anüs oval…………………….……..…Diaspidiotus prunorum 

8)  -Median loblar arasında salgı bezi diken veya tarakları yok………………………………….9 

     - Median loblar arasında salgı bezi diken veya tarakları var……………...…………...……..15 

9)  -Vulva çevresi bezleri var…………………………….……………………………………..10 

     -Vulva çevresi bezleri yok…………………………………………………………..………12 

10) -Median loblar her iki kenarından çentikli; pygidium’da toplam 8-9 adet salgı bezi tarak veya 

dikeni var………………………………………………...…………….Diaspidiotus uvae 

     -Median loblar sadece dış kenarından çentikli; pygidium’da toplam 3-5 adet salgı bezi tarak 

veya dikeni var….………………………………………………………………………11 

11) -Pygidium’da sadece salgı bezi tarakları var, dikenleri yok; median lobların temelleri 

arasındaki bir tane büyük salgı tüpünün üst ucu anal açıklığa ulaşmış, ama üzerinde 

değil; VI. segmentte (2. çift paraphyse’lerin temelinde) 10-12  adet ve V: segmentte 2 

grup halinde, I. grupta 20-30 adet submarjinal büyük salgı tüpleri var 

………………………………………………………………...…..Diaspidiotus gigas 

     -Pygidium’da sadece salgı bezi dikenleri var, tarakları yok; median lobların temelleri 

arasındaki bir tane büyük salgı tüpünün üst ucu anal açıklığın üzerinde; V. ve VI. 

segmentlerde az sayıda (5-6 adet) submarjinal büyük salgı tüpleri var ………… 

…………………………………………………..………………….Diaspidiotus osborni 

12) -Median lobların her iki kenarı da çentikli; ventralde L1 ve L2’nin temelinden yükselen 

kitinleşmiş alan uzantısının ucu vulva’yı geçer……………Diaspidiotus transcaspiensis 

      - Median lobların sadece dış kenarı çentikli; ventralde L1 ve L2’nin temelinden yükselen 

kitinleşmiş alan uzantısının ucu vulva’nın altında ………………..……………………13 

13) -Sadece L1’den sonraki I. çift  paraphyse’lerin altında yan salgı bezi tarakları var; vulva 

bezlerinin yerine, boyuna yerleşmiş kitinsel alanın alt ucu düz..Diaspidiotus caucasicus 

      - L1’den sonraki I. çift ve ayrıca sonraki II. çift paraphyse’lerin altında da yan salgı bezi 

tarakları var; vulva bezlerinin yerine, boyuna yerleşmiş kitinsel alanın alt ucu ters “Y” 

şeklinde çatallı ………………………………………………………………………..14 

14) -Submarjinal büyük salgı tüpleri, I. çift paraphyse’lerin arasından yükselen 4 adet, II. çift 

paraphyse’lerin arasından yükselen 10 adet, V. segmentte 6 adet, I-IV: segmentlerde ise 

yok…………………………………………………………….……Diaspidiotus wuenni  

     -Submarjinal büyük salgı tüpleri, I. çift paraphyse’lerin arasından yükselen 3 adet, II. çift 

paraphyse’lerin arasından yükselen 7 adet, V. segmentte 12-14 adet, I-IV: segmentlerde 

ise 3-4 adet…………………………………………………….…Diaspidiotus elaeagni  

15) -Median loblar her iki kenarından da çentikli……………………………………..………..16 

      -Median loblar sadece dış kenarından çentikli………………………………………….…..18 

16) -Vulva çevresi bezleri yok; median lobların ucu sivri diş gibi…………….Diaspidiotus sulci 

      - Vulva çevresi bezleri var; median lobların ucu yuvarlak………………………………….17 
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17) -Median lobların uzunluğu, genişliğinden fazla; yan salgı bezi taraklarının hepsi geniş ve 

uçları çentikli; L1-L2 arasında 2, L2-L3 arasında ise 3 tane; dorsal’de L2-L3 arasındaki 

büyük salgı tüpleri 10-25 adet…………………………………..…….Diaspidiotus pyri 

     -Median lobların genişliği, uzunluğundan fazla; yan salgı bezi tarakları geniş ve uçları 

çentikli, sadece L1’in dış kenarındaki kıvrık kama şeklinde; dorsal’de L2-L3 arasındaki 

büyük salgı tüpleri 10-11 adet….……………………………..…….Diaspidiotus marani 

18) -Vulva çevresi bezleri 5 grupta ve yuvarlak şekilli;  median loblar arasındaki salgı bezi 

dikenlerinin boyu lobların yarısı kadar; yan salgı bezi tarakları yanları çentikli, L1-L2 

arasında 2 adet, L2-L3 arasında 3 adet, L3’den sonra yok……Diaspidiotus ostreaeformis 

      -Vulva çevresi bezleri 4 grup halinde ve türe özgü olarak büyük, beşgenimsi şekilli; median 

loblar arasındaki salgı bezi dikenlerinin boyu lobların boyuna eşit; yan salgı bezi 

tarakları uçları püsküllü, L1-L2 arasında 2 adet, L2-L3 arasında 3 tane, L3’den sonra da V. 

segmentin kenarı boyunca 3-4 adet kısa, üçgen şeklinde ve uçları sivri 

……………………………………………………….………….Diaspidiotus zonatus 

 

 

Diaspidiotus anatolicus (Bodenheimer, 1949) 

1949, the Coccidea of Turkey. Diaspididae, 68. 

 

Türkçe ismi: Anadolu kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimleri: Forbesaspis anatolica Bodenheimer, 1949; Quadraspidiotus anatolica Borchsenius, 1966 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, koyu gri renkli, larva derisi merkeze yakın, koyu sarı 

renkli ve kabuk uzunluğu yaklaşık 1 mm’dir (Şekil 44 A). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapı 

ve renkte, biraz daha ovaldir. Ergin dişilerin vücudu dairesel veya kısa armut şeklinde, vücudun 

en geniş yeri toraks segmentleridir (Şekil 44 B). Vücut rengi sarı, pygidium ise hafifçe kitinimsi 

yapıdadır. Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 44 C). Stigmaların çevresindeki yuvarlak 

bezler yoktur (Şekil 44 D). Pygidium’da median loblar iyi gelişmiş, pygidium’dan çıkıntılı, 

uçları yuvarlak, uçta ve kenarda her iki yandan çentiklidir. Median lobların iç kenarının 

temelinde kalın iğ şeklinde paraphysis’ler vardır. L2, median loblardan daha küçük ve ince, her 

iki kenarından tek çentikli, L3 oldukça küçülmüş bir kenar çıkıntısı şeklindedir. L4 kesinlikle 

yoktur. L1-L2 arasında ve L3’ün iç kenarından pygidium içine doğru girinti yapmış “Densarium” 

adı verilen çukurlar vardır. Pygidium’da salgı bezi tarakları yoktur. Dorsal’de marjinal büyük 

salgı tüpleri V. ve VI. segmentlerde 4 sıra halinde dizilidir. Ventral’de ise çok sayıda ince uzun 

salgı tüpleri vardır. Anüs dairesel veya hafifçe oval, çapı median lobların genişliğinden az, 

pygidium merkezi ile alt kenarı arasındaki uzaklığın ortasında bulunur. Vulva çevresi bezleri 4 

grup halindedir (Şekil 44 E). 
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Şekil 44. Diaspidiotus anatolicus (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

 
Şekil 45. Diaspidiotus anatolicus’un Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Afyonkarahisar, Ankara ve Niğde illerinde 

Prunus dulcis ve Malus pumila üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Çobanoğlu ve 

Düzgüneş, 1986; Zeki ve ark., 2004). 
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Diaspidiotus armenicus (Borchsenius, 1935) 

1935, Plant Protection, 6: 132. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus armenicus Borchsenius, 1935; Diaspidiotus armenicus Borchsenius, 1949; Danzig & 

Pellizzari, 1998; Quadraspidiotus armeniacus Borchsenius, 1949; Balachowsky, 1950 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu yassı, hafifçe konveks, genişçe oval, açık gri renkli, larva derisi 

merkezde ve kahve renkli, kabuk uzunluğu 2.0-2.2 mm’dir (Şekil 46 A). Erkek bireyleri yoktur. 

Ergin dişilerin vücudu geniş armut şeklinde, baş ve toraks bölgeleri hafifçe kitinleşmiştir (Şekil 

46 B). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 46 C). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak 

bezler yoktur (Şekil 46 D). Pygidium geniş açılı ve üç çift loba sahiptir (Şekil 46 F). Ayrıca V. 

segmentin kenarında L4’ü belirleyen kitinimsi hafif bir çıkıntı vardır. Median loblar dış 

kenarlarından tek çentikli, uçları yuvarlak ve hafifçe birbirlerine dönük durumdadır. L2, median 

loblardan küçük ama iyi gelişmiş, uçları yuvarlak ve median loblara doğru hafifçe yönelmiş, L3 

oldukça küçük bir kenar çıkıntısı şeklindedir.  

 

 
Şekil 46. Diaspidiotus armenicus (Yaşar, 1995’dan) 
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Pygidium’da salgı bezi tarak ve dikenleri yoktur. L1-L2 ve L2-L3 ön temelleri arasında birer çift 

paraphysis ve median lobların temelinde de birer çift median sklerosis bulunur. Dorsal’de 

marjinal büyük salgı tüpleri çok ince ve uzundur. Median lobların temelleri arasında boyları anal 

açıklığın üzerinde 4-5, L1-L2 arasında 10-15, L2-L3 arasında 6-8, V. segmentte 20-22 adet düzenli 

gruplar halinde dizilmişlerdir (Şekil 46 G). Ayrıca V. segmentte pygidium kenarına paralel 8-10 

adet marjinal büyük salgı tüpleri bulunur. II., III. ve IV. segmentlerde de marjinaldekilerden 

biraz daha kısa dağınık gruplar halinde submarjinal ve submedian büyük salgı tüpleri vardır. 

Ventral’de küçük salgı tüpleri yoktur. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğinden az ve 

pygidium merkezi ile alt kenarı arasındaki uzaklığın hemen hemen ortasındadır. Vulva çevresi 

bezleri 5 grup halinde dizilmişlerdir (Şekil 46 G). 

 

 
Şekil 47. Diaspidiotus armenicus’un Türkiye’de bulunduğu iller 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kayseri, 

Muş ve Van illerinde Betula pendula, Populus nigra ve, Salix alba üzerinde saptanmıştır (Yaşar ve 

ark., 1995, 2003; Tanyürek & Yaşar, 2005; Kaydan ve ark., 2009a; Develioğlu ve ark., 2018). 

 

Diaspidiotus caucasicus (Borchsenius, 1935) 

1935, Plant Protection:130. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus caucasicus Borchsenius, 1935; Lindinger, 1957; Diaspidiotus caucasicus Borchsenius, 

1949; Lindinger, 1957 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, koyu esmer, gri renkli, kabuk 

uzunluğu 1.5-1.7 mm, larva derisi merkezden uzak, kahve renkli ve üzeri açık renkli mumumsu 

bir salgı ile kaplıdır (Şekil 48 A). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda, uzamış oval, açık 

esmer renkli, konveks, kabuk uzunluğu 0.9 mm ve larva derisi merkezden uzaktır (Şekil 48 B). 

Ergin dişiler armut şeklinde, prosoma hafifçe kitinleşmiş, pygidium geniş üçgen biçiminde ve 

ucu sivridir (Şekil 48 C).  
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Şekil 48. Diaspidiotus caucasicus (Yaşar, 1995’dan) 

 

Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 48 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yoktur 

(Şekil 48 E). Sadece median loblar iyi gelişmiş, uçları yuvarlak ve dış kenarlarında derin bir 

çentik vardır. L2 ve L3 belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Paraphysis’ler iyi gelişmiş, iğ 

şeklinde, median lobların arasında küçük bir çift, L1-L2 arasında median loblardakilerden 

yaklaşık 2 katı daha büyük, bir çift ve VI-VII. segmentler arasında bir öncekinden biraz küçük 

bir çift olarak dizilmişlerdir. Sadece L1-L2 arasında ince ve uçları sivri bir çift yan salgı bezi 

tarağı bulunur (Şekil 48 G). Dorsal büyük salgı tüpleri ince, uzunlukları yaklaşık anal açıklıkla 

VII. segmentin kenarı arasındaki uzaklığın 1.5 katı kadardır. Median loblar arasında bir tane, L1-

L2 arasında 3-4 adet (fakat kitinleşmeden dolayı sadece 2 tanesi görülebilir), VI. segmentte 6-8 

tane, V. segmentte 10-14 tane, ayrıca submarjinal olarak diğerlerinden daha küçüktür. IV. 

segmentte 6 tane, III. segmentte 4-5 adet ve II. segmentte 2-3 adet büyük salgı tüpleri bulunur. 

Anal açıklığın çapı, median loblar arasındaki boşluğun genişliği kadar ve median loblara çok 

yakın. Vulva çevresi bezleri yok veya bazı bireylerde az sayıda görülebilir (Şekil 48 F). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Eskişehir, Iğdır, İstanbul ve Trabzon 

illerinde Populus nigra "İtalica", Populus sp., Quercus sp. ve Salix sp. üzerinde saptanmıştır 

(Çanakçıoğlu, 1977; Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 2009a) 
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Şekil 49. Diaspidiotus caucasicus’un Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspidiotus distinctus (Leonardi, 1900) 

Riv. Pat. Veg., VIII: 305. 

 

Sinonimleri: Targionia distincta Leonardi 1900; Chorizaspidiotus distinctus Lupo, 1954; Diaspidiotus alni 

Tereznikova, 1986; Diaspidiotus distinctus Balachowsky, 1948; Gómez-Menor Ortega, 1960; Diaspidiotus 

slavenicus Borchsenius, 1966; Diaspidiotus slovenicus Bachmann, 1956; Targionia distincta Leonardi, 1900 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel, konveks, kaba, mat, koyu kahverengi, larva derisi merkezde 

veya merkeze yakın, kırmızımsı-turuncu renkte. Uzunluğu 1.2-1.3 mm’dir. Erkek pupa kabuğu 

daralmış oval, koyu esmer, uzunluğu 0.9 mm’dir. Dişilerin vücudu hemen hemen dörtgen 

biçimindedir. Prosoma ve I-III. abdomen segmentleri kuvvetlice kitinleşmiş, kalın, ince ağ 

şeklinde ve koyu kahverengidir. Cephalotoraksın kenarı ince tırtıklıdır. IV. abdomen segmenti ve 

pygidium’da kütikula kalınlaşmış durumdadır. Abdomenin yan lobları çıkıntılı veya taşmış halde 

değil. Stigmaların çevresinde ince çizgiler var. Pygidium’da sadec bir çift L1var. Bunlar çok 

güçlü, çıkıntılı, hafifçe uca doğru birbirine yaklaşmış ama birleşme yok. Dış kenarları lobların 

yarısından ve iç kenarları ise uç kısmının 1/3’lük seviyesinden çentikli. Salgı bezi tarak veya 

dikenleri yok. L2 yok veya kitinleşmiş bir kenar şeklinde belirsiz. L1 ve L2 arasındaki bölgede 

güçlü bir çift ve VI. segmentte daha zayıf bir çift paraphyse var. Marjinal kıllar güçlü ve hemen 

hemen L1’in uzunluğuna eşit. L1 ve V. segmentler arasındaki bölgede 3 çifttir. Anüs hemen 

hemen dairesel, pygidum’un alt ucundan 1/3’ü kadar uzaklıktadır. Dorsal büyük salgı tüpleri şu 

şekilde dizilmiştir; Median büyük salgı tüpleri yok. Marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 

2-3 adet, VI.-VII. segmentler arasında 2-3 adet, IV. ve V. sagmentler arasında iz şeklindeki 

alanda 2 sıra halinde benzer şekilde birbirine paralel olarak 12-15 adet var. IV. segmentte ve 

diğer prepygidial segmentlerde büyük salgı tüpleri yok. Vulva çevresi bezleri yok. Ventralde 

mikroduktlar az sayıda IV. ve V. segmentte submarjinal alanda. Az sayıdadır. L1 ve L2’nin 

temelleri üzerinde Anüsün yarısına kadar ulaşan “y” şeklinde kitinleşmiş alan var. 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana’da Gonocytisus sp. üzerinde 

saptanmıştır (Uygun ve ark., 1998). 

 

Şekil 50. Diaspidiotus distinctus’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus elaeagni (Borchsenius, 1939) 

1939: Sys. Char. Sec.-ins. Lar. Oyster. Cocc. USSR: 35 

 

Sinonimi: Aspidiotus elaeagni Borchsenius, 1939 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu çok basık, konukçu bitkinin pürüzleriyle bütünleşmiş, dairesel, siyah 

renkli, I. dönem larva derisi merkezde veya merkeze yakın, parlak kırmızı renkte, kabuk 

uzunluğu 1.8-2.0 mm’dir (Şekil 51 A). Erkek pupa kabuğu dişilerle aynı yapıda 1.2 mm 

uzunluğundadır (Şekil 51 b).  

Ergin dişiler armut şeklinde, cephalotoraks bölgesi bireylerin yaşına göre kitinleşmiştir 

(Şekil 51 C). Anten üzerinde 1 adet kıl var (Şekil 51 D). Ön solunum borusu çevresinde 

gözenekler yok (Şekil 51 E). Pygidium’un genişliği uzunluğundan biraz fazla, sadece L1 var. L2 

ve L3 yok. L1 güçlü, çıkıntılı, uçları yuvarlak ve sadece dış kenarında bir çentik var. Median 

loblar arasında salgı bezi tarağı yok. Sadece VI. ve VII. segmentlerdeki segmentler arası 

girintilerden çıkan 1-2 adet salgı bezi tarağı var. VII. segmentte L1’den sonra bir çift iyi gelişmiş 

iğ şeklinde paraphyse’ler var. Aynı şekilde VI. segmentteki ikinci segmentler arası girintinin 

temelinde de daha küçük 2 adet paraphyse’ler var. Anüs dairesel, çapı çok küçük, L1’in 

genişliğinin yarısından daha az. Dorsal büyük salgı tüpleri çok sayıda, ince tüp şeklinde, alt 

açıklığı oval, pygidium’da şu şekilde dizilmişlerdir. Median lobların temelinde median olarak 

anüsün üstüne kadar uzanan 1 adet; IV. segmentler arası girintiden (VII.-VIII. segmentler 

arasından) çıkan 3 adet; VI. sergmentte (İkinci segmentler arası girinti) 7 adet; V. segmentte 

pygium kenarına paralel, diğerlerinden daha uzun latero-basal apophyse’lere kadar uzanan 12-14 

adet; IV. segmentte 6 adettir. Ayrıca bunlardan daha küçük olarak III. (3 adet), II. (4 adet) ve I. 

(3 adet) segmentlerde de vardır. Submedian büyük salgı tüpleri yok. Ventral’de vulva çevresi 

bezleri yok, onun yerine boyuna yerleşmiş kitinsel alanlar var. Ayrıca L1’in iç kenarının uzantısı 
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gibi görünen kalın iğ şeklinde apophyse’ler var. Ventral’de mikroduktlar küçük, iplik şeklinde 

pygidium ve prepygidial segmentlerde dağılmış durumdadır(Şekil 51 F). 

 
Şekil 51. Diaspidiotus elaeagni (Tang, 1984’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Astragalus sp. üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan ve ark., 2005) 
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Şekil 52. Diaspidiotus elaeagni’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus gigas (Ferris, 1941) 

1941, Microent., VI: 46. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus populi Glaser 1877; Aspidiotus (Euraspidiotus) gigas (Ferris, 1941); Aspidiotus 

multiglandulatus, Borchsenius, 1935; Aspidiotus gigas Ferris 1941; Quadraspidiotus gigas Balachowsky 1948; 

Diaspidiotus gigas Borchsenius, 1935, Ferris, 1941; Quadraspidiotus gigans Bachmann 1956 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, oldukça konveks, gri renkli, larva derisi merkezde veya 

merkeze yakın, kırmızımsı turuncu renkli ve kabuk uzunluğu 1.7-2.8 mm’dir. Erkek pupa 

kabuğu dişi ile aynı yapıda, oval, larva derisi merkezden biraz uzakta, koyu esmer renkli ve 

kabuk uzunluğu 1.8-2.0 mm’dir. Ergin dişiler armut şeklinde, yeşilimsi veya parlak sarı renklidir 

(Şekil 53, 54 A, B). Prosoma kuvvetlice kitinleşmiştir. Pygidium geniş sivri uçlu ve yan 

abdomen lobları belirgindir (Şekil 54 C). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 54 D). Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yoktur (Şekil 54 E).  

Median loblar iyi gelişmiş, genişlikleri uzunluklarından fazla, birbirine yakın, hafifçe 

birbirine dönük ve dış kenarları uca doğru kuvvetlice girintilidir. L2, median loblarla aynı yapıda 

fakat daha küçük, L3 oldukça küçülmüş, ucu yuvarlak geniş üçgen biçimindedir. Median loblar 

arasında salgı bezi tarakları yok, sadece 2 adet kıl bulunur. L2’nin temelinde iyi gelişmiş ve kalın 

2 adet paraphysis var. L1-L2 arasında 1-2, L2-L3 arasında 2-3 adet dış kenarları çentikli, uçları 

sivri yan salgı bezi tarakları vardır (Şekil 54 F). Dorsal büyük salgı tüpleri çok sayıda ince ve 

boyları anüs ile lobların temeli arasındaki uzaklığa eşittir. Bunlardan 1 tanesi median loblar 

arasında ve ucu anal açıklığa kadar ulaşmış durumdadır. L1-L2 arasında 3-4 tane, L2-L3 arasında 

10-12 tane, V. segmentte 2 grup halinde, I. grupta 20-30 tane, IV. segmentte 8-20 tane, III. 

segmentte 10-12 adet ve II. segmentte de 2-4 adet submarjinal alanda gruplar halinde dizilidir. 

Ventral’de ise tüm vücut kenarında submarjinal olarak çok sayıda küçük salgı tüpleri dizili 

durumdadır. Vulva çevresi bezleri 5 grupta toplanmıştır. Anüs dairesel, median loblardan küçük, 

median lobların temeline kendi çapının yaklaşık 2 katı kadar uzaklıktadır (Şekil 54 G). 
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Şekil 53. Diaspidiotus gigas (https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1635223) 

 

 
Şekil 54. Diaspidiotus gigas (Yaşar, 1995’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Balıkesir, Bartın, Iğdır, İstanbul ve Van 

illerinde Populus alba, P. canadensis, Ulmus americana ve Salix sp. üzerinde saptanmıştır 

(Bodenhemier, 1949, 1953; Çanakçıoğlu, 1977; Yaşar, 1995; Yaşar ve ark., 1995; Kaydan ve ark., 2009a, 2014). 

 
Şekil 55. Diaspidiotus gigas’ın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspidiotus jaapi (Leonardi, 1920) 

Mon. Coccin. Ital..: 115. 

 

Sinonimleri: Targionia iaapi Leonardi, 1920, Aspidiotus jaapi Lindinger, 1936; Gonaspidiotus jaapi Lupo, 1954; 

Quadraspidiotus jaapi Ferris, 1943; Diaspidiotus jaapi Danzig & Pellizzari 1998 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu daire şeklinde açık kahverengi hafifçe konveks, larva derisi 

merkezde kırmızımsı-kahverengi, ventral zar beyaz ve bitkiye yapışık durumda, kabuk uzunluğu 

1.6-1.8 mm’dir. Erkekleri yok. Canlı dişilerin rengi parlak sarı renkli ve vücudu armut 

şeklindedir. Sephalotoraks bölgesindeki deri tamamen kitinleşmiştir. Pygidium’da L1 ve L2 var. 

L3 yok veya belirsiz. L1 güçlü, hafifçe asimetrik, dış kenarı derin çentikli, uçları yuvarlak, uca 

doğru gidildikçe loblar birbirinden uzaklaşmış durumdadır. Median boşluk küçülmüş, dar 1-2 

adet çok küçük L2’nin boyuna eşit salgı bezi dikeni var veya hiç yok. L2, L1’den çok küçük, 

asimetrik, uçları yuvarlak ve dış kenarı çentiklidir. L2’den sonra yan salgı bezi tarakları yok. 

anüs pygidium’un alt ucundan yaklaşık 1/4’lük seviyede ve belirgindir. Dorsal büyük salgı 

tüpleri marjinal ve submarginal olarak bulunur. Büyük salgı tüplerinin alt açıklıkları oval ve 

genişlilleri makroduktlardan daha fazladır. Median macrodukt 1 adet ve boyu anüse kadar uzanır 

veya onu biraz geçer. Marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 4 adet, V. ve VI. segmentlerde 

15-18’er adettir. L1-L2 arasında 1 çift iyi gelişmiş, iğ şeklinde L2’nin dış kenarının tabanından 

yükselen parmak şeklinde, öncekilerden daha küçük paraphyseler var. IV. ve prepygidial 

segmentler üzerinde makrodukt yok. Ventral’de vulva çevresi bezleri yok. Bunun yerine çok iyi 

gelişmiş uzunlamasına yerleşmiş bir çift apophyse’ler var. Ayrıca L1-L2 arasındaki boşlukta çok 

belirgin uzunlamasına kitinleşmiş bir alan var. Pygidium’un ventralinde submarjinal alanda çok 

sayıda mikroduktlar var. 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Isparta ve Muğla illerinde Pinus brutia ve 

Cedrus libani üzerinde saptanmıştır (Ülgentürk ve ark., 2012a, b) 

 
Şekil 56. Diaspidiotus jaapi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspidiotus kaussari Balachowsky, 1950 

1950, Coch. Fr.., V: 98 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu hemen hemen dairesel, çok basık, kirli beyaz renkli, I. dönem larva 

derisi merkezde ve soluk sarı renkli, kabuk uzunluğu 2 mm’dir. Erkek pupa kabuğu dişiler ile 

aynı renkte, oval, I. dönem larva derisi daha koyu, gri renkli, uzunluğu 1.6 mm’dir. Dişilerin 

vücudu genişlemiş armut biçiminde. Cephalotoraks bölgesi kitinleşmiştir. Antenler küçük ve 

üzerinde sadece bir adet kıl var. Toraksa ait tüberküller küçülmüş, kabarık olmayan 

pigmentleşme şeklindedir. Pygidium geniş, sadece L1 var. Bunlar çok güçlü, çıkıntılı, uçları 

yuvarlak, çentiksizdir. Median boşluk dar ve orta salgı bezi tarakları yok. Segmentler arsındaki 

paraphyse’ler çok belirgin, güçlü ve 2 çifttir. Bunlardan biri, L1’e bitişik olanı diğerinden daha 

büyük olmak üzere, L1-L2 arasında, çok kalın ve iğ şeklindedir. İkincisi ise VII-VI. segmentler 

arasındaki boşlukta olup daha küçük boyuttadır. Anüs pygidium’un alt kenarına çok yakın, oval 

ve çapı median boşluk kadardır. Dorsal büyük salgı tüpleri pygidium’da çok sayıda, tüp şeklinde 

ve alt açıklığı ovaldir. Median olarak, ucu anüse ulaşan 1 adet; marjinal olarak 1. segmentler 

arası boşlukta (VIII-VII. segmentler arası) paraphyse’lerin arasından çıkan 3 adet; 2. segmentler 

arası boşlukta (VII-VI. segmentler arası) 6-8 adet (4-5 tanesi kitinleşmiş iz üzerinde); VI-V. 

segmentler arasında latero-basal sklerosise kadar uzanan 10-12 adet; V. segmentte marjinal 

olarak 2-3 adet; IV. segmentte submarjinal olarak 5-6 adet; I-II. segmentlerin herbirinde 2-4 adet 

submarjinal olarak bulunurlar. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve iç içe iki daire şeklindedir. L1-

L2 üzerinde yükselen çok belirgin şekilde ve anal halkayı onun uzunluğunun 2-3 katı kadar geçen 

kitinleşmiş “y” şeklinde bir alan var. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Muş’ta Salix alba üzerinde saptanmıştır (Yaşar 

ve ark., 2003). 
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Şekil 57. Diaspidiotus kaussari’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus lenticularis (Lindinger, 1912) 

1912, Die Schildläuse:149. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus lenticularis Lindinger, 1912; Aspidiotus lenticularis marocanus Green, 1928; Ferris, 

1941; Aspidiotus ostreaeformis anactenus Danzig & Pellizzari, 1998; Borchsenius, 1966; Aspidiotus ostreiformis 

anactenus Danzig, 1993; Koroneos, 1934; Diaspidiotus anactenus Ferris, 1941; Diaspidiotus lenticularis 

Borchsenius, 1950; Danzig & Pellizzari, 1998; Quadraspidiotus lenticularis Borchsenius, 1966; Ferris, 1943; 

Quadraspidiotus marocanus Borchsenius, 1966; Targionidea lenticularis MacGillivray, 1921 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, yassı, gri veya koyu gri, larva derisi merkezde veya 

merkeze yakın, kırmızımsı kahverenkli ve kabuk uzunluğu 2.0-2.4 mm’dir (Şekil 58 A). Erkek 

pupa kabuğu oval, dişi ile aynı renkte, larva derisi merkezden uzak ve kabuk uzunluğu 1.6-1.8 

mm’dir (Şekil 58 B). Ergin dişilerin vücudu geniş armut biçiminde, prosoma kalınlaşmış, 

pygidium geniş üçgen biçiminde ve ucu sivridir (Şekil 58 C).  

Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 58 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak 

bezler yok (Şekil 58 E). Pygidium’da median loblar çok iyi gelişmiş, uzunluğu, genişliğinden 

fazla, uçları yuvarlak ve dış kenarı tek çentikli, loblar birbirine çok yakındır. L2, median loblarla 

aynı yapıda fakat ondan oldukça küçük, L3 yoktur (Şekil 58 G). Pygidium’un kenarında ve 

median loblar arasında salgı bezi tarakları yoktur. Paraphysis’ler iyi gelişmiş, L1’in dış kenarının 

temelinde kalın iğ şeklinde 1 tane, L2’nin iç kenarının temelinde ise ucu topuz şeklinde 

diğerinden daha kalın ve uzun 1 adet ve ayrıca VI. segmentte de küçük bir tanedir. Dorsal büyük 

salgı tüpleri boru şeklinde, uzunlukları anüs ile lobların temeli arasındaki uzaklıktan daha 

fazladır. Median loblar arasında 1 adet (üst ucu anal açıklığı geçmiş) L1-L2 arasında 3-4 tane, VI. 

segment üzerinde10-12 adet ve V. segmentte ise 4-6 tanedir. IV. segmentte büyük salgı tüpleri 

bulunmamasına karşılık, I-III. abdomen segmentlerinde diğerlerinden daha kısa ve dar, pygidium 

kenarına dik olarak 2-3’er adet büyük salgı tüpleri vardır. Ventral’de ise abdomende az sayıda 

submarjinal olarak küçük salgı tüpleri vardır. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğinden 
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az ve onlara kendi çapının 3 katı kadar uzaklıktadır. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve 4 grup 

halindedir. Ventralde L1 ve L2’nin temelinde anal halkayı geçen 5 kollu kitinleşmiş bir alan var 

(Şekil 58 G). 

 
Şekil 58. Diaspidiotus lenticularis (Yaşar, 1995’dan) 

 
Şekil 59. Diaspidiotus lenticularis’in Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Burdur, Iğdır, Isparta ve İstanbul illerinde 

Juglans regia, Malus pumila, Prunus avium, P. armeniaca ve P. domestica üzerinde saptanmıştır 

(Kozar ve ark., 1979; Yaşar ve ark., 2003; Demirözer ve ark., 2004; Zeki ve ark., 2004). 

 

Çizelge 8. Diaspidiotus lenticularis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphis prochlia (Walker)  Isparta (Demirözer ve ark., 2004) 

 

 

Diaspidiotus marani Zahradnik, 1952 

1952, Beit. Ent., 2, 4/5. 

 

Sinonimleri: Quadraspidiotus marani Zahradník, 1952; Quadraspidiotus schneideri Bachmann, 1952; Aspidiotus 

marani Lindinger, 1957; Borchsenius, 1966; Aspidiotus schneideri Lindinger, 1957 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, koyu gri renkli, larva derisi merkezde 

veya merkezden biraz uzak ve kabuk uzunluğu 1.8-2.1 mm’dir (Şekil 60 A). Erkek pupa kabuğu 

uzamış oval, larva derisi uca yakın ve kabuk uzunluğu 1.2 mm’dir (Şekil 60 B). Ergin dişiler 

armut şeklinde ve koyu sarı renklidir (Şekil 60 C). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 60 D). 

Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yok (Şekil 60 E).  

 
Şekil 60. Diaspidiotus marani (Yaşar, 1995’dan) 
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Pygidium’da median loblar iyi gelişmiş uçları yuvarlak ve genellikle her iki yandan 

çentikli, L2 biraz daha küçük hafifçe dış kenarından çentikli, L3 küçük ve ucu yuvarlaktır. Median 

loblar arasında bir çift uçları sivri ve loblardan daha kısa orta salgı bezi tarakları var. Diğer yan 

salgı bezi tarakları geniş ve uçları çentikli, sadece L1’in dış kenarındaki kıvrık kama şeklindedir 

(Şekil 60 G). Dorsalde büyük salgı tüpleri uzun, 6 grup halinde sıralı, toplam 80-90 tanedir. 1 

tanesi median loblar arasında ve ucu anal açıklığa kadar uzanır. L1-L2 arasında 6-7 tane, L2-L3 

arasında 10-11 adet büyük salgı tüpleri var. IV. segmentte yok. Ventral’de marjinal alanda 

toplam 50-60 adet küçük salgı tüpleri var. Anüs dairesel, median lobların temelinden kendi 

çapının 3-4 katı uzaklıktadır. Vulva çevresi bezleri 4-5 grup halindedir (Şekil 60 F). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bitlis, 

Burdur, Çorum, Hakkâri, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas ve Van illerinde 

Crataegus sp., Cydonia oblonga, Fraxinus excelsior, Malus pumila, Platanus orientalis, Populus 

sp., Prunus avium, P. domestica, Pyrus communis, Quercus sp., Ulmus americana ve Viscum 

album üzerinde saptanmıştır (Kozar ve ark., 1979; Erden, 1988; Erler, 1994; Yaşar, 1995; Yaşar ve ark., 1995; Erler ve 

ark., 1996; Zeki ve ark., 2004; Kaydan ve ark., 2007, 2009a; Ülgentürk ve ark., 2008). 
 

 
Şekil 61. Diaspidiotus marani’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspidiotus osborni (Cockerell, 1899) 

1899, Proc.Iowa.Acad.Sci., V. (1897): 229. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus osborni Cockerell, 1899; Leonardi, 1900; Newell & Cockerell, 1898; Diaspis snowii 

Hunter, 1899; Aspidiotus yulupae Bremner, 1907; Diaspidiotus osborni MacGillivray, 1921; Neosignoretia yulupae 

MacGillivray, 1921 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, gri renkli, larva derisi merkezden uzak, 

sarımsı-turuncu renkli, kabuk çapı 1.5 mm civarındadır (Şekil 62 A). Erkek pupa kabuğu uzamış 

oval, larva derisi uçta ve yaklaşık 1 mm uzunluğundadır (Şekil 62 B). Ergin dişilerin vücudu 

armut şeklinde ve prosoma tamamen kitinimsi yapıdadır (Şekil 62 C). Anten üzerinde bir adet kıl 

bulunur (Şekil 62 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yoktur (Şekil 62 E). 
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Pygidium’daki median loblar iyi gelişmiş, çıkıntılı, genişliği uzunluğundan fazla, dış kenarları 

çentikli ve uçları hafifçe yuvarlaktır. L2 ve L3 yoktur. Median loblar arasında salgı bezi dikenleri 

yoktur. VI. ve VII. segmentlerde birer çift iyi gelişmiş paraphyseler var. VII. Segmenttekiler 

kalın ve güçlü, VI. segmenttekiler ise daha incedir. I. ve II. paraphysis’lerin altında birer çift 

kenarları hafif çentikli salgı bezi dikenleri vardır. Median lobların temelinin iç kısmında uzun ve 

kalın birer adet kitinleşmiş alan bulunur (Şekil 62 G). Dorsal büyük salgı tüpleri kalın ve uzun, 

fakat az sayıdadır. Median lobların temelleri arasında üst ucu anal açıklığın üzerinde bir tane, 

diğerleri ise L1-L2 arasında 2-4 adet ve bunların dışında V. ve VI. segmentlerde az sayıda iki sıra 

halinde dizili durumdadır. Ventral’de marjinal olarak az sayıda küçük salgı tüpleri bulunur. Anüs 

küçük ve kendi çapının 2-3 katı kadar median lobların temelinden uzakta bulunur. Vulva çevresi 

bezleri az sayıda ve 4-5 grup halinde dizilmişlerdir (Şekil 62 F). 

 

 
Şekil 62. Diaspidiotus osborni (Yaşar, 1995) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Tunceli’de Salix sp. üzerinde saptanmıştır 

(Yaşar, 1995). 
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Şekil 63. Diaspidiotus osborni’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus ostreaeformis (Curtis, 1843) 

1843, Gard.Chron., 46: 805. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus ostreaeformis Curtis, 1843; Cockerell, 1897; Thiem & Gerneck, 1934; Borchsenius, 

1935; Aspidiotus betulae Baerensprung, 1849; Cockerell, 1897; Leonardi, 1898; Aspidiotus alma-atensis 

Borchsenius, 1935; Aspidiotus hippocaastani Tao, 1999; Cockerell, 1897; Signoret, 1869; Blay Goicoechea, 1993; 

Signoret, 1869; Aspidiotus magnus Ferris, 1941; Aspidiotus oblongus Ferris, 1941; Aspidiotus ortraeformis 

Leonardi, 1909; Aspidiotus ostraeiformis Bodenheimer, 1924; Aspidiotus ostreaeformis magnus Goethe, 1899; 

Aspidiotus ostreaeformis obiongus Chou, 1985; Goethe, 1899; Aspidiotus ostreiformis Gómez-Menor Ortega, 1957; 

Kawecki, 1935; Koroneos, 1934; Lindinger, 1909; Lindinger, 1912; Lindinger, 1957; Aspidiotus oxyacanthae 

Cockerell, 1897; Signoret, 1869; Aspidiotus scutiformis Goethe, 1899; Aspidiotus tiliae Signoret, 1869; Diaspidiotus 

alma-atensis Borchsenius, 1950; Diaspidiotus oestroeformis Foldi, 2003; Diaspidiotus ostraeformis Hadzibejli, 

1983; Borchsenius, 1949; Danzig & Pellizzari, 1998; Diaspis ostraeformis Lichtenstein, 1881; Signoret, 1869; 

Goethe, 1884; Signoret, 1869; Mytilococcus ellipticus Amerling, 1858; Quadraspidiotus alma-atensis Balachowsky, 

1950; Quadraspidiotus almaatensis Borchsenius, 1966; Quadraspidiotus ostraeformis Aleksidze, 1995; Chou, 1985; 

Frey & Frey, 1995; Gómez-Menor Ortega, 1956; Quadraspidiotus ostrasformis Bodenheimer, 1949; 

Quadraspidiotus ostreaeformis MacGillivray, 1921; Quadraspidiotus ostreaefornis Bodenheimer, 1952; 

Quadraspidiotus ostreiformis Gómez-Menor Ortega, 1957; Quadraspidiotus williamsi Takagi, 1958 (Garcia 

Morales ve ark., 2019).  

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, rengi sarımsı esmerden siyahımsı kül rengine kadar 

değişir. Kabuk uzunluğu 1.5-2.0 mm ve larva derisi merkezde veya merkeze yakın olup, açık 

kahverengi ile turuncu arasında bir renktedir. Erkek pupa kabuğu oval, uzamış ve hafifçe 

konveks ve rengi ergin dişilerin kabuğu ile aynı renkte olup kabuk uzunluğu 1.2-1.5 mm, larva 

derisi merkeze yakın ve ergin dişilerin kabuğuyla aynı renktedir (Şekil 64). Ergin dişilerin 

vücudu geniş armut biçiminde ve sarı renkli, vücut uzunluğu 1.1-1.5 mm’dir (Şekil 65 C). Anten 

üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 65 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yoktur 

(Şekil 65 E). Pygidium’da 3 çift lob bulunur. Median loblar iyi gelişmiş, genişliği hemen hemen 

uzunluğuna eşittir. L2 yuvarlak, çıkıntı yapmış ve boyutları median lobların yarısı kadardır. 

Median loblar ile arasında derin ve yuvarlak bir girinti vardır. Bu girintinin kenarında 
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paraphysis’ler bulunur. L3 küçülmüş, pygidium’dan çok az çıkıntı yapmış veya bazen tamamen 

kaybolmuştur. Paraphysis’ler L2-L3’ün arasındaki temelde ve ayrıca L3’den hemen önceki 

girintiler içinde bulunurlar. L1-L2 arasında bir adet ve L2-L3 arasında ise 2-3 adet uçları dişli yan 

salgı bezi tarakları vardır. Median loblar arasında iğne gibi boyu lobların yarısı kadar 1 çift salgı 

bezi dikeni var. L1-L2 arasında 1 adet ve L2-L3 arasında ise 2 adet yanları hafif çentikli yan salgı 

bezi tarağı var (Şekil 65 B). Marjinal büyük salgı tüpleri genellikle çok sayıda olup I., II. ve III. 

pygidium segmentleri üzerinde az çok düzenli sıralar halinde yerleşmişlerdir. Büyük salgı 

tüplerinin uzunluğu, genişliğinin 10 katı kadar ve iyi gelişmiş bir kapakçığa sahiptir. Anal 

açıklık, pygidium’un alt kenarından 1/4 kadar uzaklıkta, dairesel veya hafifçe oval, çapı median 

lobların genişliğinden küçük ve median loblara yay biçiminde ve kenarları kitinleşmiş bir yarıkla 

birleşir. Vulva çevresi bezleri 5 grupta ve yan yuvarlak bezler grupları, aralarında az çok dalgalı 

olan kitinsel bir çıkıntı ile birleşirler (Şekil 65 A). 

 

 
Şekil 64. Diaspidiotus ostreaeformis (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 65. Diaspidiotus ostreaeformis (Yaşar, 1990’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Erzincan, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, 

İzmir, Denizli, Erzurum, Kayseri ve Sivas illerinde Acer negundo, Corylus avellana, Ficus sp., 

Liquidambar orientalis, Malus pumila, Pistacia sp., Populus canadensis, P. nigra, Prunus 

domestica, P. persica ve Salix sp. üzerinde saptanmıştır (İyriboz 1938; Kozar ve ark., 1979; 

Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950a; Sekendiz, 1974; Çanakçıoğlu, 1977; Işık ve ark., 1987; Yaşar, 1990, 1995; 

Japoshvili & Karaca, 2002; Yaşar ve ark., 2003; Tanyürek & Yaşar, 2006; Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 

2009a; Develioğlu ve ark., 2018). 

 

 
Şekil 66. Diaspidiotus ostreaeformis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 9. Diaspidiotus ostreaformis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Coccophagoides similes (Masi, 1908)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Ablerus celcus (Walker, 1839)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Pteroptrix lauri (Mercet, 1911)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Encyrtidae 

Zaomma lambinus (Walker, 1838)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

 

Diaspidiotus prunorum (Laing, 1931) 

1931, Mem. Dept. Agr. India. Ent. Ser., XI: 99. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus prunorum Laing, 1931; Aspidiotus (Targionidea) prunorum Borchsenius, 1935; 

Targionidea prunorum Borchsenius, 1937; Diaspidiotus prunorum Borchsenius, 1949 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu yassı, oval fakat genellikle düzensiz, gri renkli, larva derisi merkezde, 

parlak sarı renkli, uzunluğu 2.0-2.4 mm’dir (Şekil 67 A). Erkek pupa kabuğu hafifçe oval, dişi 
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ile aynı renkte, larva derisi uca yakın, uzunluğu 1.6-1.8 mm’dir (Şekil 67 B). Ergin dişilerin 

vücudu armut şeklinde, kitikula II. abdomen segmentine kadar kitinleşmiştir (Şekil 67 C). Anten 

üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 67 D). Ön stigmalar çevresinde gözenekler yoktur (Şekil 67 

E). Pygidium’da sadece median loblar iyi gelişmiş, L2 ise küçük bir kenar çıkıntısı şeklindedir. 

Median loblar hafifçe birbirine dönük, dış kenarları derin şekilde tek çentikli ve uçları 

yuvarlaktır. Pygidium’da salgı bezi tarak ve dikenleri yoktur. L1-L2 ve VI-VII. segmentler 

arasında birer çift iyi gelişmiş iğ şeklinde paraphysis’ler vardır (Şekil 67 F). Dorsal büyük salgı 

tüpleri kalın ve geniş median lobların temeli arasında üst ucu anal açıklığın altında bir adet 

büyük orta salgı tüpü bulunur. L1-L2 arasında 4-5, VI-VII. segmentlerin ortasındaki 

paraphysis’lerin arasında 6-10, V. segmentteki açık renkli iz üzerinde dizili 10-12 adet büyük 

salgı tüpleri dizili durumdadır. Ayrıca II-V. segmentlerde submarjinal olarak bir kaç adet büyük 

salgı tüpleri dağınık durumda yerleşmişlerdir. Anüs oval, çapı median lobların genişliğinden az, 

pygidium merkezi ile alt kenarı arasındaki uzaklığın ortasındadır. Vulva çevresi bezleri yoktur 

(Şekil 67 G). 

 

 
Şekil 67. Diaspidiotus prunorum (Yaşar, 1990’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Manisa ve 

Van illerinde Prunus armeniaca, P. cerasifera, P. domestica, P. dulcis ve P. spinosa üzerinde 

saptanmıştır (Yaşar, 1995; Yaşar ve ark., 1995, 2003; Coşkun, 1999; Japoshvili & Karaca 2002; Demirözer ve 

ark., 2004; Kaydan ve ark., 2009a; Kaymak & Yaşar, 2017). 
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Şekil 68. Diaspidiotus prunorum’un Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 10. Diaspidiotus prunorum’un ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis proclia (Walker, 1839)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892) Isparta (Demirözer ve ark., 2004) 

 

 

Diaspidiotus pyri (Lichtenstein, 1881) 

1881, Bull.Soc.Ent.Fr., (6), 1:51. 

 

Türkçe ismi: Armut kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus pyri Lichtenstein 1881; Aspidiotus aharonii Bodenheimer, 1924; Aspidiotus 

ostreaeformis aegyptiacus Hall, 1925; Aspidiotus ostreiformis Gómez-Menor Ortega, 1937; Aspidiotus patavinus 

Berlese 1896; Cockerell, 1896; Leonardi, 1898, Fernald, 1903; Aspidiotus pattarinus Bodenheimer, 1949; 

Aspidiotus piri Borchsenius, 1935; Borchsenius, 1936; Kawecki, 1935; Kiritchenko, 1932; Lindinger, 1909; 

Lindinger, 1912; Thiem & Gerneck, 1934; Aspidiotus pyri Cockerell, 1896; Lichtenstein, 1881; Aspidiotus 

sinaiticus Bodenheimer, 1929; Aspidiotus spurcatus Borchsenius, 1950; Diaspidiotus pyri Hadzibejli, 1983, Danzig 

& Pellizzari, 1998; Diaspidiotus spurcatus Borchsenius, 1949; Furcaspis patavina MacGillivray, 1921; Furcaspis 

piri Borchsenius, 1934; Quadraspidiotus aegyptiacus Ferris, 1941; Quadraspidiotus pelagijae Bachmann, 1953; 

Quadraspidiotus piri Bachmann, 1953; Duskova, 1953; Pegazzano, 1955; Zahradník, 1952; Quadraspidiotus pyri 

Lupo, 1948 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, koyu kahverenkli, larva derisi 

merkezde veya merkeze yakın, sarımsı-turuncu renkli ve kabuk uzunluğu 1.8-2.3 mm’dir (Şekil 

69 A). Erkek pupa kabuğu, dişiyle aynı yapıda, oval, rengi biraz daha açık ve larva derisi 
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merkeze yakındır (Şekil 69 B). Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde, prosoma hafifçe 

kitinleşmiş, abdomen pygidium dışında zarımsı ve sarı renklidir (Şekil 69 C). Toraksa ait kenar 

çıkıntısı küçük ve konik yapıdadır (Şekil 69 F). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 69 D). Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yoktur (Şekil 69 E). Pygidium’da L1, L2 ve L3 iyi 

gelişmiş, median loblar simetrik, kenarları paralel, uçları yuvarlak ve uca doğru her iki 

kenarından çentikli, aralarında loblardan kısa uçları püsküllü salgı bezi tarakları var. L2 asimetrik 

sadece dış kenarları çentikli, median loblardan küçük ve uca doğru hafifçe median loblara doğru 

dönmüş, L3 oldukça küçülmüş, ucu yuvarlak ve L2’ye doğru dönmüş, L4 ise belirsiz kitinleşmiş 

bir kenar şeklindedir. Median loblar arasındakilerin dışında bulunan salgı bezi tarakları iyi 

gelişmiş, yanları derin çentikli ve uçları sivridir. L1-L2 arasında 2, L2-L3 arasında ise 3 tanedir. 

L1-L2 arasında lobların kenarında ve L3’ün iç kenarında paraphysis’ler vardır (Şekil 69 H). 

Dorsal büyük salgı tüpleri boru şeklinde uzunlukları hemen hemen anüs ile lobların temeli 

arasındaki uzaklığa eşittir. Median lobların temeli arasında 1 tane, L1-L2 arasında 7-8 (bazı 

bireylerde 5-6), L2-L3 arasında 10-25 adet ve V. segmentte çok sayıda büyük salgı tüpleri düzenli 

sıralar halinde dizilidir. Anüs oval, boyutları hemen hemen median loblara eşit, pygidium 

merkezi ile median lobların temeli arasında ve median lobların temeline kendi çapının 2 katı 

kadar uzaklıktadır. Vulva çevresi bezleri 4-5 grup halindedir (Şekil 69 G). 

 
Şekil 69. Diaspidiotus pyri (Yaşar, 1995’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Balıkesir, Erzurum, Denizli, Hakkâri, 

Isparta, İstanbul ve Van illerinde Acacia dealbata, Crataegus sp., Cydonia oblonga, Ficus 

carica, Malus pumila, Prunus dulcis, Pyracantha coccinea, Salix sp. ve Viburnum opulus 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950a; Çanakçıoğlu, 1977; Çobanoğlu & Düzgüneş, 

1986; Yaşar ve ark., 1995, 2003; Yaşar, 1995; Zeki ve ark., 2004; Tanyürek & Yaşar, 2006; Çalışkan-Keçe & 

Ulusoy, 2017). 

 
Şekil 70. Diaspidiotus pyri’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspidiotus sulci (Balachowsky, 1950) 

1950, Les cochenilles de France, V. 1087: 446. 

 

Sinonimleri: Quadraspidiotus sulci Balachowsky, 1950; Gonaspidiotus sulci Lupo, 1954 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel, oldukça konveks, siyah veya siyahımsı-kırmızı renkli, I. 

dönem larva derisi merkezde, kırmızımsı-kahve renkli, kabuk uzunluğu 1.6-1.8 mm’dir. Erkek 

pupa kabuğu daralmış oval, koyu, koyu gri ve mat olup, kabuk uzunluğu 1.4 mm’dir. Ventral zar 

ince ve beyazdır. Ergin dişiler armut şeklinde, limon sarısı renginde, cephalotoraks bölgesi 

kalınlaşmıştır (Şekil 71). Pygidium’da L1 ve L2 var. L3 dişe benzer bir kenar çıkıntısı şeklindedir. 

L1 güçlü, iç kenarları birbirine paralel, loblar simetrik değil, uca doğru her iki kenardan derin 

çentikli, lobun uç kısmı bir diş görünümünde. Median boşluk belirgin ve 2 adet uçları çatallı, 

boyları loblara eşit salgı bezi tarağı var. L2 küçülmüş, simetrik değil. Salgı bezi tarakları, 1. 

segmentler arası girintide (L1-L2 arası), L1’in uzunluğuna eşit, yanları çentikli ve ucu sivri 1 çift; 

L2’den hemen sonra diğerlerinden daha kısa 1 çift olarak bulunur. Bunlardan başka salgı bezi 

tarağı yoktur. Anüs yuvarlağa yakın, çapı L1’in genişliğinden daha az, pygidium’un alt 

kenarından 1/4’lük seviyede bulunur. Büyük salgı tüpleri silindirik ve alt açıklıkları ovaldir. 

Büyük salgı tüpleri pygium’da, ucu anüse ulaşan 1 adet orta; 1. segmentler arası boşlukta (L1-L2 

arası) 4-5 adet submarjinal; 2. segmentler arası girintide ucu latero-basal apophyse’yi kadar 

uzanan 12-15 adet; VI. segmentte latero-basal apophyse’yi geçen 15-18 adet olarak bulunur. 

Diğer segmentlerde yoktur. Paraphyse’ler 1. ve 2. segmentler arası girintide ve belirgindir. Vulva 
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çevresi bezleri yok. Onun yerine çok belirgin uzunlamasına kitinleşmiş 1 adet uzun apophyse 

var. Ventral mikroduktlar marjinal olarak çok sayıda (V-VI. segmentlerde) ve bunlardan daha az 

sayıda ise II. ve III. segmentlerde submarjinal olarak bulunur. 

 

    
Şekil 71. Diaspidiotus sulci (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Ephedra sp. üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan ve ark., 2005) 

 
Şekil 72. Diaspidiotus sulci’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus transcaspiensis (Marlatt, 1908) 

1908, U.S.Dep. Agr. Bur. Ent. Techn. Serv., 21. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus transcaspiensis Marlatt, 1908; Hendaspidiotus transcaspiensis MacGillivray, 1921 

(Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu 1.5 mm uzunluğunda, yuvarlağa yakın, saman sarısı renginde, I. 

dönem larva derisi turuncu. Erkek pupa kabuğu dişilerle aynı renktedir. Dişilerin vücudunda baş 

ve toraks bölgesindeki kütikula kalınlaşmıştır. Toraksa ait çıkıntı (tüberkül) çok küçülmüş ve 

kenardan çıkıntı yapmamış. Pygidium’da sadece L1var. Çok güçlü, kitinleşmiş, çıkıntılı, dış 

kenarı kuvvetli bir şekilde çentikli, diş gibi bir görünüme sahip, asimetrik, paralel değil. Median 
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loblar arasında salgı bezi tarakları yok. L2 belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde. L1’den sonra 2 

kuvvetli paraphysis var. VII. segmentte olan dış paraphysis iç taraftakinin yarısı kadar 

büyüklükte ve yarım ay şeklinde. Bu paraphysislerin arasında marjinal makroduktların alt 

açıklığının seviyesinde bulunur. Bunlar VII. ve VIII. segmenti birbirinden ayırır. Ayrıca VI. ve 

VII. segmenti birbirinden ayıran çizgide daha küçük bir çift paraphysis bulunur. L1-L2 arasındaki 

ve I. paraphysislerin altında salgı bezi tarağı bir tane, kısa diken şeklinde, ucu çatallı, ama 

çatalların uçları birbirine eşit değil. II. paraphysislerin altında 2 adet uçları çatalsız salgı dikeni 

bulunur. Pygidium’da büyük salgı tüpleri dorsalde silindirik şekilli ve alt açıklığı ovaldir. 

Bunlardan median makroduktun ucu anüsün üst kısmını geçmiş durumda. Marjinal büyük salgı 

tüpleri ise VII.-VIII. segmentler arasında 3-4 tane, V.-VI. segmentler arasındaki iz üzerinde 7-8 

adettir. Ayrıca V. segmentteki iz üzerinde çok sayıdadır. IV. prepygidial segmentlerde bunlar 

yoktur. Anüs küçük, dairesel, ana loblara çok yayın ve her iki yanından alt kenara uzanan izi çok 

belirgin. Vulva çevresi bezleri yok. Ventral’de VII-VIII. segmentler arasında vulva seviyesine 

doğru giden ve hatta onu geçen bir alan ile vulva’nın üst kısmında median alanda da kitinleşmiş 

yapılar var. Ventral’de mikroduktlar pygidium’da submarjinal alanda bulunur. Ayrıca IV. 

segmentin kenarında iplik şekilli mikroduktlar bulunur. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Bitlis’de Salix sp. üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan, 2009a). 

 
Şekil 73. Diaspidiotus transcaspiensis’in Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus uvae (Comstock, 1881) 

1881, Rep. Ent. U.S.Dep.Agr., 309. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus uvae Comstock 1881; Aspidiotus (Diaspidiotus) uvae, Cockerell 1897; Aspidiotus uvae 

var., Hunter, 1899; Diaspidiotus uviae, MacGillivray 1921; Aspidiotus uvaspis Lindinger 1937. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu beyaz veya grimsi beyaz, düz, dairesel veya hafifçe uzamış, I 

dönem nimf kabuğu merkezde veya merkezden biraz uzaktadır (Şekil 74).  
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Şekil 74. Diaspidiotus uvae (Çalışkan Keçe & Ulusoy, 2017)  

 
Şekil 75. Diaspidiotus uvae (Çalışkan Keçe & Ulusoy, 2017) 

Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde, yaşlı dişilerde baş ve toraks genellikle 

kitinleşmiştir (Şekil 75 A). Mezotorax ile segmentler arası çizgi yakınında protoraks üzerinde 
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kitinleşmiş parmak veya çan şeklinde çıkıntılar genellikle var (Şekil 75 D). Anten segmenti 

üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 75 C). Median (L1) loblar iyi gelişmiş, L2 ve L3 yok veya 

belirsiz bir küçük bir kenar görünümünde. Median loblar arasındaki açıklık dar, uca doğru loblar 

birbirinden uzaklaşan üçgen şekilde, her iki kenarları da çentiklidir. Lobların uç kısmı hafifçe 

yuvarlaktır. Salgı bezi tarakları median loblar arasında yok. L1’den hemen sonra I. paraphyse’nin 

altında yanları ve uçları çentikli 2 adet; II. paraphyse’nin altında yanları ve uçları çentikli 1 ve 

dipte birleşmiş “ʎ” şeklinde (2 tane gibi görünen) 1 adet; bunlardan sonrada 4 adet olarak 

dizilmişlerdir. Paraphysisler median loblar arasında iç kenarlarında birer adet ve küçük; L1-L2 ve 

L2-L3 arasında birer çift, ancak L1-L2 arasındakiler daha büyük. Dorsal büyük salgı tüpleri V-VII. 

segmentlerde marjinal ve submarjinal olarak bulunur. Prepygidial büyük salgı tüpleri iki tiptedir. 

IV. abdomen segmenti ve tüm metatoraks üzerinde submedial alandakiler geniş, II.-II. protoraks 

segmenti veya başın submarjinal alanındakiler küçüktür. Ventralde pygidial küçük salgı tüpleri 

V. bazen de VI. segmentlerin marjinal ve submarjinal alanında bulunur. Vulva çevresi bezleri 5 

grup halinde ama belirgin değil, ortadaki grupta 1-2 bez var (Şekil 75 E). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana’da Acacia saligna, Berberis thunbergii, 

Cercis siliquastrum, Duranta erecta, Forsythia × intermedia, Fraxinus excelsior, Hedera helix, 

Jacaranda mimosifolia, Laurus nobilis, Morus alba, Paulownia tomentosa, Philadelphus 

coronarius, Platanus orientalis, Prunus cerasifera ve Schinus molle üzerinde saptanmıştır 

(Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017). 

 
Şekil 76. Diaspidiotus uvae’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Diaspidiotus wuenni (Lindinger, 1923) 

1911, Zeitschr. Wiss. Insekt VII: 245 

 

Sinonimleri: Aspidiotus alni Lindinger, 1911; Aspidiotus wunni Lindinger, 1923; Diaspidiotus wunni 

Balachowsky, 1950 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, gri renkli, larva derisi merkezde veya 

merkeze yakın, kırmızımsı kahverenkli ve kabuk uzunluğu 1.0 mm’dir. Ergin dişiler geniş armut 
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biçimli, vücudun en geniş yeri protoraks ve mesotorakstadır. Prosoma hafifçe kitinleşmiş, sarı 

renklidir. Pygidium geniş üçgen biçiminde, ucu sivri ve koyu kahverenklidir. Toraksa ait kenar 

çıkıntısı küçüktür. Anten üzerinde bir adet kıl bulunur. Pygidium’da sadece median loblar iyi 

gelişmiş, uçları yuvarlak ve dış kenarları çok hafif çentiklidir. L2 ve L3 yok veya belirsiz kenar 

çıkıntıları şeklindedir. VI-VII. ve VII-VIII. segmentler arasında birer çift paraphysis var. Median 

loblar arasında salgı bezi diken veya tarakları yoktur. VI. ve VII. segmentlerde ucu sivri, dış 

kenarları tek çentikli, 2 adet yan salgı bezi tarağı vardır (Şekil 77 B). Dorsal büyük salgı tüpleri 

ince, en geniş yerleri alt ve üst açıklıkları, uzunlukları anüs ile lobların temeli arasındaki 

uzaklıktan daha fazladır. Büyük salgı tüplerinin dizilişi ise şu şekildedir (Şekil 77 A). Median 

loblar arasında boyu anal açıklığı geçen 1 tane, VII. segmentte, segmentler arası I. çift 

sklerosislerin arasında 4 tane, VI-VII. segmentlerde 10 adet ve V. segmentte de 6 tanedir. 

Ventral’de küçük salgı tüpleri az sayıda ve submarjinal alandadır. Anüs dairesel, çok küçük ve 

lobların temelindeki kitinleşmiş uzantılara yakındır. Vulva çevresi bezleri yok, fakat yay 

şeklinde kitinleşmiş bir alan vardır (Şekil 77 A). 

 

 
Şekil 77. Diaspidiotus wuenni (Yaşar, 1995) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Bitlis ve Van illerinde Quercus sp. ve Alnus sp. 

üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 1912; Kaydan ve ark., 2009a). 
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Şekil 78. Diaspidiotus wuenni’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspidiotus zonatus (Frauenfeld, 1868) 

1868, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. XVIII: 61, 888. 

 

Türkçe ismi: Meşe kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus zonatus Frauenfeld 1868; Aspidiotus quercus Signoret, 1869; Aspidiotus zonatus 

Cockerell, 1897; Aspidiotus zonata Frauenfeld, 1868; Diaspidiotus hungaricus Kosztarab, 1956; Diaspidiotus 

zonatus Borchsenius, 1949; Hadzibejli, 1983; Furcaspis zonata MacGillivray, 1921; Quadraspidiotus zonata 

Bodenheimer, 1943 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, açık veya koyu gri renkli, larva derisi 

merkezde veya merkeze yakın, kırmızımsı-kahverenkli ve kabuk uzunluğu 1.5-2.8 mm’dir (Şekil 

79 A). Erkek pupa kabuğu uzun oval, koyu gri renkli, larva derisi ön kenara yakın ve kabuk 

uzunluğu 1.2-1.8 mm’dir (Şekil 79 B). Ergin dişiler armut şeklinde, prosoma kitinleşmiş sarı 

renkli, pygidium koyu sarı veya kahverenkli ve uca doğru kitinleşmiştir (Şekil 79 C). Toraksa ait 

kenar çıkıntısı küçük, kısa ve konik şekillidir (Şekil 49 F). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur 

(Şekil 79 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler yoktur (Şekil 79 E). Pygidium’da 

median loblar iyi gelişmiş, genişlikleri uzunluklarından fazla, kenarları paralel, uçları yuvarlak, 

dış kenarında hafif bir çentik var. L2, median loblarla aynı görünümde fakat onlardan küçüktür. 

L3 çok küçülmüş, belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde veya yoktur. Paraphysis’ler iyi gelişmiş, 

median lobların iç kenarı boyunca zayıf iğ şeklinde, L2-L3 arasında lobların temeli kenarında bir 

çift ve L1-L2 arasındaki lobların temelinde diğerlerinden daha kalın, iğ biçiminde bir çift olarak 

yerleşmişlerdir. Median loblar arasında uçları sivri ve boyları loblara eşit veya biraz kısa bir çift 

orta salgı bezi tarağı vardır. Ayrıca L1-L2 arasında dar ve uçları püsküllü 1 çift, L2-L3 arasında da 

diğerlerinden daha geniş ve uçları püsküllü 3 tane, L3’den sonra da V. segmentin kenarı boyunca 

3-4 adet kısa, üçgen şeklinde ve uçları sivri yan salgı bezi tarakları vardır (Şekil 79 H). Dorsal 

büyük salgı tüpleri boru biçiminde uzunlukları hemen hemen anüs ile median lobların temeli 
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arasındaki uzaklığa eşittir. Median loblar arasında 1 tane, L1-L2 arasında 4-5 tane, L2-L3 arasında 

15-18 adet ve V. segmentte 8-10 adet büyük salgı tüpleri var. Ayrıca metatoraks ile I-III. 

segmentlerde az sayıda, pygidium’dakilerden küçük ve vücut kenarına dik olarak bir kaç adet 

büyük salgı tüpleri var. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğinden az ve median lobların 

temeline kendi çapının 3 katı kadar uzaklıktadır. Vulva çevresi bezleri 4 grup halindedir. Fakat 

türe özgü olarak büyük, beşgenimsi ve grup içinde aralıksız olarak birbirlerini sıkıştırmış 

durumdadır (Şekil 79 G). 

 

 
 

Şekil 79. Diaspidiotus zonatus (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir ve Van 

illerinde Fagus orientalis, Quercus coccifera, Q. robur ssp. robur, Salix sp. ve Ulmus americana 

üzerinde saptanmıştır (Aysu, 1950a; Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 1968; Yaşar ve ark., 1995; Yaşar, 1995; 

Kaydan ve ark., 2007, 2009a, 2014; Ülgentürk ve ark., 2013). 
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Şekil 80. Diaspidiotus zonatus’un Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Dynaspidiotus Thiem & Gerneck, 1934 
1934, Arb. Morph. Taxon. Ent. I: 231. 

 

Tip türü: Aspidiotus britannicus Newstead, 1898. 

 

Sinonimleri: Nuculaspis Ferris, 1938; Ephedraspis Borchsenius, 1949; Tsugaspidiotus Takahashi & Takagi, 

1957 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, düz, beyazımsı şeffaf ile siyah arasında renklerde, larva 

derisi merkeze yakındır. Erkek pupa kabuğu dişilerden küçük, uzamış oval, larva derisi 

merkezden uzak veya uca yakındır. Ergin dişilerin vücudu dairesel veya geniş armut biçiminde, 

pygidium üçgen biçimindedir. Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresindeki 

yuvarlak bezler yok. Median loblar iyi gelişmiş, genellikle uçları yuvarlak ve her iki yandan 

çentikli, simetrik, L2 ve L3 iyi gelişmiş, median loblara benzer ama giderek daha küçük 

boyuttadır. L4 kitinleşmiş bir nokta şeklindedir. Orta salgı bezi tarakları 2 tane, uçları saçaklı, 

boyları hemen hemen median loblara eşit, L1-L2 arasında 2 adet uçları derin çentikli ve orta salgı 

bezi taraklarından daha geniş, L2-L3 arasında 3 adet derin ve yandan çentikli, L3-L4 arasında bir 

önceki yan salgı bezi taraklarına benzer ve genellikle 4 tanedir. L4’den sonra ise yan salgı bezi 

tarakları yoktur. Vulva çevresi bezleri genellikle 4 grupta toplanır. Paraphysis’ler çok hafif 

gelişmiş ve sadece L1-L2 arasında bazen de lobların temelinde zayıf gelişmiş, belirsiz 

paraphysis’ler bulunabilir. Dorsal’de az sayıda, L1-L2 ve L2-L3’ün temelleri arasında alt 

açıklıkları bir sıra halinde dizili olan marjinal ve submarjinal büyük salgı tüpleri normal 

uzunluktadır. Anal açıklığın çapı genellikle median lobların genişliğine eşit ve orta salgı bezi 

taraklarının temelinden kendi çapının 3-4 katı kadar uzaklıktadır. 

 

 

 



Türkiye’deki Sert Kabuklu Bit Türleri (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) 

86 

Ülkemizde saptanmış Dynaspidiotus spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1) -L1-L2 arasında submarjinal olarak 2-3 tane büyük salgı tüpü var; bunların üst uçları anal 

halkayı geçer…………………………………………………………………………...2 

    -L1-L2 arasında submarjinal olarak 4-6 tane büyük salgı tüpü var; bunların üst uçları hiçbir 

zaman anal halkayı geçmez………………………………………………………….…..3 

2) -L2 median loblar ile aynı görünümde ve boyutta; toraksa ait bıçak ucu şeklinde dış vücut 

çıkıntıları yok; dorsal büyük salgı tüplerinin uzunluğu genişliğinin yaklaşık 9-10 katı 

kadar; vulva çevresi bezleri 4 grup halinde (yanlarda 11-21 adet, ortada yok) 

………………………………….……………………...……….Dynaspidiotus abieticola 

    -L2 median loblardan biraz küçük, ucu yuvarlak ve sadece dış kenarı çentikli; toraksa ait bıçak 

ucu şeklinde dış vücut çıkıntıları var; dorsal büyük salgı tüplerinin uzunluğu 

genişliğinin yaklaşık 6-7 katı kadar; vulva çevresi bezleri 5 grup halinde (yanlarda 7-8, 

ortada 6 adet) …………………….………………………..……..Dynaspidiotus abietis 

3) -Median lobların genişliği uzunluğundan daha az, L2, median loblar ile aynı görünümde ve her 

iki kenarı da belirgin şekilde çentikli; median lobların temelinde ve L1-L2 arasında 

küçük iğ şeklinde paraphysis’ler var; dişilerin vücudu sarı renkli, pygidium dışında 

zarımsı yapıda; anüs median lobların temeline kendi uzunluğunun yaklaşık 3 katı kadar 

uzağında ……………..…………………………………….Dynaspidiotus britannicus 

    -Median lobların genişliği uzunluğundan daha fazla, L2, median loblardan biraz daha küçük ve 

sadece dış kenarında tek çentik var; median lobların temelinde ve L1-L2 arasında küçük 

iğ şeklinde paraphysis’ler yok; dişilerin vücudu yeşilimsi renkli, pygidium dışında 

prosoma da hafifçe kitinleşmiş; anüs median lobların temeline kendi uzunluğunun 

yaklaşık 4 katı kadar uzağında………………..………….…..Dynaspidiotus atlanticus 

 

 

Dynaspidiotus abieticola (Koroneos, 1934) 

1934, Coccidae Grece, 9, 27. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus abieticola Koroneos, 1934; Nuculaspis abieticola Borchsenius, 1966 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval, kenarları paralel, açık esmer renkli, larva derisi 

merkezde ve altın sarısı renkte, kabuk uzunluğu 2.0-2.2 mm’dir (Şekil 81, 82 A). Erkek bireyleri 

yoktur. Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde ve prosoma hafifçe kitinleşmiş yapıdadır. Toraksa 

ait kenar çıkıntısı yoktur (Şekil 82 B).Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 82 C). Ön 

stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok (Şekil 82 D). Pygidium’da L1, L2 ve L3 iyi gelişmiş, 

L1ile L2 birbiriyle aynı görünüm ve boyutta, L3 ise bunlardan biraz daha küçüktür. L1 ve L2 her iki 

tarafından hafifçe çentikli ve uçları yuvarlak, L3’ün ise sadece dış kenarında diş şeklinde üç adet 

çentik bulunur. Median loblar arasındaki orta salgı bezi tarakları 2 tane iyi gelişmiş, temelde 

birbirine kaynaşmış, uçları saçaklı ve boyları median loblara eşittir. L1-L2 arasında 2 adet aynı 

yapıda yan salgı bezi tarakları var. L3’den sonraki yan salgı bezi tarakları ise iyi gelişmiş uçları 

ve yanları çentikli yapıdadır (Şekil 82 F).  
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Şekil 81. Dynaspidiotus abieticola (Ülgentürk ve ark., 2012a) 

 
 

Şekil 82. Dynaspidiotus abieticola (Yaşar, 1995) 
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Dorsal büyük salgı tüpleri silindirik ve sadece submarjinal alana yerleşmişlerdir. 

Uzunlukları, genişliklerinin yaklaşık 9-10 katı kadardır. Median loblar arasında 1 adet büyük 

orta salgı tüpü var. L1-L2 arasında submarjinal olarak 2-3 tane büyük salgı tüpü var; bunların üst 

uçları anal halkayı geçer. Anüs uzunlamasına oval, pygidium merkezinin biraz altında ve lobların 

temeline kendi uzunluğunun yaklaşık 3 katı kadar uzağındadır. Vulva çevresi bezleri 4 grup 

halindedir (Şekil 82 E). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Antalya ve Isparta illerinde Abies 

concolor, A. nordmanniana ssp. bornmuelleriana, A. Pinsapo ve Picea pungens üzerinde 

saptanmıştır (Çanakçıoğlu, 1977; Özkazanç ve ark., 1985; Ülgentürk & Toros, 1996; Zeki ve ark., 2004; 

Ülgentürk ve ark., 2012a; Yaşar & Küçükçakal, 2013). 

 
Şekil 83. Dynaspidiotus abieticola’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Dynaspidiotus abietis (Schrank, 1776) 

1776, Beitr.Naturg.Ins.: 48. 

 

Sinonimleri: Coccus abietis Schrank, 1776; Coccus arborum Schrank, 1781; Coccus pineti Schrank, 

1801;Coccus flavus Hartig, 1839; Aspidiotus flavus Signoret, 1870; Aspidiotus abietis Cockerell, 1897; Nuculaspis 

abietis Lupo, 1948 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzun, genişçe oval, merkezi kısımları siyah, kenarları gri, larva 

derisi merkezde veya merkeze yakın, sarı renkli ve kabuk uzunluğu 1.7-2.3 mm’dir (Şekil 84 A). 

Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda, biraz uzamış ve daha açık renkli, larva derisinin yeri ve 

rengi dişi ile aynı, kabuk uzunluğu 1.4-1.6 mm’dir (Şekil 84 B). Ergin dişiler sarı renkli, armut 

şeklinde, yaşlı bireylerde prosoma kuvvetlice kitinleşmiş ve pygidium geniş üçgen biçimindedir 

(Şekil 84 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 84 D). Ön stigmaların çevresinde 

yuvarlak bezler yok (Şekil 84 E). Toraksa ait kenar çıkıntısı küçük ve bıçak ucu şeklindedir 

(Şekil 84 F). Median loblar iyi gelişmiş, ucları yuvarlak, her iki kenarından çentikli, L2 median 

loblardan biraz küçük, ucu yuvarlak ve sadece dış kenarı çentiklidir. L3 küçük ve konik 

yapıdadır. Salgı bezi tarakları iyi gelişmiş, uçları derin girintili saçaklı, median lobların arasında 
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onlarla aynı uzunlukta 2, L1-L2 arasında 2, L2-L3 arasında 3-4 ve L3’den sonra 3-5 tanedir (Şekil 

84 H). Dorsal büyük salgı tüpleri silindir şeklinde, uzunluğu genişliğinin yaklaşık 6-7 katı ve 

pygidium’un sadece submarjinal alanında dizilmişlerdir. L1-L2 arasında submarjinal olarak 2-3 

tane büyük salgı tüpü var; bunların üst uçları anal halkayı geçer. Ventral’de ise submarjinal 

alanda az sayıda küçük salgı tüpleri bulunur. Anüs geniş oval, çapı hemen hemen median 

lobların genişliğine eşit ve pygidium’un alt ucundan kendi çapının yaklaşık 2.5 katı uzağındadır. 

Vulva çevresi bezleri 4-5 grup halindedir (Şekil 84 G). 

 

 
Şekil 84. Dynaspidiotus abietis (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Bolu, Burdur, Çanakkale ve Isparta 

illerinde Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana, Abies nordmanniana ssp. equi-trojani, Acer 

sp., Juniperus sabina, Picea sp., Pinus brutia ve P. nigra üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 

1952; Erdem, 1968; Selmi, 1979; Ülgentürk & Toros, 2000; Japoshvili & Karaca, 2002; Zeki ve ark., 2004; 

Ülgentürk ve ark., 2019). 
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Şekil 85. Dynaspidiotus abietis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 11. Dynaspidiotus abietis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

 

Dynaspidiotus atlanticus (Balachowsky, 1928) 

1928, Bull. Soc. Hist. Nat.Afr.Nord., XIX: 125. 

 

Sinonimleri: Hemiberlesia atlantica Balachowsky, 1928; Aspidiotus atlanticus Lindinger, 1936; Dynaspidiotus 

atlantica Balachowsky, 1948 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel, beyaz, hafifçe parlak, larva derisi merkezde veya biraz 

uzakta, koyu kırmızımsı kahverengi, kabuk uzunluğu 1.8-2.1 mm’dir (Şekil 86 A). Erkek 

bireyleri bilinmiyor. Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde, yeşilimsi renkli, prosoma hafifçe 

kitinleşmiştir (Şekil 86 B). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 86 C). Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler yoktur (Şekil 86 D). Median loblar geniş, simetrik, her iki yandan 

çentikli ve uçları yuvarlaktır. L2, median loblardan biraz daha küçük, median loblara doğru 

hafifçe yönelmiş, uçları yuvarlak ve sadece dış kenarında tek çentik bulunur. L3, L2’den biraz 

daha küçük, pygidium kenarına hafifçe gömülmüş ve dış kenarı bir veya iki çentikli olabilir. Orta 

salgı bezi tarakları bir çift, iyi gelişmiş geniş ve uçları derin dallanmış, boyları median loblara 

eşit veya hafifçe biraz uzun, L1-L2 arasındaki salgı bezi tarakları bir çift, uçları ve yanları derin 

dallanmış boyları L2’den uzun, L2-L3 arasındakiler üç tane, uç ve yanları derin dallanmış, boyları 

L3’den uzun, L3’den sonra ise yine aynı görünümde 5-6 adet dış salgı bezi tarakları var (Şekil 86 

F). Dorsal büyük salgı tüpleri kalın, alt açıklıkları oval ve boyları median lobların temeli ile anüs 

arasındaki uzaklığa hemen hemen eşittir. Median lobların temelleri arasında bir, L1-L2 arasında 

4-5 tane, ayrıca pygidium kenarına paralel submarjinal olarak iki grup halinde, 2. grupta 10-22, 
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3. grupta da 13-26 adet büyük salgı tüpleri düzenli sıralar halinde dizilmişlerdir. Prepygidial 

segmentlerde ve prosoma’da ise dorsal salgı tüpleri bulunmaz. Anüs uzamış oval ve lobların 

temeline kendi uzunluğunun yaklaşık 4 katı kadar uzağındadır. Vulva çevresi bezleri bazı 

bireylerde bulunmasa da incelenen örnekte 5 grup halindedir (Şekil 86 D). 

 

 
Şekil 86. Dynaspidiotus atlanticus (Yaşar, 1995) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Mersin’de Olea europaea üzerinde saptanmıştır 

(Yaşar, 1995) 
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Şekil 87. Dynaspidiotus atlanticus’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

Dynaspidiotus britannicus (Newstead, 1898) 

1896, Ent. Month. Mag. XXXII: 279. 

 

Türkçe ismi: Britanya kabuklu biti. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus hederae Newstead, 1896; Aspidiotus britannicus Newstead, 1898; Aspidiotus latastei 

Hall, 1923; Thiem & Gerneck, 1934; Dinaspidiotus britanicus Gómez-Menor Ortega, 1957 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, rengi gri veya kahverenkli, kabuk 

uzunluğu 1.0-2.2 mm ve larva derisi merkezden biraz uzak, sarımsı koyu esmer renklidir (Şekil 

88). Erkek pupa kabuğu uzamış, oval, gri renkte, larva derisi merkezden uzak ve kabuk uzunluğu 

1.0-1.4 mm’dir. Ergin dişilerin vücudu armut biçiminde sarı renkli, pygidium dışında vücut 

zarımsı ve toraksa ait dış vücut çıkıntıları yoktur (Şekil 89 A). Anten üzerinde bir adet kıl 

bulunur (Şekil 89 B). Ön stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok (Şekil 89 C). 

Pygidium’daki loblar şekil olarak aynı görünümde, her iki kenarları çentikli ve uçları yuvarlak, 

L1, L2, L3 şeklinde dizili ve L4 yok veya kitinleşmiş bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Median 

lobların temelinde ve L1-L2 arasında küçük iğ şeklinde paraphysis’ler vardır. Median loblar 

arasındaki uzaklık genişliklerinden daha dardır. Median loblar arasındaki salgı bezi taraklarının 

uçları püsküllü 2 adet ve hemen hemen lobların uzunluğuna eşittir. L1-L2’nin temelleri arasındaki 

yan salgı bezi taraklarının uçları püsküllü, 2 adet ve L2’den daha büyük, L2-L3 arasındaki yan 

salgı bezi tarakları 3 tane, loblardan uzun uçları sivri ve yanları çentikli, L3’den sonraki yan salgı 

bezi tarakları çok iyi gelişmiş 3-4 adet uçları sivri ve yanları çentiklidir (Şekil 89 E). Dorsal 

büyük salgı tüpleri uzun boru şeklinde, boyları yaklaşık anüs ile median lobların temeli 

arasındaki uzaklık kadardır. Median loblar arasında 1 tane, L1-L2 arasında 4-5 tane, L2-L3 

arasında ve L3’den sonra da pygidium kenarına paralel submarjinal olarak 10-15 tanelik gruplar 

halinde dizilir. Anüs oval, pygidium’un alt kenarına yakın ve lobların temeline kendi 
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uzunluğunun yaklaşık 3 katı kadar uzağındadır. Vulva çevresi bezleri 4 grup halinde (Şekil 89 

D). 

 

    
Şekil 88. Dynaspidiotus britannicus (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 
Şekil 89. Dynaspidiotus britannicus (Yaşar, 1995) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, 

Bartın, Burdur, Bursa, Isparta, İzmir, İstanbul, Kastamonu ve Konya illerinde Abies 

bornmülleriana, A. pinsapo, Ceratonia siliqua, Cedrus atlanticus, C. libani, Daphne sp., Hedera 

helix, Laurus nobilis, Myrtus communis, Olea europaea, Piceae pungens ve Pistacia lentiscus 

üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 1912; İyriboz, 1938; Bodenheimer, 1949, 1953; Nizamlıoğlu & Gökmen, 

1964; Erler, 1994; Erler ve ark., 1996; Gül-Zümreoğlu, 1972; Çanakçıoğlu, 1977; Ayhan & Ülgentürk, 2011; 

Ülgentürk ve ark., 2012a; Kaydan ve ark., 2014a; Ülgentürk ve ark., 2019). 

 
Şekil 90. Dynaspidiotus britannicus’un Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 12. Dynaspidiotus britannicus’un ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) 
Ankara (Ayhan & Ülgentürk, 2011; Ülgentürk ve ark., 

2016) 

 

Eremiaspis Balachowsky, 1951 
1951: Ent. App. Act. Sci. Ind., 671. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde sephalotoraks bölgesindeki kütikula kalınlaşmış. 

Pygidium’da sadece L1 ve L2 var. L3, L4 belirsiz bir kenar şeklindedir. L1 iyi gelişmiş, hafifçe 

çıkıntılı asimetrik, ve lobların yan tarafları çentikli. L2, L1 ile aynı görünümde fakat ondan daha 

küçüktür. Salgı bezi dikenleri sivri, küçük, median loblar arasında, L1-L2 arasında ve L2’den 

sonra bulunur. Pygidium’da V. ve VI. segmentlerin kenarları kalınlaşmış ve sklerotize olmuştur. 

Anüs çok belirgin, çapı L1’in 1.5-2 katı kadar büyüklüktedir. Pygidium’un alt ucundan itibaren 

1/4’lik seviyesinde bulunur. Dorsal büyük salgı tüpleri kısa, tüp şeklinde, alt açıklıkları oval ve 

submarjinal alan içinde pygidium ve prepygidial (II-IV.) segmentlerde bulunur. Marjinal büyük 

salgı tüpleri yok. Vulva çevresi bezleri yok. Ama o alanda çok belirgin, kitinleşmiş 

uzunlamasına bir yapı bulunur. Ventral’deki mikroduktlar, dorsal’deki makroduktlara benzer, 

ama onlardan çok daha küçüktür. 
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Eremiaspis balachowskyi (Rungs, 1936) 

1936, Bull.Soc.Ent.Fr., 41:53. 

 

Sinonimleri: Hemiberlesea balachowskyi Rungs, 1936; Aspidiotus balachowskyi Lindinger, 1943; Eremiaspis 

balachowskyi Balachowsky, 1951; Rhizaspidiotus balachowskyi Bustshik, 1958; Borchsenius, 1966 (Garcia Morales 

ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel veya ona yakın. Açık kırmızımsı-kahverenginde, kabuk 

kanallarının kahverengi arka fonu üzerinde çok belirgin beyaz bir salgı bulunur. Kabuk uzunluğu 

1.5 mm’dir. I. dönem larva derisi merkezde veya ona yakın, konveks. I. dönem larva derisi beyaz 

zemin üzerinde merkezden başlayan kahverengi alanın dış kısmında beyaz bir halka bulunan II. 

dönem nimf derisi çok karakteristiktir. Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda yuvarlağımsı, açık 

beyaz renklidir. Ventral zar çok iyi gelişmiş. Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde altın sarısı-

turuncu renklidir. Toraksa ait tüberküller çok belirgin değil. Cephalotoraks bölgesindeki kütiküla 

kalınlaşmış. Pygidium’da sadece L1 ve L2 var. L3, VI. segmentte belirsiz bir kenar şeklindedir. L1 

iyi gelişmiş, hafifçe çıkıntılı asimetrik, ucu sivri ve ayrıca lobların yan tarafındaki çentiklerin ucu 

da sivri. L2, L1 ile aynı görünümde fakat ondan daha küçüktür. Salgı bezi dikenleri median loblar 

arasında 1 çift, küçük, boyları, lobların yarısı kadar uzunlukta; L1-L2 arasında 1 çift, küçük; 

L2’den sonra ise 1 adettir. L1’in temelindeki kitinleşmiş alanlar çok belirgi, lobların 

uzunluğundan fazla ve çift uçlu bir görünüme sahip. V.-VI. segmentlerin kenarlarında gttkçe 

daralan ve V. segmentte son bulan kitinleşmiş alanlar var. Anüsün dış hatları insan yüzüne 

benzer şekilde pygdum’un alt kenarına çok yakın üst ve yan kenarları kitinleşmiş, çapı L1’in 1.5-

2 katı kadar büyüklüktedir. Dorsal makroduktların alt açıklığı hafifçe oval ve silindirik yapıda ve 

pygidium’da çok sayıdadır. V.-VI. segmentlerdeki gruplar düzenli, diğerleri (II.-IV. segmentler 

arasındakiler) düzensiz şekilde dizilmişlerdir. VIII. segmentte ise yoktur. Dorsal’de pygidium’un 

orta alanında anüsün üst kısmı ile vulva arasındaki bölgede ağ şeklinde br alan vardır. Ventral 

mkroduktlar az sayıda II.-VIII. segmentler arasında ince tüp şeklinde dorsal’deki makroduktlara 

benzer, ancak onlardan çok küçüktür. Vulva çevresi bezleri yok. Ama o alanda uzunlamasına çok 

belirgin kitinleşmiş bir yapı var.  

 
Şekil 91. Eremiaspis balachowskyi’nin Türkiye’de bulunduğu il 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı’da Poaceae familyasına ait bir tür üzerinde 

saptanmıştır (Kaydan, 2009a). 

 

Genistaspis Bodenheimer, 1949 
1949, Türkiye’nin Coccoidea’sı, I: 83. 

 

Tip türü: Genistaspis zelihae Bodenheimer, 1949. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu oval, kenarları düzensiz, gri veya esmer renkli, larva derisi 

merkeze yakın ve turuncu renklidir. II. dönem nimf gömleğinden başlayıp tüm kabuğa doğru 

genişleyen dairesel karinalar vardır. Erkek bireyleri yoktur. Ergin dişilerin vücudu kısa armut 

şeklinde prepygidal segmentlerdeki lobların uçları sivri ve belirgin şekilde çıkıntılıdır. Anten 

üzerinde bir adet kıl var. Stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok. Median loblar yassı ve 

geniş, birbirine yakın, dış tarafı tek çentikli, uçları yuvarlak, iç kenarları birbirine paralel, L2 çift 

ve L3 yoktur. Median loblar arasında boyları L1’e eşit 2 adet ucu çatallı orta salgı bezi tarağı 

vardır. L1-L2 arasında 2 adet ve uçları çatallı, L2’den sonra 2 adet uçları çatallı yan salgı bezi 

tarağı bulunur. Vulva çevresi bezleri yok. Dorsal büyük salgı tüpleri 4 çift sıra halinde dizilidir. 

Baş tarafa doğru uçları daha geniştir. Anal açıklığın çapı lobların genişliğinden daha kısa, orta 

salgı bezi taraklarının temeline kendi çapının 3-4 katı kadar uzaklıktadır. 

 

Genistaspis zelihae Bodenheimer, 1949 

1949, The Coccidea of Turkey I: 83 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu oval, oldukça konveks, larva derisinin etrafından kenara doğru 

giderek yayılan halkalar bulunur. Kabuk uzunluğu 1.0-1.5 mm, gri renkli ve üzeri esmer bir salgı 

maddesiyle kaplı, larva derisi turuncu renkli ve merkezden uzaktır (Şekil 92 A). Erkek bireyleri 

bilinmiyor. Ergin dişilerin vücudu genişlemiş armut biçiminde, vücudun en geniş yeri toraks 

segmentlerindedir (Şekil 92 B). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 92 C). Ön ve arka 

stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok (Şekil 92 D). Pygidium’da median loblar çok iyi 

gelişmiş, birbirine paralel, genişlikleri uzunluklarından fazla, uca doğru dış kenarları derin 

çentikli ve uçları yuvarlaktır. L2 çift loblu, L2a, median loblarla aynı görünümde fakat daha 

küçük, L2b çok küçük bir kenar çıkıntısı şeklinde ve uçları yuvarlaktır. Median loblar arasında 

uçları çift çatallı iki adet orta salgı bezi tarağı vardır. L1-L2 arasında median lobların dış kenarı 

kadar uzunlukta uçları çift çatallı 2 adet yan salgı bezi tarağı vardır. (Şekil 92 F). Dorsal büyük 

salgı tüpleri ince uzun ve baş kısımları geniştir. Median loblar arasında uzunluğu anal açıklığın 

üst kenarına kadar uzanan bir adet orta büyük salgı tüpü bulunur. Diğer büyük salgı tüpleri 

pygidium’da 4 sıra halinde dizilidir. Bunlardan birincisi L1-L2 arasında, ikincisi L2’den hemen 

sonra ve son iki sıra yaklaşık V. segmente çok sayıda düzenli sıralar halinde dizilmişlerdir. Anüs 

dairesel, pygidium merkezi ile alt kenarı arasındaki uzaklığın ortasındadır (Şekil 92 E). 
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Şekil 92. Genistaspis zelihae (Bodenheimer, 1949’dan değiştirilerek) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Genista jouberti-inops üzerinde 

saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952). 

 
Şekil 93. Genistaspis zelihae’nin Türkiye’de bulunduğu il 
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Gonaspidiotus MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 390. 

 

Tip türü: Aspidites minimus Leonardi, 1896. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu geniş oval veya dairesel, beyaz veya gri renkli, larva derisi 

merkezde veya merkeze yakındır. Erkek pupa kabuğu uzamış, dişiden daha dar, rengi biraz daha 

açık ve larva derisi merkeze yakındır. Ergin dişilerin vücudu dairesel veya geniş armut 

biçiminde, rengi soluk sarıdır. Anten üzerinde bir adet kıl var. Stigmaların çevresinde yuvarlak 

bezler yoktur. Median loblar iyi gelişmiş ve uçları yuvarlaktır. L2 iyi gelişmiş, L3 yok veya 

belirsiz bir çıkıntı şeklindedir. L1-L2 arasındaki uzaklık, median lobların arasındaki uzaklıktan 

daha fazladır. Orta salgı bezi taraklarının uçları sivri veya taraklı, boyları median loblardan kısa, 

L1-L2 arasında bir çift uçları püsküllü ve orta salgı bezi taraklarından daha iyi gelişmiş, L2’den 

sonra da 3-8 adet yan salgı bezi tarağı vardır. Vulva çevresi bezleri türlere göre var veya yoktur. 

L1-L2 ve L2-L3 arasında zayıf bir çift paraphysis vardır. Anüs yuvarlak veya oval, median 

lobların temeline çok yakın veya kendi çapının 1.5-3 katı kadar uzaklıktadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Gonaspidiotus spp.’nin teşhis anahtarı 

 

-Median lobların her iki kenarı birer çentikli, simetrik; L2’den sonra 3 adet yan salgı bezi tarağı 

var; anüs pygidium’un alt kenarına kendi uzunluğunun 1.5 katı kadar uzaklıkta; II., III. 

ve IV. segmentlerde salgı tüpleri yok....………………..……Gonaspidiotus minimus 

-Median lobların sadece dış kenarları çentikli, asimetrik; L2’den sonra 8 adet yan salgı bezi tarağı 

var; anüs pygidium’un alt kenarına kendi uzunluğunun 2-3 katı kadar uzaklıkta; II., III. 

ve IV. segmentlerde çok sayıda salgı tüpleri var………….…...Gonaspidiotus seurati  

 

Gonaspidiotus minimus (Berlese & Leonardi, 1896) 

 

1896 (1895), Riv.Pat.Veg., IV: 350. 

 

Sinonimleri: Aspidites minimus Leonardi, 1896; Aonidiella occidentalis Cockerell, 1897; Aspidiotus tyrrhenus 

Lindinger, 1928; Aspidiotus occidentalis Balachowsky, 1932; Hemiberlesea minima Balachowsky, 1935; 

Dinaspidiotus minimus Gómez-Menor Ortega, 1937 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, rengi beyazımsı koyu gri arasında, 

larva derisi merkezde veya merkeze yakın, koyu sarı renkli ve kabuk uzunluğu 0.7-1.0 mm’dir 

(Şekil 94 A). Erkek pupa kabuğu uzamiş oval, beyaz renkli, larva derisi merkezden uzak, koyu 

sarı renkli ve kabuk uzunluğu 0.9-1.0 mm’dir (Şekil 94 B). Ergin dişilerin vücudunun kenarları 

düzgün armut biçiminde, prosoma kitinleşmiş ve sarı renkli, pygidium geniş üçgen biçiminde 

ucu sivri ve koyu sarı renklidir (Şekil 94 C).  
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Şekil 94. Gonaspidiotus minimus (Yaşar, 1995) 

 

Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 94 D). Ön stigmaların çevresinde yuvarlak bezler 

yok (Şekil 94 E). Pygidium’da L1 ve L2 var. Median loblar simetrik, her iki yanından tek çentikli, 

ucu yuvarlak ve temel kısımlarındaki bir çift tepe şeklindeki yuvarlak kitinleşmiş alan var. L2 

küçük, ucu yuvarlak ve yan salgı bezi tarakları arasına gömülmüş durumdadır. Median loblar 

arasında boyları loblardan biraz kısa, uçları püsküllü bir çift salgı bezi tarağı vardır. Diğer yan 

salgı bezi tarakları ise L1-L2 arasında geniş, uçları ve yanları derin çentikli bir çift ve L2’den 

sonra (VI. segmentte) aynı şekilde 3 adet yan salgı bezi tarağı var. Diğer segmentlerde ise yan 

salgı bezi tarakları yok (Şekil 94 G). Dorsal büyük salgı tüpleri geniş boru şeklinde, uzunlukları 

anal açıklıkla pygidium’un alt kenarı arasındaki alan kadardır. Dizilişleri ise şöyledir; Median 

loblar arasında 1 adet median, L1-L2 arasında 2 adet marjinal, L2 ve VI. segment arasında 6-7 

adet (3 tanesi marjinal, diğerleri submarjinal) ve V. segmentte ise 6-8 adet submarjinal olarak 

bulunurlar. Ventral’de pygidium’da submarjinal olarak az sayıda küçük salgı tüpü bulunur. 

Vulva çevresi bezleri yok. Anüs oldukça oval, hemen hemen median lobların boyutlarına eşit ve 

pygidium merkezinin biraz altındadır (Şekil 94 F). 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya, Isparta, İstanbul ve İzmir illerinde 

Quercus coccifera ve Q. ilex üzerinde saptanmıştır (İyriboz, 1938; Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 

1968; Çanakçıoğlu, 1977; Zeki ve ark., 2004). 

 

Şekil 95. Gonaspidiotus minimus’un Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Gonaspidiotus seurati (Marchal, 1911) 

1911, Bull.Soc.Ent.Fr., 71. 

 

Sinonimleri: Abgrallaspis seurati Balachowsky, 1948; Komosinska, 1969; Marchal, 1911; Comstockaspis 

seurati MacGillivray, 1921; Gonaspidiotus seurati Borchsenius, 1966; Danzig & Pellizzari, 1998; Hemiberlesia 

seurati Balachowsky, 1928 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, grimsi beyaz, larva derisi merkezde veya merkeze yakın 

ve kahverenkli, kabuk uzunluğu 1.8-2.1 mm’dir. Ekek pupa kabuğu oval, arka kısma doğru 

daralmış, dişi ile aynı renkte bazen tamamen beyaz renklidir. Larva derisi uçtan çıkıntılı, dişi ile 

aynı renkte, bazı türlerde tamamen beyaz, kabuk uzunluğu 1.4 mm’dir. Ergin dişilerin vücudu 

geniş armut biçiminde, prosoma zarımsı yapıda, pygidium kuvvetlice kitinleşmiş durumdadır. 

Anten üzerinde bir adet kıl bulunur. Ön ve arka stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok 

(Şekil 96 A). Pygidium’da L1 ve L2 iyi gelişmiş, L3 yok. L1 ve L2 şekil olarak birbirine benzer, 

fakat L2, L1’den daha küçük, dış kenarları derin ve bir basamak şeklinde içe doğru çentikli, uçları 

yuvarlak yapıdadır (Şekil 96 C). Dorsal’de dar ve median loblardan hafifçe daha uzun büyük 

salgı tüpleri var, VIII. pygidium segmentinde ise yoktur. VII. segmentte 2 tane, III-VI. 

segmentlerde submarjinal olarak her segmentte 10-12 adet büyük salgı tüpleri vardır. Median 

loblar hafifçe birbirine dönük aralarında boyları loblardan kısa uçları çentikli bir çift orta salgı 

bezi tarağı vardır. L1-L2 arasında bir çift ve VI-VII. segmentlerde de toplam 8 adet uzun, uçları 

ve yanları iyi dallanmış yan salgı bezi tarakları vardır. Paraphysis’ler zayıf gelişmiş, median 

lobların temelinde iç ve dış kenarında, median loblarla L2 arasında ve L2’nin temelinde ve iç 

kenarında birer tane, ayrıca VI. segmentte III. dış tarağın temelinde bir çift olarak 
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yerleşmişlerdir. Anüs oval, boyutları hemen hemen median loblara eşit, median lobların temeline 

kendi uzunluğu kadar uzaktadır. Vulva çevresi bezleri yoktur (Şekil 96 B). 

 
Şekil 96. Gonaspidiotus seurati (Yaşar, 1995) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: ? Antirrhinum sp. üzerinde saptanmıştır 

(Lindinger (1912) 

 

 

Hemiberlesia Cockerell, 1897 
1897, U.S.Dep.Agr.Div.Ent.Tech.Ser., VI: 9,  

 

Tip türü: Aspidiotus rapax Comstock, 1881. 

 

Sinonimleri: Aspidites Berlese & Leonardi 1896; Marlattaspis MacGillivray 1921; Hemiberlesiana Thiem & 

Gerneck 1934; Hemiberlesea Gomez-Menor Ortega 1937; Abgrallaspis Balachowsky 1948; Borchseniaspis 

Zahradnik 1959 (Garcia Morales et. al., 2018).  
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Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu genellikle dairesel veya oval, açık renkli, larva 

derisi merkezde veya merkeze yakın ve kabuğa oranla daha koyu renklidir. Bu cinse bağlı 

türlerin çoğu parthenogenetik yolla çoğaldığından, doğada erkeklerine rastlanmaz. Eğer varsa 

dişiden oldukça küçük, uzamış oval ve larva derisi merkeze yakındır. Ergin dişilerin vücudu 

armut biçiminde ve pygidium’daki kalınlaşma dışında derisi zarımsı yapıdadır. Anten üzerinde 

bir adet kıl var. Stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yoktur. Median loblar iyi gelişmiş, 

genelde her iki taraftan çentikli ve temelde birleşme yoktur. L2 ve L3 yok veya çok küçük 

çıkıntılar şeklinde ve yan salgı bezi taraklarının arasında kaybolmuş durumdadır. Orta salgı bezi 

tarakları var, boyları genellikle median loblara eşit veya bazen kısa, L1-L2 arasındaki yan salgı 

bezi tarakları çok iyi gelişmiş, geniş ve uzun, uçları aşırı dallanmış ve 2 tane, L2-L3 arasında iyi 

gelişmiş ve uçları dallanmış genellikle 3 tanedir. V. segmentte ise yan salgı bezi tarakları yoktur . 

Vulva çevresi bezleri türlere göre var veya yoktur. Eğer varsa 4-5 gruptadır. Anal açıklığın 

etrafında anal apophysis vardır. Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda ve uzundur. Anüs büyük, 

dairesel, genellikle L1’in genişliğinden daha büyük veya ona eşittir. Median lobların temeline 

kendi çapının en fazla 2 katı kadar uzaklıktadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Hemiberlesia spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1) -L1, L2, L3 var ve belirgin; median loblar arasındaki uzaklık, L1’in genişliğinin yarısına eşit 

veya daha fazla; L1-L2 ve L2-L3 arasındaki paraphysisler çok ince belirsiz; antenler 

üzerinde 1-2 adet kıl var………………………….…………..Hemiberlesia cyanophylli 

    -L1 var L2 ve L3 çok küçülmüş belirsiz bir çıkıntı şeklinde; median loblar arasındaki uzaklık, 

L1’in genişliğinden dar; L1-L2 ve L2-L3 arasında çok belirgin kalın paraphysisler var; 

antenler üzerinde bir adet kıl var …………………………..…………………………..2 

2) -Median lobların sadece dış kenarları çentikli; vulva çevresi bezleri yok; median loblar 

arasındaki salgı bezlerinin uzunluğu L1’den daha kısa; L3’den sonra 2 adet yan salgı 

bezi tarakları var……………………………………………………..Hemiberlesia rapax 

   -Median lobların her iki kenarı çentikli; vulva çevresi bezleri 4 grup halinde; median loblar 

arasındaki salgı bezlerinin uzunluğu L1’den daha kısa; L3’ü belirleyen çıkıntıdan sonra 

yan salgı bezi tarakları yok……………………….….…..………Hemiberlesia lataniae 

 

Hemiberlesia cyanophylli (Signoret, 1869) 

1869, Ann.Soc.Ent.Fr., 4, (IX): 119. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus cyanophylli Signoret 1869; Furcaspis cyanophylli MacGillivray 1921; Abgrallaspis 

cyanophylli Balachowsky 1948; Diaspidiotus cyanophylli Bodenheimer 1952 (Garcia Morales ve ark., 2019) 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, sarı, krem beyazı veya toprak 

renginde, bazen çok açık renklidir. Dişi kabuğunun uzunluğu 1.4-2.5 mm ve larva derisi 

merkezde veya merkeze yakındır (Şekil 97). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda ve aynı 

renkte, kabuk uzunluğu 0.6-0.9 mm ve larva derisi merkezdedir. Ergin dişilerin vücudu armut 

şeklinde, sarı renkli ve vücut uzunlukları 1.0 1.5 mm’dir (Şekil 98 C). Anten üzerinde 1-2 adet 

kıl bulunur (Şekil 98 D). Ön stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok (Şekil 98 E). Toraksa ait 
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çıkıntı belirgin ve diken biçimindedir (Şekil 98 F). Pygidium’un genişliği, yüksekliğinden daha 

fazla, L1, L2 ve L3 var. Median loblar iyi gelişmiş ve her iki yandan içe doğru girintili, uçları 

yuvarlak, lobların temeli iyice belirgin, L2 ve L3’ün genişliği median lobların yarısı kadar veya 

daha küçüktür. Pygidium’un her iki yüzeyinde ve her lobun kenarında kısa ve sert kıllar vardır 

(Şekil 98 B). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri iyi gelişmiş ve çok sayıda, bazen 5-6 adet ve 

boyları genişliğinin yaklaşık 10 katıdır. Pygidium’un ventral’inde ve submarjinal alanında 

yerleşmiş küçük salgı tüpleri vardır. Orta salgı bezi tarakları bir çift ve L1’in uzunluğuna eşit, 

yan salgı bezi taraklarının uçları sivrileşmiş, derin dallanmış ve boyları median loblardan hafifçe 

uzun. Yan salgı bezi tarakları L1-L2 arasında 2 tane, L2-L3 arasında 3 tane, L3’den sonra ise 3-5 

tanedir. Anüs dairesel ve büyük çaplı, bazen L1’den daha geniş, pygidium’un alt kenarına yakın 

olarak 1/4 seviyesinde yerleşmiş ve etrafında anal apophysis var. Vulva çevresi bezleri az sayıda 

ve 4 grup halinde olup yan gruplar kendi aralarında hafifçe kıvrıntılı dik bir kitinsel çıkıntıyla 

birleşmiştir (Şekil 98 A). 

 

 
Şekil 97. Hemiberlesia cyanophylli (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 98. Hemiberlesia cyanophylli (Yaşar, 1990’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde 

Astragalus sp., Brasiliopuntia brasiliensis, Cactus sp., Camellia sp., Echinopsis chamaecereus, 

Dianthus caryophyllus, Eucalyptus camaldulensis, Gasteria carinata "Verrucosa", G. obliqua, 

Gazania rigens, G. rigens var. Rigens, Myrtus communis, Opuntia sp., Senecio bicolor, 

Tradescantia sp., Vinca majör ve Cereus sp. üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 

1950a; Gül-Zümreoğlu, 1972; Zümreoğlu ve ark., 1984; Yaşar, 1990, 1995; Aytar & Kanat, 2008; Çalışkan-Keçe & 

Ulusoy, 2017).  

 
Şekil 99. Hemiberlesia cyanophylli’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Hemiberlesia lataniae (Signoret, 1869) 

1869, Ann.Soc.Ent.Fr., 4, IX: 124. 

 

Türkçe ismi: Kaktüs beyaz kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus lataniae Signoret, 1869; Aspidiotus cydoniae Comstock, 1881; Aspidiotus punicae 

Cockerell, 1893; Aspidiotus diffinis lateralis Cockerell, 1894; Aspidiotus crawii Cockerell, 1897; Aspidiotus 

cydoniae tecta Maskell, 1897; Aspidiotus greeni Cockerell, 1897; Aspidiotus implicatus Maskell, 1897; 

Hemiberlesia crawii Cockerell, 1899; Aspidiotus lateralis Marlatt, 1899; Aspidiotus cydoniae tectus Cockerell, 

1899; Aspidiotus cydoniae crawi Fernald, 1903; Aspidiotus cydoniae punicae Fernald, 1903; Hemiberlesia lataniae 

Cockerell, 1905; Aspidiotus cydoniae greeni Cockerell & Robinson, 1915; Marlattaspis implicata MacGillivray, 

1921; Aspidiella punica MacGillivray, 1921; Diaspidiotus lataniae MacGillivray, 1921; Aspidiotus aspleniae 

Sasaki, 1935; Aspidiotus implocatus Chou, 1985; Aspidiotus tectus Ferris, 1941; Hemiberlesia implicatus 

Balachowsky, 1953; Aspidiotus askleniae Borchsenius, 1966; (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu H. rapax’a çok benzer, dairesel ve oldukça konveks, fakat rengi 

tipik olarak sarımsı kahverenklidir. Larva derisi merkezde veya hafifçe merkezden uzak, koyu 

kahverenkli ve kabuk uzunluğu 2.0-2.4 mm’dir (Şekil 100). Ventral zar beyaz ve konukçu 

bitkiye yapışık durumdadır. Erkek bireyler yoktur. Diğer özelliklerinin çoğu H. rapax’ta olduğu 

gibidir. Aralarındaki en önemli farklar; 
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Vulva çevresi bezleri 4 grup halindedir. Anüs ile loblar arasındaki uzaklık anal açıklığın 

çapından daha fazla (Şekil 101 D); L3’ü belirleyen çıkıntıdan sonra yan salgı bezi tarakları yok; 

dorsal büyük salgı tüpleri sadece VI. segmentte; L2 ve L3 belirgin değildir (Şekil 101 E). 

 

  
Şekil 100. Hemiberlesia lataniae (https://entomology.ifas.ufl.edu/frank/bromeliadbiota/scalebrom.htm) 

(https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1635023) 

 

 
Şekil 101. Hemiberlesia lataniae (Yaşar,  1995) 

https://entomology.ifas.ufl.edu/frank/bromeliadbiota/scalebrom.htm
https://entomology.ifas.ufl.edu/frank/bromeliadbiota/scalebrom.htm
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, İstanbul, Mersin ve Muğla 

illerinde Albizia julibrissin, Ceratonia siliqua, Olea europaea, Prunus dulcis ve Strelitzia sp. 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 1996; Kaçar ve ark., 2012). 

 

 

Şekil 102. Hemiberlesia lataniae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Hemiberlesia rapax (Comstock, 1881) 

1881, Rep.Ent.U.S.Dep.Agr., 1: 307. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus camelliae Signoret, 1869; Aspidiotus rapax Comstock, 1881; Aspidiotus acuminatus 

Targioni Tozzetti, 1881; Aspidiotus evonymi Targioni Tozzetti, 1888; Aspidiotus flavescens Green, 1890; Diaspis 

circulata Green, 1896; Aspidiotus napax Newstead, 1897; Aspidiotus tricolor Cockerell, 1897; Hemiberlesia 

camelliae Leonardi, 1897; Aspidiotus lacumae Townsend, 1897; Aspidiotus euonymi Cockerell, 1899; Aspidiotus 

rapax evonymi Cockerell, 1899; Aspidiotus lucumae Cockerell, 1899; Hemiberlesia tricolor Leonardi, 1900; 

Hemiberlesia acuminatus Cockerell, 1905; Hemiberlesia argentina Leonardi, 1911; Aspidiotus argentina Sasscer, 

1912; Hendaspidiotus tricolor MacGillivray, 1921; Hemiberlesiana camelliae Thiem & Gerneck, 1934; 

Hemiberlesea camelliae Balachowsky, 1935; Diaspidiotus camelliae Bodenheimer, 1949 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, oldukça konveks ve gri renkli, kabuk uzunluğu 1.0-1.5 

mm, larva derisi uca yakın ve koyu kahverengidir (Şekil 103). Parthenogenetik olarak 

çoğaldıkları için erkek bireyleri yoktur. Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde, koyu sarı renkli 

ve vücut uzunluğu 0.9-1.4 mm’dir (Şekil 104 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 104 

D).Ön stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok (Şekil 104 E). Median loblar çok iyi gelişmiş, 

uca doğru hafifçe birbirlerine yakınlaşmış ve her iki tarafı da çentikli. L2 ve L3 çok küçülmüş 

çıkıntı şeklinde ve L2-L3’den biraz daha büyüktür. Median loblar arasında bir çift orta salgı bezi 

tarağı vardır. L1-L2 ve L2-L3 arasındaki yan salgı bezi tarakları çok iyi gelişmiş ve derin olarak 

bölünmüş olup VI. segmentten sonraki yan salgı bezi tarakları küçülmüş ve genellikle iğne 

biçimine dönüşmüştür. V. segmentten sonra ise hiç yoktur. VI-VII. ve VII-VIII. segmentler 

arasındaki lobların dibinde içe doğru girintili çukur alanı sınırlayan paraphysis’ler vardır (Şekil 

104 B). Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda, ince ve uzun boru şeklindedir. Submarjinal olarak 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 107 

V-VI. segmentler üzerinde, marjinal olarak ise VII-VIII. segmentler üzerinde büyük salgı tüpleri 

bulunur. Anüs genellikle dairesel ve büyük çaplı olup, çapı median lobların genişliğine eşit veya 

daha büyüktür ve pygidium loblarının biraz üzerinde bulunur. Vulva çevresi bezleri yoktur. 

Pygidium’un dorsalinde median ve lateral sclerosis’ler vardır (Şekil 104 A). 

 

 
Şekil 103. Hemiberlesia rapax (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 104. Hemiberlesia rapax (Yaşar, 1990’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Bartın, İstanbul, İzmir ve Rize illerinde 

Actinidia deliciosa "Bruno", A. deliciosa "Hayward", Euonymus japonicus, Laurus nobilis ve 

Silene nutans üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950b; Gül-Zümreoğlu, 1972; Yaşar, 

1990; Ülgentürk ve ark., 2009; Kaydan ve ark., 2014a). 

 
Şekil 105. Hemiberlesia rapax’ın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Melanaspis Cockerell, 1897 
 

1897, U.S.Dep. Agr. Div. Ent. Tech. Ser. VI: 9. 

 

Tip türü: Aspidiotus obscurus Comstock, 1881. 

 

Sinonimleri: Pelomphala MacGillivray, 1921 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu genellikle dairesel, koyu kahverengi veya siyah, 

oldukça konveks, sert ve kalın, ventral kabuk iyi geliş miş, larva derisi merkezde veya merkeze 

yakındır. Türlerinin çoğu bitkilerin dal ve gövdeleri üzerinde genellikle ağaç kabuğunun 

epidermisi altında ve üzerinde bulunduğu yerin rengindedir. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, 

dişi ile aynı renkte ve larva derisi uçta veya uca yakındır. Ergin dişilerin vücudu genel olarak 

oval veya oldukça dairesel, pygidium’un ucu geniş açılı ve pygidium dışında derisi zarımsı 

yapıdadır. Anten üzerinde bir adet kıl var. Stigmaların çevresinde yuvarlak bezleryok. L1, L2 ve 

L3 çok iyi gelişmiş, L4 ise küçük bir çıkıntı şeklindedir. Salgı bezi tarakları genelde çok küçük ve 

uçları saçaklıdır. Median loblar arasında genellikle yok, varsa 1 adet ucu sivri veya 2 adet uçları 

taraklı ve boyları median loblardan kısa veya eşittir. L4’den sonraki pygidium kenarında 

kitinleşmiş dar bir alan vardır. Dorsal’de median ve lateral sclerosis’ler bulunur. Paraphysis’ler 

çok iyi gelişmiş, türlere göre değişen sayı ve yapıda genellikle çok uzun, kalın, üst uçları 

yuvarlak, lobların temelinde ve loblar arası bölgede bulunur. Dorsal büyük salgı tüpleri çok ince 

ve çok uzun, alt açıklıkları lobların arasından çıkan bir sıra halinde dizili. Anüs oval ve 

genellikle pygidium’un merkezindedir. 
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Melanaspis inopinata (Leonardi, 1913) 

1913, Boll.Lab.Zool.Portici, VII.:63. 

 

Sinonimleri: Aonidiella inopinata Leonardi, 1913; Aonidiella robusta Grassi & Berlese in: Berlese, 1915; 

Aspidiotus inopinata McKenzie, 1938; Chrysomphalus inopinatus Ferris, 1941; Chrysomphalus robusta Koroneos, 

1934; Melanaspis inopinata Bodenheimer, 1924; Borchsenius, 1966; Melanaspis robustus McKenzie, 1939; 

Pelomphala inopinata Lupo, 1954 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, koyu kahverengi veya siyah renkli, oldukça konveks, 

kabuk uzunluğu 1.9-3.0 mm, larva derisi merkezde veya merkeze yakın ve koyu kül renklidir 

(Şekil 106). Erkek pupa kabuğu da dişi ile aynı renk ve şekilde olmakla birlikte daha küçük 

boyutta, kabuk uzunluğu 1.0-1.4 mm’dir (Şekil 106, 107 B). 

 
Şekil 106. Melanaspis inopinata (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 107. Melanaspis inopinata (Yaşar, 1990’dan) 
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Ergin dişilerin vücudu armut biçiminde, hafifçe kitinleşmiş durumda ve mor renkli, 

pygidium ise koyu esmer renklidir (Şekil 107 C). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 107 

D).Ön stigmalarda yuvarlak bezler yok (Şekil 107 E). Pygidium’da 4 çift lob vardır. Median 

loblar iyi gelişmiş ve dış kenarları hafif çentikli, L4 genişlemiş, az çok belirgin ve kitinleşmiş bir 

kenar çıkıntısı şeklindedir. Lobların kenarlarında ve aralarında kısa ve kalın paraphysis’ler 

bulunur. Salgı bezi tarakları çok küçük ve uçları dişlidir (Şekil 107 B). Dorsal büyük salgı tüpleri 

az sayıda ve uzundur. Ventral’de pygidium kenarında az sayıda küçük salgı tüpleri 

bulunmaktadır. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve vulva’nın etrafında dağılmış durumdadır. 

Pygidium’da yer yer kitinleşmiş alanlar vardır (Şekil 107 A). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, 

Balıkesir, Burdur, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İzmir, Kırıkkale, 

Manisa, Muğla, Nevşehir, Uşak ve Van illerinde Acer campestre "Campestre", A. palmatum 

"Atropurpurea", A. platanoides, A. pseudoplatanus, Aesculus hippocastaneum, Arbutus unedo, 

Bauhinia sp., Cercis siliquastrum, Chaenomeles japonica, C. speciosa, Cydonia oblonga, 

Crataegus oxyacantha, C. oxycantha "Rosea", Euonymus sp., Fraxinus excelsior, Gladitsia 

triacanthos, Jasminum fruticans, Juglans regia, Malus pumila, Pistacia atlantica, Platanus 

orientalis, Populus nigra, Prunus dulcis, P. avium, P. domestica, P. dulcis, P. mahaleb, P. 

persicae, Pyrachanta coccinea, Pyrus communis, P. eleagrifolia, Rhamnus rodopeus ssp. 

anatolicus, Syringa vulgaris, Ulmus procera ve Yucca filamentosa üzerinde saptanmıştır 

(Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950a; Alkan, 1963; Ulu ve ark., 1972; Çobanoğlu & Düzgüneş, 1986; Erler, 

1994; Yaşar, 1990, 1995; Karsavuran ve ark., 2001; Kaydan ve ark., 2001, 2009a; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & 

Toros, 1996; Erler & Tunç, 2001; Zeki ve ark., 2004; Ülgentürk ve ark., 2008; Ayaz ve ark., 2015; Kaymak & 

Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Isparta & Yaşar, 2020). 

 

 

Şekil 108. Melanaspis inopinata’nın Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 13. Melanaspis inopinata’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Ablerus celcus (Walker, 1839)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Coccobius testaceus (Masi, 1909)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Encarsia berlesei (Howard, 1906)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Scymnus spp.  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 1968) Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

ACARINA 

Cheyletidae (Prostigmata) 

Cheletogenes ornatus (Canestrini & Fanzago, 1876 Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

DIPTERA 

Cecidomyiidae 

Lestodiplosis aonidiellae Harris, 1968  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

 

Oceanaspidiotus Takagi, 1984 
1984, Insecta Matsumurana 28: 16. 

 

Tip türü: Octaspidiotus araucariae Adachi and Fullaway, 1953. 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel ve larva derisi merkezde veya merkeze yakındır. Pygidium 

genişlemiş, yuvarlak, vücut derisi zarımsıdır. Anten üzerinde bir adet kıl var. Pgydium’da loblar 

iyi gelişmiş ve hiç bir zaman çift değildir. Median loblar az veya çok uzamış, kitinleşmiş, uca 

doğru dış veya her iki kenarı çentikli, birbirlerine oldukça yakın, L2 ve L3 değişik boyutlarda, L4 

genellikle yok veya bazı türlerde varsa bile çok küçülmüş bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Salgı 

bezi tarakları iyi gelişmiş, V. segmente kadar vardır. Median loblar arasında 2 tane, L1-L2 

arasında 3 adet ve L2-L3 arasında 3 adet salgı bezi tarakları var. Median loblar arasındaki orta 

salgı bezi tarakları dar ve sadece uçları püsküllü, diğer yan salgı bezi tarakları az veya çok uç ve 

yanlarından derin girintilidir. Median lobların dış kenarının temelindeki marjinal kıllar iyi 

gelişmiş ve uzundur. Anüs genellikle median loblardan küçük pygidium merkezi ile alt kenarı 

arasındadır. Marjinal büyük salgı tüpleri, median loblar arasında 1, L1-L2 arasında 1, L2-L3 

arasında 1-2 ve L3-L4 arasında 5 tanedir. Ayrıca II-III. abdomen segmentlerinde de büyük salgı 

tüpleri vardır. Vulva çevresi bezleri türlere göre var veya yoktur. 
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Oceanaspidiotus spinosus (Comstock, 1883) 

1883, Rep. Dep. Cornell Univ. Exp.Sta., 2: 57, 70. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus spinosus Comstock, 1883; Aspidiotus cydoniae Newstead, 1897; Aspidiotus persearum 

Cockerell, 1898; Acanthaspidiotus borchsenii Takagi & Kawai, 1966; Acanthaspidiotus spinosa Kawai, 1987; 

Acanthaspidiotus borchseniusi Tao, 1999 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, düz, beyaz veya açık kahverengi, 

larva derisi merkezden uzak, altın sarısı renkli ve kabuk uzunluğu 1.0-1.8 mm’dir (Şekil 109 A). 

Erkek bireyleri yoktur. Ergin dişilerin vücudu geniş armut biçiminde, prosoma hafifçe 

kitinleşmiş ve limon sarısı renklidir (Şekil 109 B). 

 
Şekil 109. Oceanaspidiotus spinosus (Yaşar, 1995’dan) 

 

Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 109 C). Ön stigmaların çevresinde yuvarlak 

bezler yok (Şekil 109 D). Pygidium’da üç çift lob bulunur. Median loblar iyi gelişmiş, her iki 

kenarı çentikli, uçları yuvarlak, uzunlukları genişliklerinden daha fazla ve uca doğru hafifçe 

birbirlerine yönelmiştir. Temellerinde kitinleşmiş alanlar bulunur. L2 iyi gelişmiş, median 

loblardan küçük ve bireylere göre yapısı değişiklik gösterir. Bazı bireylerde sadece dış kenarı 

bazı bireylerde de her iki kenarı çentikli olabilir. L3, L2 ile aynı görünümde fakat ondan küçük ve 
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salgı bezi tarakları arasında kaybolmuştur. Median loblar arasındaki orta salgı bezi tarakları basit 

ve loblarla aynı uzunlukta bir çift, L1-L2 arasında iyi gelişmiş bir çift ve uçları derin girintili, L2-

L3 arasında 3 adet ve ayrıca L3’den sonra 5-6 adet ve uçları iyi dallanmış yan salgı bezi tarakları 

bulunur (Şekil 109 F). Dorsal büyük salgı tüpleri tüm pygidium’da toplam 16-45 adet 

arasındadır. Median loblar arasında 1 adet büyük orta salgı tüpü bulunur. Submarjinal büyük 

salgı tüplerinin uçları ventral’deki vulva’ya kadar uzanan 3 adet zarımsı yol içinde dizilmişlerdir. 

Ventral’de submarjinal alanda az sayıda küçük salgı tüpleri bulunur. Anüs oval, uzunluğu 

median lobların genişliğine eşit, pygidium merkezi ile alt kenarı arasındaki uzaklığın 

ortasındadır. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve 4 grup halindedir (Şekil 109 E). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya’da Vibirnum tinus üzerinde 

saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952). 

 

 
Şekil 110. Oceanaspidiotus spinosus’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

Rhizaspidiotus MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae, 390,  

 

Tip türü: Aspidiotus helianthi Parrott, 1899. 

 

Sinonimleri: Chorizaspidiotus MacGillivray, 1921; Hemiberlesiella Thiem & Gerneck, 1934; Thymaspis Šulc 

1934; Arundaspis Borchsenius 1949 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya genişçe oval, oldukça konveks, kalın, larva derisi 

merkezde veya merkeze yakındır. Ventral kabuk iyi gelişmiştir. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, 

larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudu dairesel veya geniş armut şeklindedir. Anten üzerinde 

bir adet kıl var. Stigmaların çevresinde yuvarlak bezleryoktur. Pygidium’un kenarı kitinleşmiş ve 

genellikle diş şeklinde çıkıntılarla kaplıdır. L1 iyi gelişmiş, yassı ve geniş, kuvvetlice kitinleşmiş 

ve birbirine çok yakın, diğer loblar diş şeklinde çıkıntılı veya tamamen belirsizdir. Orta ve yan 
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salgı bezi tarakları da genellikle yok, varsa çok küçük ve uçları püsküllüdür. Vulva çevresi 

bezleri genellikle yok, varsa 4 küçük grup şeklindedir. Anal apophysis var, fakat zayıf 

gelişmiştir. Pygidium’daki dorsal büyük salgı tüpleri küçük, ince ve çok sayıda dağılmış 

durumdadır. Ventral’deki küçük salgı tüpleri ise genellikle submarjinal alanda yoğun şekilde 

kümelenmiştir. Anüs dairesel, pygidium’un merkezinde veya merkeze yakındır.  

 

Ülkemizde saptanmış Rhizaspidiotus spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -Anüs vulva ile aynı hizada, median lobların temeline kendi genişliğinin 10 katı kadar 

uzaklıkta; anüsün üzerinde ve altında, median alanda çok düzgün, ağ şeklinde hücrelerle 

kaplı bir alan var …………………………….……………….Rhizaspidiotus donacis 

    -Anüs vulva’nın alt kısmında, median lobların temeline kendi genişliğinin 5-6 katı kadar 

uzaklıkta; anüsün üzerinde ve altında, median alanda çok düzgün, ağ şeklinde hücrelerle 

kaplı alan yok ……………..……………………………….……………………….…2 

2) -Dişilerin vücudu dairesel; L1 asimetrik, güçlü, dış kenarı çentikli, iç kenarı uzamış parmak 

şeklinde ve dış kenarından daha uzun; pygidium’da salgı bezi tarakları yok; L4 yok 

…………………………………………………….……….....Rhizaspidiotus bivalvatus 

    -Dişilerin vücudu geniş armut biçiminde; L1 çok iyi gelişmiş, birbirine paralel ve çok yakın, 

dış kenarları derin çentikli, uçları hafifçe içe çökmüş; pygidium’da median salgı bezi 

tarakları yok. L1-L2 ve L2-L3 arasında birer çift kısa ve uçları sivri yan salgı bezi 

tarakları var; L4 var ama belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde…………………..……… 

             ……………………………………………………………….Rhizaspidiotus canariensis 

 

Rhizaspidiotus bivalvatus Goux, 1937 

1937, Bull. Soc. Zool. France 62: 341 

 

Sinonimleri: Targionia festucae Borchsenius, 1937; Rhizaspidiotus festucae Kiritchenko, 1940; Pseudodiaspis 

bivalvata Lindinger, 1943 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu, kalın kahverengi koyu I. dönem larva derisi merkezden uzak. Kabuk 

yapısı kaba, mat, taze durumda beyazımsıdır. Kabuk uzunluğu 1.8-2.2 mm’dir. Erkekleri 

bilinmiyor. Ergin dişilerin vücudu bir dereceye kadar daireseldir. Canlı dişilerin vücudu parlak 

sarı renklidir. Prepygidial segmentlerde hafifçe çıkıntılı loblar var. Pygidium koyu renkli, 

dairesel ve geniş. Pygidium’da, üç çift lob bulunur (L1, L2, L3). L2 ve L3 pygidial kenarda hafifçe 

belirgin, kitinleşmiş pygidial kenarlarla birleşmiş şekilde ve konik. L1 asimetrik, güçlü L1, dış 

kenarı çentikli, iç kenarı uzamış parmak şeklinde ve dış kenarından daha uzundur. L1’in 

temelinde kısa ve kitinleşmiş üçgen şeklinde alanlar var. Anal açıklık L1’in genişliğinden biraz 

daha küçük çaplı ve pygidium’un alt kısmına daha yakın. Büyük salgı tüpleri oldukça kısa ve 

boru şekilli olup III-IV. dorsal segmentlerde dağılmış durumda. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı’da Artemisia sp. üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan ve ark., 2009a). 
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Şekil 111. Rhizaspidiotus bivalvatus’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

Rhizaspidiotus canariensis (Lindinger, 1911) 

1911, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. XXVIII., 3:12 

 

Sinonimleri: Aspidiotus canariensis Lindinger, 1911; Hemiberlesia canariensis Lindinger, 1918; 

Chorizaspidiotus canariensis MacGillivray, 1921; Aspidiotus artemisiae Hall, 1926; Aspidiotus kiritchenkoi Laing, 

1929; Epidiaspis canariensis Lindinger, 1932; Thymaspis fusca Šulc, 1934; Pseudodiaspis canariensis Lindinger, 

1935; Rhizaspidiotus artemisiae Ferris, 1943; Rhizaspidiotus fusca Ferris, 1943; Thymaspis artemisiae 

Bodenheimer, 1949; Rhizaspidiotus kiritshenkoi Borchsenius, 1950; Rhizaspidiotus pavlovskii Borchsenius, 1955; 

Rugaspidiotus artemisiae Lindinger, 1957 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu genişçe oval, oldukça konveks, kahverengimsi sarı veya beyaz 

renkli, larva derisi merkezden uzak, nadiren merkezde ve soluk yeşil renkli, kabuk uzunluğu 1.2 

2.2 mm, ventral kabuk ince ve konukçu bitkiye yapışık durumdadır (Şekil 112 A). Erkek pupa 

kabuğu küçük, oval, dişi ile aynı renkte, larva derisi hafifçe çıkıntılı ve soluk yeşil renkli, kabuk 

uzunluğu 1 mm’dir (Şekil 112 B). Ergin dişiler geniş armut biçiminde, soluk yeşil veya sarı 

renklidir (Şekil 112 C). Toraksa ait kenar çıkıntısı küçüktür. Anten üzerinde 1-2 adet kıl vardır 

(Şekil 112 E). Stigmaların çok geniş fakat etrafında yuvarlak bezler yok (Şekil 112 F). 

Pygidium’da L1, L2, L3 ve L4 belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde. Median loblar çok iyi gelişmiş, 

birbirine paralel ve çok yakın, dış kenarları derin çentikli, uçları hafifçe içe çökmüş, lobların 

temelinde temel sklerosis bulunur. Orta salgı bezi tarakları yok. L2 ve L3 küçük, üçgen biçiminde 

ve uçları yuvarlaktır. L1-L2 ve L2-L3 arasında birer çift kısa ve uçları sivri yan salgı bezi tarakları 

vardır (Şekil 112 D). Dorsal büyük salgı tüpleri çok ince, çizgi halinde ve pygidium’un IV-VIII. 

segmentleri arasında tüm alanlarda dağınık durumdadır. I-III. abdomen segmentlerinde ise 

submarjinal alanda bulunurlar. Ventral’de submarjinal alanda az sayıda küçük salgı tüpleri 

vardır. Anüs uzamış oval, median loblardan küçük, pygidium’un merkezi ile alt kenarı 

arasındadır. Vulva çevresi bezleri türlere göre yok veya varsa az sayıdadır (Şekil 112 G). 
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Şekil 112. Rhizaspidiotus canariensis (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Antalya, İzmir ve Konya illerinde 

Artemisia santonicum, Cerastium arvense ve Hedera helix üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 

1949, 1952; Kaydan ve ark., 2005). 
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Şekil 113. Rhizaspidiotus canariensis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Rhizaspidiotus donacis (Leonardi, 1920) 

1920, Mon. Del. Cocci. Italiane, 108. 

 

Sinonimi: Targionia donacis Leonardi, 1920 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu dairesel veya ona yakın, genellikle asimetrik ve değişik şekillerde, 

hafifçe konveks, siyahımsı-gri renktedir. I. dönem larva derisi merkezde veya merkeze yakın, 

kırmızımsı-kahverengidir. Kabuk uzunluğu 1.8-2.4 mm’dir (Şekil 114). Erkek pupa kabuğu oval, 

dişilerle aynı yapıda ve uzunluğu 1.4-2 mm’dir. Dişilerin vücudu armut biçiminde ve sarı 

renklidir. Toraksa ait tüberküller var. Stigmalar geniş, daire şeklinde çizgili bir yapının içinde 

etrafında çok sayıda mikroduktlar var, ama yuvarlak bezler yok. Pygidium geniş, L1, L2 ve L3 iyi 

gelişmiş, L4 ise belirsiz bir kenar şeklindedir. VIII. segmentten V. segmente kadar pygidium 

kenarının tamamı kitinleşmiştir. L1 güçlü, ikizkenar yamuk şeklinde, dip kısımda birbirine çok 

yakın ama uca doğru birbirinden uzaklaşmış durumdadır. Lobların dip kısmında dikdörtgen 

şeklinde kitinleşmiş bir alan var. L2 oldukça küçük, asimetrik, L1’e çok yakın, kitinleşmiş olan 

pygidium kenarından ayırt edilmesi çok zor. L3, L2 ile aynı görünümde fakat daha küçüktür. L4 

kitinleşmiş kenar plakaları ile aynı görünümde ve ayırımı çok zor. IV. segmentin kenarında 

plakalardan daha büyük ama kitinleşmemiş diş şeklinde çıkıntılar var. Anüs dairesel, pygidium 

merkezinin biraz yukarısında ve vulva ile aynı hizadadır. Dorsal mikroduktlar çok ince, iplik 

şeklinde, kısa ve düzensiz dağılmış durumdadır. Bunlar IV. segment ve prepygidial segmentlerde 

de var. Anüsün üzerinde ve altında, median alanda çok düzgün, ağ şeklinde kaplı bir alan var. 

Vulva çevresi bezleri yok. Ventral’de mikroduktlar var. 
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Şekil 114. Rhizaspidiotus donacis (https://www.texasinvasives.org/pages/iwire/Feb_2011.html) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya ve Mersin illerinde Phragmites 

australis üzerinde saptanmıştır (Uygun ve ark., 1998, Kaydan ve ark., 2014b). 

 

 

Şekil 115. Rhizaspidiotus donacis’in Türkiye’de bulunduğu iller 
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II. Tribus: TARGIONIINI Balachowsky, 1948 
 

1948, Coch. France, IV: 26, 28. 

 

 Bu tribuse bağlı türlerin pygidium kenarındaki salgı bezi tarakları çok küçülmüş, yok 

veya diş gibi bir çıkıntı şeklinde. Ventral salgı bezi tüpleri dorsaldekilerle aynı sayı ve 

büyüklükte. Ventral zar iyi gelişmiş ve kalın. Dişi ve erkek pupa kabukları aynı görünümde, 

kabukların üzeri larva derilerinin etrafında genişleyen dairesel halkalar halinde. Median loblar iyi 

gelişmiş, birbirine paralel, L2, L3 ve L4 var ve kitinleşmiş kenar çıkıntıları şeklindedir. Anten 

üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresinde küçük dairesel yuvarlak bezler yoktur. 

 

 

Targionia Signoret, 1868 
1870, Ann.Soc.Ent.Fr., (4), X: 105. 

 

Tip türü: Targionia nigra Signoret, 1870. 

 

Sinonimleri: Kermesoides Signoret, 1869; Tozzettia Signoret, 1870; Targaspidiotus MacGillivray, 1921; 

Schizotargionia Balachowsky, 1951; Pseudomelanaspis Borchsenius, 1952; Fisanotargionia Kaussari & 

Balachowsky, 1953 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, koyu renklidir. Ventral kabuk çok 

kalın ve hemen hemen dorsal kabuk ile birleşmiş, larva derisi merkeze veya uca yakındır. Erkek 

pupa kabuğu uzamış oval, yapı ve renk olarak dişiye benzer, larva derisi uçta ya da uca yakındır. 

Ergin dişilerin vücudu geniş armut biçiminde, prosoma değişik şekillerde kitinleşmiştir. Anten 

üzerinde bir adet kıl bulunur. Stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yoktur. Median loblar iyi 

gelişmiş, L2 ve L3 kısa ve diş şeklindedir. Salgı bezi tarakları kesinlikle yok. Vulva çevresi 

bezleri yoktur. Belirgin şekilde orta alanda kitinleşmeler var (Median apophysis). Lobların 

temelinde birer çift iğ biçiminde paraphyse vardır. Dorsal ve ventral salgı tüpleri çok ince ve 

uzundur. Anüs yuvarlak, pygidium merkezine yakın veya biraz üzerindedir.  

 

Ülkemizde saptanmış Targionia spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1) -L1’in genel görünümü yuvarlak ve simetrik, yanlarında çentik yok; pygidium’da salgı bezi 

tarakları yok..........................................................................................Targionia porifera 

    -L1’in sadece uç kısımları yuvarlak ve dış kenarları tek çentikli; pygidium’da salgı bezi 

tarakları var........................................................................................................................2 

 

2) -Median loblar arasında anüse kadar ulaşan 3-4 adet ince uzun salgı tüpleri var; III. segmentte 

submedian alanda çok sayıda ince uzun salgı tüpleri var; anüsün genişliği median 

loblardan daha dar; ventral’de lobların temelinden yükselen kitinleşmiş alanlar çok 

belirgin ve vulva’yı geçer……………………………………..…….…..Targionia vitis 
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    -Median loblar arasında salgı tüpleri yok; III. segmentte submedian alanda ince uzun salgı 

tüpleri yok; anüsün genişliği median loblara eşit; ventral’de lobların temelinden 

yükselen kitinleşmiş alanlar çok belirgin değil ve hiçbir zaman vulva’ya ulaşmaz 

………………………………………………………….….…………..Targionia nigra 

 

Targionia nigra (Signoret, 1870) 

1870, Ann.Soc.Ent.Fr., (4), X: 106. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus signoreti Comstock, 1883; Targionia deserti Balachowsky, 1927: Aspidiotus deserti 

Ferris, 1943; Schizotargionia limonii Bazarov & Shmelev, 1967 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu, kaba, kalın, sağlam, dışbükey veya dairesel, I. dönem larva derisi 

merkezde veya biraz uzağında. Kabuk 2.2-2.5 mm, rengi griden siyaha kadar değişir. Kabuğun 

alt zarı beyaz ve bitkiye yapışıktır. Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda ve ovaldir. Canlı 

dişilerin vücudu gri-yeşilimsi renktedir. Ergin dişi büyük ölçüde armut şeklinde ve bir dereceye 

kadar daireseldir. Prosoma’da kütiküla kalınlaşmamıştır. Toraksa ait yumrular kısadır. Pygidium 

çok geniş, iyi gelişmiş L1, L2 ve L3 bulunur. L1sağlam, birbirine paralel, uçları yuvarlak ve 

temelde topuk şeklinde kitinleşmiş bir alana sahiptir. Median loblar arasındaki boşluk dardır. L2 

ve L3 küçülmüş konik şekillidir. L2-L3 arasındaki uzaklık L1-L2 arasındaki uzaklığın 2 katı 

kadardır. Pygidium’da salgı bezi tarak veya dikenleri yok. Median lobların temelinden V. 

segmente doğru giderek incelen bir kenar kitinleşmesi var. Anüs merkezi, oval ve enine çapı 

L1genişliğine eşit. Dorsal salgı bezi tüpleri çok sayıda, pygidium’un V-VII segmentlerinde eğik 

ışık demetleri halinde V segmenttekiler kitinleşmiş latero-bazal seviyeye kadar çıkar. Ventral 

küçük salgı tüpleri VI, V ve IV segmentlerinde bulunur ve çok küçük gruplardan oluşan demetler 

şeklindedir. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya’da Gleditchia sp. üzerinde saptanmıştır 

(Erler ve ark., 1996). 

 

 
Şekil 116. Targionia nigra’nın Türkiye’de bulunduğu il 
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Targionia porifera (Borchsenius, 1949) 

1959, Entomol. Obozr. 30: 350. 

 

Sinonimleri: Rhizaspidiotus porifera Borchsenius, 1949;Fisanotargionia quadrilobata Kaussari & Balachowsky, 

1953 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Targionia’ya özgü büyük pygidium’da dört çift lob vardır (L1, L2, L3, L4). L1, yuvarlak, 

simetrik veya hafif asimetrik, yanlarında çentik yok. Lobların temelinde küçük ve yuvarlak 

kitinlermiş bir iç alan var (Şekil 117 D) L2 ve L3 aynı boyut ve şekilde, dış kenarlarının eğik, sağ 

kenarları diktir. L4 zayıf bir kenar çıkıntısı şeklinde, L3 ile aynı şekilde, ama ondan daha 

küçüktür. L1-L2 ve L2-L3 arasında birer çift damla şeklinde paraphyse’ler var. Median lobların 

arasında uzunluğunu onları aşmayacak şekilde bir çift salgı bezi tarakları var (Şekil 117 D). L1-

L2 ve L2-L3 arasındaki ikişer adet salgı bezi tarakları birer çift, nispeten kısa, uç noktasında zayıf 

çentikler var. L4’ten önce küçülmüş ve geniş 2 adet salgı bezi tarağı var. Anal açıklık yuvarlağa 

yakın, L1’in genişliğine eşit ve pygidium’un ortasındadır. Pygidum’un dorsal yüzeyi, belirgin bir 

şekilde üç adet iz halinde alanlar vardır. İkinci iz tüm pygidium boyunca yukarıya doğru anal 

açıklığın üzerine kadar devam eder ve içinde 40-50 adet ince uzun küçük salgı tüpleri bulunur. 

Üçüncü iz latero-bazal apophysis seviyesine kadar uzanır ve içinde bir sıra halinde dizilmiş 18 - 

19 adet küçük salgı tüpleri bulunur. IV. segmentte 10-12, 4-6 ve 5-6 adet olarak küçük ve ince 

salgı tüpleri dizilmiştir (Şekil 117 C). Pygidium’un VII-VIII ve VI segmentlerinin tüm alanları 

kuvvetlice kitinleşmiştir. Dorsal’de IV. segmentten sonraki prepigidial segmentlerde küçük salgı 

tüpleri yok. Vulva anüsün üstünde bulunur. Vücudun ventral tarafı sutural izlerden yoksundur, 

ancak güçlü eğik kitinleşmiş alanlar vardır. Küçük salgı tüpleri, ayrıca prepgidial segmentlerin 

ventral tarafında, submedian (4-8 element) ve submarjinal (4-8 element) grup şeklinde bulunur. 

Ayrıca ağız parçalarının çevresinde küçük bir grup da vardır (Şekil 117 B). Prepygidial 

segmentlerdeki mikro gözenekler, pygidium’dakilerden daha fazladır. 

 

 
Şekil 117. Targionia porifera (Kaussari & Balachowsky, 1953’den) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Iğdır’da Panderia pilosa üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan ve ark., 2009a). 

 

 
Şekil 118. Targionia porifera’nın Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Targionia vitis (Signoret, 1876) 

1876, Ann. Soc. Ent. France, Bull. Ent. 6: lii. 

 

Türkçe ismi: Bağ kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimleri: Aspidiotus vitis Signoret 1876; Diaspis blankenhornii Targioni Tozzetti 1879; Targionia vitis 

suberi Leonardi 1907; Targionia vitis arbutus Leonardi 1909; Targionia suberi Ferris 1943; Targionia arbutus 

Ferris 1943; (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya oval, fakat genellikle deforme olmuş, oldukça 

konveks ve üzeri dairesel çıkıntılarla kaplı, genellikle siyah, nadiren koyu gri renkli, kabuk 

uzunluğu 1.8-2.4 mm, larva derisi uca yakın koyu siyah ve kahverenklidir (Şekil 119, 120 A). 

Ventral kabuk ince, dorsal kabukla birleşmiş ve konukçu bitkiye yapışmış durumdadır. Erkek 

pupa kabuğu oval, dişi ile aynı yapıda, kabuk uzunluğu 1.4-2.0 mm’dir (Şekil 120 B). Ergin dişi 

geniş armut biçiminde, menekşe renkli ve abdomen segmentlerinin lobları belirlidir (Şekil 120 

C). Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön ve arka stigmaların çevresinde yuvarlak bezler yok. 

Pygidium kenarları ve loblar kuvvetlice kitinleşmiş, median loblar geniş, dış kenarları çentikli, iç 

kenarları birbirine paralel, uçları yuvarlak ve dip kısımları pygidium’un içine doğru girinti 

yaparak kitinleşmiştir. L2, L3 ve L4 pygidium kenarında üçgenimsi belirsiz çıkıntılar şeklindedir. 

Pygidium kenarında salgı bezi tarakları yok. L1-L2 ve L2-L3 arasında birer çift iğ şeklinde 

paraphysis bulunur (Şekil 120 D). Dorsal salgı tüpleri ince ve çok uzun, uzunlukları hemen 

hemen anüs ile loblar arasındaki uzaklığa eşittir. Pygidium’da dizilişleri ise şöyledir; Median 

loblar arasında birkaç tane, L1-L2 arasında 3-4 tane, VI-VII. ve V-VI. segmentler arasında 10-15 

tane, ayrıca III. ve IV. segmentlerde az sayıda, diğerlerinden daha küçük ve pygidium kenarına 
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dik olarak dizili salgı tüpleri vardır. Ventral’de pygidium’un her tarafında dağınık 

dorsal’dekilerle aynı boyutta çok sayıda uzun salgı tüpleri bulunur. Anüs oval ve pygidium 

merkezindedir. Vulva çevresi bezleri yoktur (Şekil 120 D). 

 

 
Şekil 119. Targionia vitis (Foto A. Lucchi, http://www.viten.net/tags/cocciniglie/it/1037) 

 
Şekil 120. Targionia vitis (Erler, 1994’den) 

 



Türkiye’deki Sert Kabuklu Bit Türleri (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) 

124 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çanakkale, 

Eskişehir, Isparta ve İstanbul illerinde Aesculus hippocastaneum, Platanus orientalis, Quercus 

sp. ve Vitis vinifera üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 1968; Erler, 1994; Yaşar, 

1995; Erler ve ark., 1996; Zeki ve ark., 2004; Ülgentürk ve ark., 2008, 2013; Yaşar & Küçükçakal, 2013). 

 

 
Şekil 121. Targionia vitis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 14. Targionia vitis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

THYSANOPTERA 

Phlaeothripidae 

Karnyothrips flavipes (Jones, 1912)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

ACARINA 

Phytoseiidae (Mesostigmata) 

Phytoseius finitimus Ribaga, 1904  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 
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II. Altfamilya: DIASPIDINAE Targioni-Tozzetti, 1868 
 

 Bu alt familyaya bağlı türlerde dorsal’de büyük salgı tüplerinin baş tarafında enlemesine 

2 çizgi bulunur. Bu salgı tüplerinin uzunlukları genişliklerinin 3 katı kadardır. Anten üzerinde 1-

3 adet kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. Pygidium kenarında salgı 

bezi çıkıntıları genellikle diken nadiren uçları çift çatal şeklindedir (Kuwanaspis bambusae hariç, 

bu türde hem diken hem de taraklar var). L2 genellikle çift (Lepidosaphes pistaciae’de tek). Bazı 

türlerde median loblar temelde kitinsel bir alanda birleşmişler. Eğer temelde bu birleşme varsa 

median loblar arasında salgı bezi dikenleri bulunmaz. 

 

Diaspidinae Altfamilyasına Bağlı Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan 

Tribus’lerin Teşhis Anahtarı 

 

-Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval veya midye kabuğu şeklinde, rengi kahverengi veya 

nadiren siyah; ergin dişilerin vücudu uzamış oval, vücudun en geniş yeri abdomen 

segmentleri; Anten üzerinde 1-3 adet kıl var...........................................Lepidosaphidini 

-Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval ve açık renkli; ergin dişilerin vücudu 

dairesel, vücudun en geniş yeri baş veya thorax segmentleri; Anten üzerinde bir adet kıl 

var………………………………………………………..……………….........Diaspidini 
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I. Tribus: DIASPIDINI Targioni-Tozzetti, 1868 
 

1868, Atti.Soc.Ital.Sci.Nat., XI:713. 

 

 Bu tribus’e bağlı türlerin vücutları yuvarlak veya oval şekillidir. Ergin dişilerin kabuğu 

yuvarlak ve I. larva derisi ikincisinin kenarından çıkıntı yapar. Median loblar çok iyi gelişmiş ve 

dip kısımda birbirleriyle birleşmiştir. Dorsal’de büyük salgı tüpleri marjinal, submarjinal ve 

submedian alanda düzenli sıralar halinde dizilmiştir. Marjinal büyük salgı tüpleri, submarjinal ve 

submedian submedian salgı tüplerinden daha büyüktür. Salgı bezi dikenleri çok iyi gelişmiş, 

kalın ve uçları genellikle 2 veya 3 çatallıdır. L2 her zaman, L3 ise bazı türlerde çift lobludur.  

 

 

Diaspidini Tribus’üne Bağlı Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan Cinslerin Teşhis 

Anahtarı 

 

1) -L2’nin temelinde 3 adet marjinal büyük salgı tüpü var………………………..……Chlidaspis 

    -L2’nin temelinde 3 adet marjinal büyük salgı tüpü yok………………………..………..…….2 

2) -Pygidium’da lob, salgı bezi tarak ve dikenleri yok...................................................................3 

    -Pygidium’da lob, salgı bezi tarak ve dikenleri var....................................................................4 

3) -Dişilerin vücudu dairesel; sadece prosoma kitinleşmiş; pygidium dorsal’inde çok sayıda 

küçük boyda marjinal, submarjinal (her segmentte 20-30’luk gruplar halinde) 

submedian ve median alanlarda büyük salgı tüpleri var; anüs vulva’nın üzerinde 

kenarları alt kısmı hariç, diğer tarafları at nalı şeklinde kitinleşmiş….………Prodiaspis 

    -Dişilerin vücudu uzamış, ters armut şeklinde; prosoma zarımsı fakat toraks ve abdomen 

kenarları kitinleşmiş; dorsal’de pygidium’un her iki tarafında üçer adet submarjinal, 

ayrıca her segmentte median ve submedian alanda 1-2 adet büyük salgı tüpleri var; anüs 

vulva ile aynı hizada ve her tarafı hafifçe kitinleşmiş………………....….Poliaspoides 

4) -Dişilerin vücudu dairesel………………………………………………………..……………5 

    -Dişilerin vücudu uzamış……………………..…………………………………..…………..10 

5) -Median loblar birbirine kaynaşmış ve sadece uç tarafta birbirinden ayrı………….Contigaspis 

    -Median loblar birbirine kaynaşmamış birbirinden ayrı…………………………………..……6 

6) -Median loblar arasında salgı bezi dikenleri var……………………………...………………..7 

    -Median loblar arasında salgı bezi dikenleri yok………………………………….……………8 

7) -Ön stigmalar çevresinde 3-5 adet yuvarlak gözenek var; vulva çevresi bezleri yok; median 

lobların dış kenarları pygidium kenarına kaynaşmış ve uca doğru birbirinden 

uzaklaşmış; median loblar arasındaki salgı bezi dikenlerinin uçları çift çatallı 

……………………………………………………………………….…Furchadiaspis 

    -Ön stigmalar çevresinde 1-2 adet yuvarlak gözenek var; vulva çevresi bezleri 5 grup halinde; 

median lobların dış kenarları pygidium kenarına kaynaşmamış ve uca doğru birbirinden 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 127 

uzaklaşmamış; median loblar arasındaki salgı bezi dikenlerinin uçları diken gibi 

……………………………………………………………………………….Carulaspis 

 

8) -Median lobların temelleri arasında median büyük salgı tüpü yok; median loblar üçgen 

şeklinde; anten segmentinin bir ucu yatay olarak uzamış……..……….Pseudaulacaspis 

    -Median lobların temelleri arasında median büyük salgı tüpü var; median loblar üçgen 

şeklinde değil; anten segmentinin bir ucu yatay olarak uzamamış…..…………...…….9 

9) -Median loblar birbirine yakın paralel; median loblar arasındaki boşluk, lobların genişliğinin 

en fazla 1/3’ü kadar; L2 ve L3 yok veya belirsiz bir çıkıntı şeklinde; VI. ve VII. 

segmentlerdeki kılların temelinde paraphysis’ler var.........................................Epidiaspis 

    -Median loblar uca doğru hafifçe birbirinden uzak; median loblar arasındaki boşluk, lobların 

genişliğine  yakın veya daha fazla; L2 ve L3 var ve iyi gelişmiş; VI. ve VII. 

segmentlerdeki kılların temelinde paraphysis’ler yok …………............................Diaspis 

10) -Median loblar arasında bir çift salgı bezi tarağı var; median lobların temelleri arasında 1 

adet median salgı tüpü var………………………………………………….Kuwanaspis 

      -Median loblar arasında salgı bezi tarağı yok; median lobların temelleri arasında median salgı 

tüpü yok………………………………………………………………………….…….11 

11) -Median lobların iç kenarları birbiriyle birleşmiş ve dış kenarları 3 çentikli…..…...Pinnaspis 

      -Median lobların iç kenarları birbiriyle birleşmemiş ve dış kenarları 3 çentikli değil….…...12 

12) -Pygidium’da dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri 3 adet………………………...…...…13 

      -Pygidium’da dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri 5-6 adet…………………………...…14 

13) -Pygidium baş kısmından daha dar; üzerinde bir adet kıl olan anten segmentinin uç kısmının 

bir tarafı uzamış ve her ikisi de başın üst kısmından dışarıya taşmış durumda; median 

lobların dış kenarları, temelde geniş bir yay şeklinde birleşmiş ve pygidium’un içine 

girinti yaparak gömülmüş, iç kenarları birbirinden uzaklaşmış ve testere dişleri gibi 

tırtıklı………………………………………………………………..………….Fiorinia 

     -Pygidium baş kısmından daha geniş; üzerinde bir adet kıl olan anten segmentinin uç 

kısmının bir tarafı uzamış ve her ikisi de başın üst kısmından dışarıya taşmış durumda; 

median lobların dış kenarları, temelde geniş bir yay şeklinde birleşmemiş ve 

pygidium’un içine girinti yapmamış, iç kenarlarında birbirinden uzaklaşma yok ve 

testere dişleri gibi tırtıklı değil………………………………………..……..Chionaspis  

14) -Median loblar uca doğru birbirinden uzaklaşmış; median loblar çok küçük ve aralarındaki 

boşluk başlangıçta L1’in genişliğinin yaklaşık 2 katı kadar; median loblar arasında bir 

çift salgı bezi dikeni var…………………………………………………..….…Lineaspis 

     -Median loblar çok küçük ve aralarındaki boşluk her zaman L1’in genişliğinin yaklaşık 2 katı 

kadar; median loblar uca doğru birbirinden uzaklaşmamış; median loblar arasında bir 

çift salgı bezi dikeni yok…………………………………………….………………..15 

15) -Prosoma mantar şeklinde ve vücudun en geniş yeridir; pygidium ventral’inde VI. 

segmentten başlayan ve türlere göre değişen (1-5) sayıda yelpaze şeklinde yapılar var 

……………………………………………………………………….……....Aulacaspis 
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     -Prosoma iğ şeklinde ve vücudun en geniş yeri metatoraks veya I. abdomen segmentidir; 

pygidium ventral’inde VI. segmentten başlayan yelpaze şeklinde yapılar yok…….…16 

16) -Vulva çevresi bezleri üzüm salkımı şeklinde 5 grup halinde ve her bir grupta en az 10’ar 

adet; anten üzerinde 2-3 adet kıl var; VII. segmentte median alanda büyük salgı tüpleri 

yok………………………………………………..……………………Duplachionaspis 

     -Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde az sayıda ve her bir grupta en fazla 8’er adet; anten 

üzerinde bir adet kıl var; VII. segmentte median alanda büyük salgı tüpleri var...Unaspis 

 

Aulacaspis Cockerell, 1893 
1893, Journ. Inst. Jamaica, IV:180. 

 

Tip türü: Aspidiotus rosae Bouché, 1833. 

 

Sinonimleri: Miscanthaspis Takagi, 1960; Superturmaspis Chen, 1983; Semichionaspis Tang, 1986 (Garcia 

Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, genellikle açık renkli, 

larva derisi uçta veya uca yakındır. Erkek pupa kabuğu küçük, ince uzun, tam olarak beyaz, 

uzunlamasına üç karinalı ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudunda prosoma, kalınlaşmış 

veya zarımsı yapıda, metatoraks ve I. abdomen segmentinden daha geniştir. Anten üzerinde bir 

adet kıl var. Ön stigmaların çevresi bezlerinin baş kısmı bir torba içinde ve çevresinde genellikle 

çok sayıda ve küçük yuvarlak bezler vardır. Pygidium ventral’de VI. segmentten başlayan ve 

türlere göre değişen (1-5) sayıda yelpaze şeklinde yapılar vardır. Median loblar pygidium’un 

kenarından hafifçe içeriye doğru girmiş, dış kenarları pygidium’un kenarıyla birleşmiş, uçta 

birbirinden uzakta, temelde birleşmiş durumdadır. L2 ve L3 her zaman var, çift loblu ve 

genellikle birbirine benzer yapıdadır. L4 genellikle yok varsa kitinimsi bir çıkıntı şeklindedir. 

Orta salgı bezi dikenleri yok. Diğer yan salgı bezi dikenleri ise loblar arasında genellikle tek, lob 

şeklinde bir çıkıntı ile birleşik ve ucu sivridir. Yan salgı bezi dikenleri en son II. abdomen 

segmentinde vardır. Vulva çevresi bezleri 5 grupta, küçük ve çok sayıdadır. Dorsal büyük salgı 

tüpleri marjinal’de ve genellikle 7-8 tanedir. Median loblar arasında yoktur. Diğer dorsal salgı 

tüpleri genellikle submedian alanda düzenli sıralar halindedir. Anüs pygidium merkezinde ve 

hemen hemen her zaman vulva ile aynı seviyede bulunur.  

 

Ülkemizde saptanmış Aulacaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

-Canlı dişilerin vücudu kırmızımsı renkli, pygidium turuncu renkli; prosoma’nın kenarları 

birbirine paralel; L3’den sonra bulunan 2 adet salgı dikeni düz; L3a ve b’nin dış 

kenarları çentiksiz; pygidium’da median loblar temelinde kitinleşmiş bir zarla birleşir 

………………………..…………………………………...…………Aulacaspis rosae 

-Canlı dişilerin vücudu portakal renkli; prosoma’nın kenarları dışa doğru hafif kavisli; L3’den 

sonra bulunan 2 adet salgı dikeni birbirine doğru hafifçe kıvrık; L3a ve b’nin dış 

kenarları çentikli: pygidium’da median loblar temelinde birleşme yok..……………….. 

………………………………………………………………....Aulacaspis yasumatsui 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 129 

Aulacaspis rosae (Bouché, 1833) 

1833, Nat.Schad.Gart.Insect.: 53 

 

Türkçe ismi: Gül kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus rosae Bouché, 1833; Aulacaspis rosae Cockerell, 1896; Newstead, 1901; Chermes rosae 

Boisduval, 1868; Diaspis rosae Froggatt, 1914; Targioni Tozzetti, 1868; Anamaspis rosae Kozarzhevskaya & 

Vlainic, 1981; (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, kabuk uzunluğu 2.0-2.7 mm, beyaz 

renkli ve larva derisi merkeze yakın, sarı veya sarımsı kahverengi renklidir (Şekil 122). Erkek 

pupa kabuğu ince uzun, beyaz renkli ve üzeri uzunlamasına 3 karinalı ve kabuk uzunluğu 0.8-1.1 

mm’dir (Şekil 122). Ergin dişilerin vücudunda prosoma zarımsı yapıda rengi kırmızımsı, 

pygidium turuncu renkli ve vücut uzunluğu 0.9-1.2 mm’dir. Prosoma vücudun diğer 

kısımlarından daha geniş, abdomen ve metatoraks daha dar ve az çok dışarıya taşan loblara 

sahiptir (Şekil 123 C). Anten çıkıntısı üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 123 D). Ön stigmaların 

yanında çok sayıda yuvarlak bezler bulunur (Şekil 123 E). Ön abdomen segmentlerinin üzerinde 

yelpaze şeklinde yapılar var (Şekil 123 A). Pygidium’da L1, L2 ve L3 var, median loblar iyi 

gelişmiş ve birbirlerinden uzaklaşır biçimde, temelinde dorsal olarak kitinleşmiş bir zarla 

birleşmiştir. L2 ve L3’ler, median loblardan çok küçük ve çift lobludur. L4 ise küçük bir çıkıntı 

şeklindedir (Şekil 123 B). Dorsal büyük salgı tüpleri pygidium’da marjinal, submarjinal ve 

submedian alanlarda düzenli sıralar halinde dizilmişlerdir. Yan salgı bezi dikenleri II. ve IV. 

segmentler arasında 3-6 adet olup içlerinde küçük salgı tüpleri vardır (Şekil 123 F). Anüs 

merkezde ve çok küçüktür. Vulva çevresi bezleri çok sayıda ve 5 grup halindedir (Şekil 123 A). 

 

   

Şekil 122. Aulacaspis rosae (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Şekil 123. Aulacaspis rosae (Yaşar, 1990’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Artvin, Bartın, Bayburt, Bursa, Erzurum, 

Erzincan, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Mersin, Manisa, Niğde, Ordu ve Samsun illerinde Malus 

pumila, Rosa canina, Rubus caesus ve R. fruticosus üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 1912; 

Bodenheimer, 1949, 1952; Gül-Zümreoğlu, 1972; Çanakçıoğlu, 1977; Yaşar, 1990, 1995; Özbek ve ark., 1996; 

Uygun ve ark., 1998; Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 2014a; Kaymak & Yaşar, 2017). 

 

 
Şekil 124. Aulacaspis rosae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Aulacaspis yasumatsui Takagi, 1977 

1977, Insecta Matsumurana, 11, 68. 

 

Türkçe ismi: Sikas kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Tanımı: Canlı dişi ovalden yuvarlağa kadar değişen bir kabuğa sahiptir. Kabuk beyaz, altındaki 

bireyi belli belirsiz gösterecek kadar saydam, hafifçe dış bükeydir. I. dönem larva kabuğu, uca 

doğru yerleşmiş solgun sarımsı renklidir. Erkek bireylerin kabuğu dişiden oldukça küçük, dar ve 

uzundur (Şekil 125). Solgun renkli exuvia uçta, ikinci dönem kabuğu beyaz ve üzerinde boylu 

boyunca üç karina bulunur. Kabuk altındaki canlı dişiler portakal rengindedir. Baş ve toraks 

bölgesi (cephalotoraks) vücudun en geniş kısmıdır. Abdomen sonuna doğru vücut daralır. Anten 

bir segmentli ve üzerinde kalın bir adet kıl bulunur. Başta ve toraksda salgı bezi ve salgı 

dikenleri bulunmaz. Ön ve arka solunum açıklıkları (stigma) yanında çok sayıda üç gözenekli 

(trilokular) salgı bezi bulunur. Abdomenin ikinci, üçüncü ve dördüncü segmentlerinin kenarında 

diken şeklinde salgı bezleri yerleşmiştir. IV. ve V. segmentlerin dorsal’inde 2-3 adet tüp şeklinde 

salgı bezi görülür. Pygidium’da median loblar (median) kaideleri birleşmez. Bu loblar uca doğru 

birbirinden uzaklaşmıştır Median lobların kaidelerinde kıl ve salgı bezi dikeni bulunmaz. Çok 

sayıdaki beş gözenekli pygidium salgı bezleri beş grup halinde vulva etrafına dizilmiştir. 

 

 

Şekil 125. Aulacaspis yasumatsui (https://en.wikipedia.org/wiki/Aulacaspis_yasumatsui#/media/ 

File:Aulacaspis_yasumatsui_5194053.jpg) 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya’da Cycas revoluta üzerinde 

saptanmıştır (Ülgentürk, 2015). 
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Şekil 126. Aulacaspis yasumatsui’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Carulaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae; 305. 

 

Tip türü: Aspidiotus juniperi Bouché, 1851. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, beyaz, larva derisi merkezde veya 

merkeze yakındır. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, beyaz ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin 

vücudu, dairesel veya hafifçe oval, pygidium dışında deri zarımsı yapıdadır. Anten üzerinde bir 

adet kıl var. Ön stigmalarda genellikle 1-2 adet yuvarlak bezler vardır. Median loblar iyi gelişmiş 

ve temelde birleşik değildir. L2 iyi gelişmiş ve çift loblu, L3 genellikle ufalmış veya belirsiz 

çıkıntılar şeklindedir. Median loblar arasında bir çift loblardan daha kısa orta salgı bezi dikenleri 

vardır. L1-L2 ve L2-L3 arasında da birer adet yan salgı bezi dikenleri vardır. Ayrıca pygidium 

kenarı boyunca türlere göre değişen sayı ve yapıda iyi gelişmiş ve büyük yan salgı bezi dikenleri 

vardır. Vulva çevresi bezleri genellikle 5 grup halindedir. Ventral’de L1 ve L2’nin temelinde birer 

çift çok ince paraphysis’ler olabilir. Genellikle bir tanesi median loblar arasında olmak üzere 

(bazı türlerde olmayabilir) 6-7 adet marjinal büyük salgı tüpleri vardır. Submarjinal ve 

submedian büyük salgı tüpleri belirli sıralar halinde dizilidir. Anüs geniş dairesel, çapı median 

lobların genişliğinden büyük ve pygidium merkezinde veya biraz üzerindedir.  

 

Ülkemizde saptanmış Carulaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

-Median loblar dar, uzunluğu genişliğinin yaklaşık 2 katı, iç kenarları birbirine paralel; median 

loblar arasında büyük salgı tüpü yok...................................................Carulaspis minima 

-Median lobların uzunluğu, genişliği ile hemen hemen aynı, iç kenarları uca doğru birbirinden 

uzak; median loblar arasında bir adet büyük salgı tüpü var................Carulaspis juniperi 
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Carulaspis juniperi (Bouché, 1851) 

1851, Ent. Zeitg. Stettin, XII: 112. 

 

Türkçe ismi: Ardıç kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimleri: Aspidiotus juniperi Bouché, 1851; Carulaspis juniperi MacGillivray, 1921; Carulaspis visci 

Balachowsky, 1954; Borchsenius, 1949; Borchsenius, 1950; Ferris, 1937; Knechtel & Negru, 1959; McKenzie, 

1956; Schmutterer, 1959; Diaspis carueli Ferris, 1936; Diaspis juniperi Signoret, 1869; Diaspis taxicola Baccetti, 

1960; Diaspis visci Archangelskaya, 1937; Bodenheimer, 1949; Borchsenius, 1937; Gómez-Menor Ortega, 1946; 

Lindinger, 1912; Lupo, 1957; Merrill, 1953; Reyne, 1957; Schmutterer, 1951; Zahradník, 1952; Sarulaspis visci 

Bodenheimer, 1953 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, oldukça konveks, grimsi-beyaz renkli, 

kabuk uzunluğu 0.8-1.6 mm, larva derisi merkezden uzak veya merkezde ve sarı renklidir (Şekil 

127). Erkek pupa kabuğu dar, oval, uzunlamasına üç karinalı, kabuk uzunluğu 0.7-1 mm, larva 

derisi uçtan çıkıntılı ve sarı renklidir. Ergin dişilerin vücudu sarı renkli ve dairesel veya geniş 

armut biçimindedir. En geniş yeri mesotorakstır. Anten üzerinde bir adet kıl bulunur. Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 1-2 tanedir. Pygidium geniş üçgen şeklinde, median 

loblar iyi gelişmiş ve uçları yuvarlak, L2 çift loblu L2a, median loblardan hafifçe biraz daha uzun 

L2b küçük ve L3 belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Median loblar arasındaki orta salgı bezi 

dikenleri bir çift, çok kısa ve uçları sivridir. L1-L2 ve L2-L3 arasında uzunluğu median loblara eşit 

birer çift yan salgı bezi dikenleri bulunur. Ayrıca pygidium’un kenarında loblardan sonra ucu 

sivri yan salgı bezi dikenleri vardır. L1 ve L2’nin kenarlarının temelinde birer çift küçük ve ince 

iğ şeklinde paraphysis’ler bulunur. Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri diğer büyük salgı 

tüplerinden daha geniş ve uzun, median loblar arasında 1, L1-L2 arasında 1, L2-L3 arasında 1, 

L3’ün temelinde 1 ve V. segmentte de 3 adet olarak dizilmişlerdir. Diğer dorsal büyük salgı 

tüpleri ise I-V. abdomen segmentleri arasında submarjinal, submedian ve median bölgelerde 

dizilmişlerdir. Vulva çevresi bezleri 5 gruptadır. Anüs dairesel, çapı median lobların 

genişliğinden fazla ve pygidium merkezinin biraz altındadır. 

 

 

Şekil 127. Carulaspis juniperi 
(http://dkbdigitaldesigns.com/portfolio/pests/content/LO_digital_pest_key95_large.html) 



Türkiye’deki Sert Kabuklu Bit Türleri (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) 

134 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur ve 

İzmir illerinde Cedrus libani, Cupressus sempervirens, Juniperus excelsa, J. sabina, J. 

virginiana Platycladus orientalis, Thuja occidentalis ve T. orientalis üzerinde saptanmıştır 

(Lindinger, 1912; Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 1968; Gül-Zümreoğlu, 1972; Yaşar, 1995; Ülgentürk & Toros, 

1996, 2000; Ülgentürk ve ark., 2016; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Ülgentürk ve ark., 2019; Yaşar, 2020). 

 

 

Şekil 128. Carulaspis juniperi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 15. Carulaspis juniperi’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  
Ankara (Ülgentürk ve Toros, 

2000) 
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758  

Synharmonia conglobata Linnaeus, 1759  

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 1968)  
Ankara (Ülgentürk & Toros, 

2000) 

 

 

Carulaspis minima (Signoret, 1869) 

1868, Atti.Soc.Ital.Sci.Nat., XI: 736. 

 

Türkçe ismi: Mazı kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Diaspis carueli Signoret, 1869; Diaspis minima Signoret, 1869; Targioni Tozzetti, 1868; Carulaspis 

Carueli Baccetti, 1960; Carulaspis caruelii Borchsenius, 1966; Diaspis caruelii Targioni Tozzetti, 1868; Diaspis 

visci Leonardi, 1920 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, beyaz veya hafifçe gri renkli, kabuk uzunluğu 1.3 mm, 

larva derisi ortada veya ortaya yakın ve sarı renklidir (Şekil 129). Erkek pupa kabuğu uzamış 

oval, beyaz, hafif karinalı ve larva derisi uçtadır. Ergin dişiler dairesel ve soluk sarı renklidir. 

Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresinde 1 adet yuvarlak bezler var. 

Pygidium’da median loblar ince uzun uçları yuvarlak, birbirine paralel ve diğer loblardan daha 

uzundur. L2 çift loblu, L2a görünüm olarak median loblara benzer, L2b ise küçük ve ucu yuvarlak 

bir üçgen şeklindedir. L3 çift loblu ve çok küçük çıkıntılar şeklindedir. L1 ve L2’nin temelinde her 

iki kenardan yükselen ince uzun paraphysis’ler vardır. Salgı bezi dikenleri uzun, temelleri geniş 

ve uçları sivridir. Orta salgı bezi dikenleri bir çift ve boyları loblardan kısa, L1-L2 ve L2-L3 

arasındaki yan salgı bezi dikenleri ise birer tane, geniş ve loblardan uzun, ayrıca L3’den sonra 

pygidium kenarı boyunca çift olarak dizilmişlerdir. Median lobların temelleri arasında marjinal 

büyük salgı tüpleri yok. Dorsal marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 1, L3’ün temellerinde 

2 ve V. segmentte 3 adet olmak üzere her iki kenarda da 6 tanedir. Ayrıca II-VI. segmentlerde 

çok sayıda submarjinal ve 5-8’er adet submedian büyük salgı tüpleri bulunur. Anüs dairesel, 

pygidium merkezinin altında ve çapı median lobların genişliğinden fazladır. 

 

   

Şekil 129. Carulaspis minima (Foto1: B. Yaşar; Foto2: Gabrijel Seljak, http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, 

Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, Isparta, İzmir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, 

Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ illerinde Chamaecyparis lawsoniana, Cryptomeria 

japonica, Cupressocyparis leylandii, Cupressus arizonica, C. govieniana, C. sempervirens, C. 

sempervirens var. pyramidalis, Juniperus communis, J. horizontalis, J. sabina, J. drupacea, J. 

oxycedrus, Platycladus orientalis, Sequoia sempervirens, Taxus baccata, Thuja plicata, T. 

occidentalis ve T. orientalis üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Çanakçıoğlu, 1977; Selmi, 

1979; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 1996; Sekendiz ve ark., 1997; Uygun ve ark., 1998; Japoshvili & Karaca, 2002; 

Ülgentürk ve ark., 2008; Yaşar & Küçükçakal, 2013; Kaydan ve ark., 2014a; Ülgentürk ve ark., 2016; Kaymak & 

Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Ülgentürk ve ark., 2019; Isparta & Yaşar, 2020; Yaşar, 2020). 
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Şekil 130. Carulaspis minima’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 16. Carulaspis minima’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  
Isparta (Japoshvili & Karaca, 

2002) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  
Marmara Bölgesi (Selmi, 1979) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758  

 

Chionaspis Signoret, 1868 
1869, Ann.Soc.Ent.Fr., (5), IX: 431-452. 

 

Tip türü: Coccus salicis Linnaeus, 1758. 

 

Sinonimleri: Phenacaspis Cockerell, 1899; Fundaspis MacGillivray, 1921; Marchaliella Bodenheimer, 1951 

(Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu genellikle uzamış, midye veya armut biçiminde, konveks, beyaz 

renkli ve larva derisi uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu uzamış, beyaz renkli, keçeleşmiş, 

uzunlamasına 3 karinalı ve larva derisi uçtan çıkıntılıdır. Ergin dişilerin vücudu uzamış iğ 

şeklinde, toraks ve ön pygidium segmentlerinin yan lobları belirli, pygidium dışında deri zarımsı 

yapıdadır. Rengi genellikle kırmızıdır. Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler genellikle var. Median loblar iyi gelişmiş, birbirlerine yakın, 

arasında kıl yok, uzunluğunun yarısından fazla kısmı pygidium’un kenarı ile birleşmiş ve 

temelleri kitinsel bir alanla belirgin şekilde kaynaşmıştır. L2 her zaman var ve çift, L3 genellikle 
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var, çift ve L2’ye benzer. Median loblar arasında orta salgı bezi tarakları yok. Yan salgı bezi 

tarakları, L1-L2 arasında genellikle tek, diğer loblar ve segmentler arası boşluklarda ise çift 

olarak bulunur. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. Median loblar arasında büyük salgı tüpü 

yok. Dorsal’deki büyük salgı tüplerinin büyüklükleri hemen hemen birbirine eşit, submarjinal ve 

submedian büyük salgı tüpleri düzenli sıralar halindedir. Anüs genellikle pygidium’un 

ortasındadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Chionaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1) -L2b belirsiz veya yok; anüs vulva’nın altında……………..…………………………………2 

    -L2b var ve belirgin; anüs vulva’nın biraz üzerinde………………………………………..…3 

2) -L2-L3 arasında da 2 adet yan salgı bezi dikeni var; median loblar birbiriyle dip kısımda 

birleşmemiş ve aralarındaki boşluk belirgin; L1-L2 arasında bir adet, L2-L3 arasında 2 

adet L3’den hemen sonra ise 2 adet yan salgı bezi dikenleri var; median lobların dipte 

birleştiği yerde kitinleşmiş alanın üst kısmında parmak şeklinde daha koyu kitinsel 

oluşumlar var ……………………………………….………….……Chionaspis etrusca  

   -L2-L3 arasında da 2 adet yan salgı bezi dikeni var; median lobların iç kenarları dibe doğru 

yaklaşık 2/3’lük kısmından birbiriyle birleşmiş ancak kaynaşmamış; L1-L2, L2-L3 

arasında birer adet, L3’den sonra ise 2 adet yan salgı bezi dikenleri var; median lobların 

dipte birleştiği yerde kitinleşmiş alan var, ancak parmak şeklinde değil…………………  

………………………………………………………………….….Chionaspis lepineyi 

3) -L1-L2, L2-L3 arasında birer adet, L3’den sonra ise 2 adet yan salgı bezi dikenleri var; anten 

üzerinde antenlerden 2-3 kat daha uzun 1 adet sert kıl var……….…Chionaspis salicis 

    -L1-L2, L2-L3 arasında ve L3’den hemen sonra birer adet yan salgı bezi dikenleri var; anten 

üzerinde çok küçük, antenlerden daha kısa kıllar var veya yok……………………….4 

 

4) -L1’in iç kenarı düz, dış kenarı ise yuvarlak, simetrik değil; L1-L2 ve L2-L3 arasındaki yan 

salgı bezi dikenleri median lobların uzunluğundan fazla; L2a, L1’den biraz daha büyük; 

median lobların arasındaki boşluk görülemeyecek kadar çok dar……………………. 

……………………………………………………………..…..Chionaspis kabyliensis  

    -L1’in iç kenarı düz değil, yuvarlak, paralel ve simetrik; L1-L2 ve L2-L3 arasındaki yan salgı 

bezi dikenleri median lobların uzunluğundan kısa; L2a, L1’den daha küçük; median 

lobların arasında üçgen şeklindeki boşluk belirgin………..….….Chionaspis austriaca 

 

 

Chionaspis austriaca Lindinger, 1912 

1912, Die Schildläuse (Coccidae), 252. 

 

Türkçe ismi: Avusturya çam kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimleri: Chionaspis (Phenacaspis) austriaca Balachowsky, 1930; Chionaspis barbeyi Balachowsky, 1930; 

Pinnaspis austriaca Lindinger, 1932 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Dişilerin kabuğu basık, uzamış, uca doğru geniş, parlaktır. I dönem larva derisi dar, uca 

doğru katlanmış ve parlak sarı renktedir. II. dönem larva derisi beyaz ve ergin kabuğu ile 

karışmış, kabuk uzunluğu 2.2-2.3 mm’dir. Erkekleri bilinmiyor. Ergin dişilerin derisi tamamen 

zarımsı yapıda, hafifçe uzamış, abdomen lobları hafif çıkıntılıdır. Antenleri küçük, konik ve 

üzerinde kıl yok. Ön stigma çevresinde 6-7 adet; arka stigmalarda ise 1-2 adet yuvarlak bez 

vardır. Pyidium’da L1 ve L2 var. L3 çok küçülmüş bir kenar çıkıntısı şeklindedir. L1 küçük, hafif 

çıkıntılı, yuvarlak, paralel ve simetrik, uca doğru hafifçe birbirinden uzaklaşır. L2a, L1’den daha 

küçük, L2a yuvarlak, hafifçe çıkıntılı, L2b çok küçük, konik veya yuvarlak, hafifçe çıkıntılıdır. 

Anüs dairesel, pygidium’un merkezinde, vulva seviyesinin biraz üzerindedir. Dorsal’de büyük 

salgı tüpleri silindirik yapıdadır. VI-VII. segmentlerde marjinal olarak 3 adet, submarjinal olarak 

yok; VI. segmentte submedian olarak 1, V ve IV. segmentlerde submarjinal olarak 3-4 adet, 

submedian olarak 4-5 adet; III. segmentte 4 adet submarjinal olarak dizilmişlerdir. Ayrıca dorsal 

mikroduktlar, III. segmentte 1-3 adet submedian ve I.-II. segmentte 3-4 adet submarjinal olarak 

var. Median loblar arasında salgı bezi dikenleri yok. L1-L2 arasında ve L1’den hemen sonra birer 

adet küçük, VI. ve V. segmentlerde daha büyük birer adet var. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halinde dizilmiştir. Pygidium’un ventral’inde ip şeklinde mikroduktlar var. Ayrıca metatoraksta 

submarjinal alanda da bulunur. Metatoraks ve I-II. abdomen segmentlerinde diken şeklinde salgı 

tüberkülleri var. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Pinus sp. üzerinde saptanmıştır (Zeki 

ve ark., 2004). 

 

 
Şekil 131. Chionaspis austriaca’nın Türkiye’de bulunduğu il 

 

Chionaspis etrusca Leonardi, 1908 

1908, Boll. Lab. Zool. Portici, III: 184. 

 

Sinonimleri: Chionaspis engeddensis Bodenheimer, 1924; Balachowsky, 1928; Chionaspis etrusca engeddensis 

Bodenheimer, 1930; Chionaspis sassceri Ferris, 1937; Chionaspis singularis Bazarov & Shmelev, 1971; Chionaspis 

variabilis Bazarov & Shmelev, 1971 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış armut şeklinde veya uçta geniş ağızlı, hafifçe konveks, 

mat veya parlak beyaz renkli, larva derisi sarı veya sarımsı-kahverengi ve uçtan çıkıntılıdır (Şekil 

133 B). Ventral zar bitkiye yapışıktır. Erkek pupa kabuğu beyaz, uzamış, hafif karinalı ve kabuk 

uzunluğu 1 mm’dir (Şekil 133 A). Ergin dişilerin vücudu iğ biçiminde, I. ve II. segmentte en 

geniştir. Kutikula tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 132 A). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur 

(Şekil 132 B). Ön stigmaların çevresinde 1-4 tane, arka stigmalarda ise 0-2 adet yuvarlak bezler 

bulunur (Şekil 132 C). Diken şeklindeki salgı bezi çıkıntıları ise ventral’de I-III. abdomen 

segmentleri ve metatoraksta bulunur. L1, L2, L3 var ve median loblar pygidium’un kenarıyla 

birleşmiş durumdadır. Median loblar iyi gelişmiş, hafifçe birbirinden uzak, median lobların 

temeli belirgin şekilde kitinimsi bir alanla birleşmiştir. Lobların herbiri uzunlamasına simetrik, 2. 

loblar küçük, sadece L2a gelişmiş, uçları yuvarlak veya küt, dış kenarı çentikli yapıdadır. L2b çok 

küçük belirsiz bir çıkıntı şeklinde veya yoktur. Median loblar arasında orta salgı bezi dikenleri 

yok. Diğer yan salgı bezi dikenleri ise L1-L2 arasında 1, L2-L3 arasında da 2 tanedir (Şekil 132 

D). Pygidium’un dorsal büyük salgı tüpleri kısa, geniş, alt açıklığı oval ve marjinal olarak III-

VII. ve VI-VII. segmentler arasında 3’er tanedir.Ayrıca VI. segmentte 1-3 adet submedian, III., 

IV. ve V. segmentlerde ise 8-12 adet submarjinal büyük salgı tüpleri vardır. Aynı segmentlerde 

4-6 adet submedian büyük salgı tüpleri vardır. Anüs pygidium’un ortasında ve çapı median 

lobların genişliğinden küçüktür. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 132 D). 

 

Şekil 132. Chionaspis etrusca (Yaşar, 1995’den) 
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               a     b 

Şekil 133. Chionaspis etrusca    a) Erkek   b) Dişi 
(https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5122012) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Bitlis, Hakkâri, Iğdır ve İzmir 

illerinde Tamarix laxa ve T. aphylla üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Gül-Zümreoğlu, 

1972; Yaşar, 1995; Kaydan ve ark., 2009b). 

 

 
Şekil 134. Chionaspis etrusca’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Chionaspis kabyliensis Balachowsky, 1930 

1930, Bull. Soc. Ent. Fr., 267. 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu uzamış, dar, konveks ve parlak beyaz renklidir. I. dönem larva derisi 

uçtan çıkıntılı ve altın sarısı renklidir. Kabuk uzunluğu 2.4-2.6 mm’dir. Erkekleri bilinmiyor. 

Dişilerin vücudu uzamış oval, dar ve koyu kırmızı renklidir. Abdomen ve prepygidial loblar 

yuvarlak şekilde çıkıntılıdır. Kütiküla zarımsı yapıdadır. Antenler üzerinde diken şeklinde çok 

küçük kıllar var. Ön stigmaların çevresinde 3-4 adet arkadakilerde ise 2 adet yuvarlak bezler var. 

Pygidium’da L1, L2 ve L3 var. L1’in iç kenarı düz, dış kenarı ise yuvarlak, simetrik değil, 
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yanlarında çentik yok ve uca doğru hafifçe birbirinden uzaktadır. Median boşluk çok dardır. L2a, 

L1’den biraz daha büyük, simetrik değil, iç kenarları kalınlaşmış, L2b kısa, küçük, boyu L2a’nın 

yarısı kadar. L3, L2 ile aynı görünümdedir. Salgı bezi dikenleri kısa, basit, VI., VII.. segmentlerde 

ve VII-VIII. segmentlerin arasında bulunur. Median loblar arasında ise yoktur. Anüs küçük, 

dairesel, vulva’nın biraz üzerindedir. Büyük salgı tüpleri şöyle dizilmiştir; VI.-VII. segmentlerin 

arasında marjinal olarak 3 adet ve ayrıca VI. segmentte submedian olarak 1-2 adet; V. segmentte 

2 adet marjinal, 1 adet submarjinal ve 4-6 adet submedian; IV. segmentte 1 adet marjinal, 6 adet 

submarjinal 4-5 adet submedian ve ayrıca submarjinal olarak segmentler arası dikişin üst tarafına 

doğru 2 adet; III. segmentte submarjinal olarak 3 adet, submedian olarak 5-6 adet (ayrıca 2 adet 

submedian küçük salgı tüpü) bulunur. I. ve II. segmentte büyük salgı tüpleri yok, sadece 

düzensiz halde bir sıra submarjinal ve submedian mikroduktlar bulunur. Metatoraksta birkaç adet 

submarjinal mikrodukt var. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde dizilidir. Diken şeklindeki salgı 

tüberkülleri ventral’de submarjinal alanda metatoraksta (4-6 adet), I. segmentte (4-6 adet), II. ve 

III. segmentte (1-2 adet), IV. segmentte (1 adet) bulunur. metatoraks, protoraks ve başın dış 

tarafında salgı tüberkülleri var. Ventral mikroduktlar metatorakstan II. abdomen segmentlerine 

(dahil) kadar submarjinal alanda bulunur. Antenler arasındaki alın bölgesinde 12-16 adet alt 

açıklıkları yuvarlak şekilli mikroduktlar var. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Karaman’da Cedrus sp. üzerinde saptanmıştır 

(Ülgentürk ve ark., 2012a). 

 
Şekil 135. Chionaspis kabyliensis’in Türkiye’de bulunduğu il 

 

Chionaspis lepineyi Balachowsky, 1928 

1928, Bull. Soc. Ent. Fr., 273. 

 

Sinonimleri: Chionaspis parastigma Balachowsky, 1954; Marchaliella lepineyi Bodenheimer, 1951 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Dişilerin kabuğu armut biçiminde, düz, uca doğru genişlemiş, mat beyaz, boyu 1.6-2.1 

mm’dir. Fakat genellikle konukçu bitkilerin üzerindeki funguslar tarafından kaplanmış 

durumdadır. Larva derisi soluk sarı renkli, uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu tamamen beyaz, 

üzeri uzunlamasına 3 karinali, I. dönem larva derisi altın sarısı renginde, boyu 0.9 mm’dir. Ergin 

dişinin derisi tamamen zarımsı yapıda, vücut hafifçe füze şeklinde ve abdomenin I. ve II. 

segmentleri vücudun en geniş yeri. Abdomen lobları çıkıntılıdır. Anten üzerinde 1 adet kıvrık kıl 

var. Ön stigma çevresinde 3-5 adet, akadakinde ise 1-2 adet yuvarlak bezler var. Pygidium’da L1 

ve L2 iyi gelişmiş, L3, III. Makroduktun altında hafifçe çıkıntılı kitinleşmiş testere dişi 

şeklindedir. L1 çok güçlü, uçları yuvarlak, çıkıntılı dış kenarında hafifçe bir çentik var. Median 

lobların iç kenarları yaklaşık 2/3’lük kısmından birbiriyle birleşmiş ancak kaynaşmamış. Median 

lobların dipte birleştiği yerde güçlü bir kitinleşmiş alan ile ayrıca bu lobların üzerinde de parmak 

şeklinde 3-4 adet kitinleşmiş alan bulunur. Ayrıca L2’nin dış kenarı üzerinde yine yuvarlak güçlü 

1 adet paraphysis vardır. Salgı bezi dikenlerinin dip kısımları hafifçe genişlemiş diken 

biçiminde. VII. ve VIII. segmenttekiler tek, V. ve VI. segmenttekiler çift ve IV. segmenttekiler 

ise üçlü grup halindedir. II. segmenttekiler ise ya çok küçülmüş veya yok olmuştur. Anüs küçük, 

dairesel, pygidium’un alt kenarından 1/3’lük uzaklığa yerleşmiştir. Dorsal büyük salgı tüpleri II.-

VIII. segmentler arasında marjinal, submarjinal ve submedian alanlarda bulunur. Marjinal büyük 

salgı tüpleri 3 adettir. Bunlar L1-L2 arasında, 1 adet ve L3’ün üzerinde ise 2 adet ve diğer 

makroduktlardan daha büyük boyuttadırlar. VI. segmentte submedian büyük salgı tüpleri yoktur. 

V. segment üzerinde submarjinal olarak marjinal makroduktlardan daha küçük 3-4 adet, 

submedian olarak 2 adet; II. ve IV. segmenttler üzerinde submarjinal olarak 5-7 adet, submedian 

olarak 3-4 adet makrodukt bulunur. Dorsal’de I. ve II. segmentler ile metatoraksta submarjinal 

olarak küçülmüş büyük salgı tüpleri bulunur. Vulva çevresi bezleri çok sayıda ve 5 grup 

halindedir. Bunlar; 26-35 (27-44) 13-21 şeklinde gruplaşmıştır. İplik şeklinde mikroduktlar 

ventral’de sadece birkaç tane bulunur. Ventral’de prepygidial, toraks ve baş bölgelerinde çok 

sayıda değişik boyutlarda siklindirik yapıda, submarjinal alanda iğne şeklinde salgı tüberkülleri 

bulunur. Bu çıkıntılar dorsalde’de I. ve II. segmentte bulunur. Benzer şekilde baş bölgesinde de 

daha küçük diken şeklinde salgı tüberkülleri bulunur. 

 

 
Şekil 136. Chionaspis lepineyi’nin Türkiye’de bulunduğu il 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Hakkâri’de Quercus sp. üzerinde saptanmıştır 

(Kaydan ve ark., 2009b). 

 

 

Chionaspis salicis (Linnaeus, 1758) 

1758, Syst. Nat. Ed.X, I: 456. 

 

Türkçe ismi: Kavak kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Coccus salicis Linnaeus 1758; Aspidiotes salicis Bouché, 1844; Aspidiotus aceris Ferris, 1941; 

Aspidiotus alni Ferris, 1941; Aspidiotus cryptogamus Lindinger, 1932; Aspidiotus minimus Baerensprung, 1849; 

Aspidiotus mytilus Glaser, 1877; Aspidiotus populi Baerensprung, 1849; Aspidiotus saliceti Bouché, 1851; 

Aspidiotus salicifex Ferris, 1941; Aspidiotus salicis Baerensprung, 1849; Aspidiotus salicis-nigrae Walsh, 1868; 

Aspidiotus vaccinii Bouché, 1851; Chionaspis aceris Signoret, 1869; Chionaspis alni Signoret, 1869; Chionaspis 

bruneri Cockerell, 1905; Chionaspis caucasioni Hadzibejli, 1963; Chionaspis fraxini Signoret, 1869; Chionaspis 

micropori Marlatt, 1908; Chionaspis minimus Ferris, 1941; Chionaspis montana Borchsenius, 1949; Chionaspis 

ortholobis Cockerell, 1894; Chionaspis ortholobis bruneri Cockerell, 1898; Chionaspis polypora Borchsenius, 

1949; Chionaspis salicifex Ferris, 1941; Chionaspis salicis Archangelskaya, 1937; Comstock, 1881; Signoret, 1869; 

Chionaspis salicis-nigrae Cooley, 1899; Chionaspis sorbi Douglas, 1893; Chionaspis vaccinii Signoret, 1869; 

Coccus cryptogamus Dalman, 1826; Coccus mytilus Glaser, 1886; Coccus salicis Linnaeus, 1758; Ratzeburg, 1844; 

Diaspis myriadus Signoret, 1869; Diaspis nivea Bremi, 1849; Diaspis niveus Comstock, 1916; Diaspis populi 

Lindinger, 1935; Diaspis salicicorticis Bessey, 1874; Lecanium vaccinii Kaltenbach, 1874; Mytilaspis cryptogama 

Targioni Tozzetti, 1868; Mytilaspis maquarti Targioni Tozzetti, 1868; Mytilaspis salicis LeBaron, 1872; Myzaegirus 

salicifex Amyot, 1847 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu hafifçe konveks, uzamış, armut veya midye kabuğu şeklinde, 

kabuk uzunluğu 1.8-2.9 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve biraz daha koyu renklidir (Şekil 138 

A). Erkek pupa kabuğu dar ve uzun, uzunlamasına 3 karinalı, kabuk uzunluğu 0.8-1.2 mm, larva 

derisi uçta ve soluk sarı renktedir (Şekil 138 B). Dişilerin vücudu uzamış, baş tarafı daralmış, 

vücudunun en geniş yeri I. abdomen segmentidir. Abdomen lobları kemer gibi yuvarlaktır (Şekil 

137 A). Canlı ergin dişilerin ve yumurtalarının rengi şarap kırmızısı renklidir. Anten üzerinde bir 

adet kıl bulunur (Şekil 137 B). Ön stigmaların çevresinde 4-8 (Şekil 137 C), Arka stigmaların 

çevresinde ise ise 0-2 adet yuvarlak bezler bulunur. Diken şeklindeki salgı bezi çıkıntıları ise 

ventral’de I-III. abdomen segmentleri ve metatoraksta bulunur. Median lobların uçları yuvarlak, 

hafifçe pygidium’dan çıkıntı yapmış, lobun dış kenarında hafif bir çentik vardır. Median loblar 

hafifçe dışa dönük fakat simetrik değild ve dorsal’de temelde kitinleşmiş bir alanla birleşirler. L2 

küçük, L2a, L2b’den daha büyük ve uçları yuvarlak ve hafifçe çıkıntılı, L3 yuvarlak, çok 

küçülmüş veya yok (VI. segmentte). Median loblar arasında orta salgı bezi dikenleri yok. Yan 

salgı bezi dikenleri L1-L2, L2-L3 arasında birer tane, L3’den sonra (V-VI. segmentlerde) ikişer 

tane, IV. segmentte çok sayıdadır (Şekil 137 F). III., IV. ve V. segmentlerdeki büyük salgı 

tüpleri submarjinal ve submedian olarak sıra halinde dizili. Submedian grup (3-8 

tane)submarjinal gruptan ayrılmış ve VI. segmentte diğerlerinden küçük (1-3 tane) submedian 

salgı tüpleri bulunur. I., II. abdomen ve metatoraks segmentlerinde submarjinal olarak dağınık 

gruplar halinde büyük salgı tüpleri bulunur. Küçük salgı tüpleri dorsal’de I-III. segmentlerde, 

submedian olarak çok küçük ve 5-20’lik dağınık gruplar halindedir. Marjinal büyük salgı tüpleri 

L1-L2 ve L2-L3 arasında birer adet ve L3’den sonra da 3-4 tanedir. Ventral’de submarjinal alanda 

salgı bezi çıkıntıları II. (4-5 tane) ve I. (0-2 tane) abdomen segmentlerinde bulunur. III. abdomen 
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segmentteki çıkıntılar 5-6 adet ve kısa diken şeklindedir. Anüs pygidium merkezinin biraz 

üzerinde, çapı median lobların genişliğinden daha küçüktür. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halindedir (Şekil 137 D). 

 

 
Şekil 137. Chionaspis salicis (Yaşar, 1995’dan) 

 

 
                 a   b 

Şekil 138. Chionaspis salicis (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, 

Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Edirne, Erzincan, Erzurum, 

Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, 

Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas ve Van illerinde Acer sp., Betula pendula, 

Carpinus betulus, Cornus mas, Cupressus sempervirens, Fraxinus excelsior, Juglans regia, 

Populus alba, P. canadensis, P. nigra, P. tremula, Salix alba, S. babylionica, S. cinerea, S. 

excelsa, S. triandra, Vaccinium arctostaphylos, Ulmus sp. ve Tilia sp. üzerinde saptanmıştır 

(Bodenheimer, 1949, 1953; Japoshvili & Karaca, 2002; Aysu, 1950a; Tuatay ve ark., 1967, 1972; Erdem, 1968; 

Yıldız, 1972; Sekendiz, 1974; Çanakçıoğlu, 1977; Özkazanç ve ark., 1985; Alaoğlu, 1995; Yaşar, 1995; Yaşar ve 

ark., 1995, 2003; Ülgentürk & Toros, 1996; Özay, 1997; Sekendiz ve ark., 1997; Şimşek, 1999; Çalmaşur ve ark., 

2000; Tozlu, 2001; Kaydan ve ark., 2001, 2009b, 2014; Zeki ve ark., 2004; Tanyürek & Yaşar, 2006; Çalmasur & 

Özbek, 2007; Yıldırım & Eroğlu, 2015; Develioğlu ve ark., 2018; Güneş, 2019). 

 

 

Şekil 139. Chionaspis salicis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 17. Chionaspis salicis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis abnormis (Howard, 1881)  Erzurum (Doğanlar 1985b) 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870  Ankara (Ülgentürk ve ark., 2004) 

Physcus testaceus Masi, 1909 Erzurum (Doğanlar 1985b) 

Pteromalidae 

Pacyneumon muscarum (Linneaus, 1758) Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000) 

Encyrtidae 

Adelencyrtus aulacaspidis (Brethes, 1914)  Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000 

Thomsonisca amathus (Walker, 1838)  Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000) 

Zaomma lambinus (Walker, 1838)  Ege Bölgesi (Trjapitzin & Doğanlar, 

1997) 

Eulophidae 

Barycapus sugonjaevi (Kostjukov, 1976) Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000) 
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COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  

Van (Kasap & Yaşar, 1995; Atlıhan 

ve Özgökçe, 2004); Erzurum 

(Çalmaşur ve ark., 2000); Ankara 

(Ülgentürk & Toros, 2000; Toros, 

2002; Ülgentürk ve ark., 2004) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus 

Linnaeus, 1758  
Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000)  

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)  Ankara (Ülgentürk ve ark., 2004) 

Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant, 1846  Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000) 

ACARINA 

Hemisarcoptidae (Astigmata) 

Hemisarcoptes coccophagus Meyer, 1962  Erzurum (Çalmasur & Özbek, 2007) 

HEMIPTERA 

Anthocoridae 

Temnostethus (Ectemnus) reduvinus (Herrich-

Schäffer, 1850)  
Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000) 

Temnostethus (Temnostethus) longirostris 

(Horvath, 1907)  
Erzurum (Çalmaşur ve ark., 2000) 

 

Chlidaspis Borchsenius, 1949 
1949: 736 

Tip türü: Phenacaspis prunorum Borchsenius 

Dişilerin kabuğu armut biçimli, beyaz; 1. Ve 2. larva gömlekleri, daha dar ve baş kısmından art 

arda çıkıntı yaparlar. Boyu 1.6 mm uzunluğundadır. Ergin dişi vücudu neredeyse düzgün şekilde 

ovaldir. Pygidium’da genellikle 2 bazı türlerde ise 3 çift lob bulunur. Pygidium’da kıl benzeri 

salgı bezi dikenleri, pygidium kenarı boyunca gruplar ve diğer yerlerde eğik sıralar halinde 

dizilmiştir. 

 

Chlidaspis asiatica (Archangelskaya, 1930) 

Rep. Plant Protec. Stat. Turkmenistan: 93-96. 

 

Sinonimleri: Chionaspis asiatica Archangelskaya 1930; Phenacaspis prunorum Borchsenius, 1939; 

Neochionaspis asiatica Borchsenius, 1947; Chlidaspis prunorum Borchsenius, 1949; Tecaspis asiatica 

Balachowsky, 1954; Tecaspis prunorum Balachowsky, 1954; Voraspis prunorum Balachowsky & Kaussari, 1955; 

Voraspis adlei Balachowsky & Kaussari, 1955 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişinin kabuğu midye gibi, dışbükey ve hafifçe kavisli, beyazdır. Erkek kabuğu 

dar, 0.75-1.25 mm uzunluğunda ve 0.25-0.35 mm genişliğinde, beyaz, sırt kısmında 

uzunlamasına 3 soluk işaret var. I dönem larva derisi turuncu renktedir ve kısmen bir salgı ile 
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kapatılmıştır. Ergin dişi vücudu oval, arka kısmı daha geniş, turuncu renkli, uzunluğu 1.0-1.25 

mm’dir. Yumurta ve larvaları da portakal renklidir. Median loblar yarım daire şeklinde ve 

birbirine paralel, L2 tek uçları yuvarlak üçgen şeklinde ve median lobların yarısı kadar 

büyüklükte, L3 yoktur. Median lobların temelinde birer çift kısa temel sklerosis var. VI. 

segmentteki salgı bezi dikenlerin uçları sivri. Median lobların arasındaki boşluk çok dar. VII. 

segmeırtte L2’nin temelinden yükselen 3 adet marjinal büyük salgı tüpti var. VII. segmentte 

submarjinal salgı tüpleri yok. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya’da Acacia cultiformis, A. saligna, Acer 

negundo ve Celtis sp. (Erler ve ark., 1996). 

 
Şekil 140. Chlidaspis asiatica’nın Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Contigaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 309. 

 

Tip türü: Chionaspis subnudata Newstead, 1912. 

 

Sinonimleri: Artemisaspis Borchsenius, 1949; Eremaspis Bodenheimer, 1951, Eremohallaspis Bodenheimer, 

1951; Paragadaspis Kaussari & Balachowsky, 1954 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu oval veya geniş armut biçiminde, beyaz, mat veya ipeksi, larva 

derisi biraz koyu renkli ve uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, uzunlamasına 

karinalı ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudu genişçe oval veya iğ biçiminde ve 

genellikle zarımsı yapıdadır. Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresindeki 

yuvarlak bezler var. Median loblar iyi gelişmiş ve yarısından fazlası birbiriyle birleşmiş, L2 ve L3 

çok küçülmüş, çift loblu veya hiç yoktur. Salgı bezi tarakları az sayıda, genelde kısa, uçları sivri 

veya çatallı ve pygidium kenarında dağılmış durumdadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halindedir. Dorsal büyük salgı tüplerinin boyutları hemen hemen birbirine eşittir. Median loblar 
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arasında büyük orta salgı tüpleri yok, VI-VII. segmentler arasında 3 adet marjinal büyük salgı 

tüpleri var. Submarjinal büyük salgı tüpleri ise düzensiz olarak pygidium’un ön segmentlerine 

kadar uzanır. Anüs pygidium’un merkezindedir. 

 

 

Contigaspis zillae (Hall, 1923) 

1949, Ent.Oboz., XXX (3-4): 349. 

 

Sinonimleri: Pinnaspis zillae Hall 1923; Contigaspis borchsenii Bazarov, 1967; Contigaspis kochiae 

Balachowsky, 1954; Contigaspis monticola Borchsenius, 1949; Contigaspis zillae Balachowsky, 1954; Eremaspis 

Acantholimoni Bodenheimer, 1951; Eremaspis astragali Bodenheimer, 1953; Eremaspis zillae Bodenheimer, 1951; 

Pinnaspis Acantholimoni Bodenheimer, 1949; Pinnaspis astragali Bodenheimer, 1949; Pinnaspis zillae Hall, 1923; 

Pinnaspis zilloe Rungs, 1942 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu armut şeklinde, oldukça konveks, rengi beyaz veya mat, kabuk 

uzunluğu 1.6-1.8 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve beyaz renklidir (Şekil 141 A). Erkek pupa 

kabuğu dar uzun, beyaz renkli, larva derisi uçtan çıkıntılı ve beyaz renklidir (Şekil 141 B). Ergin 

dişilerin vücudu oval, prosoma ve pygidium genişlikleri hemen hemen aynı ve sarımsı renklidir 

(Şekil 141 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 

5-6 tane, arka stigmalarda ise 2-3 adet yuvarlak bezler bulunur.  

 
 

Şekil 141. Contigaspis zillae (Bodenheimer, 1949’dan) 

Pygidium’da sadece median loblar var. L2 tamamen yok olmuş veya belirsiz bir iz 

halinde. Median loblar kalın, pygidium’dan çıkıntılı, birbirine kaynaşmış ve sadece uç tarafta 

birbirinden ayrı, içe doğru kıvrılmış yapıdadır. Lobların iç ve dış tarafında sivri birer çentik 
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vardır. Asimetrik yapıdadır. Yan salgı bezi dikenleri kısa ve pygidium’un kenarına yerleşmiştir 

(Şekil 141 D). Dorsal’de submarjinal büyük salgı tüpleri sadece IV-VII. segmentler, submedian 

büyük salgı tüpleri de II-VII. segmentler arasında bulunur. Toraks ve ön abdomen segmentleri 

arasında dağınık biçimde vücut içi salgı bezi dikenleri bulunur. Anüs düzgün dairesel ve 

pygidium’un merkezindedir. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır ve Van 

illerinde Acantholimon sp. Artemisia sp. ve Galium sp. üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 

1952; Kaydan ve ark., 2009b). 

 

 
Şekil 142. Contigaspis zillae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

 

Diaspis Costa, 1828 
1828, II Pontana VIII: 453. 

 

Tip türü: Diaspis calyptroides Costa, 1828. 

 

Sinonimi: Ferrisidiaspis Bodenheimer, 1951 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, konveks, rengi genellikle açık beyaz 

veya gri, larva derisi merkezde veya merkeze yakındır. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, üzeri 

uzunlamasına üç karinalı, açık renkli ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudu dairesel, oval 

veya geniş armut biçiminde ve pygidium dışında her zaman zarımsı yapıdadır. Anten üzerinde 

bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresinde çok sayıda yuvarlak bezler bulunur. Bazı türlerde I. ve 

III. abdomen segmentlerinde birer adet kitinleşmiş küçük yuvarlak alanlar vardır. Median loblar 

iyi gelişmiş temelde birleşme yok, hafifçe pygidium’un içine doğru çökmüş, L2 ve L3 çift ve 

genellikle boyutları hemen hemen birbirine eşittir. L4, IV-V. segmentler arasında kitinimsi bir 

çıkıntı şeklindedir. Salgı bezi dikenleri oldukça küçük, median loblar arasında hiçbir zaman yok, 
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L1-L2, L2-L3 ve L3-L4 arasında içinde bir marjinal büyük salgı tüplerinin alt açıklığı bulunan 

yuvarlak bir çıkıntı ile birleşmiş birer adet salgı bezi dikeni bulunur. Vulva çevresi bezleri küçük 

ve çok sayıda ve 5 grup halindedir. Bazı türlerde ventral’de lobların temelinde çok ince 

kitinleşmiş alanlar olabilir. Ön stigmaların çevresinde türlere göre yuvarlak bezler var veya 

yoktur. IV-V. segment arasında “spur” adı verilen üçgen şeklinde, ucu sivri, kısa veya uzun, 

içinde büyük bir salgı tüpü bulunan bir adet çıkıntı vardır. Marjinal büyük salgı tüpleri median 

loblar arasında geniş 1 tane, L1-L2 arasında 1 tane, L3’ün temelinde 2 tane, V. segmentin 

kenarında 2 adet ve IV. segmentteki spur’un üzerinde 1 tanedir. Aynı büyüklükte VI. ve VII. 

segmentte birer adet submarjinal büyük salgı tüpleri vardır. Diğer dorsal salgı tüpleri daha küçük 

ve düzensiz şekilde dağılmıştır. Anal açıklık, vulva çevresi bezlerinin ortadaki grubu ile median 

lobların temeli arasındaki bölgenin ortasında veya biraz altındadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Diaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1) -Protoraks çıkıntısı var; ön stigma çevresinde 6-18 adet yuvarlak bez var; lobların iç kenarları 

tırtıklı, uzunluğu genişliğinin iki katından daha fazla…………………….…………….2  

-Protoraks çıkıntısı yok; ön stigma çevresinde 1-3 adet yuvarlak bezler var; lobların İç 

kenarları tırtıklı değil, uzunluğu genişliğine eşit veya biraz fazla………..…………….3 

2) -Dişilerin vücudu dairesel veya hafifçe oval; ön stigma çevresinde 6-10 adet yuvarlak bez var; 

I. ve III. abdomen segmentlerin submarjinal alanında birer adet dairesel kitinleşmiş 

alanlar yok; L2a ve L2b aynı görünümde ve hemen hemen birbirine eşit boyutta 

………………………………………………………..………………Diaspis boisduvalii  

-Dişilerin vücudu geniş armut biçiminde; ön stigma çevresinde 11-18 adet yuvarlak bez var; I. 

ve III. abdomen segmentlerin submarjinal alanında birer adet dairesel kitinleşmiş alanlar 

var; L2b, L2a’dan yaklaşık 1/3 oranında daha küçük………………..Diaspis bromeliae  

3) -Dişilerin vücudu geniş armut biçiminde; anüs median loblara, kendi çapının en az 4-5 katı 

kadar uzaklıkta; I. ve III. abdomen segmentlerin submarjinal alanında birer adet dairesel 

kitinleşmiş alanlar var…………..……………..……….….………..Diaspis echinocacti 

-Dişilerin vücudu dairesel veya hafifçe oval; anüs median loblara, kendi çapının en fazla 2 

katı kadar uzaklıkta; I. ve III. abdomen segmentlerin submarjinal alanında birer adet 

dairesel kitinleşmiş alanlar yok……………………………..…...………Diaspis syriaca 

 

Diaspis boisduvalii (Signoret, 1869) 

1869, Ann.Soc.Ent.Fr., (4) IX: 432 

 

Sinonimleri: Aspidiotus palmarum Bouche, 1834; Aulacaspis boisduvalii Cockerell, 1893; Aulacaspis cattleyae 

Cockerell, 1899; Aulacaspis cymbidii Fernald, 1903; Diaspis bromeliae Bodenheimer, 1949; Diaspis cattleyae 

Cockerell, 1902; Diaspis cymbidii McIntire, 1889; Diaspis trinacis Colvée, 1881 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel ve hafifçe konveks, beyaz, açık soluk sarı, esmer veya 

grimsi renkli, fakat üzeri beyaz tozumsu bir salgıyla kaplıdır. Kabuk uzunluğu 1.5-2.3 mm, larva 

derisi merkezde ve soluk sarı renklidir (Şekil 143). Erkek pupa kabuğu beyaz, uzamış ve boyuna 
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3 karinalı ve kabuk uzunluğu 0.8-1 mm’dir. Ergin dişilerin vücudu dairesel veya hafifçe oval, 

soluk limon sarısı renklidir. Prosoma bölgesi geniş ve yuvarlakça, abdomen ise geniş üçgen 

şeklinde, kütikula zarımsı yapıdadır. Protoraks çıkıntısı çok belirgindir. Anten üzerinde bir adet 

kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 6-10 tanedir. Ön abdomen segmentleri 

üzerinde küçük, yuvarlak kitinleşmiş alanlar var. Pygidium’da median loblar iyi gelişmiş, 

birbirinden uca doğru iyice uzaklaşmış, temelde birleşme yok, iç kenarları tırtıklı, lobların 

uzunluğu genişliklerinin iki mislinden daha fazla. L2 ve L3 çift, uzamış uçları yuvarlak, küçük L2 

ve L3’ün boyutları hemen hemen birbirine eşit, L4 ise kitinleşmiş bir kenar çıkıntısı şeklindedir. 

Salgı bezi dikenleri normal, dip kısmı hafifçe genişlemiş, iğne biçiminde, boyları loblardan daha 

uzun ve pygidium’un V-VII. segmentleri arasında her iki tarafında 5’er tanedir. IV. segmentte 

güçlü, kitinimsi ve diğerlerinden daha geniş ve içinde 7. büyük salgı tüpünün bulunduğu bir, II. 

ve IV. segmentlerde 4-5 adet yan salgı bezi dikenleri vardır. Submarjinal büyük salgı tüpleri 

belirgin ve temel açıklığı büyük ve oval, bunlardan 2-3 tanesi II-VIII. segmentler arasında 

dağınık durumdadır. Marjinal büyük salgı tüpleri V-VIII. segmentler arasında 6 tanedir. Bunlar 

median lobların, L1-L2, L2-L3 arasında 1 tane, L3’ün temelinde 2 adet ve V. segmentte kitinimsi 

salgı bezi dikeninin temelinde de birer adet şeklinde dizilidirler. Anüs dairesel, pygidium 

merkezinin biraz altındadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. 

 

    
Şekil 143. Diaspis boisduvalii (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

 
Şekil 144. Diaspis boisduvalii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 



Türkiye’deki Sert Kabuklu Bit Türleri (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) 

152 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara ve İzmir illerinde Washingtonia sp. ve 

Orchis sp. üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Yaşar, 1995). 

 

Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) 

1778, Naturgesch., 1-56. 

 

Sinonimleri: Coccus bromeliae Kerner 1778; Aspidiotes bromeliae Curtis, 1843; Aulacaspis bromeliae 

Cockerell, 1894; Chermes bromeliae Boisduval, 1868; Diaspis tillandsiae Del Guercio, 1894 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, beyaz renkli, larva derisi merkezde 

veya merkeze yakın, parlak sarı renkli, kabuk uzunluğu 2.2-2.5 mm’dir (Şekil 145). Erkek pupa 

kabuğu beyaz, uzun, larva derisi uçtan çıkıntılı, uzunlamasına karinalı ve kabuk uzunluğu 1 

mm’dir. Ergin dişilerin vücudu geniş armut biçiminde ve Protoraks çıkıntısı belirgindir. Anten 

üzerinde bir adet kıl bulunur. Stigmaların çevresinde bezleri var. I. ve III. abdomen segmentlerin 

submarjinal alanında birer adet dairesel kitinleşmiş alanlar var. Pygidium’da median loblar 

birbirinden uzak, uzunluğu genişliğinden fazla, iç kenarları tırtıklı, uçları yuvarlak, dış kenarının 

yarısından fazla kısmı pygidium kenarı ile birleşmiş ve temellerinde birleşme yoktur. L2 ve L3 

çift loblu ince uzun ve uçları yuvarlak, L4 yok veya belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklindedir. 

Median loblar arasında orta salgı bezi dikenleri yok. Sadece 2 adet kalın kısa kıl bulunur. IV. 

segmentte diken şeklinde bir adet “spur” var. IV. segmentteki bu çıkıntı ile VII. segmentler 

arasında 5 adet yan salgı bezi dikeni vardır. Ayrıca bu dikenler IV. ve III. segmentte 4-5 tane, II. 

segmentte ise 2-3 adet olarak dizilmişlerdir. Dorsal marjinal büyük salgı tüpleri her iki kenarda 

6’şar tane, ayrıca median loblar arasında da 1 adet büyük orta salgı tüpü var. Submarjinal büyük 

salgı tüpleri V-VI. segmentler üzerinde 5-6 tane, IV. segmentte 5 tane, II. ve III. segmentlerde de 

4 adet şeklinde dizilmişlerdir. Anüs dairesel ve pygidium merkezinin hemen altında. Vulva 

çevresi bezleri 5 grup halindedir. 

 

    
Şekil 145. Diaspis bromeliae (https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5119048) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: İzmir’de? Orchis sp. üzerinde saptanmıştır (Gül-

Zümreoğlu, 1972). 
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Şekil 146. Diaspis bromeliae’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Diaspis echinocacti (Bouché, 1833) 

1833, Naturg. Schädl. Nützl.Garten-Ins.: 53. 

 

Türkçe ismi: Dikenli kaktüs kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus echinocacti Bouché, 1833; Aspidiotus calyptroides Targioni Tozzetti, 1868; Carulaspis 

calyptroides Bodenheimer, 1953; Chermes echinocacti Boisduval, 1868; Chionaspis cacti Autran, 1907; Coccus 

luteus Lancry, 1791; Diaspis cacti Comstock, 1883; Diaspis cacti opuntiae Cockerell, 1893; Diaspis cacti 

opunticola Cockerell, 1894; Diaspis calyptroides Costa, 1829; Diaspis calyptroides cacti Charmoy, 1899; Diaspis 

calyptroides opuntiae Cockerell & Parrott, 1899; Diaspis dactylproides Bodenheimer, 1949; Diaspis echinocacti 

cacti Fernald, 1903; Diaspis echinocacti opuntiae Fernald, 1903; Diaspis lutea Lindinger, 1943; Diaspis opuntiae 

Newstead, 1893; Diaspis opunticola Newstead, 1893 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu konveks, beyaz renkli, dairesel ve kabuk uzunluğu 2.0-2.2 mm, 

larva derisi merkezde veya merkezden biraz uzak ve kahverenklidir. Erkek pupa kabuğu beyaz, 

üzeri tüylü veya ipliğimsi, uzunlamasına karinalı, larva derisi uçtan çıkıntılı, kahverenkli ve 

kabuk uzunluğu 0.8-1.0 mm’dir (Şekil 148). Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde, sarı renkli ve 

kütikula zarımsı yapıdadır (Şekil 147 A). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 147 B). Ön 

stigmalarda 1-3 adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 147 C). I. ve III. abdomen segmentlerinin 

yanında birer adet küçük ve yuvarlak kitinleşmiş alanlar var (Şekil 147 D). Pygidium’da L1, L2 

ve L3 iyi gelişmiş, median loblar hafifçe pygidium’dan çıkıntılı, birbirinden uzak ve paralel, 

uçları hafifçe yuvarlaklaşmış, uzunlamasına asimetrik ve kenarları tırtıklı değildir. L2 ve L3 çift 

ve median loblardan küçük, L4 yok veya pygidium’un kenarında hafif bir çıkıntı şeklindedir. 

Median loblar arasında orta salgı bezi dikenleri yok. III-V. segmentler arasında 2-4 tane, ayrıca 

diğer loblar arasında ve L4’den sonra da birer adet yan salgı bezi dikeni bulunur (Şekil 147 F). 

Dorsal’de, V-VIII. segmentler arasında 6 adet marjinal büyük salgı tüpleri bulunur. Bunlar; 

median loblar, L1-L2, L2-L3, L3-L4 arasında ve L4’ün temelinde birer tanedir. Ayrıca IV-V. 

segmentler arasındaki çıkıntı içinde de 1 adet marjinal büyük salgı tüpü bulunur. Submarjinal ve 
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submedian büyük salgı tüpleri çok sayıda II-VII. segmentler arasında dağılmış durumdadır. 

Bunlardan VI-VII. segmentler arasında diğerlerinden daha büyük 2 adet submarjinal büyük salgı 

tüpleri bulunur. Anüs oval, pygidium merkezinin biraz altındadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halindedir (Şekil 147 E). 

 
Şekil 147. Diaspis echinocacti (Yaşar, 1995’dan) 

 
Şekil 148. Diaspis echinocacti (Мустафаева & Mustafayeva 2017) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, İzmir, Mersin ve Manisa 

illerinde Dypsis lutescens, Epiphyllum sp., Ferocactus macrodiscus ve Opuntia ficus-indica 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950b; Gül-Zümreoğlu, 1972; Yaşar, 1995; Kaymak & 

Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017). 

 

 
Şekil 149. Diaspis echinocacti’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

 

Diaspis syriaca Lindinger, 1912 

1912, Die Schildläuse: 264. 

 

Türkçe ismi: Suriye fıstık kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimi: Ferrisi syriaca Bodenheimer, 1953. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, hafifçe konveks, beyaz renkli ve kabuk uzunluğu 1.8-

2.2 mm, larva derisi merkezde ve altın sarısı renktedir (Şekil 150 A). Erkek pupa kabuğu, ince 

uzun, beyaz ve uzunlamasına üç karinalı ve 0.8 mm boyundadır (Şekil 150 B). Ergin dişilerin 

vücudu dairesel veya hafifçe oval ve derisi tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 150 C). Anten 

üzerinde bir adet kıl var (Şekil 150 D). Ön stigmaların çevresinde 1 adet yuvarlak bezler bulunur 

(Şekil 150 E). Pygidium’da L1, L2, L3 ve L4 var. Median loblar birbirinden en az kendi 

genişlikleri kadar uzakta, dış kenarları düz, iç kenarları uçta yuvarlaklaşmış, aralarında 2 adet 

küçük kıl var ve pygidium’un içine iyice gömülmüş durumdadır. L2 çift, L2a iyi gelişmiş uçları 

yuvarlak, L2b çok küçük üçgen bir çıkıntı şeklindedir. L3 iyi gelişmiş ve boyutları hemen hemen 

L2a ile aynıdır. L4’ün şekli L3’e benzemesine rağmen ondan daha az çıkıntılıdır. Yan salgı bezi 

dikenleri V-VII. segmentler arasında 5 adet normal diken şeklindedir. IV. segmentte 4-5 tane, III. 

segmentte 3-4 adet ve III. segmentte de 1-2 tanedir (Şekil 150 G). Marjinal büyük salgı tüpleri 6 

tane, ayrıca median loblar arasında da 1 adet büyük orta salgı tüpü bulunur. Sadece 1 adet 

submarjinal büyük salgı tüpü, VII. segmentte L2’nin üzerinde bulunur. Diğer salgı tüplerinden 
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daha küçük submarjinal olarak I-IV. segmentler arasında ve her segmentte yaklaşık 15-25 adet 

olmak üzere dağınık gruplar halindedir. I-III. abdomen segmentleri arasında ve her segmentte 3-

5 tane, IV. segmentte ve ayrıca metatoraksta da ikişer adet submedian salgı tüpleri vardır. IV-V. 

segment arasında içinde en son büyük salgı tüpünün alt açıklığı bulunan kitinleşmiş ucu yuvarlak 

bir adet spur bulunur. Anüs dairesel ve median loblara çok yakındır. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halindedir (Şekil 150 F). 

 

 
Şekil 150. Diaspis syriaca (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde Pistacia 

terebinthus, P. vera ve Populus sp. üzerinde saptanmıştır (Alkan, 1953; İleri ve Ayfer, 1954; Yaşar, 

1995; Uygun ve ark., 1998). 
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Şekil 151. Diaspis syriaca’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Duplachionaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 307.  

 

Tip türü: Chionaspis graminis Green, 1896. 

 

Sinonimi: Nelaspis Hall, 1946 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış, konveks, beyaz, larva derisi sarı renkli ve uçtan 

çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı renk ve yapıda genellikle karinalı fakat küçüktür. 

Ergin dişilerin vücudu uzamış oval veya iğ şeklindedir. Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. Median loblar iyi gelişmiş, lobların temelinde 

birleşme yok, genellikle uca doğru birbirinden uzak ve uçları yuvarlaktır. L2 var ve çift loblu, L3 

genellikle yok veya bir çıkıntı şeklindedir. Median loblar arasında orta salgı bezi dikenleri yok. 

Diğer loblar arasındaki yan salgı bezi tarakları iyi gelişmiş, uzun, genellikle çift, bazen de tektir. 

Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. Median loblar arasında büyük salgı tüpleri yok. Marjinal 

büyük salgı tüpleri az sayıda, diğerleri ise pygidium’da dağılmıştır. Anüs hemen hemen 

pygidium’un ortasındadır.  

 

Ülkemizde saptanmış Duplachionaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -L2a’nın uzunluğu L1’den küçük……………………………………..……………..………..2 

- L2a’nın uzunluğu L1’den büyük……………………………………..……………..…………3 

2) -Anüs dairesel ve vulva’nın hemen altında; median loblar pygidium’un içine gömülmüş ve iç 

kenarları pygidium’a birleşik; yan salgı bezi dikenleri L1-L2 arasında ve L2’den hemen 

sonra temelde birleşmiş durumda ikişer adet; sadece ön stigmaların çevresinde 1-3 adet 

yuvarlak bezler var…………………………..…………...….Duplachionaspis berlesii 
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-Anüs merkezde ve dairesel.vulva ile aynı hizada; median loblar pygidium’un içine 

gömülmemiş ve iç kenarları pygidium’a birleşmemiş; yan salgı bezi dikenleri L1-L2 

arasında ve L2’den hemen sonra birer adet; ön stigma çevresinde 16-18 adet, arka 

taraftakilerde ise 8-10 adet yuvarlak bezler var…………..…Duplachionaspis erianthi 

3) -L1 pygidium kenarından içeriye doğru çökmüş; büyük salgı tüpleri, submedian alanda II. 

segmentte 4-6, III. segmentte 10-12, IV-V. segmentlerde 4-5 adet; genellikle 

Poaceae’ler üzerinde bulunur (ülkemizde Phragmites australis üzerinde) 

………………………………………………………………….Duplachionaspis noaeae 

-L1 iyi gelişmiş ve pygidium’dan çıkıntılı; büyük salgı tüpleri, submedian alanda II. segmentte 

yok, III-V. segmentlerde ise 6-8’er adet; hiçbir zaman Poaceae’lerde bulunmaz (Noaea 

sp. üzerinde bulunur)…………….………………………...Duplachionaspis natalensis 

 

 

Duplachionaspis berlesii (Leonardi, 1898) 

1898, Riv.Pat.Vég.IV: (275) 117 

 

Sinonimleri: Chionaspis berlesei Leonardi, 1898; Duplachionaspis arthrocnemi Lindinger, 1912; 

Duplachionaspis berlesei Balachowsky, 1954; Phenacaspis berlesei Bodenheimer, 1949; Phenacaspis berlesii 

MacGillivray, 1921; Polyaspis berlesei Lindinger, 1935; Trichomytilus berlesei Lindinger, 1934 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dar, konveks, beyaz renkli ve mat, kabuk uzunluğu 1.7-2.4 mm, 

larva derisi uçtan çıkıntılı ve soluk sarı renklidir (Şekil 152 A). Erkek pupa kabuğu dar, uzun, 

uzunlamasına 3 karinalı, kabuk uzunluğu 0.7-0.8 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve soluk sarı 

renklidir (Şekil 152 B). Ergin dişilerin vücudu uzamış iğ şeklinde, kütikula tamamen zarımsı ve 

şarap kırmızısı renklidir (Şekil 152 C). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 152 D). Sadece ön 

stigmaların çevresinde 1-3 adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 88 E). Pygidium’da L1 ve L2 iyi 

gelişmiş, L3 yok. Median loblar pygidium’un içine gömülmüş ve iç kenarları pygidium’a 

birleşik, uca doğru ise birbirinden uzaklaşmıştır. Lobların uzunluğu genişliğinden daha fazla ve 

uçları yuvarlaktır. L2 çift loblu, L2a’nın uzunluğu L1’e eşit veya biraz kısa, armut şeklinde, L2b 

ise küçük konik bir çıkıntı şeklindedir. Yan salgı bezi dikenleri L1-L2 arasında ve L2’den hemen 

sonra temelde birleşmiş durumda birer çift, diğerleri ise diken şeklindedir (Şekil 152 F). Marjinal 

büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 1, L2’den sonra (VI. segmentte) dışa doğru çıkıntı içinde 2 

tanedir. Dorsal’de submarjinal büyük salgı tüpleri V. segmentte 5-6, IV. segmentte 4-5 ve III. 

segmentte 2-3 tanedir. Submedian büyük salgı tüpleri ise VI. segmentte 2, V. segmentte 3-4, III. 

segmentte 4, III-IV. segmentler arasında ise 1-2 tanedir. Ayrıca II. ve III. segmentlerde az sayıda 

submarjinal küçük salgı tüpleri bulunmaktadır. Anüs dairesel ve vulva’nın hemen altındadır. 

Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 152 F). 
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Şekil 152. Duplachionaspis berlesii (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Doğu Anadolu’da Artrocnemum glaucum 

üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 1912). 

 

 

Duplachionaspis erianthi Borchsenius, 1949 

1949, Ent. Obozr.: 345 

 

Sinonimi: Chionaspis herbae Archangelskaya, 1937 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu büyük, 2.9-3 mm uzunluğundadır. Armut veya daralmış armut 

şeklindedir, uca doğru gidildikçe genişler, mat beyaz renkli, I dönem larva derisi sarı ve uçtan 

çıkntılıdır. Erkekleri yok. Ergin dişlerin vücudu füze şeklinde, kütikula tamamen zarımsı, II, ve 

III. segmentteki yan abdomen lobları çıkıntılıdır. Anten üzerinde 1 adet iyi gelişmiş kıl bulunur. 

Ön stigma çevresinde 16-18 adet, arka taraftakilerde ise 8-10 adet yuvarlak bezler var. 
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Pygidium’da L1, L2 ve L3 var. L1’in uçları yuvarlak ve uca doğru gittikçe birbirinden uzaklaşır. 

Lobların iç kenar uzunluğu dış kenarından daha fazladır. Lobların iç temelinde dil şeklinde 

kitinleşmiş alanlar var. L2a asimetrik L1’den çok küçük, L2b yuvarlak, L2a’dan daha küçük, L3 iyi 

gelişmiş çıkıntılı ve L2’den daha geniş, L3a, L3b’den daha büyüktür. Salgı bezi dikenleri L1-L2 (1 

adet), L2-L3 (1 adet), arasında ve L3’den hemen sonra (1 adet) ve IV. segmentte (4-5 adet) 

şeklinde dizilmiş ve diğerleri pygidium’un kenarı boyunca yerleşmiştir. Salgı dikenlerinin 

boyları median lobların uzunluğunun 2 katı kadar veya daha uzundur. Anüs pygidium’un 

merkezinde ve daireseldir. Dorsal büyük salgı tüpleri şu şekilde yerleşmiştir; Submedian olarak 

III-VI. (2 adet), IV-V. (3-4 adet) segmentlerde; Submarjinal olarak V. (6-8 adet), IV (5-6 adet) 

ve III. (4-5 adet) segmentlerde bulunur. Mikroduktlar az sayıda II. ve II. segmentin submarjinal 

ve submadian alanlarında bulunur. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde; 6-13 (17-31) 15-20 

şeklinde dizilmiştir. Ventral’de submarjinal alanda mikroduktlar iplik şeklinde ve düzensizdir. II. 

ve IV. segmentlerde de submedian olarak var. Salgı tüberkülleri diken şeklinde submarjinal 

alanda, güçlü, II. ve II. segmentler üzerinde 4-5 adettir. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Gaziantep ve Kilis illerinde Sorghum halepense 

üzerinde saptanmıştır (Doğanlar ve ark., 2010). 

 

 
Şekil 153. Duplachionaspis erianthi’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Duplachionaspis natalensis (Maskell, 1896) 

1896, Trans.Proc.N.Zealand Inst., 28 (1895), 390. 

 

Sinonimleri: Chionaspis spartinae natalensis, Maskell, 1896; Chionaspis stanotophri, Cooley, 1899;Chionaspis 

natalensis, Brain, 1920;Chionaspis graminis divergens, Hall, 1922; Chionaspis graminis aegyptiaca, Hall, 1923; 

Trichomytilus stanotophri Lindinger, 1933; Poliaspis stanotophri Lindinger, 1936; Duplachionaspis stanotophri 

Hall, 1946; Duplachionaspis herbicola Mamet, 1959 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Dişilerin kabuğu uzamış, dar fakat düz değil, ortaya doğru hafifçe yayvanlaşmış ve uca 

doğru daralmış, beyaz renkli ve mat, uzunluğu 2.2-2.8 mm’dir. I dönem larva derisi uçtan 

çıkıntılı ve açık sarı renklidir. Erkek pupa kabuğu doğrusal ve uzunlamasına karinalıdır. Ergin 

dişilerin vücudu füze şeklinde, kütikula tamamen zarımsı yapıda. Anten üzerinde bir adet kıl 

bulunur. Ön stigmalar çevresinde 3-4 adet yuvarlak bezler var. Genellikle arka stigmalarda 

yuvarlak bezler yok. Fakat bazı bireylerde 1-2 adet olabilir. Pygidium’da L1, L2 iyi gelişmiş ve 

pygium’dan çıkıntılı. L1’in iç kenarı pydium kenarından itibaren önce birbirlerine paralel şekilde 

daha sonra ise uca doğru birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bazı bireylerde ise Pygidium 

kenarından itibaren birbirinden uzaklaşmaya başlamış olabilir. L2 çift, L2a iyi gelişmiş, uçları 

yuvarlak ve genellikle L1’den daha uzun, L2b’nin uçları yuvarlak, çok küçük ama yine de iyi 

gelişmiş, hiçbir zaman bir kenar çıkntısı şeklinde değil. L3 bir kenar çıkıntısı şeklinde. Salgı bezi 

dikenleri iyi gelişmiş, diken şeklinde. Median loblar arasında yok. L1-L2, L2-L3 arasında ve V. 

segmentte basit ve tek veya bir çift olarak bulunur. Anüs dairesel ve merkezde Dorsal büyük 

salgı tüpleri silindirik yapıda, kısa ve alt açıklıkları oval. Submedian büyük salgı tüpleri II. (4-6 

adet), III. (10-12 adet) ve IV. (4-5 adet) segmentlerde düzenli şekilde dizilidir. V. (4-5 adet) ve 

VI. (3-5 adet) segmentlerde ise düzensiz şekildedir. Submarjinal grup ise düzenli şekilde III. (3-4 

adet), IV. (5-6 adet) ve V. (5-6 adet) segmentlerde dizilmiştir. Ayrıca II. (4-5 adet), III. (6-8 adet) 

ve IV. (1-2 adet) segmentlerde de vardır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde ve belirgindir. 5-

12 (8-20); 8-16 şeklinde bulunur. Ventralde mikroduktlar iplik şeklinde submarjinal alanda 

metathoraks, mezothoraks ve tüm abdomen segmentlerinde bulunur. Ventral’de salgı tüberkülleri 

II. ve II. segmentler üzerinde bulunur. Arka stigmaların hizasında tüberküller yok. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana’da Phragmites australis üzerinde 

saptanmıştır (Uygun ve ark., 1998). 

 

 
Şekil 154. Duplachionaspis natalensis’in Türkiye’de bulunduğu il 
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Duplachionaspis noaeae (Hall, 1925) 

1925, Bull.Min.Agr.Egypt.Techn.Sci.Serv., 13. 

 

Sinonimleri: Chionaspis noaeae Hall, 1925; Chionaspis berlesei Gómez-Menor Ortega, 1937; Duplachionaspis 

salsolae Borchsenius, 1964 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Kabuk armut şeklinde, hafifçe bombeli, beyaz renkli, larva derisi altın sarısı renkte ve 

üzeri beyaz bir salgı ile örtülü; Ventral zar uzunlamasına bitkiye yapışık durumda, kabuk 

uzunluğu 1.5-2 mm’dir. Erkek pupa kabuğu uzamış ve uzunlamasına hafifçe karinalıdır. 

Dişilerin vücudu füze şeklinde, en geniş yeri metatorakstır. Kütikula hafifçe kitinleşmiştir. Anten 

üzerinde bir adet kıl bulunur. Ön stigmalar çevresinde 2-5 adet yuvarlak bezler bulunur. Arka 

stigmalar çevresinde ise 0-2 adet yuvarlak bezler bulunur. Pygidium’da L1, L2 ve L3 var. L1 

pygidium kenarından içeriye doğru çökmüş, lobların ucu yuvarlak ve uca doğru birbirinden 

uzaklaşmış; En çıkıntılı lob L2a’dır. L2a armut şeklinde, güçlü ve yuvarlak, L2b L2a’dan daha 

küçük, basit ve kuvvetli; median loblar arasında diken şeklinde salgı bezi çıkıntıları yok; L1-L2 

ve L2-L3 arasında birer adet olmak üzere, diğerleri pygidium kenarı boyunca dizilmiş durumda; 

Anüs merkezde ve dairesel. III., IV. ve V. segmentlerin submedian alanında her segmentte 6-8 

adet makroduct düzensiz olarak dizilmiş durumda; VI. segmentte ise submedian alanda 3 adet 

bulunur. Submarjinal alanda ise III: segmentte 3-4, IV. segmentte 5-7 ve V. segmentte 6 adet 

makroduct bulunur. Küçük salgı tüpleri ise II. ve II. segmentlerde submarjinal alanda dağınık 

durumdadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde 8-10 (13-17) 6-16 şeklinde dizilidir. Ventral 

alnda iplik şeklinde küçük salgı tüpleri az sayıda I.-II. segmentlerde arka stigma ile vücut kenarı 

arasındaki (Mezo ve metatoraksta) bölgede bulunur. Ventralde salgı bezi tüberkülleri 

submarjinal alanda II. ve II. segmentte mikroduktlarla karışık halde bulunur. Bu tür hiçbir zaman 

Poaceae’lerde bulunmaz. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır ve Nevşehir 

illerinde Noaea mucronata üzerinde saptanmıştır (Kaydan ve ark., 2001, 2009b). 

 

 
Şekil 155. Duplachionaspis noaeae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Epidiaspis (Cockerell, 1899) 
1899, Bull.III.Lab.Nat Hist., V: 398. 

 

Tip türü: Aspidiotus piricola Del Guercio, 1894: 142-148. 

 

Sinonimleri: Cockerellaspis MacGillivray, 1921; Parapudaspis Borchsenius, 1964 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya oval, konveks, genellikle beyaz renkli ve larva 

derisi merkeze yakındır. Erkek pupa kabuğu uzamış, beyaz, keçe gibi ve larva derisi uçtadır. 

Ergin dişilerin vücudu armut şeklinde veya dairesel, pygidium hariç derisi zarımsı yapıdadır. 

Anten üzerinde 1-2 adet kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. Median 

loblar iyi gelişmiş ve pygidium’dan çıkıntılıdır. L2 ve L3 belirgin veya bir nokta şeklinde çok 

küçük ve tektir. Median loblar arasında salgı bezi dikenleri yok, diğerleri pygidium kenarı 

boyunca dağılmış, geniş ve uçları eğilmiştir. Vulva çevresi bezleri genellikle 5 gruptadır (nadiren 

7).Bazı türlerde venrral’de lobların temelinde ve içte paraphysis’ler bulunur. Dorsal büyük salgı 

tüpleri genellikle diğer dorsal salgı tüplerinden yaklaşık 2 katı kadardır. Median loblar arasında 1 

tane, L1-L2 arasında 1 tane, L3’ü belirleyen bölgede 2 adet ve V. segmentin kenarında 1 çift 

olarak dizilmiştir. Anüs pygidium merkezinin altında ve genellikle çapı median lobların 

genişliğinden küçüktür.  

 

Ülkemizde saptanmış Epidiaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -Dişilerin vücudunun yanları düz ve birbirine paralel; pygidium’da sadece L1 var. L2 ve L3 

yok; VI. ve VII. segmentlerde ve ayrıca V. segmentteki bir salgı bezi dikeninin uçları 

geniş 2 veya 3 çatallı, diğerleri III-VII. segmentler arasında diken şeklinde; anüs median 

lobların temeline çok yakın ve çapı L1’in genişliğinden daha dar...Epidiaspis gennadii 

-Dişilerin vücudu yuvarlak veya geniş armut biçiminde, kenarları birbirine paralel değil; 

pygidium’da L1, L2 ve L3 var. L2 ve L3 belirgin veya belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde; 

salgı bezi dikenlerinin uçları sivri, düz veya kıvrık; anüs vulvanın biraz altında veya 

vulva ile median loblar arasındaki alanın ortasında, çapı L1’in genişliğine eşit 

….…………..………………………………………….……………………………...2 

2) -Dişilerin vücudu dairesel; pygidium’da L1, L2 ve L3 var; anten üzerinde bir adet kıl var; orta 

boşlukta L1’in yarısı kadar uzunlukta 1 çift salgı bezi dikeni var; bütün salgı bezi 

dikenleri düz ve uçları sivri; ön stigmaların çevresinde 5-7 adet yuvarlak bez var; sadece 

Salix spp. üzerinde ………………………..……………....................Epidiaspis leperii 

-Dişilerin vücudu geniş armut biçiminde; pygidium’da sadece L1 iyi gelişmiş, L2 ve L3 belirsiz 

birer çıkıntı şeklinde; anten üzerinde biri uzun biri kısa 2 adet kıl var; orta boşlukta salgı 

bezi dikenleri yok; diğerleri düz ve uçları sivri, bazılarının uçarı kıvrık; ön stigmaların 

çevresinde 3-4 adet yuvarlak bez var; meyve ve süs bitkisi ağaçlarında 

………………………………………………………………………….Epidiaspis salicis 
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Epidiaspis gennadii (Leonardi, 1898) 

1898, Riv.Pat.Veg., VI: (273), 115. 

 

Sinonimleri: Diaspis gennadii Leonardi, 1898; Epidiaspis gennadiosi Lindinger, 1912; Pseudaulacaspis 

gennadii MacGillivray, 1921 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, konveks, kirli sarı veya kahverenkli, 

kabuk uzunluğu 1.8-2.4 mm ve larva derisi merkezde veya merkezden biraz uzak, sarı veya 

sarımsı kahverenklidir (Şekil 156 A, 157). Erkek pupa kabuğu beyaz, uzamış ve uzunlamasına 

üç karinalı ve kabuk uzunluğu 0.8-1.2 mm’dir (Şekil 156 B). Ergin dişilerin vücudunun yanları 

düz ve birbirine paralel, kütikula tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 156 C). Anten üzerinde bir 

adet kıl bulunur (Şekil 156 D). Toraksa ait yumru şeklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları çok 

küçük ve iğne şeklindedir. Ön stigmaların çevresinde 2-3 adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 

156 E).  

 
Şekil 156. Epidiaspis gennadii (Yaşar, 1995’dan) 
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Pygidium’da sadece median loblar bulunur. Bunlar iyi gelişmiş, kenarları birbirine 

paralel uç kısımda hafifçe yuvarlaktır. VI. ve VII. segmentlerdeki ve ayrıca V. segmentteki bir 

salgı bezi dikeninin uçları geniş 2 veya 3 çatallıdır (Şekil 156 G). Diğerleri diken şeklinde III-

VII. segmentler arasında bulunur. Salgı tüpleri median loblar arasında 1 tane, V-VII. segmentler 

arasında 6 adet marjinal, VI-VII. segmentler arasında 2-3 adet submarjinal, I-IV. segmentler 

arasında diğerlerinden daha küçük ve dağınık gruplar halinde submarjinal, ayrıca aynı 

segmentlerde submedian gruplar halinde dizilidir. Metatoraksta sadece submedian büyük salgı 

tüpleri vardır. VI. ve VII. segmentlerde temelleri kitinleşmiş kalın birer kıl bulunur. Anüs çok 

küçük, pygidium’un merkezi ile median lobların temelinin ortasında ve çapı median lobların 

genişliğinden daha küçüktür. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 156 F). 

 

 
Şekil 157. Epidiaspis gennadii (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Bolu, Burdur, Gaziantep, 

Isparta ve Konya illerinde Pistacia terebinthus ve P. vera üzerinde saptanmıştır (Alkan, 1953; İleri 

ve Ayfer, 1954; Bodenheimer, 1949, 1952; Çelik, 1975; Zeki ve ark., 2004). 

 

 
Şekil 158. Epidiaspis gennadii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Epidiaspis leperii (Signoret, 1869) 

1869, Ann.Soc.Ent.Fr., (4) IX: 437. 

 

Türkçe ismi: Armut kırmızı kabuklu biti  

 

Sinonimleri: Diaspis leperii Signoret, 1869; Diaspis ostreaeformis Signoret, 1869; Diaspis pyri Colvée, 1881; 

Aspidiotus piricola Del Guercio, 1894; Aspidiotus pyricola Berlese, 1896; Diaspis fallax Horvath, 1897; Diaspis 

piricola Cockerell, 1897; Epidiaspis piricola Cockerell, 1902; Epidiaspis leperei Lindinger, 1911; Epidiaspis 

betulae Lindinger, 1912; Epidiaspis pyri MacGillivray, 1921; Diaspis betulae Koroneos, 1934; Epidiaspis leperii 

Ferris, 1937; Epidiaspis peperii Schvester ve ark., 1955 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu, dairesel veya hafifçe oval, beyaz veya grimsi renkli, kabuk 

uzunluğu 1.2-1.8 mm, larva derisi merkezde veya merkeze yakın ve kirli sarı veya açık 

kahverenklidir (Şekil 159, 160 A). Erkek pupa kabuğu beyaz, küçük, ince uzun, uzunlamasına 

hafifçe belirgin tek karinalı ve kabuk uzunluğu 0.5-0.8 mm’dir (Şekil 160 B). Canlı ergin 

dişilerin vücudu şarap kırmızısı, pygidium ise sarımsı renklidir. Ergin dişilerin vücudu geniş 

armut biçiminde ve kutikula tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 160 C). Anten üzerinde bir adet 

kıl bulunur (Şekil 160 D). Ön stigmaların çevresinde 3-4 (Şekil 160 E), arka stigmaların 

çevresinde ise 1-2 adet yuvarlak bezler bulunur. Pygidium’da sadece median loblar iyi gelişmiş, 

L2 ve L3 belirsiz birer çıkıntı şeklindedir. Median loblar güçlü, asimetrik, birbirine çok yakın, 

paralel, uçları yuvarlak ve dış kenarlarında bir çentik bulunur. Salgı bezi dikenleri iyi gelişmiş, 

uçları sivri ve bazılarının kıvrık, V. ve VIII. segmentler arasında 8 tane, IV. segmentte 2-3 tane, 

III. segmentte 3-4 adet ve II. segmentte 2 tanedir. Marjinal büyük salgı tüpleri V. ve VII. 

segmentler arasında 6 tane, ayrıca median loblar arasında bir adet büyük orta salgı tüpü bulunur. 

Aynı segmentlerde 3-4 adet büyük submarjinal büyük salgı tüpleri ile dağınık ve daha küçük 

boyutlarda submedian ve submarjinal salgı tüpleri bulunur. Ayrıca II-IV. segmentler arasında da 

az sayıda submarjinal salgı tüpleri vardır. Dorsal’de her iki tarafta V-VII. segmentlerin 

arasındaki temellerde paraphysis’ler vardır. Anüs dairesel ve pygidium merkezinin biraz 

altındadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 160 F). 

 

 
Şekil 159. Epidiaspis leperii (Foto: Gabrijel Seljak, http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Şekil 160. Epidiaspis leperii (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, 

Balıkesir, Bartın, Burdur, Denizli, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, 

İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mersin, Niğde, Sivas ve Tokat illerinde Acer negundo, 

Aesculus hippocastaneum, Crataegus oxycantha "Rosea", Rosa sp., Cydonia oblonga, Juglans 

regia, Malus pumila, Pistacia atlantica, Prunus dulcis, P. avium, P. domestica, P. persica, 

Pyracantha coccinea, Pyrus communis, P. elaeagrifolia ve Robinia pseudoacacia üzerinde 

saptanmıştır (Şevket, 1934; Schimitschek, 1944; Alkan, 1946, 1962; Bodenheimer, 1949, 1953; Aysu, 1950b; ve 

ark., 1979; İren, 1970; Gül-Zümreoğlu, 1972; Kozar ve ark., 1979; Yiğit & Uygun, 1982; Çobanoğlu & Düzgüneş, 

1986; Erden, 1988; Erler, 1994; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Uygun ve ark., 1998; 

Karsavuran ve ark., 2004; Erler, 2004; Zeki ve ark., 2004; Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 2014a; 

Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Erözmen & Yaşar, 2018). 
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Şekil 161. Epidiaspis leperii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 18. Epidiaspis leperii’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

 

 

Epidiaspis salicis (Bodenheimer, 1944) 

1944, Bull.Soc.Fauad.Ent., 28: 94-95. 

 

Sinonimi: Thymaspis salicis Bodenheimer, 1944 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu genellikle şekilsiz, tamamen beyaz, I. dönem larva derisi uçtan 

çıkıntılı ve beyaz salgı ile kaplanmış, kabuk uzunluğu 1.8-2 mm’dir. Dişilerin vücudu dairesel ve 

zarımsı yapıdadır. Anten üzerinde biri uzun biri kısa 2 adet kıl bulunur. Ön stigma çevresinde 5-

7 adet yuvarlak bezler bulunur. Arka stigma çevresinde porlar yok. Pygidium’da L1, L2 ve L3 var. 

L1 güçlü, çıkıntılı, simetrik, paralel ve uçları yuvarlak. L2 tek, konik yapılı, çok küçülmüş, boyu 

L1’e yakın. L3 çok küçük ama çıkıntılı. Orta boşlukta L1’in yarısı kadar uzunlukta 1 çift salgı bezi 

dikeni var. L1-L2 arasında yok. L2-L3 arasında bir çift. L3’den sonra (VI. segment) 1 çift, V. 

segmentte 4-5 adet ve IV. segmentte ise 1 çifttir. Dorsal’de marjinal alandaki kıllar kısadır. 

Dorsal’deki büyük salgı tüpleri iki tiptedir. Marjinal ve submarjinal alndakiler kısa, uzunluğu en 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis maculicornis (Masi, 1911)  ? (Kozar ve ark., 1982) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  Afyonkarahisar, Ankara (Ülgentürk ve ark., 2004) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 

1968)  

Ankara (Toros, 2002); Afyonkarahisar, Ankara 

(Ülgentürk ve ark., 2004) 
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geniş yerinin 2 katı kadardır. L1’in temelleri arasında 1 adet median ve ayrıca 3 tanesi marjinal 

ve 2 tanesi de submarjinal olmak üzere toplam 6 adettir. Tüp şeklinde olan diğer tip 

makroduktların ise uzunluğu genişliğinin 4-5 katı kadardır. Bunlar çok sayıda II-VII. segmentler 

arasında submarjinal olarak ve ayrıca II-V. segmentler arasında da herbirinde 8-10’ar adet olmak 

üzere submedian alanda ve birbirlerinden ayrı durumda bulunurlar. Anüs dairesel, vulva ile 

median loblar arasındaki alanın ortasında. Çapı hemen hemen L1’in genişliğine eşit. Vulva 

çevresi bezleri 5 grup halinde, 8-10 (12-18) 8-12 şeklinde dizilmişlerdir. Pygium’un ventral’inde 

ve prepygidial segmentler üzerinde silindirik görünümlü mikroduktlar var. Bunlar pygidium’da 

II-V. segmentler arasında submarjinal ve submedian alanda dizilmiş durumdadır. Ön stigma 

çevresinde 5-7 adet yuvarlak bezler bulunur. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Iğdır’da Salix sp. üzerinde saptanmıştır (Kaydan 

ve ark., 2009b). 

 

 
Şekil 162. Epidiaspis salicis’in Türkiye’de bulunduğu il 

 

Fiorinia Targioni Tozzetti, 1868 
1868, Atti.Soc.Ital.Sci.Nat. XI: 735. 

 

Tip türü: Fiorinia pellucida Targioni Tozzetti, 1867. 

 

Sinonimi: Uhleria Comstock, 1883 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval veya genişlemiş oval, üzeri beyaz bir mum tabakası 

ile kaplı, larva derisi uçtan çıkıntılı. Erkek pupa kabuğu uzamış, küçük, beyaz ve uzunlamasına 

karinalıdır. II. dönem nimf gömleği içinde bulunan ergin dişilerin vücudu uzamış veya oval ve 

tamamen zarımsı yapıdadır. Antenler başın ön tarafından çıkıntı yapmış ve üzerlerinde bir adet 

kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler vardır. Loblar iyi gelişmiş, 

pygidium’un kenarından içeriye girintili, dış kenarları pygidium’un kenarlarıyla birleşmiş, iç 
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kenarları çentikli ve uca doğru birbirinden uzak, temelde kitinsel bir birleşme var. L2 iyi gelişmiş 

ve çift loblu, L3 yok veya belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Salgı bezi dikenleri median 

loblar arasında yok, diğerleri abdomenin II. segmentine kadar yayılmış uzun ve uçları sivridir. 

Vulva çevresi bezleri genellikle 5 grup halinde. Bazı türlerde ise bulunmayabilir. Median loblar 

arasında büyük salgı tüpleri yok. Dorsal’de marjinal alan dışında genellikle pygidium’da büyük 

salgı tüpleri yoktur (F. fioriniae’de IV. segmentte submedian olarak 2 adet). Anüs pygidium’un 

ortasındadır.  

 

Fiorinia fioriniae (Targioni Tozzetti, 1867) 

1867, Mem. Soc. Ital. Sci. Nat. III, 3: 14. 

 

Sinonimleri: Diaspis fioriniae Targioni Tozzetti, 1867; Chermes arecae Boisduval, 1868; Fiorinia pellucida 

Targioni Tozzetti, 1868; Fiorinia camelliae Comstock, 1881; Uhleria camelliae Comstock, 1883; Uhleria fioriniae 

Comstock, 1883; Fiorinia fioriniae Cockerell, 1893; Fiorinia palmae Green, 1896; Parlatoreopsis camelliae Kawai, 

1972; Parlatoria fioriniae Korean Society of Plant Protection, 1972 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval, uzun kenarları bir dereceye kadar birbirine paralel, 

abdomene doğru hafifçe genişlemiş, açık kahverengi veya sarı renkli, kabuk uzunluğu 1.0-2.0 

mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve altın sarısı renktedir (Şekil 163 A, 164). Erkek pupa kabuğu 

ince uzun, beyaz renkli ve üzerinde uzunlamasına karina yok. Larva derisi uçtan çıkıntılı beyaz 

renkli ve kabuk uzunluğu 0.7-0.8 mm’dir (Şekil 163 B, 164). Canlı ergin dişilerin vücudu limon 

sarısı renkli, uzamış oval, kenarları baştan I. abdomen segmentine kadar paralel ve I. abdomen 

segmenti vücudun en geniş yeridir. Prosoma’nın ortasındaki küçük bir bölge hariç, derisi zarımsı 

yapıdadır (Şekil 163 C). Antenler başın ucunda birbirine çok yakın ve baştan çıkıntılı, ucu sivri 

ve üzerlerinde birer adet kıl bulunur (Şekil 163 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 

4-6 tanedir (Şekil 163 E). Pygidium’da median lobların dış kenarları temelde geniş bir yay 

şeklinde birleşmiş ve pygidium’un içine girinti yaparak gömülmüş, iç kenarları ise ters “V” 

şeklinde birbirinden uzaklaşmış ve tırtıklıdır. L2 çift loblu L2a’nın uçları yuvarlak, L2b de aynı 

yapıda fakat biraz daha küçük boyuttadır. L3 oldukça küçülmüş ve pygidium kenarında 

kitinleşmiş bir çıkıntı şeklindedir. Yan salgı bezi dikenleri büyük ve uçları sivri L1-L2 arasında 

bir, L2-L3 arasında 1, V. segmentte 1-2, IV. segmentte 1-2, III. segmentte 2 tane ve II. segmentte 

de 3 tanedir (Şekil 163 G). Anüs dairesel ve pygidium merkezinin hemen altındadır. Dorsal’de 

marjinal büyük salgı tüpleri az sayıda, L1-L2 arasında 1, L3’ün temelinde 1 ve IV. segmentteki 

hafif çıkıntının temelinde 1 adet olmak üzere toplam 3 tanedir. Bazı bireylerde ise IV. segmentte 

de 1 adet marjinal büyük salgı tüpü görülebilir. IV. segmentte submedian olarak sadece 2 adet 

diğerlerinden küçük salgı tüpleri vardır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde, fakat üstteki 

grupların birbirine yakın olmasından dolayı 3 grup halinde görülebilir (Şekil 163 F). Ventral’de 

metatoraks ve I. abdomen segmenti üzerinde az sayıda uçları sivri vücut çıkıntıları vardır. 
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Şekil 163. Fiorinia fioriniae (Yaşar, 1995’dan) 

 

 
Şekil 164. Fiorinia fioriniae (http://ihc2015.info/skin/fiorinia-fioriniae.akp) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Anadolu ve Trakya’da Livistona chinensis, 

Phoenix canariensis, Ruscus hypoglossum ve Washingtonia sp. üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 

1912). 

 

Furchadaspis MacGillivray, 1921 

1921, Coccidae: 310. 

 

Tip türü: Diaspis zamiae Morgan, 1890 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu genişçe oval ve larva derisi uçtadır. Monotipik bir cinstir. Erkek 

bireyleri yoktur. Ergin dişilerin vücudu dairesel veya hafifçe oval, median loblar hafifçe içeriye 

çökmüştür. Loblar enlemesine gelişmiş, iç kenarları tırtıklı ve birbirinden uzak, temelde birleşme 

yoktur. L2, L3 ve L4 çifttir. Median loblar arasında bir çift ve diğer loblar arasında birer adet ve 

uçları çatallı, L4’den sonra ise pygidium kenarı boyunca uçları sivri salgı bezi dikenleri vardır. 

Vulva çevresi bezleri yok. Anal apophysis hafifçe gelişmiştir. Ön stigmaların çevresindeki 

yuvarlak bezler var. IV. segmentin kenarında “spur” adı verilen hafif bir çıkıntı vardır. Median 

loblar arasında 1 tane, L1-L2 arasında 1 tane, 3. lobun temelinde 1 çift, 4. lobun kenarında bir çift 

ve 4. segmentin kenarında bir adet büyük salgı tüpü vardır. Diğer dorsal salgı tüpleri ise 

abdomen üzerinde çok sayıda ve dağılmış durumdadır. Anten üzerinde çok kalın ve kıvrık (iki 

kıl birleşmiş gibi) bir kıl bulunur. Anüs pygidium’un merkezindedir.  

 

Furchadaspis zamiae (Morgan, 1890) 

1890, Ent. Month. Mag., XXVI: 44. 

 

Sinonimleri: Diaspis zamiae Morgan, 1890; Howardia elegans Leonardi in Berlese & Leonardi, 1896; 

Aulacaspis elegans Cockerell & Parrott, 1899; Aulacaspis zamiae Gahan, 1907; Howardia ramiae Paoli, 1915; 

Diaspis rhusae Brain, 1919; Howardia zamiae Leonardi, 1920; Diaspis rhois Lindinger, 1932; Diaspis dioonis 

Lindinger, 1935; Furchadiaspis rhusae Hall, 1941; Diaspis jamiae Scott, 1952; Megalodiaspis zamiae 

Balachowsky, 1954 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu beyaz renkli, mat, konveks, genel formu dairesel, bazen hafifçe 

ovaldir. Kabuk uzunluğu 2.0-2.2 mm, larva derisi altın sarısı renkte ve genellikle merkezde 

bazende merkeze yakındır (Şekil 165 A). Erkek bireyleri yoktur. Ergin dişilerin vücudu dairesel 

şekilli ve limon sarısı renktedir (Şekil 165 C). Anten üzerinde kalın, kıvrık bir adet kıl bulunur 

(Şekil 165 D). Ön stigmaların çevresinde 3-5 (Şekil 165 E), arka stigmaların çevresinde ise 2 

adet yuvarlak bezler bulunur. Ventral’de II. ve III. abdomen segmentinin submarjinal alanında 4-

6’şar adet salgı bezi çıkıntıları vardır. Aynı yapıdaki çıkıntılar çok sayıda prosoma’da da bulunur 

(Şekil 165 F). Median loblar güçlü, birbirinden uzak, uçları dışa doğru kıvrık, iç kenarları tırtıklı, 

uzunlukları genişliklerinden daha fazla ve pygidium’un içine doğru çökmüş durumdadır. L2 ve 

L3 çift loblu, iç loblar, dış loblarının en az iki katı daha büyük ve uçları yuvarlaktır. L4 pygidium 

kenarında kitinimsi hafif bir çıkıntı şeklindedir. Median loblar arasında uçları çift çatallı 2 adet 

orta salgı bezi dikeni bulunur. Uçları iki çatallı diğer yan salgı bezi dikenleri VIII. segmentte 2, 

VII. segmentte 1.VI. segmentte 1 tane ve V. segmentte de 1-2 tanedir (Şekil 165 G). Diğerleri ise 

basit diken şeklindedir. III. segmentte ise salgı bezi dikenleri yoktur. V-VIII. segmentler arasında 
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6-7 adet marjinal, 8-9 adet de submarjinal büyük salgı tüpü bulunur. Ayrıca median loblar 

arasında da bir adet büyük orta salgı tüpü vardır. I. ve IV. segmentler arasındaki submarjinal ve 

submedian salgı tüpleri dağınık gruplar halinde yerleşmişlerdir. Anüs dairesel ve pygidium 

merkezinin hemen altındadır (Şekil 165 F). 

 

 
Şekil 165. Furchadaspis zamiae (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: İstanbul’da Bricardia vinicera, Cycas revoluata 

ve Washingtonia sp. üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950b). 
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Şekil 166. Furchadaspis zamiae’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

 

Kuwanaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 311. 

 

Tip türü: Chionaspis hikosani Kuwana, 1901. 

 

Sinonimleri: Tsukushiaspis Kuwana, 1928; Lepidosaphoides. Lindinger, 1930; Chuaspis Tao & Wong 1982 

(Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış midye şeklinde, beyaz ve larva derisi uçtan çıkıntılıdır. 

Erkek pupa kabuğu dişiye benzer, beyaz ve boyuna üç karinalıdır. Ergin dişilerin vücudu uzamış 

iğ şeklinde, prosoma pygidium’dan daha dar, abdomenin yan lobları aşırı çıkıntılı değil. Anten 

üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. Pygidium hafifçe 

kitinleşmiş ve diğer kısımlar zarımsı yapıdadır. Median loblar iyi gelişmiş ve birbirinden uzak, 

L2 iyi gelişmiş, median loblara yakın büyüklükte ve çifttir. L3 yok veya belirsiz bir çıkıntı 

şeklindedir. Median loblar arasında bir çift ucu sivri ve küçük çıkıntı şeklinde veya kısa, geniş ve 

ucu püsküllü salgı bezi tarakları vardır. Pygidium’un loblardan sonraki diğer kenarında ise hem 

ucu sivri yan salgı bezi dikenleri hem de ucu püsküllü kısa geniş salgı bezi tarakları vardır. 

Vulva çevresi bezleri türlere göre yok veya varsa 5 grup halindedir. Median lobların temelinde 

bir adet büyük orta salgı tüpü vardır. Dorsal büyük salgı tüpleri hemen hemen birbirine eşit ve 

tüm pygidium’a düzenli sıralar halinde dizilmiş durumdadır. Anüs pygidium merkezi ile üst 

kenarının ortasındadır.  
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Kuwanaspis pseudoleucaspis (Lindinger, 1906) 

1902, Proc.Calif.Acad.Sci., III:74. 

 

Sinonimleri: Leucaspis bambusae Kuwana 1902; Lepidosaphes bambusae Lindinger, 1906; Mytilaspis bambusae 

Marchal, 1909; Chionaspis pseudoleucaspis Kuwana, 1923; Kuwanaspis bambusae Lobdell, 1937; Tsukushiaspis 

bambusae Bellio, 1928; Tsukushiaspis pseudoleucaspis Kuwana, 1928 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış midye kabuğu şeklinde, en geniş yeri arka tarafta, grimsi 

esmer renkli, larva derisi sarımsı esmer renkli, uçtan çıkıntılı ve kabuk uzunluğu 1.2-2.8 mm’dir. 

II. dönem nimf ile erginin kabuğu beyaz bir salgı ile kaplıdır (Şekil 167, 168 A). Erkek pupa 

kabuğu küçük, ince uzun, uzunlamasına karinalı, beyaz renkli, kabuk uzunluğu yaklaşık 1 mm, 

larva derisi uçtan çıkıntılı ve beyaz renklidir. Ergin dişilerin vücudu sarı renkli ve kütikula 

tamamen zarımsı yapıdadır. Vücut uzamış dar üçgen şeklinde, baş abdomenden daha dar, 

vücudun en geniş yeri III. abdomen segmentidir (Şekil 168 B). Anten üzerinde bir adet kıl var 

(Şekil 168 C). Ön stigmaların çevresinde 6-8 adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 168 D). 

Pygidium’da L1 ve L2 iyi gelişmiş, L3 yok. Median lobların yan kenarları paralel, uca doğru her 

iki yandan derin çentikli ve en uç kısmı yuvarlak geniş üçgen şeklindedir. L2 çift loblu, L2a 

median loblarla aynı boyutta, L2b ise biraz daha küçüktür. Salgı bezi tarakları iyi gelişmiş, 

median loblar arasında loblardan kısa bir çift ve L1-L2 arasında 1 adet geniş, ayrıca IV-VI. 

segmentler arasında geniş ve uçları dişli yan salgı bezi tarakları dizili durumdadır. Ayrıca L1 ve 

L2’nin dış kenarlarında birer adet ve IV-VI. segmentler arasında da birkaç adet yan salgı bezi 

dikenleri bulunur. Dorsal büyük salgı tüpleri kısa, alt açıklığı oval, pygidium’da marjinal, 

submarjinal ve submedian olarak dizilidir. Median loblar arasında 1 tane, L1-L2 arasında 2 adet 

ve VI. segmentte 3 adet olmak üzere IV. ve V. segmentte de marjinal büyük salgı tüpleri 

bulunur. Submarjinal büyük salgı tüpleri VII. abdomen segmenti ile I. toraks segmenti arasında 

dağınık gruplar halindedir. Submedian büyük salgı tüpleri ise IV-VII. abdomen segmentleri 

arasında dizili durumdadır. Anüs pygidium merkezi ile üst sınırı arasındadır. Vulva çevresi 

bezleri 5 grup halindedir (Şekil 168 E). 

 

 
Şekil 167. Kuwanaspis pseudoleucaspis (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Şekil 168. Kuwanaspis pseudoleucaspis (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

 
Şekil 169. Kuwanaspis pseudoleucaspis’in Türkiye’de bulunduğu il 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: İstanbul’da Bambusa sp. üzerinde saptanmıştır 

(Bodenheimer, 1949, 1952). 

 

Lineaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 308. 

 

Tip türü: Chionaspis striata Newstead, 1897. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış armut şeklinde, yassı, düzensiz, parlak beyaz ve larva 

derisi uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, beyaz, uzunlamasına karinalı ve larva 

derisi uçtan çıkıntılıdır. Ergin dişilerin vücudu oval veya iğ şeklinde ve tamamen zarımsı 

yapıdadır. Anten üzerinde bir adet kıl var. (Bazı türlerde kıl belirgin değil). Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler az sayıdadır. Median loblar çok küçülmüş, birbirinden uzak diken 

veya yumru şeklinde ve pygidium’un kenarından içeriye çökmüştür. L2, median loblardan daha 

iyi gelişmiş ve büyük, köşeli veya hafifçe yuvarlaktır. Median loblar arasında türlere göre 2 adet 

kısa orta salgı bezi dikeni var veya yoktur. Diğer salgı bezi dikenleri basit, kısa ve diken 

şeklindedir. Ön pygidium segmentlerinde salgı bezi dikenleri yok. Vulva çevresi bezleri 

genellikle var ve 5 gruptadır. (Bazı türlerde yoktur). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri, 

submarjinal ve submedian alandakilerden daha iyi gelişmiş ve IV-VII. segmentler arasında 6-7 

tanedir. Submarjinal ve submedian büyük salgı tüpleri ise III-VI. segmentler arasında ve düzenli 

sıralar halindedir. Anüs dairesel, merkezde veya merkeze yakındır.  

 

 

Lineaspis striata (Newstead, 1897) 

1897, Trans. R.Ent. Soc. London: 96. 

 

Türkçe ismi: Servi beyaz kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Chionaspis straita Newstead, 1897; Lineaspis junipericola Borchsenius, 1949; Lineaspis striata 

MacGillivray, 1921; Lineaspis thelophlora Borchsenius, 1961 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu armut şeklinde, yassı, arka tarafa doğru geniş, parlak beyaz 

renkli, kabuk uzunluğu 1.8-2.0 mm ve larva derisi uçtan çıkıntılı olup, kirli sarı veya turuncu 

renklidir (Şekil 170 A). Erkek pupa kabuğu ince uzun, kenarları hemen hemen birbirine paralel, 

yaklaşık 1.0 mm uzunluğunda, beyaz renkli ve kabuk üzerinde uzunlamasına hafif çıkıntılı üç 

adet karina bulunur. Larva derisi kirli sarı renkte ve uçtan çıkıntılıdır. Ergin dişilerin vücudu sarı 

veya turuncu renkli ve düzgün iğ biçimindedir (Şekil 170 B). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur 

(Şekil 170 C). Ön stigmaların çevresinde 1-2 adet yuvarlak bezler var (Şekil 170 D). Pygidium 

geniş açılıdır. Median loblar çok küçük ve pygidium’un içine çökmüş durumdadır. Kenarları 

birbirine paralel ve alt köşelerinde iki küçük çıkıntı ve ortalarında da biraz daha uzun bir çıkıntı 

bulunmaktadır. Median loblar birbirlerinden kendi genişliklerinin en az iki katı kadar uzaklıkta 

ve aralarında loblardan daha kısa 2 adet salgı bezi dikeni bulunur. L2 iyi gelişmiş ve çift lobludur. 

L2a, median loblardan büyük, asimetrik ve uçları hafifçe yuvarlak, L2b küçük ve çok az belirgin 

bir çıkıntı şeklindedir. L3 çift ve az belirgin bir kitinsel çıkıntı şeklindedir. Dorsal’de marjinal 
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büyük salgı tüpleri, L1-L2 arasında 1, VI. segmentte 3 (2 tanesi L3’ün üzerinde) ve V. segmentte 

de 2 olmak üzere toplam 6 tanedir. Dorsal submarjinal ve submedian büyük salgı tüpleri III-V. 

segmentler arasında düzenli biçimde dizili ve ayrıca VI. segmentte 1-2 adet submedian büyük 

salgı tüpleri bulunur. Dorsal salgı tüpleri ise II. segmentten mezotoraksa kadar submarjinal 

olarak dağınık biçimde yerleşmişlerdir. Ventral’de küçük salgı tüpleri mesotorakstan III. 

abdomen segmentine kadar submarjinal olarak bulunurlar. Yine aynı segmentlerde az sayıda 

küçük salgı bezi çıkıntıları vardır. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğinden fazla ve 

pygidium’un merkezinde veya biraz altındadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 

170 E). 

 

 
Şekil 170. Lineaspis striata (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Isparta ve Mersin illerinde 

Asrceuthobium sp., Cupressus sempervirens ve Thuja occidentali üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 

1912; Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 1968; Erler, 1994; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 1996; Erler & Tunç, 2001; 

Yaşar & Küçükçakal, 2013). 
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Şekil 171. Lineaspis striata’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 19. Lineaspis striata’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 1968)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Scymnus sp.  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

Pinnaspis Cockerell, 1892 
1892, Jour. Inst. Jamaica, I: 136. 

 

Tip türü: Mytilaspis pandani Comstock, 1881. 

 

Sinonimleri: Jaapia Lindinger, 1914; Lepidaspidis MacGillivray, 1921; Lepidaspis Lindinger, 1937 (Garcia 

Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış, genellikle sarı renkli, fakat beyazdan kahverengiye 

kadar değişir, larva derisi uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu uzamış, küçük, beyaz renkli, 

keçeleşmiş, uzunlamasına üç karinalı ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudu uzamış, iğ 

şeklinde, pygidium dışındaki yan abdomen lobları çıkıntılıdır. Anten üzerinde bir adet kıl var. 

Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. Median lobların iç kenarları birbirine çok yakın 

veya birleşmiştir. L2 her zaman var ve çift loblu, L3 türlere göre var veya yok, varsa tek veya çift 

lobludur. Median loblar arasında orta salgı bezi tarakları yok, diğerleri iyi gelişmiş ve her zaman 

tek. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. Median loblar arasında büyük salgı tüpleri yok. 

Dorsal’de, marjinal büyük salgı tüpleri III-VII. segmentler arasında dizilidir. Submarjinal büyük 

salgı tüpleri az sayıda ve pygidiumda dağınıktır. Submedian ve median büyük salgı tüpleri 

yoktur. Anüs vulva ile aynı hizada veya onun hemen altındadır. 
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Pinnaspis strachani (Cooley, 1899) 

1869, Ann.Soc.Ent.Fr., (4) IX: 443. 

 

Türkçe ismi: Eğrelti otu kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Chionaspis aspidistrae gossypii Newstead, 1906; Newstead, 1908; Chionaspis gossypii Ferris & 

Rao, 1947; Chionaspis minor Cooley, 1898; Newstead, 1917; Chionaspis proxima Brain, 1920; Hemichionaspis 

aspidistrae gossypii Sanders, 1909; Hemichionaspis gossypii Hall, 1946; Hemichionaspis marchali Cockerell, 1902; 

Lindinger, 1914; Hemichionaspis minor Fulmek, 1943; Wilson, 1917; Hemichionaspis minor strachani Cooley, 

1899; Hemichionaspis proxima Leonardi, 1914; Hemichionaspis townsendi Cockerell, 1905; Pinaspis minor 

strachani Lindinger, 1957; Pinaspis strachani Lindinger, 1958; Pinnaspis aspidistrae gossypii Hall, 1946; Mayné & 

Ghesquière, 1934; Pinnaspis gossypii Hall, 1946; Pinnaspis marchali Hall, 1946; Pinnaspis minor Kuwana, 1926; 

Pinnaspis minor strachani Kuwana, 1926; Pinnaspis proxima Lindinger, 1928; Brookes, 1964; Pinnaspis 

temporaria Ferris, 1942; Pinnaspis townsendi Ferris & Rao, 1947 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu armut veya uzamış armut şeklinde kahverenkli, kabuk uzunluğu 

1.8-3.0 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve biraz daha açık renklidir (Şekil 172, 173 A). Erkek 

pupa kabuğu küçük, uzamış oval, uzunlamasına üç karinalı, beyaz, larva derisi küçük ve uçtan 

çıkıntılı ve kabuk uzunluğu 0.6-1.0 mm’dir (Şekil 172, 173 B). Ergin dişilerin vücudu sarı renkli, 

uzamış iğ şeklinde, metatoraks ve yan abdomen segmentleri belirgin şekilde çok çıkıntılıdır 

(Şekil 173 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 173 D). Ön stigmaların çevresinde çok 

sayıda yuvarlak bezler olmasına karşılık arka stigmaların çevresinde 2-6 adet yuvarlak bezler 

bulunur (Şekil 173 E). Pygidium’da median loblar iyi gelişmiş, birbirlerine çok yakın ve loblar 

yaklaşık yarısından dip kısmında birbirine kaynaşmış, iç kenarları düz, dış kenarları hafifçe üç 

çentiklidir. L2 çift loblu, iyi gelişmiş, kenarları paralel, uçları yuvarlak L2a, L2b’den daha büyük, 

L3 pygidium kenarında belirsiz bir kitinsel çıkıntı şeklindedir. Orta salgı bezi dikenleri yok. Yan 

salgı bezi dikenleri ise L1-L2 ve L2-L3 arasında birer tane, ayrıca V-VII. segmentlerin 

kenarlarındakilerin uçları sivridir. Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri IV-VII. segmentler 

arasında 7 tanedir. Submarjinal büyük salgı tüpleri de marjinal büyük salgı tüpleriyle aynı 

boyutta, I-II. segmentlede 2, III. segmentte 4-7, IV. segmentte 3-5 ve V. segmentte 1-2 tanedir. 

Pygidium’da submedian büyük salgı tüpleri yok. Sadece II-IV. segmentlerde az sayıda çok ince 

küçük salgı tüpleri var. III. segmentin üzerinde 3-4 adet uçları sivri çıkıntılar bulunur. Ayrıca 

abdomen segmentleri üzerinde küçük, yuvarlak kitinleşmiş alanlar var. Ventral’de II-III. 

abdomen segmentlerinde 4-5 adet uçları sivri çıkıntılar var. Anüs merkezde, çapı median lobların 

genişliğine eşitirt. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 173 F). 

 

 
Şekil 172. Pinnaspis strachani (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 181 

 
Şekil 173. Pinnaspis strachani (Bodenheimer, 1949’dan) 

 
Şekil 174. Pinnaspis strachani’nin Türkiye’de bulunduğu il 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: İstanbul’da Asplenium sp. ve Aspidistra elatior 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer 1949, 1952). 

 

 

Poliaspoides MacGillivray, 1921 
1921: The Coccidae, 309. 

Type species: Chionaspis simplex Green, 1899.  

Sinonimi: Natalaspis MacGillivray, 1921 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Vücut uzamış. Anten segmenti üzerinde 2 adet kıl var. Pygidium’un tamamı ve 

prepygidial segmentlerin yan tarafları kitinleşmiş. Pygidium hafifçe yuvarlak ve alt kenarları 

mazgallı (çok sayıda uçları yuvarlak kıvrımlar). Pygidium’da lob, salgı bezi tarak ve dikenleri ile 

kenarlarda kitinleşmiş alanlar yok. Salgı tüpleri dağınık durumda, dorsal salgı tüpleri 

ventral’dekilerden daha büyük. Vulva çevresi bezleri yok veya varsa 5 grup halindedir. 

 

Poliaspoides bambusae Ülgentürk & Pellizzari, 2013 

2013, Zootaxa 3694(5): 493-499. 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu oval ve beyaz renklidir. I. dönem larva derisi şeffaftır. Gövde armut 

şeklinde oval, baş ve toraks, abdomen’den daha geniştir. Gövde uzamış, ters armut şeklindedir. 

Toraks ve abdomen kenarlarında deri sklorotize olmuş, orta kısmı zarımsı yapıdadır (Şekil 175 

A). Antenler çıkıntı şeklinde ve üzerinde 2 adet kısa kıl var (Şekil 175 B). Ön stigma’da 1-4 adet 

üç bölmeli gözenekler var (Şekil 175 C). Arka stigmalar çevresinde üç bölmeli gözenekler yok, 

ama sklerotize olmuş alanın içinde 3-7 adet küçük salgı tüpleri var (Şekil 175 E). Küçük salgı 

tüpleri az ya da çok bütün vücuda dağılmış durumdadır. Toraks ve başın submarjinal alanında, 

IV. abdomen segmenti üzerinde orta alanda birbirine karşılıklı ve I-IV. abdomen segmentlerinin 

submarjinal alanlarında 4-10’lu gruplar halinde dağınık haldedir (Şekil 175 D). Deri üzerindeki 

çizgiler, pygidium kenarları üzerinde ve II-IV. ile IV-V. segmentler arasındaki alanlarda bulunur. 

Pygidium hafifçe yuvarlak, tamamı kitinleşmiş durumda. Vulva anal açıklığın hemen altındadır. 

Vulva çevresi gözenekleri yok (Şekil 175 H). Dorsal’de pygidium’un her iki tarafında üçer adet 

submarjinal büyük salgı tüpleri var (Şekil 175 G). Küçük salgı tüpleri ventral’dekiler benzer, 

herbir prepygidial segmentlerin marjinal ve submarjinal alanlarında 3-9 adetlik gruplar halinde 

dağılımış durumdadır. Her iki tarafta 3 adet marjinal ve 2 adet submarjinal kıl bulunur. 
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Şekil 175. Poliaspoides bambusae (Ülgentürk & Pellizzari, 2013’den) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Thyrsostachys siamensis üzerinde 

saptanmıştır (Ülgentürk & Pellizzari, 2013). 
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Şekil 176. Poliaspoides bambusae’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Prodiaspis Young, 1984 

1984, Young in Young & Wang: Cont. Shanghai Ins. Ent., 4: 211.  

Tip türü: Prodiaspis tamaricicola Young, 1984. 

Sinonimi: Circodiaspis Tang, 1986 (Garcia Morales et. al., 2018). 

Tanımı: Dişilerin vücudu dairesel, prosoma kitinleşmiştir. Pygidium’da salgı bezi diken veya 

tarakları yok. Vulva’nın üst tarafında bulunan anüsün kenarları kitinleşmiş bir torba 

görünümünde. Tüt abdomen segmentlerinde çok sayıda büyük salgı tüpleri var.  

 

Prodiaspis tamaricicola (Malenotti, 1916) 

1916, Redia, XI: 313. 

 

Türkçe ismi: Ilgın kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Adiscodiaspis tamaricicola Malenotti, 1916; Abiscodiaspis tamaraxicola Borchsenius, 1937; 

Rugaspidiotus tamaricicola Balachowsky, 1953; Circodiaspis tamaricola Tang, 1986; Prodiaspis tamaricicola 

Takagi ve ark., 1997 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzunca oval, oldukça konveks, kirli beyaz renkli, larva derisi uca 

yakın, sarımsı kahverenkli ve kabuk uzunluğu 1.5-2.0 mm’dir (Şekil 177 A). Erkek pupa kabuğu 

dişi ile aynı renk ve görünümde fakat ondan biraz daha küçük boydadır (Şekil 177 B). Ergin 

dişilerin vücudu sarı renkli, dairesel, baş ve toraks segmentleri belirli değil (Şekil 177 C). Anten 
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üzerinde kısa 2-4 adet kıl var (Şekil 177 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 

bireylere göre yok veya 1-2 tanedir (Şekil 177 E). Pygidium’da lob ve salgı bezi tarakları yok. 

Alt kenarları testere dişi gibi çok küçük tırtıklıdır. Pygidium dorsal’inde çok sayıda küçük boyda 

marjinal, submarjinal, submedian ve median alanlarda büyük salgı tüpleri var. Anüs pygidium 

merkezinde. Vulva çevresi bezleri yoktur (Şekil 177 F). 

 

 
Şekil 177. Prodiaspis tamaricicola (Bodenheimer, 1949’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Antalya, Bitlis, Burdur, Iğdır ve Van 

illerinde Tamarix laxa ve T. ramosissima üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Yaşar, 

1995; Yaşar ve ark., 1995; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Erler, 2004; Erler & Tunç, 2001; Zeki ve 

ark., 2004; Kaydan ve ark., 2009a). 
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Şekil 178. Prodiaspis tamaricicola’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 20. Prodiaspis tamaricicola’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Exochomus (Parexochomus) nigromaculatus Goeze, 1777 Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

 

Pseudaulacaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 305. 

 

Tip Türü: Diaspis pentagona Targioni -Tozzetti, 1885. 

 

Sinonimleri: Sasakiaspis Kuwana, 1926; Euvoraspis Mamet, 1951 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu dairesel, konveks, beyaz renkli ve larva derisi 

merkezden uzak veya uçtadır. Erkek pupa kabuğu uzamış oval, beyaz, dar, küçük, uzunlamasına 

karinalı ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudu geniş oval veya armut biçimindedir. 

Abdomen’in kenar lobları belirgin şekilde çıkıntılıdır. Antenleri birbirine çok yakın ve 

üzerlerinde birer adet kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler küçük ve çok 

sayıdadır. Pygidium kuvvetlice kitinleşmiştir. Median loblar çok iyi gelişmiş, her iki kenarından 

birden fazla çentikli, temelde birbirleriyle birleşmiş aralarında bir çift kıl bulunur. L2 ve L3 

küçülmüş ve çift lobludur. Median loblar arasında orta salgı bezi dikenleri yok, diğer loblar 

arasında birer adet iyi gelişmiş ve uçları 2-3 çatallı, pygidium’daki salgı bezi dikenlerinin ise 

uçları sivridir. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde, küçük ve çok sayıdadır. Dorsal büyük salgı 

tüpleri çok sayıda, pygidium ve ön pygidium segmentleri üzerinde birbirine yakın marjinal, 

submarjinal, ve submedian alanda dağınık durumdadır. Median loblar arasında salgı tüpleri 

yoktur. Dorsal salgı tüplerinin boyutları hemen hemen birbirine eşit, marjinal, submarjinal ve 
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submedian ve bazen de median alanda düzenli sıralar halinde dizilmişlerdir. Anüs pygidium 

merkezine yakındır. 

 

 

Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886) 

1886, Riv.Bach., 18:1. 

 

Türkçe ismi: Dut kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Diaspis pentagona Targioni Tozzetti, 1886; Diaspis amygdali Tryon, 1889; Diaspis lanatus 

Cockerell, 1892; Diaspis patelliformis Sasaki, 1894; Aspidiotus vitiensis Maskell, 1895; Diaspis lanata Green, 

1896; Diaspis gerannii Maskell, 1897; Aulacaspis pentagona Newstead, 1901; Sasakiaspis pentagona Kuwana, 

1926; Diaspis rosae geranii Lindinger, 1932; Epidiaspis vitiensis Lindinger, 1937; Aspidiotus lanatus Ferris, 1941; 

Pseudaulacaspis pentaggona Zhang, Wang & Chen, 1993; (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel, konveks, beyaz krem renkli, kabuk uzunluğu 2.0-2.8 

mm, larva derisi merkezde ve kırmızı renklidir (Şekil 179). Erkek pupa kabuğu tamamen beyaz 

ve karinalıdır. Larva derisi soluk sarı renkli, uç kısımda ve kabuk uzunluğu 0.9-1.1 mm’dir 

(Şekil 179). Ergin dişilerin vücudu sarı renkli ve geniş armut biçimlidir Vücut uzunluğu 0.9-1.5 

mm’dir (Şekil 180 A). Antenler birbirine yaklaşmış, konik ve kuvvetli bir çıkıntı halinde ve 

üzerlerinde birer adet kıl bulunur (Şekil 180 C). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 10-

18 tanedir (Şekil 180 D). Pygidium’da L1, L2 ve L3 var, L4 ise kitinimsi bir çıkıntı şeklindedir. 

Median loblar çok iyi gelişmiş, kuvvetli, konik, temelde birbirleri ile birleşmiş olup, iç ve dış 

kenarları hafifçe dalgalıdır. L2 ve L3 çift loblu ve L2’nin dış lobu küçülmüştür. Median loblar 

arasında orta salgı bezi dikenleri yok, fakat pygidium’un yan salgı bezi dikenleri iyi gelişmiş ve 

uçları çatallıdır (Şekil 180 B). Dorsal büyük salgı tüpleri kısa, çok sayıda ve düzenli sıralar 

halinde, marjinal, submarjinal ve submedian olarak pygidium’da dizilmiştir. Pygidium’un her iki 

yanında marjinal olarak çok iyi gelişmiş 6’şar adet büyük salgı tüpü bulunur. Anüs pygidium 

merkezinin biraz üzerinde ve çapı median lobların genişliğinden küçüktür (Şekil 180 A). 

 Bu türün median loblarının temelde kaynaşmış olması ve yan salgı bezi dikenlerinin 

uçlarının çatallı olması en önemli taksonomik özelliğidir. 

 

   
Şekil 179. Pseudaulacaspis pentagona (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Şekil 180. Pseudaulacaspis pentagona (Yaşar, 1990’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 

Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, 

Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde Actinidia 

deliciosa " Bruno", A. deliciosa "Hayward", A. saligna, Fraxinus excelsior, Aesculus carnea, 

Ailanthus altissima, Buxus sempervirens, Castanea sativa, Catalpa bignonioides, Cornus alba, 

Crataegus oxycantha "Rosea", Cycas japonica, Cydonia oblonga, Elaeagnus pungens, 

Eriobotrya japonica, Erythrina crista-galli, Euonymus japonicus, E. europaeus, Ficus carica, 

Forsythia intermedia, Fraxinus americana, Fraxinus excelsior, Hibiscus syriacus, Jacobaea 

maritima, Juglans regia, Koelreuteria paniculata, Maclura pomifera, Malus pumila, Melia 

azedarach, Mespilus germanica, Morus alba, M. alba "Pendula", M. nigra, M. nigra "Pendula", 

Olea europaea, Paulownia tomentosa, Pelargonium peltatum, Populus sp., Prunus armeniaca, 

P. dulcis, P. avium, P. ceracifera, P. domestica, P. dulcis, P. laurocerasus, P. persica, Pyrus 

communis, P. elaeagrifolia, Ribes aureum, Rhus thyphina, Robinia pseudoacacia, Rosa sp., 

Rubus caesus, Salix babylonica, Sophora japonica, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, 

Styphnolobium japonicum, Tamarix sp., Tilia tomentosa, Vinca major, Vitis vinifera ve Yucca 

filamentosa üzerinde saptanmıştır (Şevket, 1934; Schimitschek, 1944, 1953; Alkan, 1946, 1962, 1963; 

Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950a, 1952, 1956; Özeren, 1960b; Nizamlıoğlu, 1963; Tuatay ve ark., 1972; 

Göker, 1973; İnce ve Gürkan, 1976; Çanakçıoğlu, 1977; Tunçyürek, 1978; Kozar ve ark., 1979; Gürkan, 1980, 

1982; Kıroğlu, 1981; Yaşar, 1990; Erler, 1994; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Sekendiz 

ve ark., 1997; Uygun ve ark., 1998; Ülgentürk & Toros, 2000; Erler & Tunç, 2001; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; 

Japoshvili & Karaca, 2002; Erler, 2004; Zeki ve ark., 2004; Ülgentürk ve ark., 2008, 2009; Güncan, 2009; Hazır & 

Ulusoy, 2012; Kaydan ve ark., 2009b, 2014a; Mohammed ve ark., 2016; Kaymak & Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & 

Ulusoy, 2017; Erözmen & Yaşar, 2018; Develioğlu ve ark., 2018; Güneş, 2019; Isparta & Yaşar, 2020). 
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Şekil 181. Pseudaulacaspis pentagona’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 21. Pseudaulacaspis pentagona’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Ablerus perspeciosus 

Girault, 1916  
İzmir (Güncan & Yoldaş, 2014) 

Aphytis diaspidis 

(Howard, 1881)  
Bursa (Altay ve ark., 1972) 

Aphytis proclia  

(Walker, 1839)  

Karadeniz Bölgesi (Kıroğlu, 1981); İzmir (Güncan & Yoldaş, 2014); 

Ankara (Mohammed ve ark., 2016) 

Encarsia berlesei 

(Howard, 1906)  

Bursa (Bodenheimer, 1941; Altay ve ark., 1972); Bursa, Çanakkale, 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya (Keyder, 1952); Adana, Hatay, Mersin 

(Erkılıç & Uygun, 1995); Samsun (Kıroğlu, 1981); ? (Kozar ve ark., 

1982); Antalya (Erler & Tunç, 2001); Ankara (Ülgentürk ve ark., 

2004; Mohammed ve ark., 2016); İzmir (Güncan & Yoldaş, 2014) 

Encarsia citrina 

 (Craw, 1891)  
Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

Encarsia leucaspidis 

(Mercet, 1912) 
Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

Encyrtidae 

Epitetracnemus comis 

Noyes & Ren Hui, 1987 
Ankara (Mohammed ve ark., 2016) 

Thomsonisca amathus 

(Walker, 1838) 
İzmir (Güncan & Yoldaş, 2014) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Adalia (Adalia) bipunctata 

(Linnaeus, 1758)  
Bursa, Kocaeli, Sakarya (Altay ve ark., 1972) 
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Brumus quadripustulatus 

(Linnaeus, 1758)  
Ankara (Mohammed ve ark., 2016) 

Chilocorus bipustulatus 

(Linnaeus, 1758)  

Bursa (Bodenheimer, 1941); Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon 

(Kıroğlu, 1981); Adana, Hatay, Mersin (Erkılıç & Uygun, 1995); 

Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000; Toros, 2002; Ülgentürk ve ark., 

2004; Mohammed ve ark., 2016); Antalya (Erler & Tunç, 2001); 

Adana, Mersin (Hazır & Ulusoy, 2012); İzmir (Güncan & Yoldaş, 

2014) 

Exochomus 

(Parexochomus) 

nigromaculatus  

Goeze, 1777  

Adana, Mersin (Hazır & Ulusoy, 2012) 

Pharosymnus pharoides 

Marseul, 1868
 
 

Adana, Hatay, Mersin (Erkılıç & Uygun, 1995) 

Psyllobora 

vigintiduopunctata 

(Linnaeus, 1758)  

Bursa (Altay ve ark., 1972) 

Rhyzobius lophanthae 

(Blaisdell, 1892)  

Adana, Hatay, Mersin (Erkılıç & Uygun, 1995); İzmir (Güncan & 

Yoldaş, 2014) 

Scymnus (Mimopullus) 

flagellisiphonatus 

 (Fursch, 1969)  

Adana, Mersin (Hazır & Ulusoy, 2012) 

Scymnus sp.  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Stethorus gilvifrons 

(Mulsant, 1850)  
Adana, Mersin (Hazır & Ulusoy, 2012) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-

minor  

(Endrödy-Younga, 1968)  

Adana, Hatay, Mersin (Erkılıç & Uygun, 1995); Antalya (Erler & 

Tunç, 2001); Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000; Ülgentürk ve ark., 

2004); Adana, Mersin (Hazır & Ulusoy, 2012); İzmir (Güncan & 

Yoldaş, 2014) 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 

Chrysoperla carnea 

(Stephens, 1836)  
İzmir (Güncan & Yoldaş, 2014) 

Chrysoperla pallida 

Henry, Brooks, Duelli & 

Johnson, 2002  

Ankara (Mohammed ve ark., 2016) 

THYSANOPTERA 

Phlaeothripidae 

Karnyothrips flavipes 

(Jones, 1912)  
Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

HEMIPTERA 

Anthocoridae 

Orius (Heterorius) 

minutus (Linnaeus, 1758)  
Ankara (Mohammed ve ark., 2016) 
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ACARINA 

Hemisarcoptidae (Astigmata) 

Hemisarcoptes 

coccophagus Meyer, 1962  
İzmir (Güncan & Yoldaş, 2014) 

Hemisarcoptes malus 

(Shimer, 1868)  
Karadeniz Bölgesi (Kıroğlu, 1981) 

 

Biyolojisi ve zararı: Dut, kivi ve şeftali ağaçlarında zararlıdır. 

Kışı döllenmiş dişi halinde geçirir. İzmir İlinde şeftali bahçelerde kış ölüm oranlarının 

genelde ocak ve şubat aylarında ve yaklaşık %70 olduğu bildirilmiştir (Güncan, 2009). Dişiler 

nisan ayında, 73-287 adet arasında yumurta bırakır. Yumurtalar mayıs ayında açılır. Hareketli 

larvalar dal, sürgün ve meyvelerde kendilerini sabitleyerek beslenir. Haziran sonlarında ergin 

dişiler kanatlı ergin erkeklerle çiftleşerek temmuz ayında yumurtalarını bırakır. Ergin erkekler 

ise bir çift kanatlıdır. Bunlar beslenmez ve çiftleştikten sonra ölür. Bir dişi, ortalama 100 adet 

yumurta bırakır. II. dönemin hareketli larvaları ağustosta görülür. Bunlar eylül ayında ergin olur. 

Böylece Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde yılda 2, Ege Bölgesi ve Güney 

Anadolu’da ise 3 döl verir (Anonim, 2017d). İzmir’de I. döl mart ayının son haftasında, II. döl 

haziran ayının sonunda ve III. döl ise temmuz ortasında başladığı bildirilmiştir (Güncan, 2009).  

San-Jose kabuklu biti, ağaçların gövde, dal, sürgün, meyve, yaprak ve tomurcuklarında 

özsuyu emmek suretiyle zarar yapar. Emgi sırasında bitkiye toksik maddeler salgılar. Yaşlı 

ağaçlarda önce yaprakların dökülmesine neden olur. Daha sonra dallar kurumaya başlar. Hatta 

ileri aşamada, ağaçları tamamen kurutabilir. Zararlının bulunduğu dalın kabuğundan, 

boylamasına bir kesit alındığı zaman, kan kırmızımsı renginde emgi lekeleri görülür. Bu zarar 

şekli, San- Jose kabuklu bitinin tanınması için önemli bir özelliktir. Meyvelerde, zararlının 

beslendiği yerlerde, kırmızı lekeler oluşur. Bu lekeler, meyvelerin pazar değerini düşürür 

(Anonim, 2017d) (Şekil 105). 

 

 
Şekil 182. Pseudaulacaspis pentagona’nın şeftalideki zararı (https://plantvillage.org/topics/peach/infos) 

 Mücadelesi: 

 Biyolojik mücadele: Encarsia berlesei (Hym.: Aphelinidae) etkili bir iç parazitoitidir.  

 -Mekaniksel mücadele: Zararlı ile bulaşık dallar, budama sırasında, ot kökünden yapılmış 

veya plastik fırçalarla fırçalanmak suretiyle zararlıdan temizlenmelidir. 

-Kimyasal mücadele: Kışın yaprağını döken ağaçlara yapraksız dönemde kışlık yağlardan 

biri kullanılabilir. Sonbahar soğuk ve kış da çok sert geçmiş ise, zararlının kabuğu kalın ve sık 

dokulu bireyleri oluşur. Böyle yıllarda, kış mücadelesinin etkisi, %50-70 gibi düşük olur. Ilık 

geçen kışlarda ise %90’nın üzerinde etki elde edilir. Yazın ise zararlının hareketli larvalarına 
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karşı kontakt etkili ilaçlardan biri kullanılabilir. Ancak yaz ilaçlaması ilk dölün hareketli 

larvalarına karşı yapılmamalıdır. Çünkü bu dönemde şeftalide hasat vardır. Bu nedenle yaz 

ilaçlaması II. dölün hareketli larvalarına karşı yapılır.  

 

Unaspis MacGillivray, 1921 
1921, Coccidae: 308. 

 

Tip türü: Chionaspis acuminata Green, 1896. 

 

Sinonimleri: Amerotrachaspis MacGillivray, 1921; Graphaspis MacGillivray, 1921; Prontaspis MacGillivray, 

1921; Tegmelanaspis Chen 1983 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Bu cinse bağlı türlerin dişilerinin kabuğu düz, uzun, dar armut biçimli, genellikle orta 

kısımda uzunlamasına bir karinaya sahip, kahverengiden pembeye kadar değişen renkte ve larva 

derisi uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu dar ve uzun, uzunlamasına üç karinalı, beyaz, keçe 

gibi ve larva derisi uçtan çıkıntılıdır. Ergin dişilerin vücudu uzun, her iki uçta daralmış, 

genellikle turuncu renktedir. Anten üzerinde 1 veya daha fazla kıl bulunur. Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler var. Pygidium’da L1, L2 ve L3’ler iyi gelişmiş ve genellikle median 

loblar birbirinden hafifçe uzaklaşmış durumda, L2 ve L3 genellikle aynı yapıda ve her ikisi de çift 

lobludur. L3’ün iç ve dış lobları hemen hemen birbirine eşittir. Median loblar arasında orta salgı 

bezi dikenleri yoktur. Yan salgı bezi dikenleri diken biçimli, pygidium ve prepygidium 

segmentleri üzerinde iyi gelişmiş durumdadır. Anüs yuvarlak olup pygidium’un merkezine 

yakındır. Median lobların temelinde, marjinal büyük salgı tüpü yoktur. Dorsal büyük salgı tüpleri 

VIII. segment dahil olmak üzere tüm pygidiuma düzensiz olarak dağılmış durumdadır. Marjinal 

büyük salgı tüpleri diğerlerinden hafifçe biraz daha büyüktür. Vulva çevresi bezleri türlere göre 

yok veya 5 grup halindedir. 

 

 

Unaspis euonymi (Comstock, 1881) 

1881, Rep.Ent.U.S.Dep.Agr.: 313. 

 

Türkçe ismi: Taflan kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Chionaspis euonymi Comstock, 1881; Chionaspis evonymi Targioni Tozzetti, 1884; Chionaspis 

nemausensis Signoret, 1886; Unaspis nakayamai Takahashi & Kanda, 1939; Unaspis evonymi Bodenheimer, 1953; 

Unaspis hakayamai Borchsenius, 1966; Unaspis euconymi Tao, 1999 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu armut biçiminde, mat, hafif parlak kahverenkli, kabuk uzunluğu 

1.8-2.0 mm ve larva derisi uçtadır (Şekil 183). Erkek pupa kabuğu ince uzun beyaz, 

uzunlamasına üç karinalı, larva derisi uçta ve kabuk uzunluğu 0.8-1.0 mm’dir (Şekil 183). Ergin 

dişilerin vücudu armut şeklinde ve abdomen’in I. segmentinde maksimum genişliktedir. Vücut 

uzunluğu 1.2-2.0 mm arasında olup rengi portakal sarısıdır (Şekil 184 C). Anten üzerinde 2-3 

adet kıl bulunur (Şekil 184 D). Ön stigmaların çevresinde çok sayıda küçük yuvarlak bezler var 

(Şekil 184 E). Salgı bezi yumruları metatoraks ve I. abdomen segmenti üzerinde bulunur (Şekil 
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184 F). Pygidium iyi gelişmiş L1, L2 ve L3 bulunur. Median loblar birbirlerinden hafifçe 

uzaklaşmış durumdadır. L2 ve L3 çift loblu ve dış lobları içtekilerden daha küçüktür. V. 

segmentin kenarı dalgalı ve hafifçe kitinize olmuştur. Orta salgı bezi dikenleri yok. Yan salgı 

bezi dikenleri iyi gelişmiş ve loblar arasında genellikle bir çift, bazen de tek olarak bulunur 

(Şekil 184 B). Dorsal büyük salgı tüpleri kısa, kalın ve tüm pygidium alanına yayılmış 

durumdadır. Marjinal büyük salgı tüpleri 5 adettir. Ventral’de ise submarjinal bölgede küçük 

salgı tüpleri dağınık olarak yerleşmiştir. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 184 A). 

 

     
Şekil 183. Unaspis euonymi (Foto1 Yaşar, 1990) (Foto2: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

 
Şekil 184. Unaspis euonymi (Yaşar, 1990’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, 

Bartın, Bitlis, Burdur, Bursa, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa ve Rize illerinde 

Buxus sempervirens, Euonymus alatus, E. eurapeus, E. japonicus, E. japonicus "Argentea", E. 

japonicus "Aureus", E. japonicus "Aureo-marginata", E. japonicus "Aureo-pictus", E. latifolius, 
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Ficus benjamina "Starlight", Pistacia lentiscus, Prunus laurocerasus, Rosa sp. ve Saintpaulia 

ionantha üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950 a; Schimitschek, 1953; Özkazanç ve 

ark., 1985; Yaşar, 1990, 1995; Erler, 1994; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996, 2000; Sekendiz ve ark., 

1997; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; Zeki ve ark., 2004; Özyurt & Ülgentürk 2007; Toper-Kaygın ve ark., 2008; 

Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 2009b, 2014; Yaşar & Küçükçakal, 2013; Kaymak & Yaşar, 2017; 

Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Develioğlu ve ark., 2018; Güneş, 2019; Yaşar, 2020). 

 

 

Şekil 185. Unaspis euonymi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 22. Unaspis euonymi’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758)  Ankara (Özyurt & Ülgentürk, 2007) 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  Ankara (Özyurt & Ülgentürk, 2007) 

Chilocorus kuwanae Silvestri, 1909  Ankara (Erbaş & Ülgentürk, 2009) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus 

Linnaeus, 1758  

(Ankara Ülgentürk & Toros, 2000; Özyurt & 

Ülgentürk, 2007) 
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II. Tribus: LEPIDOSAPHIDINI Shimer, 1868 
  

1868, Trans.Amer.Ent.Soc., I: 373. 

 

 Bu tribus’e bağlı türlerin dişilerinin vücutları uzamış istiridye kabuğu şeklindedir. 

Pygidium iyi gelişmiş ve genellikle her iki yanı çentikli, geniş median loblara sahiptir. L2 her 

zaman çift lobludur. Türlerin çoğunda median loblar arasında 2 adet salgı bezi dikeni bulunur. 

Pygidium’un kenarında bulunan büyük salgı tüpleri çok iyi gelişmiş uzunluğu genişliğinin 2-3 

katı kadar ve alt kenarları ince bir halka şeklinde kitinleşmiştir. Diğer dorsal büyük salgı tüpleri 

ise kısa ve incedir.  

 

 

Lepidosaphidini Tribüsüne Bağlı Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan 

Cinslerin Teşhis Anahtarı 

 

1) -Pygidium’da salgı bezi dikenleri yok…………………………………………………...……2 

- Pygidium’da salgı bezi dikenleri var……………………………………………….....……..3 

2) -Ergin dişilerin vücudu dairesele yakın; L1 ve L2’nin dış kenarları derin çentikli; L1 ve L2’nin 

temelinde kalın paraphyse’ler var; anten üzerinde 3-4 adet kıl var …….…..Discodiaspis 

-Ergin dişilerin vücudu uzamış oval; L1 ve L2’nin dış kenarları derin çentiksiz; L1 ve L2’nin 

temelinde kalın paraphyse’ler var; anten üzerinde 2 adet kıl var…..……….Mohelnaspis 

3) -Marjinal büyük salgı tüpleri 6-7 adet....................................................................Lepidosaphes 

-Marjinal büyük salgı tüpleri 4-5 adet.........................................................................................4  

4) -L2 belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklide; median loblar arasındaki salgı bezi dikenlerinin boyu 

lobların genişliğinin 2 katı kadar……….………………………….………Mercetaspis 

-L2 belirgin; median loblar arasındaki salgı bezi dikenlerinin boyu lobların genişliğe eşit veya 

en fazla 1.5 katı kadar……………………………….…………………………………5 

5) -Baş ve pygidium genişlikleri hemen hemen birbirine eşit; median lobların arasındaki boşluk 

loblardan daha geniş; ön stigmalar çevresinde 6-8 adet yuvarlak bezler var; vücudunun 

uzunluğu en geniş yerinin yaklaşık 2 katı kadar …………………….…Acanthomytilus 

-Baş genişliği, pygidium’dan dar; median lobların arasındaki boşluk loblardan daha dar; ön 

stigmalar çevresinde 1-3 adet yuvarlak bezler var; vücudunun uzunluğu en geniş yerinin 

yaklaşık 2.5 katı kadar ………………………………………...……………Torasaspis 

 

 

Acanthomytilus Borchsenius, 1947 
1947, Dokladi.Akad.Nauk, CCCP., LXIII: 344.  

 

Tip türü: Lepidosaphes intermittens Hall, 1924 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval, genellikle açık kahverenkli, larva derisi uçtan 

çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı görünüşte, küçük fakat daha açık renklidir. Ergin 

dişilerin vücudu uzamış oval veya iğ şeklinde ve derisi zarımsı yapıdadır. Vücudun en geniş yeri 
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I. abdomen segmenti veya metatoraksdır. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. Anten 

üzerinde 2-3 adet kıl var. Median loblar iyi gelişmiş, birbirinden uzak, temelde birleşme yok. L2 

tek veya çift, L3 yok veya belirsiz kitinleşmiş bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Salgı bezi dikenleri 

iyi gelişmiş uzun ve uçları sivri, median loblar ve L1-L2 arasında bir çift olmak üzere bazı 

türlerde ön pygidium segmentlerine kadar uzanır. Vulva çevresi bezleri genellikle 5 grup 

halindedir. Median loblar arasında salgı tüpü yoktur. Marjinal büyük salgı tüpleri diğer dorsal 

salgı tüplerinden açıkça daha büyüktür. V-VII. segmentler arasında 5 adet marjinal büyük salgı 

tüpü vardır. Submarjinal büyük salgı tüpleri ise metatoraksa kadar uzanır. Ventral’de küçük salgı 

tüpleri submarjinal ve submedian olarak dizilmişler ve mesotoraksa kadar uzanır. Arka 

stigmaların etrafında çok sayıda küçük salgı tüpleri bulunur. Anüs pygidium’un merkezindedir.  

 

 

Acanthomytilus sacchari (Hall, 1923) 

1923, Bull. Min. Agr. Egypt. Techn. Sci. Serv., 36: 23. 

 

Sinonimleri: Lepidosaphes sacchari Hall, 1923; Mytilococcus sacchari Lindinger, 1936 (Garcia Morales et. al., 

2018). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu uzamış midye kabuğu şeklinde, açık kahverenkli, 2-3 mm 

uzunluğunda, I. dönem larva derisi kabuğun 1/3’ü kadar uzunlukta; erkek pupa kabuğu dişilerle 

aynı renktedir. Dişilerin vücudu beyaz renkli, uzamış oval, en geniş yeri I. abdomen seviyesinde; 

abdomen lobları hafifçe çıkıntılı fakat bu alanlarda salgı bezi dikenleri yok. Kütikula tamamen 

zarımsı yapıda; Başta antenlerin hizasında kenarda diken şeklinde konik yapılı bir tüberkül 

bulunur. Ön stigmaların çevresinde 6-8 adet yuvarlak bezler bulunur. Arkadakilerde ise yoktur. 

Pygidium’da L1 ve L2 belirgin, uzunlukları genişliklerinden fazla; L3 küçülmüş ve ucu yuvarlak 

bir kenar çıkıntısı şeklindedir. L1güçlü, paralel, simetrik değil ve her iki yanından hafifçe çentikli 

(bazı türlerde çentiksiz ve yuvarlak olabilir). Median loblar arasında kendi genişliklerinden daha 

fazla bir boşluk bulunur. Bu boşlukta loblardan daha uzun olan 2 adet salgı dikeni bulunur. L1-L2 

ve L2-L3 arasında ise dıştaki küçük diğeri ise onun 2 katı kadar uzunlukta olan ikişer adet salgı 

dikeni bulunur. L3’den sonra salgı bezi dikeni bulunmaz. L2 yuvarlak çıkıntılı yanlarda çentiği 

yok. L3 geniş, hafif çıntılı ve dış kenarları hafif tırtıklıdır. Anüs dairesel, çapı L1’in genişliğine 

eşit ve pygidium’un üst kısımlarına yerleşmiştir. Dorsalde marjinal büyük salgı tüpleri her iki 

tarafta da 5 adettir. 4 tanesi VI, VII ve VIII. segmentlerde büyük, V. segmentte ise diğerlerinden 

daha küçük bir adet bulunur. Dorsalde mikroduktlar var. III-V. segmentler arasında submedian 

ve submarjinal alanda düzenli şekilde dizilmişlerdir. Ayrıca VI. segmentte submarjinal alanda 5-

6 adet ve submedian alanda ise 4-5 adet bulunur. Metatoraks ve I., II. abdomen segmentleri 

üzerinde sadece submarjinal alanda mikroduktlar var. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde 

dizilmiş durumdadır. Abdomenin I. ve II. segmentlerinde submarjinal olarak konik şekilli salgı 

tüberkülleri vardır. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Gaziantep ve Kilis illerinde Sorghum halepense 

üzerinde saptanmıştır (Doğanlar ve ark., 2010). 
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Şekil 186. Acanthomytilus sacchari’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Discodiaspis Koroneos, 1934 
1934; Les Cochenilles de la Grèce; 88. 

 

Tip türü: Discodiaspis suaedae Koroneos, 1934 

 

Sinonimi: Protargionia Gómez-Menor Ortega, 1937 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Dişlerin vücudu dairesel, dairesele yakın veya uzamış armut biçiminde. Sefalotorasik 

bölgede zar kalınlaşmış. Ön ve arka stigmalar çevresi bezleri var. Anten üzerinde 3-4 adet kıl 

var. Vulva çevresi bezleri var veya yok. L1 ve L2 pygidium kenarında belirgin ve kalınlaşmış 

görünümdedir. 

 

 

Discodiaspis salicorniae (Gómez-Menor Ortega, 1928) 

1928, Eos. IV: 346. 

 

Sinonimleri: Protargionia salicorniae Gómez-Menor Ortega 1928; Discodiaspis suaedae Koroneos 1934 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu ovale yakın, öne doğru konveks uca doğru hafifçe basık, pütürlü, 

düzensiz, soluk yeşilimsi gri renkli, I. dönem larva derisi merkezden uzak ve koyu renkli, ventral 

zar beyaz ve bitkiye yapışık durumdadır. Kabuk uzunluğu 2.5-3 mm’dir. Erkek pupa kabuğu 

uzamış, hemen hemen düz, yeşilimsi-gri veya grimsi beyaz renkli, I. dönem larva derisi 

kahverengimsi, uç taraftan çıkıntılı, Kabuk uzunluğu 1.2-1.4 mm’dir. Ergin dişilerin vücudu 

dairesele yakın, abdomen lobları hafifçe yuvarlak ve çıkıntılı. Sefalotorasik bölgede zar hafifçe 
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kalınlaşmış. Anten üzerinde 3-4 adet kıl var. Ön stigmalar çevresi bezleri 4-6 adet, arkadakiler 

ise 2-4 adettir. Pygidium geniş, L1 açıkça belirgin, hafifçe asimetrik ve dış kenarı çentikli. L2 

kalınlaşmış pygidium kenarında hafifçe çıkıntılı, dış kenarı çentikli. VI.-VIII. segmentlerin kenar 

kısımları hafifçe kalınlaşmış. Salgı bezi dikenleri yok. Anal açıklık pygiumun merkezinde, 

dairesele yakın, genişlğii L1’e eşit. Dorsal büyük salgı tüpleri ve venral mikroduklar tüp şeklinde 

ve uçları hafifçe oval. Dorsaldeki büyük salgı tüpleri düzensiz bir şekilde pygidium’da 

prepygidial segmentlere kadar dağılmış durumda. Bunlardan I-IV. segmenttekiler submarjinal, 

diğer segmenttekiler ise submedian alanlardadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Hakkari’de tanımlanamamış bir bitki üzerinde 

saptanmıştır (Kaydan ve ark., 2014b). 

 

 

Şekil 187. Discodiaspis salicorniae’nin Türkiye’de bulunduğu il 

 

Lepidosaphes Shimer, 1868 
1868: Zeitsch. für Natur., Prag 8: 99-104. 

 

Tip türü: Mytilococcus communis Amerling, 1858. 

Sinonimleri: Mytilococcus Amerling, 1858; Mytilaspis Targioni-Tozzetti, 1868; Cornuaspis MacGillivray, 1921 

Scobinaspis MacGillivray, 1921; Cephalaspis MacGillivray, 1921; Insulaspis Mamet, 1950; Paralepidosaphes 

Borchsenius, 1962; Cornimytilus Borchsenius, 1963; Eucornuaspis Borchsenius, 1963; Pinomytilus Borchsenius 

1963; Pistaciaspis Borchsenius, 1963; Parainsulaspis Borchsenius, 1963; Palaeomytilus Borchsenius 1978 (Garcia 

Morales et. al., 2018). 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu uzamış oval veya midye kabuğu şeklinde, 

abdomen kısmı diğer bölgelerden daha geniş, genellikle kahverenkli ve larva derisi uçtan 

çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu da dişiyle aynı özellikte fakat biraz daha küçüktür. Ergin dişilerin 

vücudu uzamış oval veya iğ biçiminde, metatoraks veya I. abdomen segmenti seviyesinde 
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maksimum genişliktedir. Yan abdomen lobları genellikle çıkıntılı ve yuvarlaktır. Anten üzerinde 

2 veya daha fazla kıl vardır. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler vardır. Median loblar 

iyi gelişmiş, birbirinden uzak ve temelde birleşme yoktur. L2 var ve çift loblu, L3 ise yok veya 

küçük bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Median loblar arasında bir çift orta salgı bezi dikeni 

bulunur ve boyları genellikle loblardan daha uzundur. Ayrıca ön pygidium segmentlerine kadar 

olan bölgede türlere göre değişen sayıda yan salgı bezi dikenleri vardır. Genellikle I-II., II-III. ve 

III-IV. segmentler arasında parmak şeklinde “spur” adı verilen çıkıntılar vardır. Marjinal büyük 

salgı tüpleri diğer dorsal salgı tüplerinden daha büyüktür. Median loblar arasında salgı tüpü 

yoktur. V-VII. segmentler arasında genellikle 6 tane, bazı türlerde ise 7 adet marjinal büyük salgı 

tüpleri vardır. Marjinal büyük salgı tüplerinin alt uçları kitinleşmiş bir halka şeklindedir. Diğer 

dorsal salgı tüpleri pygidium dışında toraks segmentleri de dahil olmak üzere submarjinal, 

submedian ve median olarak dağılmış durumdadırlar. Anüs pygidium merkezi ile üst sınırı 

arasındadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. 

 

Ülkemizde saptanmış Lepidosaphes spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -Ergin dişilerin vücudu dar, baştan I. abdomen segmentine kadar kenarları birbirine paralel 

veya çok hafif genişleme var, vücudun uzunluğu metatoraksın genişliğinin 3-3.5 katı 

kadar…...………………………………………………………………………………2 

-Ergin dişilerin vücudu iğ şeklinde, dar, baştan I. abdomen segmentine kadar kenarları 

genişleyerek artmış, vücudun uzunluğu metatoraksın genişliğinin 2-2.5 katı kadar..….3 

2) -Başın ön tarafında testere dişi şeklinde, küçük ve uçları sivri çıkıntılar yok; median salgı 

dikenlerinin kenarlarında çentik yok; L2’nin dışında olan salgı bezi dikeni 2 tane; ön 

abdomen segmentleri arasında “spur” adı verilen küçük segmentler arası çıkıntılar var; 

L2’nin temelinde 1 adet submarjinal büyük salgı tüpü var………..Lepidosaphes gloverii 

-Başın ön tarafında çok sayıda testere dişi şeklinde, küçük ve uçları sivri çıkıntılar dağınık 

durumda; median salgı dikenlerinin iç kenarları testere dişi gibi çentikli; L2’nin dışında 

olan salgı bezi dikeni 1 tane; ön abdomen segmentleri arasında “spur” adı verilen küçük 

segmentler arası çıkıntılar yok; L2’nin temelinde submarjinal büyük salgı tüpü yok 

………………………………………………………………….Lepidosaphes serrifrons 

3) -Abdomen lobları dışarıya doğru parmak şeklinde az veya çok taşmış durumda………....…..4 

-Abdomen lobları dışarıya doğru hafif kavisli ama asla parmak şeklinde taşma yok….….…..8 

4) -L1-L2 arasındaki salgı dikenleri tek veya yok……………………………………………...….5 

-L1-L2 arasındaki salgı dikenleri çift………………………………………………………..….6 

5) -Dorsal marjinal salgı tüpleri her iki kenarda toplam 6 adet; L2’nin temelinde 1 adet marjinal 

büyük salgı tüpü var; L1-L2 arasındaki salgı dikenleri tek; anten segmenti üzerinde 2 

adet kıl var; L2a, median lobların uzunluğunun yarısından daha uzun 

………………………………………………………….………..Lepidosaphes beckii 

-Dorsal marjinal salgı tüpleri her iki kenarda toplam 7 adet; L2’nin temelinde 2 adet marjinal 

büyük salgı tüpü var; L1-L2 arasındaki salgı dikenleri yok; anten segmenti üzerinde 3 

adet kıl var; L2a, median lobların uzunluğunun yarısından daha kısa 

………………………………………………………..……….Lepidosaphes pistaciae 



Türkiye’deki Sert Kabuklu Bit Türleri (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) 

200 

6) -Anten segmenti üzerinde 4 adet kıl var; ön stigmalar çevresinde 10-18 adet yuvarlak bez var; 

L1-L2 ve L2-L3 arasındaki salgı bezi dikenleri yarısından itibaren birbiriyle 

birleşmiş…………………………………………………….Lepidosaphes pinnaeformis 

-Anten segmenti üzerinde 2 adet kıl var; ön stigmalar çevresinde 3-5 adet yuvarlak bez var, 

L1-L2 ve L2-L3 arasındaki salgı bezi dikenlerinde birleşme yok ……..……………….7 

7) -Abdomen segmentleri arasındaki parmak şeklindeki çıkıntıların ucunun küt; median salgı 

bezi dikenleri median loblardan uzun; median lobların dibinde üçgen şeklinde çok 

belirgin kitinleşmiş bir alan yok; VII. segmentteki L1-L2 arasındaki marjinal büyük salgı 

tüpünün üzerinde submarjinal olarak büyük salgı tüpü yok………..Lepidosaphes ulmi 

-Abdomen segmentleri arasındaki parmak şeklindeki çıkıntıların ucunun sivri; median salgı 

bezi dikenleri median loblardan kısa; median lobların dibinde üçgen şeklinde çok 

belirgin kitinleşmiş bir alan var; VII. segmentteki L1-L2 arasındaki marjinal büyük salgı 

tüpünün üzerinde submarjinal olarak da 5-6 adet büyük salgı tüpü var 

……………………………………………………………....…Lepidosaphes malicola 

8) -Pygidium’un alt kenarı düz, ikizkenar yamuk şeklinde; submedian büyük salgı tüpleri VI. 

segmentte 2 adet…………………………………….…………………………………9 

- Pygidium’un alt kenarı oval; submedian büyük salgı tüpleri VI. segmentte 4-12 adet ….....10 

9) -Median lobların kenarları çentiksiz, oval şekilli; median loblar arasındaki salgı dikenleri boyu 

loblardan uzun; ayrıca L1-L2 arasında ve L3’den hemen sonra da ikişer adet salgı bezi 

dikeni var……………………….………………………...…..Lepidosaphes newsteadi 

-Median loblar her iki kenardan çentikli; median loblar arasındaki salgı dikenlerinin boyu 

loblara eşit veya kısa; ayrıca L1-L2 arasında ve L3’den hemen sonra da birer adet salgı 

bezi dikeni var……………………….…………………..……….Lepidosaphes juniperi 

10) -Baş, pygidium ile hemen hemen eşit genişlikte; submedian büyük salgı tüpleri VI. 

segmentte 5-6 adet; L1-L2 arasında 2 adet (biri uzun, diğeri kısa) salgı bezi dikeni var 

…………………………………….……………………………..Lepidosaphes granati 

-Başın genişliği pygidium’dan daha dar; submedian büyük salgı tüpleri VI. segmentte 4-12 

adet; L1-L2 arasında 1 adet salgı bezi dikeni var….…....…Lepidosaphes conchiformis 

 

 

Lepidosaphes beckii (Newman, 1869) 

1869, The Entomologist 4: 217-218. 

 

Türkçe ismi: Turunçgil virgül kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Coccus anguinus Boisduval, 1868; Coccus beckii Newman, 1869; Aspidiotus citricola Packard, 

1869; Mytilaspis flavescens Targioni Tozzetti, 1876; Mytilaspis citricola Comstock, 1881; Mytilaspis citricola 

tasmaniae Maskell, 1897; Mytilaspis beckii Cockerell, 1899; Mytilaspis tasmaniae Cockerell, 1899; Mytilaspis 

pinnaeformis Newstead, 1901; Lepidosaphes pinnaeformis Kirkaldy, 1902; Lepidosaphes fulva Souza da Camara, 

1906; Lepidosaphes pinniformis Lindinger, 1910; Lepidosaphes citricola Vayssière, 1921; Mytilaspis anguineus 

Newstead, 1913; Mytilococcus piniformis Lindinger, 1936; Mytilococcus beckii Lupo, 1939; Lepidosaphes pinifolii 

Balachowsky, 1954; Cornuaspis beckii Borchsenius, 1963; Parlatoria beckii Traboulsi & Benassy, 1965 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 201 

Tanımı: Dişilerin kabuğu uzamış, midye şeklinde, hafifçe konveks, uca doğru geniş ağızlı, açık 

kahverengi veya soluk sarı esmer renklidir. Larva derisi uçtan çıkıntılı ve açık kahverenkli, 

kabuk uzunluğu 2.4-3.5 mm’dir. Erkek pupa kabuğu açık kahverenkli kısa ve düz, kabuk 

uzunluğu 0.8-1.4 mm’dir (Şekil 188). Ergin dişilerin vücudu çok açık sarı veya beyaz, pygidium 

kırmızımsı veya koyu esmer renklidir. Ergin dişilerin vücudu uzamış, iğ şeklinde, abdomen 

lobları çok belirgin şekilde çıkıntılıdır. I. abdomen segmenti vücudun en geniş yeridir (Şekil 189 

A). Yan abdomen lobları arasında segmentler arası parmak şeklindeki çıkıntılar yoktur. Anten 

üzerinde 2 adet kıl vardır (Şekil 189 B). Ön stigmaların çevresinde 6-10 adet yuvarlak bezler 

bulunur (Şekil 189 C). Dorsal’de başın kenarlara yakın kısımlarında 2 adet ve ayrıca I-IV. 

segmentlerde birer adet kitinleşmiş dairesel lekeler bulunur (Şekil 109 F). Ventral’de I. abdomen 

ve toraks segmentlerinde submarjinal olarak gruplaşmış vücut içi yumru ve diken şeklindeki 

salgı bezi çıkıntıları vardır (Şekil 109 G). Pygidium’da L1 ve L2 var. Median loblar güçlü, 

çıkıntılı, geniş üçgen biçiminde, genişliği uzunluğundan fazla ve kenarları tırtıklıdır. L2 çift loblu 

L2a, L2b’den daha büyük ve uçları yuvarlaktır. Salgı bezi dikenleri iyi gelişmiş, loblardan daha 

uzun ve diken şeklindedir. Median lobların arasında bir çift, L1-L2 arasında 1, L2b’nin dış 

kenarında 1, VI. segmentte 2, V. segmentte 1 tanedir (Şekil 189 K). Ayrıca II-IV. abdomen 

segmentlerinin herbirinde diğerlerinden daha kısa ve uçları hafifçe küt 4-5’er adet salgı bezi 

dikeni bulunur (Şekil 109 J). Marjinal salgı tüpleri büyük ve alt uçları belirgin şekilde 

kitinleşmiş, L1-L2 arasında 1, VI. ve VII. segmentlerde ikişer ve V. segmentte 1 adet olmak üzere 

toplam 6 tanedir. Küçük salgı tüpleri pygidium’da çok sayıda submarjinal ve submedian olarak 

dizilmişlerdir. Ventral’de küçük salgı tüpleri yok. Anüs dairesel, çapı median lobların 

genişliğinden daha büyüktür. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 189 J).  

 

     

Şekil 188. Lepidosaphes beckii (https://www.inaturalist.org/taxa/330227-Lepidosaphes-beckii) 
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Şekil 189. Lepidosaphes beckii (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Hatay, 

İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla ve Rize illerinde Citrus aurantium, C. limon, C. medica, 

C. reticulata, C. sinensis, Malus pumila, Rosa sp. ve Spartium junceum üzerinde saptanmıştır 

(Alkan, 1946, 1962; İyriboz, 1938; Bodenheimer, 1949; Düzgüneş, 1958; Anbaroğlu, 1961; Gül-Zümreoğlu, 1972; 

Tunçyürek, 1976; Soylu & Ürel, 1977; Bozan ve ark., 1979; Yaşar, 1995; Uygun ve ark., 1998; Bayındır & Karaca, 

2015b). 

 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 203 

 

Şekil 190. Lepidosaphes beckii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 23. Lepidosaphes beckii’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis lepidosaphes Compere, 1955  İzmir, Muğla (Soydanbay, 1976) 

Aphytis proclia (Walker, 1839)  
Adana, Antalya, Hatay, Mersin (Soylu ve 

Ürel, 1977); Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

 

Lepidosaphes conchiformis (Gmelin, 1790) 

1790, Syst. Nat. Ed., 13. I: 2221. 

 

Sinonimleri: Coccus conchiformis Gmelin, 1790; Diaspis conchiformis Targioni Tozzetti, 1867; Mytilaspis 

saliceti Targioni Tozzetti, 1868; Mytilaspis ficus Signoret, 1870; Mytilaspis conchiformis Signoret, 1870; Mytilaspis 

minima Newstead, 1897; Lepidosaphes minima Fernald, 1903; Mytilaspis ficifolii Berlese, 1903; Lepidosaphes ficus 

Fernald, 1903; Lepidosaphes ficifolii Sanders, 1906; Lepidosaphes ficifoliae ulmicola Leonardi, 1907; Insulaspis 

minima Hall, 1922; Lepidosaphes rubri Thiem, 1931; Lepidosaphes conchiformis ulmi Koroneos, 1934; 

Mytilococcus ficifoliae Lupo, 1939; Mytilococcus conchiformis Lupo, 1939; Mytilococcus ficifoliae ulmicola Lupo, 

1939; Lepidosaphes rubi Pflugfelder, 1939; Mytilococcus minimus Bodenheimer, 1943; Mytilococcus conchyformis 

Bodenheimer, 1949; Lepidosaphes conchyformis minima Balachowsky, 1954; Lepidosaphes turkmenica 

Borchsenius & Bustshik, 1955; Lepidosaphes conchiformioides Borchsenius, 1958; Mytilaspis conchiformioides 

Borchsenius, 1963; Mytilaspis rubri Borchsenius, 1963; (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu koyu kahverengi, uzamış midye şeklinde, konveks, larva derisi 

uçtan çıkıntılı ve sarı renklidir. Ventral zar beyaz ve üst kabuğa yapışık, kabuk uzunluğu 1.2-2.8 

mm, genişliği 0.5-0.6 mm’dir. Erkek pupa kabuğu kısa, kenarları bir dereceye kadar paralel, 
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rengi dişi kabuğu ile aynı, kabuk uzunluğu 0.8-1.2 mm’dir (Şekil 191 A, B, 192). Ergin dişilerin 

vücudu açık pembe veya menekşe renkli, uzamış, iğ şeklinde yan abdomen lobları oldukça zayıf 

şekilde çıkıntılı ve kutikula tamamen zarımsı yapıda ve 1.0-1.3 mm uzunluğunda ve 0.4-0.6 mm 

genişliğindedir (Şekil 191 C). Anten üzerinde 2-4 adet kalın kıl bulunur (Şekil 191 D). Ön 

stigmaların yanında 1-7 adet yuvarlak porlar bulunur (Şekil 192 E). Salgı bezi dikenleri, median 

loblar arasında ve onlardan kısa bir çift, L1-L2 arasında 1 ve IV-VII. segmentlerde toplam 6-7 

tanedir. Diken şeklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları metatoraksta 4-7 tane, I. abdomen 

segmentinde 8-10 tane, II. ve III. segmentlerde ise 3-4 tanedir (Şekil 191 F). Segmentler arası 

parmak biçiminde çıkıntılar yoktur. Pygidium’da median loblar çok iyi gelişmiş, çıkıntılı, 

uzunluğu genişliğinden daha fazla vesalgı dikenlerini geçer; dış kenarında 2, iç kenarında ise 1 

adet çentik bulunur. Lobların ucu yuvarlaktır. L2 çift loblu ve her ikisi de üçgen şeklindedir. L2a, 

L2b’den daha büyüktür. L3 çok küçülmüş 3-4 adet diş şeklindedir (Şekil 191 H). Marjinal büyük 

salgı tüpleri, L1-L2 arasında 1 adet olmak üzere IV-VII. segmentlerle birlikte 6 tanedir. Dorsal’de 

submarjinal salgı tüpleri mesotorakstan VI. segmente kadar, submedian salgı tüpleri ise VI. 

segmentte 4-12 adet ve dağınık gruplar halindedir. Ventral’de pygidium’da küçük salgı tüpleri 

çok az sayıda, metatoraksta ise 20-22 tanedir. I. ve II. abdomen segmentlerinde de submarjinal 

olarak grup halinde küçük salgı tüpleri bulunmaktadır. Anüs dairesel, median lobların 

genişliğinden daha dar ve pygidium’un üst kenarına yakındır. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halindedir (Şekil 191 G). 

 
Şekil 191. Lepidosaphes conchiformis (Yaşar, 1995’dan) 
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Şekil 192. Lepidosaphes conchiformis (http://faluke.blogspot.com/2016/04/lepidosaphes-conchiformis.html) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, 

Denizli, Mersin ve Niğde illerinde Acacia sp., Celtis sp., Ficus carica, Rhamnus sp., Ulmus 

glabra ve U. procera üzerinde saptanmıştır (Ülkümen ve ark., 1948; Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 

1950b; Erdem, 1968; Tuatay ve ark., 1972; Gül-Zümreoğlu, 1972; Erler, 1994; Yaşar, 1995; Karsavuran ve ark., 

2001; Akşit ve ark., 2003; Kumral ve ark., 2004; Gençer ve ark., 2005; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017). 

 

 

Şekil 193. Lepidosaphes conchiformis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 24. Lepidosaphes conchiformis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Synharmonia conglobata Linnaeus, 1759  Bursa (Kumral ve ark., 2004) 

Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778)  Bursa (Kumral ve ark., 2004) 

Scymnus interribitis (Goeze)  Bursa (Kumral ve ark., 2004) 

Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777) Bursa (Kumral ve ark., 2004) 
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Lepidosaphes gloverii (Packard, 1869) 

1869, Guide, Study Ins., 527. 

 

Türkçe ismi: Turunçgil uzun kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Aspidiotus gloverii Packard, 1869; Mytilaspis gloverii Comstock, 1881; Mytilaspis pallida Kuwana, 

1909; Mytiella sexspina Froggatt, 1914; Coccus gloverii Essig, 1931; Mytilococcus gloverii Lindinger, 1936; 

Opuntiaspis sexspina Lindinger, 1937; Insulaspis gloverii Borchsenius, 1963; Cornuaspis gloverii Alayo Soto, 

1976; Mytilella sexspina Gill, 1997; Mitiella sexpina Danzig & Pellizzari, 1998 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dar uzamış, midye kabuğu şeklinde, konveks, koyu kahverengi, 

hafifçe parlak, larva derisi sarımsı-kahverenkli, ventral zar beyaz ve kabuk uzunluğu 2.5-3.1 

mm’dir (Şekil 194, 195 A). Erkek pupa kabuğu dar ve uzun, küçük, kabuk uzunluğu 1.4 mm’dir 

(Şekil 194, 195 B). Ergin dişilerin vücudu dar, baştan I. abdomen segmentine kadar kenarları 

birbirine paralel ve alt kısmı köşelidir. Bu çizginin altındaki abdomenin serbest segmentlerinin 

lobları hafifçe çıkıntılı ve dışarıya taşmış ve tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 195 C). Anten 

üzerinde 2 adet uzun kıl bulunur (Şekil 195 D). Ön stigmaların çevresinde 2-4 adet yuvarlak 

bezler var (Şekil 195 E). Ön abdomen segmentleri arasında “spur” adı verilen küçük segmentler 

arası çıkıntılar var (Şekil 195 F). L1, L2 ve L3 var. Median loblar düzenli, simetrik, çıkıntılı, 

lateral çentikler (yan tarafındaki girintiler) simetrik ve ucu yuvarlaklaşmıştır. L2a, L2b ile aynı 

şekilde fakat daha büyüktür. L3 birleşik bir (testere gibi dişli) çıkıntı şeklindedir. Median loblar 

arasında 2 adet kuvvetli ve uzun orta salgı bezi dikeni bulunur. Ayrıca L1-L2 arasında da 2 adet 

iyi gelişmiş yan salgı bezi dikeni vardır. Diğer yan salgı bezi dikenleri VII. ve IV. segmentler 

arasında ve 8 tanedir. III. ve IV. segment loblarının kenarında 2 adet yan salgı bezi dikeni 

bulunur (Şekil 195 H). Dorsal’de büyük salgı tüpleri, segmentlerin arasında köşelerde birer adet 

olmak üzere herbir tarafta 6’şar tanedir. IV. segmentin submedian büyük salgı tüplerinin altucu 

oval 5-6 adet ve düzenli sıralar halinde dizilidir. V. segmentteki büyük salgı tüplerinin 3-4 tanesi 

submarjinal, 10-12 tanesi de submedian olarak dizilmişlerdir. I. büyük salgı tüpünün üstündeki 

(VII. segmentin üzerinde ) submarjinal olarak diğerlerinden daha küçük bir adet salgı tüpü var. 

II. ve IV. segmentler üzerindeki salgı tüpleri submarjinal olarak dizilmişlerdir. Bunlar submedian 

bölgedeki salgı tüpleri ile aynı görünümdedir Ventral küçük salgı tüpleri dağınık haldedir. 

Ventral’de II-III. ve III-IV. segmentler arasında diken şeklinde “spur” adı verilen çıkıntılar var. 

III. ve IV. ön pygidal segmentler ve pygidium’un üzerinde ventral’de küçük salgı tüpleri yok, 

fakat prosoma üzerinde çok fazla vardır. Yumru şeklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları konik, 

I. abdomen segmentinde 8-12 adet ve metatorakstaki arka stigmaların çevresinde ise 4-6 tanedir. 

Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 195 G). 

 
Şekil 194. Lepidosaphes gloverii (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepidosaphes_gloverii.jpg) 
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Şekil 195. Lepidosaphes gloverii (Yaşar, 1995’dan) 

 
Şekil 196. Lepidosaphes gloverii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Artvin, İzmir, Mersin ve Rize 

illerinde Citrus aurantium, C. limon ve C. sinensis üzerinde saptanmıştır (Alkan 1946; İyriboz, 1940; 

Bodenheimer 1949, 1953; Aysu, 1950b; Düzgüneş, 1958; Bozan ve ark., 1979; Bayındır & Karaca, 2015; Çalışkan-

Keçe & Ulusoy, 2017). 

 

Lepidosaphes granati Koroneos, 1934 

1934, Coccid. Grèce: 72-73. 

 

Sinonimleri: Lepidosaphes conchyformis granati Koroneos 1934; Mytilococcus granati Lupo, 1939; 

Lepidosaphes crataegi Borchsenius, 1949; Lepidosaphes turanica Balachowsky, 1954; Mytilaspis granati 

Borchsenius, 1963 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişi kabuğu kahverengi, 1.5-2.6 mm uzunluktadır. Erkek pupa kabuğu uzamış, 1-1.2 

mm uzunluğundadır. Ergin dişi hafifçe oval, deri tamamen zarımsı yapıdadır. Antenler 2 kısa 

kıllıdır. Ön stigmalar etrafında 1-3 adet veya bazılarında hiç yuvarlak bezler bulunmaz, arka 

stigmalar etrafında 1-2 adet yuvarlak bezler bulunur; stigmalar etrafında stigmalar ile ilişkili 

küçük kanallar bulunur. Dorsal kanallar abdomende sıralar halinde dizilmiştir. pygidium kısmen 

kitinleşmiştir; L1geniş, üç loblu bir görünüme sahip, çıkıntılı, simetriktir. L2 iki loblu L1’den çok 

küçük, konik ve sivri uçludur; L3 yok veya 2. ve 3. makroduktların altında kitinleşmiş bir kenar 

gibidir. Orta salgı bezi dikenleri bir çift ve loblardan daha uzundur. Ayrıca L1-L2 arasında (1 

çift), L2-L3 arasında (1 çift), L3’den hemen sonra (1 çift), IV.-V. segmentlerde de birer çift 

bulunur. Bunlardan median ve L1-L2 arasındakiler diğerlerinden daha kısadır. Büyük salgı tüpleri 

güçlü, alt açıklıkları oval ve belirgin şekilde kitinleşmiştir. Median makrodukt yok. Marjinal 

makroduktlar, L1-L2 arasındaki boşluğun temelinde 1 adet; L3’ün temelinde 2 adet ve VI. 

segmentte 2 ve V. segmentte de 2+1 şeklinde dizilmişlerdir. VI. segmentteki büyük salgı tüpleri 

submedian alanda düzenli şekilde ve 5-6 adettir. Diğerleri submarjinal vr submedian alanlarda 

dağılmış durumdadır. Ventral’de iplik şeklinde az sayıda mikrodukt bulunur. Anüsün çapı L1’in 

genişliğine eşit ve pygidium’un alt kenarına daha yakındır. segmentler arasında "spur" adı 

verilen diken biçiminde çıkıntılar yok. Vulva çevresi bezleri 5 grup şeklinde dizilidir. 

 

 

Şekil 197. Lepidosaphes granati’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Antalya, Bitlis, Hakkâri, Iğdır ve Van 

illerinde Celtis sp., Crataegus sp., Ficus carica, Platanus orientalis, Punica granatum Quercus 

sp. ve Ulmus sp. üzerinde saptanmıştır (Erler ve ark., 1996; Zeki ve ark., 2004; Kaydan ve ark., 2009b). 

 

 

Lepidosaphes juniperi Lindinger, 1912 

1912, Die Schildläuse: 188. 

 

Sinonimleri: Mytilococcus juniperi Bodenheimer, 1943; Insulaspis juniperi Borchsenius, 1963 (Garcia Morales 

ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu küçük, dar, ince virgül şeklinde kıvrık, kahverenkli, larva derisi 

uçtan çıkıntılı, sarımsı-kahverenkli ve kabuk uzunluğu 1.5-2.5 mm’dir (Şekil 198 A). Erkek pupa 

kabuğu açık kahverenkli, ince uzun, küçük, larva derisi uçtan çıkıntılı ve uzunluğu 1.2 mm 

civarındadır (Şekil 198 B). Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, sarı renkli ve pygidium hafifçe 

kitinimsi yapıdadır (Şekil 198 C). Anten üzerinde 2-3 adet kısa kıl var (Şekil 198 D). Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 1-3 tanedir (Şekil 198 E).  

 
Şekil 198. Lepidosaphes juniperi (Yaşar, 1995’dan) 
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Pygidium’da median loblar simetrik, her iki kenarında birer çentik var ve uçları 

yuvarlaktır. Aralarındaki boşluk hemen hemen kendi genişlikleri kadardır. L2 çift loblu, L2a, 

median loblar kadar iyi gelişmiş, simetrik ve uçları yuvarlak, L2b daha küçük, dar ve ucu 

yuvarlaktır. Median loblar arasında uzunluğu loblara eşit veya kısa 2 tane, ayrıca L1-L2 arasında 

ve L3’den hemen sonra da birer adet salgı bezi dikeni var. Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri 

kısa kalın, L1-L2 arasında 1 tane, L2’den hemen sonra ve V. segmentte birer çift, IV. segmentte 1 

adet olmak üzere her iki yanda 6’şar tanedir. Submedian büyük salgı tüpleri VI. segmentte 2-4, 

III., IV. ve V. segmentlerde 3-4 tanedir (Şekil 198 G). segmentler arasında "spur" adı verilen 

diken biçiminde çıkıntılar yok. Anüs dairesel, çapı hemen hemen median lobların genişliğine 

eşit, pygidium merkezi ile üst sınırı arasındaki uzaklığın ortasındadır. Vulva çevresi bezleri 5 

grup halindedir (Şekil 198 F). 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Amasya, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Konya 

illerinde Cedrus libani, Pinus nigra, Juniperus excelsa ve Thuja occidentalis üzerinde 

saptanmıştır (Lindinger, 1912; Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950b; Erdem, 1968; Ülgentürk ve ark., 2012a; 

Ülgentürk ve ark., 2019). 

 

 
Şekil 199. Lepidosaphes juniperi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

 

Lepidosaphes malicola Borchsenius, 1947 

1947, Dok. Akad. Nauk Army. SSSR 7: 142. 

 

Türkçe ismi: Elma virgül kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimleri: Lepidosaphes kirgisica Borchsenius, 1949; Lepidosaphes kalandadzei Hadzibejli, 1957; 

Mytilococcus kirgisica Lindinger, 1957 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişi ve erkeklerin kabuğu Lepidosaphes ulmi’ye benzer yapıda, uzunlukta ve renktedir. 

Bazı dişilerin kabuğu açık kahverengidir (Şekil 200). Genel özellikleri L.ulmi’ye benzer. Ondan 
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birkaç zayıf karakter ile ayrılır. Anten üzerinde 2 adet uzun kıl bulunur. Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler ortalama 3-5 tanedir. Abdomen segmentleri arasındaki etli çıkıntılar 

(Tüberküller) çok belirgin, konik veya üçgenimsi fakat asla diken şeklinde değildir. Yuvarlak 

nokta şeklindeki yapılar sadece dorsal düzeyde bulunur. Dairesel leke şeklindeki koyu yapılar ise 

II-V. segmentler arasında bulunur. Pygidium’da L1 güçlü, paralel, simetrik, çıkıntılı, boyunun 

tam ortasında her iki kenardan içeriye doğru derin çentikli, uçları yuvarlak ve sanki üç loblu bir 

görünüme sahiptir. L2a güçlü, yuvarlak, çentiksiz, çıkıntılı, L2b çok küçük, pygidium kenarı ile 

aynı hizada, L3 yok. Salgı bezi dikenleri normal L.ulmi’de olduğu gibi fakat biraz daha küçük, bu 

özellik yan salgı bezi dikenlerinde daha belirgindir. Prepygidial segmentler üzerinde L.ulmi’de 

olduğu gibi salgı bezi dikenleri vardır. II. ve IV. lobların üzerinde belirsiz şekilde az sayıda ve 

ince uzun olarak bulunur. Pygidium’un her iki yanında V-VII. segmentler arasında 6’şar adet 

marjinal büyük salgı tüpleri var. Mikroduktlar dorsalde pygidium’un submarjinal ve submedian 

alanında ve çok sayıda, küçük, kısa ve alt açıklığı oval ve pygidium’da boyuna şekilde 

dizilmişlerdir. Bir grup mikroduktlar submarjinal olarak VII. segmentte L1’in hemen üzerinde 7-

10 adet (L.ulmi’de yok) Bu grubun en üstte olanı vulva’ya ulaşmaz. İkinci grup ise submarjinal 

ve submedian alanında ve çok sayıda (submarjinal ve submedian alanında ve çok sayıda 

(L.ulmi’de olduğu gibi) yaklaşık 30-40 adet, VI. ve VII. segmentler arasındaki II. Makroduktun 

üst kısmından anüsün hizasına kadar devam eder. 3. grup daha düzenli ve ayrıca düzensiz şekilde 

V. segment dikişlerinin üzerinde dizili olarak bulunur. Dorsalde prepygidial segmentler üzerinde 

pygidium’dakilere benzer şekilde mikroduklar bulunur. Bunlar kenardan median alana kadar 

olan bölgedeki dilişler üzerinde dizili durumdadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde 10-11 

(26-33) 25-30 şeklinde dizilmişlerdir. Pygidium’un ventralindeki mikroduktlar çok ince. 

Metatoraksda salgı bezi çıkıntıları (tüberkülleri) var. Ayrıca I. abdomen segmentinde (7-10 adet), 

II. segmentte (4-5 adet) ve III. segmentte salgı bezi dikenleri gibi ince ve uçları sivridir. Anüs 

pygidium’un üst kısmına yakın ve vulva çevresi bezleri ile aynı hizadadır. 

 

Not: Lepidosaphes malicola, L.ulmi’den L1 ve L2’nin şekilleri; VII. segmentteki dorsal 

mikroduktların varlığı; ventral’de pygidium ve IV. abdomen sagmentlerindeki mikroduktların 

yokluğu; ventral’de I. ve II. segmentte az sayıda küçülmüş salgı bezi çıkıntılarının 

(tüberküllerin) yokluğu ve segmentler arasındaki parmak şeklindeki çıkıntıların ucunun küt 

olmasıdır. 

 

Şekil 200. Lepidosaphes malicola (http://agro.bg/videos/article11716.html) 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ağrı, Ankara, Bitlis, Burdur, Hakkâri, Iğdır, 

Isparta, Kayseri, Muğla ve Van illerinde Acer negundo, Aesculus hippocastaneum, Cotoneaster 

horizontalis, Crataegus sp., Elaeagnus angustifolia, Juglans regia, Malus pumila, Fraxinus 

excelsior, Parthenocissus sp., Populus sp., Prunus armeniaca, P. domestica, P. mahalep, P. 



Türkiye’deki Sert Kabuklu Bit Türleri (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) 

212 

persica, P. serrulata, Pyrus communis, Quercus sp., Rosa sp. ve Salix sp. üzerinde saptanmıştır 

(Uygun ve ark., 1998; Japoshvili & Karaca, 2002; Zeki ve ark., 2004; Kaydan ve ark., 2009b; Develioğlu ve ark., 

2018; Isparta & Yaşar, 2020). 

 

Şekil 201. Lepidosaphes malicola’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 25. Lepidosaphes malicola’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanı 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

 

 

Lepidosaphes newsteadi (Šulc, 1895) 

1895, Véstn. Kr. Ceské Spol. Náuk. XLIX:8, 19. 

 

Sinonimleri: Mytilaspis newsteadi Šulc, 1895; Mytilococcus newsteadi Lindinger, 1936; Insulaspis newsteadi 

Borchsenius, 1963; Leucaspis newsteadi Soria ve ark., 2000 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu, dar ve uzamış midye şeklinde, kenarları bir dereceye kadar 

paralel, kahverengi veya açık kahverengi ve kabuk uzunluğu 2-3 mm ve larva derisi uçtan 

çıkıntılı ve sarı renklidir  (Şekil 202 A). Erkek pupa kabuğu ince uzun, açık sarımsı kahverenkli 

ve kabuk uzunluğu 0.9-1.2 mm ve larva derisi uçtan çıkıntılı ve sarı renklidir (Şekil 202 B). 

Ergin dişi soluk sarı renkli, dar uzun, en geniş yeri metatorakstadır. Pygidium’un ucu düz, 

pygidium dışında vücudu zarımsı yapıdadır. Abdomen segmentleri belirgin, fakat fazla çıkıntılı 

değildir (Şekil 202 C). Anten üzerinde 2 adet kıl bulunur (Şekil 202 D). Ön stigmaların 

çevresinde 3-6 adet yuvarlak bezler vardır (Şekil 202 E). Pygidium’un VII. ve VIII. segmentleri 

düz bir hat üzerinde olduğu için L1 ve L2 aynı hizadadır. Median loblar iyi gelişmiş, pygidium 

kenarından çıkıntılı, uçları yuvarlak ve dış kenarında bir adet çentik bulunur. Median lobların 

arasındaki boşluk, lobların genişliğinden daha fazladır. L2 çift loblu, L2a, L2b’den büyük, L1’den 

ise biraz küçük, her iki lobu da uçta yuvarlak ve L3 belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklindedir. 
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Median lobların arasında onlardan biraz daha uzun 2 adet orta salgı bezi dikeni, ayrıca L1-L2 ve 

L2-L3 arasında birer çift, V. segmentte bir tane, III. ve IV. segmentlerde 3-4 adet yan salgı bezi 

dikeni bulunur (Şekil 202 G). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2 arasında 1, L2, L3 

arasında ve V. segmentte yanyana ikişer ve IV. segmentte de 1 adet olmak üzere her iki yanda 

toplam 6’şar tanedir. Submarjinal büyük salgı tüpleri metatorakstan V. abdomen segmentine 

kadar az sayıda olmasına karşılık submedian büyük salgı tüpleri II. segmentten VI. segmente 

kadar her segmentte 3-4 adet olarak dizilmişlerdir. Ventral’de küçük salgı tüpleri torakstan II. 

abdomen segmentine kadar marjinal olarak dağınık gruplar halinde yerleşmişlerdir. Segmentler 

arasında "spur" adı verilen diken biçiminde çıkıntılar yok. Vulva çevresi bezleri 4-5 grup 

halindedir (Şekil 202 F). 

 

 
Şekil 202. Lepidosaphes newsteadi (Yaşar, 1995’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Çankırı, Isparta, İstanbul, Kastamonu ve Konya 

illerinde Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana, A. pinsapo, Picea pungens ve Pinus nigra 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1953; Erdem, 1968; Selmi, 1979; Japoshvili & Karaca, 2002; 

Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 2014a). 

 

 
Şekil 203. Lepidosaphes newsteadi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 26. Lepidosaphes newsteadi’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis phoenicus DeBach & Rosen, 1976  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Encarsia leucaspidis (Mercet, 1912)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Encyrtidae 

Parasaulea trjapitzin Hoffer, 1968  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758  Marmara Bölgesi (Selmi, 1979) 

 

 

Lepidosaphes pinnaeformis (Bouché, 1851) 

1851, Ent.Zeitg.Stettin., XII:111. 

 

Sinonimleri: Aspidiotus pinnaeformis Bouché, 1851; Mytilaspis pinnaeformis Signoret, 1870; Mytilaspis machili 

Maskell, 1898; Lepidosaphes machili Fernald, 1903; Lepidosaphes pinnaeformis Green, 1905; Lepidosaphes 

tuberculata Malenotti, 1916; Lepidosaphes tubercolata Leonardi, 1920; Lepidosaphes tuberculatus Green, 1921; 

Scrupulaspis machili MacGillivray, 1921; Parlatoria pinnaeformis Bodkin, 1922; Lepidosaphes cymbidicola 

Kuwana, 1925; Lepidosaphes ezokihadae Kuwana, 1932; Lepidosaphes cinnamomi Takahashi, 1933; Lepidosaphes 

piniformis Lindinger, 1934; Mytilococcus piniformis Lindinger, 1936; Mytilococcus tuberculata Lupo, 1939; 

Lepidosaphes pinniformis Schmutterer, 1952; Eucornuaspis machili Borchsenius, 1963; Mytilococcus machili 

Zahradník, 1977; Eucornuaspis pinnaeformis Wise, 1977 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış midye kabuğu şeklinde, sağlam, düz veya konveks, 

köşeleri yassı ve açık kahverenklidir. Ventral zar beyaz renkli, kabuk uzunluğu 2.4-2.6 mm, 

larva derisi uçtan çıkıntılı ve soluk sarı renklidir (Şekil 204 A). Erkek pupa kabuğu da dişi ile 

aynı renkte, kenarları birbirine paralel, kabuk uzunluğu 1.4-1.6 mm’dir (Şekil 204 B). Ergin 

dişilerin vücudu oldukça oval, vücudun en geniş yeri metatorakstır (Şekil 204 C). Anten üzerinde 

3-4 adet uzun kıl bulunur (Şekil 204 E). Başın her iki yanında birer adet kısa ve konik yapılı 

çıkıntılar bu tür için karakteristiktir (Şekil 204 D). Ön stigmaların çevresinde 10-18 adet 

yuvarlak bezler bulunur (Şekil 204 F). Ventral’de, metatoraks ile III. segmentler arasındaki 

değişik sayıda gruplar halinde diken şeklinde salgı bezi çıkıntıları var (Şekil 204 G).  

 
Şekil 204. Lepidosaphes pinnaeformis (Yaşar, 1995’dan) 

 

Pygidium’da median loblar iyi gelişmiş, çıkıntılı, iç ve dış kenarlarında birer çentikli ve 

uçları yuvarlaktır. Median loblar birbirinden yaklaşık kendi genişlikleri kadar uzaklıkta, L2 çift 

loblu, kenarları paralel ve uçları hafifçe yuvarlak, L2a, L2b’den daha büyük, L3 yok veya 
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çıkıntısız kitinleşmiş bir kenar görünümündedir. Ventral’de lobların temelinde birer çift 

paraphysis var. Median loblar arasında loblardan daha uzun 2 adet orta salgı bezi dikeni bulunur. 

Yan salgı bezi dikenleri, L1-L2 arasında ve L2b’nin dış kenarının hemen yanında temelleri 

birleşmiş perde görünümünde ve (II-V. segmentler arasındakiler) alttan iki köşesinden sivri 

çıkıntıları var, diğerleri ise normal diken görünümündedir (Şekil 204 K). I-II., II-III., III-IV. 

segmentler arasında birer adet kalın parmak şeklinde, kisa ve uçları kitinleşmiş çıkıntı var (Şekil 

204 G). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri, L1-L2 arasında 1, L2’nin biraz dışında ve üzerinde 

(VI. segment) 2, V. segmentte ise ikisi bir arada ve biri tek 3 adet olmak üzere her iki yanda 

toplam 6’şar tanedir. Dorsal submedian ve submarjinal salgı tüpleri I-VII. segmentlerde çok 

sayıda ve dağınık gruplar halinde yerleşmişlerdir. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğine 

eşit ve pygidium’un üst tarafına yakındır. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 204 J). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Hatay, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mersin ve 

Muğla illerinde Citrus aurantium, C. medica, C. limoni, C. aurantium, Maclura pomifera ve 

Rosa sp. (Aysu, 1950b, 1961; Yaşar, 1995; Kaydan ve ark., 2014a). 

 

Şekil 205. Lepidosaphes pinnaeformis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Lepidosaphes pistaciae Archangelskaya, 1930 

1930, Bol.Ros.: 82, 91. 

 

Türkçe ismi: Antep fıstığı sarı kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimleri: Mytilococcus pistaciae Bodenheimer, 1943; Lepidosaphes pistacicola Borchsenius, 1949; 

Pistaciaspis pistaciae Borchsenius, 1963; Pistaciaspis pistacicola Borchsenius, 1963 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış midye kabuğu şeklinde, açık kahverengi veya koyu 

esmer, alt kısma doğru geniş, kenarları kırışık, kabuk uzunluğu 1.9-2.3 mm, larva derisi daha 

koyu ve uçtan çıkıntılıdır (Şekil 206 B). Erkek pupa kabuğu çok açık kahverengi, ince uzun ve 
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kabuk uzunluğu 1.0-1.4 mm, larva derisi açık sarı renkte ve uçtan çıkıntılıdır (Şekil 206 A). 

Ergin dişiler sarı renkli, oval, en geniş yeri II. abdomen segmenti ve vücut uzunluğu 1.0-1.2 

mm’dir. Pygidium dışında vücut tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 207 C). Anten üzerinde 3 

adet kıl var (Şekil 207 D). Ön stigmaların çevresinde 3-4 adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 207 

D). Abdomen lobları çıkıntılı, I-II, II-III ve III-IV. loblar arasında iyi gelişmiş parmak şeklinde 

”spur” adı verilen segmentler arası çıkıntılar bulunmaktadır. Pygidium’da median loblar iyi 

gelişmiş, çıkıntılı, simetrik, uçları yuvarlak ve her iki kenarı uçtan tek çentiklid, Median lobların 

arasındaki boşluk kendi genişliğinden biraz daha dar L2, küçülmüş, konik, çıkıntılı L2b, L2a’dan 

daha küçük ama belirgin, L3 pygidium kenarına gömülmüş ve kitinimsi bir kenar çıkıntısı 

şeklindedir. Median lobların arasında 2 adet orta salgı bezi dikeni var. Diğer yan salgı bezi 

dikenleri L1-L2 arasında yok, V-VIII. segmentlerde birer çift ayrıca III. ve IV. abdomen 

segmentinde de değişik sayıda dizilmişlerdir (Şekil 207 B). Dorsal’de marjinal büyük salgı 

tüpleri V-VII. segmentlerde birer çift ve IV. segmentte de 1 adet olmak üzere her iki yanda 

toplam 7’şer tanedir. Submarjinal ve submedian küçük salgı tüpleri çok sayıda I-VII. segmentler 

arasında pygidium’da dağılmış durumdadır. Anüs pygidium’un üst kenarına yakındır. Vulva 

çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 207 A). 

 

 
           a     b 

Şekil 206. Lepidosaphes pistaciae  a) Erkek   b) Dişi (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 207. Lepidosaphes pistaciae (Yaşar, 1990’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, 

Burdur, Çanakkale, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Uşak ve Siirt illerinde 

Fraxinus sp., Malus pumila, Pistacia lentiscus, P. terebinthus, P. vera ve Vitis vinifera üzerinde 

saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1953; Alkan 1953; İleri ve Ayfer, 1954; Ulu ve ark., 1972; Çelik, 1975, 1981; 

Tunçyürek, 1978; Yaşar, 1990, 1995; Erler ve ark., 1996; Uygun ve ark., 1998; Zeki ve ark., 2004; Özgen & 

Karsavuran, 2005; Kaydan ve ark., 2009b; Özgen ve ark., 2015). 

 
Şekil 208. Lepidosaphes pistaciae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 27. Lepidosaphes pistaciae’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Coccobius pistacicolus (Yasnosh, 1968) Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Archenomus sp.  Gaziantep (Çelik, 1975) 

Encyrtidae 

Zaomma lambinus (Walker, 1838) Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 2005) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  
Manisa, İzmir (Ulu ve ark., 1972); Siirt 

(Özgen & Karsavuran, 2005) 

Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758  Çanakkale, Aydın (Ulu ve ark., 1972) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 

1758  
Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Hippodamia (Hippodamia) variegata Goeze, 1777  Siirt (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, 1843  Siirt (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Nephus (Bipunctatus) nigricans Weise, 1879  Siirt (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Oenopia conglobata (Linnaeus 1758)  Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Oenopia oncina (Olivier, 1808)  Siirt (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Pharoscymnus ovoides Sicard, 1907  Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)  Aydın (Ulu ve ark., 1972) 
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Scymnus (Mimopullus) araraticus Iablokoff-Khnzorian, 

1969  
Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Scymnus pallipediformis Gunther 1958  Siirt (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777)  Siirt (Özgen & Karsavuran, 2005) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 1968)  Siirt, Mardin (Özgen & Karsavuran, 

2005); Siirt (Özgen ve ark., 2015) 

 

Biyolojisi ve zararı: L. pistaciae’nin genellikle kış mevsiminde 2-3 yaşındaki 

sürgünlerde olgun dişi olarak geçirir. Çiftleşen dişiler yumurtalarını mayıs ayından itibaren 

yapraklara bırakır. Mayıs sonu ve haziran başı itibariyle II. dönem nimfler ve haziran ayının 

başından itibaren de genç dişilerin görülür. Dişiler genellikle haziran sonu görülmeye başlar. 

Ağustos ayında yeni nesil hareketli larvalar çıkar ve çoğunlukla genç sürgünlere bir kısmı da 

yaprak ve meyvelere giderek orada beslenmeye başlar (Şekil 120). Yılda 1 döl verir (Özgen & 

Karsavuran, 2011). 

 

Şekil 209. Lepidosaphes pistaciae’nin antep fıstığındaki zararı 
(https://deskgram.net/explore/tags/Diaspididae) 

 

Lepidosaphes serrifrons (Leonardi, 1898) 

1898, Riv. Pat. Veg., VI: 118. 

 

Sinonimleri: Mytilaspis serrifrons Leonardi, 1898; Lepidosaphes serrifrons Sanders, 1909; Scobinaspis 

serrifrons MacGillivray, 1921; Mytilococcus serrifrons Lupo, 1939; Velataspis serrifrons Balachowsky, 1954 

(Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Bu türe bağlı ergin dişilerin kabuğu uzamış oval, kenarları bir dereceye kadar birbirine 

paralel, kahverenkli, kabuk uzunluğu 1.1-1.5 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve sarı renklidir. 
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Erkek bireyleri bilinmiyor. Ergin dişilerin vücudu uzamış oval ve I. abdomen segmentinde 

maksimum genişliktedir. Vücut derisi tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 210 A). Başın ön 

tarafında çok sayıda testere dişi şeklinde, küçük ve uçları sivri çıkıntılar dağınık durumda 

yerleşmişlerdir (Şekil 210 D). Anten üzerinde 2 adet kıl bulunur (Şekil 210 B). Ön stigmaların 

çevresinde iki adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 210 C). Pygidium’da L1, L2 iyi gelişmiş ve 

hafifçe çıkıntılı durumdadır. Median loblar her iki kenarından çentikli ve uçları yuvarlak, L2 çift 

loblu, L2a, L2b’den büyük ve uçları yuvarlaktır. Orta salgı bezi dikenleri iyi gelişmiş, boyları 

median loblardan uzun ve iç kenarları hafifçe çentiklidir. L1-L2 arasındaki salgı bezi dikenleri de 

aynı görünümde, loblardan uzun ve bir çift, L2b’nin dış kenarında bir tane, ayrıca V. ve VI. 

segmentlerde de ikişer tanedir (Şekil 210 F). Dorsal marjinal büyük salgı tüpleri L1-L2’nin 

temelleri arasında bir, L2b’nin dış kenarında ve V. segmentte ikişer, ayrıca IV. segmentte de bir 

adet şeklinde dizilmişlerdir. I-VI. segmentler arasında az sayıda submarjinal ve submedian 

büyük salgı tüpleri vardır. Yan abdomen lobları arasında segmentler arası parmak şeklindeki 

çıkıntılar yoktur. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğinden az ve pygidium’un üst 

kenarına yakındır. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve beş grup halinde dizilidir (Şekil 210 E). 

 

 
Şekil 210. Lepidosaphes serrifrons (Yaşar, 1995’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: İzmir’de Pinus brutia ve Thuja occidentalis 

üzerinde saptanmıştır (Aysu, 1950b). 

 

 
Şekil 211. Lepidosaphes serrifrons’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) 

1758, Syst.Nat.Ed., X., 1:455. 

 

Türkçe ismi: Virgül kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Coccus ulmi Linnaeus, 1758; Coccus amygdali Schrank, 1801; Coccus berberidis Schrank, 1801; 

Diaspis linearis Costa, 1829; Aspidiotus conchiformis Curtis, 1843; Aspidiotus falciformis Baerensprung, 1849; 

Aspidiotus pomorum Bouché, 1851; Aspidiotus juglandis Fitch, 1855; Mytilococcus communis Amerling, 1858; 

Lepidosaphes conchiformis Shimer, 1868; Mytilaspis juglandis Signoret, 1870; Mytilaspis pomorum Signoret, 

1870;Mytilaspis pomicorticis Riley, 1873; Mytilaspis ulmicorticis Riley, 1874; Aspidious fraxini Altum, 1882; 

Mytilaspis vitis Goethe, 1884; Mytilaspis ulicis Douglas, 1886; Aspidiotus pyrus-malus Cockerell, 1894; Mytilaspis 

ceratoniae Gennadius, 1895; Mytilaspis ulmi Cockerell, 1899; Mytilaspis pomorum candidus Newstead, 1901; 

Mytilaspis pomorum ulicis Newstead, 1901; Lepidosaphes pomorum Kirkaldy, 1902; Lepidosaphes ceratoniae 

Fernald, 1903; Lepidosaphes ulmi candida Fernald, 1903; Lepidosaphes ulmi ulicis Fernald, 1903; Lepidosaphes 

juglandis Fernald, 1903; Lepidosaphes ulmi vitis Fernald, 1903; Mytilaspis bicolor Newstead, 1906; Mytilaspis 

pomorum vitis Newstead, 1907; Lepidosaphes beckii oleae Leonardi, 1908; Lepidosaphes bicolor Sanders, 1909; 

Lepidosaphes pinniformis Lindinger, 1912; Lepidosaphes pinnaeformis oleae Leonardi, 1920; Lepidosaphes ulmi 

unisexualis Thiem, 1933; Lepidosaphes vulva Nel, 1933; Lepidosaphes ulmi bisexualis Thiem, 1933; Lepidosaphes 

ulmi cotini Koroneos, 1934; Lepidosaphes ulmi oleae Koroneos, 1934; Lepidosaphes ulmi rosae Koroneos, 1934; 

Mytilococcus ulmi Lindinger, 1936; Coccus conchiformis Ferris, 1936; Mytilococcus saliceti Lindinger, 1936; 

Lepidosaphes linearis Lindinger, 1936; Mytilococcus oleae Lupo, 1939; Aspidiotus saliceti Ferris, 1941; 

Lepidosaphes fici Lindinger, 1954; Lepidosaphes oleae Balachowsky, 1954; Mytilococcus linearis Lindinger, 1954; 

Lepidosaphes populi Savescu, 1955; Lepidosaphes tiliae Savescu, 1955; Lepidosaphes mesasiatica Borchsenius, 

1962; Mytilaspis fraxini Borchsenius, 1966; Mytilococcus populi Zahradník, 1972; Mytilococcus tiliae Zahradník, 

1972 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu kalın, dar ve uzamış armut biçiminde, koyu kahverengi, kabuk 

uzunluğu 1.5-2.9 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı ve açık kahverengidir. Ventral zar kabuğu 

yapışık ve beyaz renklidir. Erkek pupa kabuğu 1.0-4.5 mm boyunda ergin dişilerinkine benzer, 

fakat ondan daha küçük ve daha açık renklidir (Şekil 212). Yumurtalar oval ve beyaz renklidir. 

Ergin dişilerin vücudu uzun ve genişliği I. abdomen segmenti seviyesinde en fazladır. Vücut 

uzunluğu 1.1-1.4 mm arasında ve beyaz renklidir (Şekil 213 C). Anten üzerinde 2 adet kıl vardır 

(Şekil 213 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler ortalama 3-5 tanedir (Şekil 213 E). 

Pygidium geniş ve çok iyi gelişmiştir. Median lobların genişliği uzunluğundan daha fazla, uçları 

hafifçe yuvarlak ve her iki kenarı çentiklidir. L2 çift loblu, L3 ise yoktur. Median loblar arasında, 

L1- L2 arasında ve L2’nin dışında ikişer adet salgı bezi dikeni vardır. Ayrıca VI. segmentin 

ucunda 2, III., IV. ve V. segmentlerde ise üçer adet yan salgı bezi dikenleri bulunur (Şekil 213 

B). III. ve VI. segmentler arasında "spur" adı verilen diken biçiminde segmentler arası çıkıntılar 

vardır. Pygidium’un her iki yanında V-VII. segmentler arasında 6’şar adet marjinal büyük salgı 

tüpleri var. Pygidium’un üst kısmına yakın olarak bulunan anal açıklığın çapı, median lobların 

genişliğinden daha küçüktür. Vulva çevresi bezleri çok sayıda ve 5 grup halindedir (Şekil 213 

A). 

 

    

Şekil 212. Lepidosaphes ulmi (Foto1: Yaşar, 1990’dan; Foto2: Gabrijel Seljak http://www1.pms-

lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 

 

 
Şekil 213. Lepidosaphes ulmi (Yaşar, 1990’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, 

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, 

Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van 

illerinde Acer negundo, A. negundo "Flamingo", A. pseudoplatanus, Acacia retinoides, Aesculus 

hippocastaneum, Bauhinia sp., Betula pendula, Catalpa bignonioides, Ceratonia siliqua, Cercis 

siliquastrum, Corylus avellana, Cotoneaster horizontalis, Crataegus sp., Cupressus sp., 

Elaeagnus angustifolia, Euonymus japonicus Fagus sp., Ficus carica, Fraxinus excelsior, 

Gleditsia triacanthos, Juglans regia, Liquidambar orientalis, Ligustrum vulgare, Malus pumila, 

M. floribunda, Melia azedarach, Nerium oleander, Parthenocissus quinquefolia, Pistacia 

lentiscus, Platanus orientalis, Populus alba, P. nigra, P. nigra "İtalica", P. canadensis, P. 

tremula, Pinus brutia, P. nigra, Prunus armeniaca, P. avium, P. domestica, P. dulcis, P. persica, 

P. mahaleb, Pyrus communis, Ribes rubrum, Rhododendron ponticum, Robinia pseudoacacia, 

Rosa canina, R. damescena, Rubus sp., Salix alba, S. babylonica, S. caprea, S. nigra, S. 

mucronata, Sambucus sp., Spartium junceum, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Styrax 

officinalis, Tamarix sp., Ulex sp., Vinca major, Viola sp., Viscum album, Vitis vinifera, Yucca 

filamentosa ve Y. glauca üzerinde saptanmıştır (Lindinger, 1912; Şevket, 1934; İyriboz, 1940; Alkan, 

1946, 1962; Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 1950b; Nizamlıoğlu, 1963; Erdem, 1968; Giray, 1969; Eronç & 

Erden, 1972; Tuatay ve ark., 1972; Gül-Zümreoğlu, 1972; Ural ve ark., 1973; Işık & Kurt, 1974; Sekendiz, 1974; 

Tunçyürek, 1976; Çanakçıoğlu, 1977; Erden, 1979; Kozar ve ark., 1979; Kurt, 1982; Yiğit & Uygun, 1982; Çiftçi, 

1986; Erler, 1994; Çobanoğlu & Düzgüneş, 1986; Aydoğdu & Toros, 1987; Ecevit ve ark., 1987; Okul ve ark., 

1987; Erden, 1988; Yaşar, 1990; Erol & Yaşar, 1996; Alaoğlu, 1995; Yaşar, 1995; Yaşar ve ark., 1995; Erler ve 

ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Özay, 1997; Sekendiz ve ark., 1997; Erol & Yaşar, 1999; Coşkun, 1999; Erler 

& Tunç, 2001; Kaydan ve ark., 2001; Japoshvili & Karaca, 2002; Yaşar ve ark., 2003; Demirözer ve ark., 2004; 

Erler, 2004; Karsavuran ve ark., 2004; Zeki ve ark., 2004; Tanyürek & Yaşar, 2006; Ülgentürk ve ark., 2008, 2012b; 

Demirözer ve ark., 2009; Kaydan ve ark., 2009b, 2014; Yaşar & Küçükçakal, 2013; Ayaz ve ark., 2015; Bozbek & 

Güçlü, 2016; Güneş, 2019; Yaşar, 2020; Isparta & Yaşar, 2020). 

 

Şekil 214. Lepidosaphes ulmi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 28. Lepidosaphes ulmi’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Ablerus celcus (Walker, 1839)  Erzincan (Aydoğdu & Toros, 1987) 

Aphis prochlia (Walker)  Isparta (Demirözer ve ark., 2004) 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  

Antalya, İzmir (Anonymous, 1971; Çiftçi, 1982); 

İzmir (Soydanbay, 1976); Ordu, Giresun (Ecevit 

ve ark., 1987); Van (Erol & Yaşar, 1996, 1999); 

Antalya (Erler & Tunç, 2001); Isparta (Japoshvili 

& Karaca, 2002) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  İzmir (Soydanbay, 1976) 

Physcus testaceus Masi, 1909  Erzincan (Aydoğdu ve Toros, 1987) 

Encyrtidae 

Epitetracnemus intersectus (Fonscolombe, 1832)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Zaomma lambinus (Walker, 1838)  
Niğde (Tuatay & ark., 1972); Ordu, Giresun 

(Ecevit ve ark., 1987) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  
Ordu, Giresun (Ecevit ve ark., 1987); Antalya 

(Erler & Tunç, 2001) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)  Isparta (Demirözer ve ark., 2004). 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 

1968) 
Antalya (Özkan 1986; Erler & Tunç, 2001) 

DIPTERA 

Cecidomyiidae 

Lestodiplosis aonidiellae Harris, 1968 Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

HEMIPTERA 

Anthocoridae 

Temnostethus reduvinus (Herrich-Schäffer, 1850)  Van (Erol & Yaşar, 1996, 1999) 

Temnostethus dacicus (Puton, 1888)  
Antalya (Çiftçi, 1982, 1985; Özkan, 1986; Erler 

& Tunç, 2001) 

Temnostethus (Temnostethus) longirostris 

(Horvath, 1907)  

Antalya (Çiftçi, 1982, 1985; Özkan, 1984; Erler 

& Tunç, 2001) 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

Ascidae (Mesostigmata) 

Proctolaelaps pygmaeus (Muller, 1860) Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

ACARINA 

Hemisarcoptidae (Astigmata) 

Hemisarcoptes malus (Shimer, 1868) 

Antalya, Erzincan (Çiftçi, 1982; Aydoğdu & 

Toros, 1987); Van (Erol & Yaşar, 1996, 1999); 

Antalya (Erler & Tunç, 2001) 
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 Biyolojisi ve zararı: Polifag bir türdür. Yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçlarında da 

zarar yapar. 

 Kışı yumurta halinde dişi kabuğunun altında geçirir. Yumurtalar, üstten dişi kabuğu, 

alttan ise beyaz ve saydam bir zarla korunur. Dişi yumurta bıraktıkça kabuğun uç kısmına doğru 

çekilir ve yumurta bırakması tamamlanınca ölür. Bir dişi ortalama 66 yumurta bırakır. İlkbaharda 

I. döle ait sarı renkli ilk hareketli larva çıkışı nisan sonu-mayıs başlarında olur. Çıkan hareketli 

larvalar kendilerine uygun bir yer bulduktan sonra beslenmeye başlar ve iki gömlek değiştirerek 

ergin olurlar. Bu erginlerin çiftleşmesi sonucu yumurtalardan yaklaşık temmuz ortalarına doğru 

II. dölün hareketli larvaları çıkar ve yaz sonlarına kadar beslenir. Meydana gelen dişiler eylül 

ortalarında kendi kabuğu altına yumurta koymaya başlar. Karadeniz ve Doğu Anadolu 

Bölge’lerinde yılda 1, daha sıcak olan diğer yerlerde ise 2 döl verir (Lodos, 1982; Erol & Yaşar, 

1999; Anonim, 2017b). Meyve üzerinde beslenmeleri sonucu kabukta kırmızı lekeler 

oluştururlar (Şekil 215). 

 
Şekil 215. Lepidosaphes ulmi’nin elma meyvesindeki zararı (Foto: B. Yaşar) 

 

Mercetaspis Gomez Menor Ortega, 1927 
1927, Al. cóccidos nuevos de España 3: 288-298. 

 

Tip türü: Mercetaspis sphaerocarpae Gómez-Menor Ortega, 1927. 

 

Sinonimleri: Nilotaspis Ferris, 1941; Haplaspis Borchsenius, 1949 (Garcia Morales et. al., 2018).  

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval ve midye kabuğu şeklinde, larva derisi uçta veya 

uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda fakat daha küçük, yassı ve açık 

renklidir. Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, tam olgunlaşmış dişide baş bölgesinde deri hafifçe 

kitinleşmiştir. Yan abdomen lobları kavisli değildir. Pygidium’da sadece median loblar gelişmiş, 

kısa ve genişliği boyundan daha fazla ve birbirinden uzak ve temelde birleşme yoktur. L2 yok 

veya belirsiz bir çıkıntı şeklindedir. Salgı bezi dikenleri az sayıda ve V. segmentten sonra yoktur. 

Median loblar arasında bir çift orta salgı bezi dikeni vardır. Vulva çevresi bezleri türlere göre 

yok veya varsa tek sıralı az sayıda ve 3 grup halindedir. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak 

bezler var. Yumru şeklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları yoktur. Marjinal büyük salgı tüpleri 

diğerlerinden daha geniş ve IV-VII. segmentler arasında 5 adet ve alt uçları kuvvetlice 

kitinleşmiş bir halka şeklindedir. Diğer dorsal salgı tüpleri, segmentler üzerinde bir sıra halinde 

dizilidir. Anten üzerinde 2-3 adet kıl bulunur. Anüs pygidium merkezi ile üst kenarı arasındadır. 
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Mercetaspis halli (Green, 1923) 

1923, Bull. Min. Agr. Egypt. Tecn. Sci. Serv., 36: 63. 

 

Türkçe ismi: Şeftali virgül kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Lepidosaphes halli Green, 1923; Lepidosaphes zlocistii Bodenheimer, 1924; Lepidosaphes zlocistii 

Bodenheimer, 1927; Chionaspis zlocistii Lindinger, 1932; Mytilococcus halli Lindinger, 1936; Coccomytilus halli 

Archangelskaya, 1937; Coccomytilus zlocistii Archangelskaya, 1937; Nilotaspis halli Ferris, 1941; Koroneaspis 

halli Bazarov, 1968 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış midye kabuğu şeklinde, hafifçe kıvrık, rengi beyazımsı 

sarıdan açık kahverengine kadar değişebilir. Kabuk uzunluğu 1.2-1.4 mm, larva derisi uçtan 

çıkıntılı ve genellikle turuncu renktedir (Şekil 216 A). Erkek pupa kabuğu ince uzun ve dişiden 

daha açık renkli, larva derisi uçtan çıkıntılı ve kabuk uzunluğu 0.7-0.9 mm’dir (Şekil 216 B). 

Ergin dişilerin vücudu uzamış oval ve şarap kırmızısı renklidir. Abdomen lobları çok hafif 

çıkıntılıdır (Şekil 216 C). Anten üzerinde 2 kalın ve 1 adet ince kıl bulunur (Şekil 216 D). Ön 

solunum boruları çevresinde 3-4 (Şekil 216 E), arka stigma’larda ise 0-2 tane bez bulunur.  

 
Şekil 216. Mercetaspis halli (Yaşar, 1995’dan) 
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Pygidium geniş ve kısa, yuvarlak, sadece median loblar iyi gelişmiş, çıkıntılı, simetrik ve 

uçları yuvarlaktır. L2 pygidium kenarından çıkan küçük bir çıkıntı şeklindedir. Salgı bezi 

dikenleri iyi gelişmiş, ince uzun, median lobların arasında bir çift V., VI. ve VII. segmentlerde 

de birer tanedir (Şekil 216 G). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri V.-VII. segmentler 

arasında 5 tanedir. Dorsal’de submarjinal büyük salgı tüpleri metatoraks ile IV. abdomen 

segmenti dahil olmak üzere her segmentte 4-6’şar tane, submarjinal büyük salgı tüpleri ise I-V. 

segmentlerde az sayıda, VI. segmentte ise 5-7 tane ve tek sıra halinde dizilmişlerdir. Ventral’de 

de submarjinal alanda az sayıda dorsal’dekilerden daha küçük salgı tüpleri vardır. Anal açıklık 

dairesel ve pygidium’un üst sınırına yakındır. Vulva çevresi bezleri yok (Şekil 216 F). 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, 

Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İzmir, Kırıkkale, Mardin, 

Mersin, Muğla, Niğde ve Van illerinde Astragalus sp., Ceratonia siliqua, Ephedra sp., Ficus 

carica, Pistacia terebinthus, P. vera, Populus sp., Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. 

domestica, P. dulcis, Prunus microcarpa, P. persica ve Pyrus elaeagrifolia üzerinde saptanmıştır 

(Alkan, 1962; ve ark., 1979; Bodenheimer, 1941, 1949, 1952; Aysu, 1950b; Alkan, 1963; Nizamlıoğlu, 1963; Gül-

Zümreoğlu, 1972; Tuatay ve ark., 1972; Kozar ve ark., 1979; Çobanoğlu ve Düzgüneş, 1986;; Erler, 1994; Yaşar, 

1995; Erler ve ark., 1996; Uygun ve ark., 1998; Ulusoy ve ark., 1999; Karsavuran ve ark., 2001; Akşit ve ark., 2003; 

Zeki ve ark., 2004; Erler, 2004; Bolu ve ark., 2006; Kaydan ve ark., 2007, 2009b; Ayaz ve ark., 2015). 

 
Şekil 217. Mercetaspis halli’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 29. Mercetaspis halli’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Scymnus (Mimopullus) araraticus Lablokoff-

Khnzorian, 1969  
Diyarbakır, Elazığ, Mardin (Bolu ve ark., 2006) 

Oenopia conglobata (Linnaeus 1758)  Diyarbakır, Elazığ, Mardin (Bolu ve ark., 2006) 

Adalia fasciatopunctata revelierei (Mulsant, 1866) Diyarbakır, Elazığ, Mardin (Bolu ve ark., 2006) 

HYMENOPTERA 

Signiphoridae 

Thysanus ater Walker, 1840 Diyarbakır, Elazığ, Mardin (Bolu ve ark., 2006) 
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Mohelnaspis Šulc, 1937 
1937, Acta Soc. Sci. Nat. Mor. X, 11: 1.  

 

Tip türü: Mohelnaspis moravica Šulc, 1937. 

 

Sinonimleri: Evallaspis Lupo 1939: Takahashiella Borchsenius 1964 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval, açık renkli ve larva derisi uçtadır. Erkek pupa 

kabuğu dişi ile aynı yapıda ama daha küçüktür. Ergin dişilerin vücudu uzamış oval veya iğ 

şeklindedir. Anten üzerinde 2 adet kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler var. 

Sadece median loblar gelişmiş, L2 ve L3 belirsiz bir çıkıntı şeklindedir. Salgı bezi dikenleri 

yoktur. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir. Marjinal büyük salgı tüpleri yok. Diğer dorsal 

salgı tüpleri küçük ve tüm pygidium’a dağılmış durumdadır. Küçük salgı tüpleri çok sayıda hem 

dorsal hem de ventral’de dağılmış durumdadır. Anüs pygidium’un ortasında ve vulva ile aynı 

hizadadır. Pygidium ventralinde submarjinal alanda 3 çift diken şeklinde sert kıllar vardır.  

 

 

Mohelnaspis massiliensis (Goux, 1937) 

1937, Bull.Soc.Ent Fr.:35. 

 

Sinonimleri: Poliaspidoides massiliensis Goux, 1937; Mohelnaspis moravica Šulc, 1937; Mohelnaspis recepi 

Bodenheimer, 1941; Berleseaspis moravica Lindinger, 1943; Dycryptaspis massiliensis Lindinger, 1943; 

Mohelnaspis massiliensis Balachowsky, 1954; Melanaspis recepi Ben-Dov & Harpaz, 1985 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış, arkaya doğru gittikçe daralan yapıda ve grimsi beyaz 

renkli, kabuk uzunluğu 2.0-3.0 mm, larva derisi uçtan çıkıntılı, parlak koyu sarı veya turuncu 

renklidir (Şekil 218 A). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda, beyaz renkli, larva derisi uçtan 

çıkıntılı ve kabuk uzunluğu 0.8-1.6 mm’dir (Şekil 218 B). Ergin dişilerin vücudu turuncu renkli, 

uzamış, oval ve abdomen lobları çok çıkıntılı değildir. Vücut tamamen zarımsı yapıdadır (Şekil 

218 C). Anten üzerinde iki adet kıl bulunur (Şekil 218 D). Ön ve arka stigmaların yanında üçer 

adet yuvarlak bezler vardır (Şekil 218 E). Median loblar pygidium’dan az çıkıntılı, uçları 

yuvarlak, birbirlerinden kendi genişliklerinin en az 2 katı kadar uzaklıktadır. L2 ve L3 çift fakat 

pygidium’un kenarında kitinimsi küçük çıkıntılar şeklindedir. Salgı bezi dikenleri yok (Şekil 218 

G). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri yok. Submarjinal ve submedian salgı tüpleri ise çok 

sayıda pygidium’da dağılmış durumdadır. Toraks ve abdomen’de ucu sivri veya yuvarlak salgı 

bezi çıkıntıları yok. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğinden daha fazla ve pygidium’un 

merkezindedir. Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 218 F). 
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Şekil 218. Mohelnaspis massiliensis (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara’da Alopecurus myosuroides 

"Myosuroides" ve Cynodon sp. üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1941, 1949, 1953, Zeki ve ark., 

2004). 
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Şekil 219. Mohelnaspis massiliensis’in Türkiye’de bulunduğu il 

 

Torosaspis Ülgentürk, 2011 
2011, Zootaxa 2907: 64-66. 

 

Tip türü: Torosaspis turcica Ülgentürk, 2011. 

 

Tanımı: Ergin dişiler istiridye kabuğu şeklinde. Vücudu uzamış, oval, derisi zarımsı yapıda. 

Antenler, küçülmüş ve üzerinde 2-3 adet kalın kıl var. Ön stigma’ların çevresinde üç bölmeli 

yuvarlak gözenekler var. Salgı bezi çıkıntıları submarjinal alanda metoraksta ve I-III’de 

abdomen segmentlerinde bulunur. Pygidium’da L1-L2 iyi gelişmiş, L3 küçülmüş durumda. 

Median salgı bezi dikenleri, lobların uzunluğuna eşit; diğer salgı bezleri de, median olanlar kadar 

uzunluktadır. Marjinal büyük salgı tüplerinin hepsi, IV-VII. segmentlerde birer adettir. Vulva 

çevresi gözenekleri 5 grup halindedir. 

Acanthomytilus ve Lepidosaphes spp.’den marjinal büyük salgı tüplerinin tek olmasıyla ayırt 

edilebilir. 

Ülkemizde saptanmış Torasaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -Anten üzerinde 2 adet geniş kıl var; L2 çift loblu; Vulva çevresi bezleri yok veya 5 grup 

halinde……………………………………………………………………………………2 

    -Anten üzerinde 3 adet geniş kıl var; L2 tek loblu; Vulva çevresi bezleri 3 grup halinde 

…………………………………………………………………………….. Torosaspis turcica  

2) -Median loblar beşgen şeklinde uçları sivri, asimetrik, aralarındaki boşluk lobların 

genişliğinden daha az……………… …. . .………… …………Torosaspis cedricola 

 -Median loblar belirgin, yuvarlak ve aralarındaki boşluk bir lobun genişliği kadar; vulva 

çevresi bezleri yok; L3 tek, belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde….. Torosaspis farsianus 



Prof. Dr. Bülent YAŞAR 

 

 231 

Torasaspis cedricola (Balachowsky & Alkan, 1956) 

1956, Bull. Ann. Soc. R Ent. Belg. 92, XI-XII: 320. 

 

Türkçe ismi: Sedir yaprak kabuklu biti 

 

Sinonimi: Acanthomytilus cedricola Balachowsky & Alkan, 1956 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu ince uzun, açık kahverengi, larva derisi uçtan çıkıntılı ve soluk 

sarı renklidir, kabuk uzunluğu 1.0-3.0 mm’dir. Ventral zar beyaz renkli ve üst kabuğa yapışıktır 

(Şekil 220, 221 A). Erkek pupa kabuğu uzunca ovaldir. Ergin dişilerin vücudu uzamış, dar, yan 

abdomen lobları hafifçe çıkntılı ve vücudun en geniş yeri I. ve II. abdomen segmentleridir. 

Kutikula tamamen zarımsı, pygidium hafifçe kitinleşmiştir (Şekil 221 B). Anten üzerinde 2 adet 

kıl bulunur (Şekil 221 D). Sadece ön stigmaların çevresinde 1-2 adet yuvarlak bezler bulunur 

(Şekil 221 E). Pygidium’da L1 ve L2 iyi gelişmiş, L3 ise yoktur. Median loblar beşgen şeklinde 

uçları sivri, asimetrik, aralarındaki boşluk lobların genişliğinden daha azdır. L2, çift loblu, L2a 

median loblarla aynı görünümde fakat biraz daha fazla asimetrik, L2b küçük, ucu sivri, 

üçgenimsi bir çıkıntı şeklindedir. Median loblar arasında loblardan biraz uzun bir çift diken 

şeklinde ucu sivri orta salgı bezi dikenleri vardır. Ayrıca L1-L2 arasında 1, L2b’nin dış kenarına 

yakın, diğerlerinden daha uzun, geniş, yan tarafı dişli ve ucu sivri 1 adet yan salgı bezi dikeni 

vardır (Şekil 221 C). Dorsal’de marjinal büyük salgı tüpleri geniş, temelleri kitinimsi oval bir 

halka şeklinde, alt uçları dışarıya çıkıntı yapmış olan kenar loblarının içinde, L1-L2, VI-VII., V-

VI. segmentler arasında ve V. segmentte birer tanedir. Ayrıca IV. segmentte de 3-4 adet 

submarjinal, 2 adet submedian ve VI. segmentte de1 adet submedian büyük salgı tüpleri bulunur. 

I-III. segmentlerde marjinal büyük salgı tüplerinden daha küçük, çok sayıda submarjinal, 

submedian ve median büyük salgı tüpleri vardır. I-II. abdomen segmenti ve metatoraksta 

submarjinal büyük salgı tüpleri bulunur. Anüs dairesel, çapı median lobların genişliğine eşit ve 

pygidium’un üst kenarına yakındır. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve 3 grup halindedir (Şekil 

221 G). Metatoraks ve I. abdomen segmentinde yumru şeklinde vücut çıkıntıları (Şekil 221 F) ve 

ayrıca I., III. ve IV. abdomen segmentlerinde de ucu sivri vücut kenarı çıkıntıları bulunmaktadır.  

 

Şekil 220. Torasaspis cedricola (Dostbil, 2017’den) 
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Şekil 221. Torasaspis cedricola (Balachowsky & Alkan, 1956’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, 

Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, 

Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, 

Karaman, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, 

Samsun, Şanlıurfa, Uşak ve Van illerinde Cedrus atlantica, C. atlantica "Glauca", C. deodora ve 

C. libani üzerinde saptanmıştır (Balachowsky & Alkan, 1956, 1960; Çanakçıoğlu, 1977; Selmi, 1979; 

Özkazanç & Yücel, 1985; Çanakçıoğlu & Mol, 1988; Yaşar, 1995; Ülgentürk & Toros, 1996, 2000; Sekendiz ve 

ark., 1997; Japoshvili & Karaca, 2002; Ülgentürk ve ark., 2004, 2008, 2012b; Akkuzu ve ark., 2006; Kaydan ve 

ark., 2009a, 2014; Ülgentürk & Kozár, 2011; Şahin & Ülgentürk, 2011; Yaşar & Küçükçakal, 2013; Dostbil & 

Ülgenturk, 2016; Kaymak & Yaşar, 2017; Ülgentürk ve ark., 2019). 
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Şekil 222. Torasaspis cedricola’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 30. Torosaspis cedricola’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis phoenicus DeBach & Rosen, 1976  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Coccophagoides moeris (Walker, 1839)  
Ankara (Ülgentürk ve ark., 2004; Dostbil & 

Ülgentürk, 2016) 

Coccophagoides similes (Masi, 1908)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758)  
Ankara (Ülgentürk ve Toros, 2000; Ülgentürk ve 

ark., 2004; Dostbil & Ülgentürk, 2016) 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  

Marmara Bölgesi (Selmi, 1979); Ankara 

(Ülgentürk ve Toros, 2000; Ülgentürk ve ark., 

2004; Dostbil & Ülgentürk, 2016) 

Coccinella (Coccinella) septempunctata 

Linnaeus, 1758  
Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus 

Linnaeus, 1758 

Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000; Ülgentürk ve 

ark., 2004) 

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 

1763)  

Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000; Ülgentürk ve 

ark., 2004; Dostbil & Ülgentürk, 2016) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-

Younga, 1968)  

Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000; Ülgentürk ve 

ark., 2004; Dostbil & Ülgentürk, 2016) 

 

Bu türün Ankara’da sedir ağaçları üzerinde yılda 2 döl verdiği bildirilmiştir. I. dölün 

hareketli larvaları mayıs sonlarında, II. döl bireyleri ise haziran sonunda görülmüştür. Bu tür kışı 

döllenmiş dişi olarak geçirdiği bildirilmiştir (Dostbil & Ülgentürk, 2016). 
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Torosaspis farsianus (Balachowsky & Kaussari, 1955) 

1955, Rev. Pat. Vég. Ent. Agri. France 34: 238. 

 

Türkçe ismi: Kahverengi mazı kabuklu biti (Yeni öneri) 

 

Sinonimi: Acanthomytilus farsianus Balachowsky & Kaussari, 1955 (García Morales et. al., 2016). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu düz, uzamış midye kabuğu şeklinde, açık kahve renklidir. Larva 

derileri soluk sarı renkli ve şeffaftır (Şekil 223). Dişilerin vücudu uzamış oval, karın 

bölgesindeki en geniş yer I. abdomen segmentidir. Sklerotize olmuş pygidium haricinde 

zarımsıdır  (Şekil 224 A). Anten üzerinde İki büyük kıl ve iki kısa konik kıl bulunur (Şekil 224 

B). Ön stigma’ların çevresinde sadece bir adet yuvarlak gözenek bulunur (Şekil 224 C). 

Pygidium’da, hafifçe sklerotize olmuş iki çift lob vardır. Ana loblar belirgin, yuvarlak ve 

aralarındaki boşluk bir lobun genişliği kadardır. L2 çift, medyan loba benzer ancak ondan daha 

küçüktür. L3 tek, belirsiz bir kenar çıkıntısı şeklinde, üçgen ve ince sivri uçludur. Salgı bezi 

dikenleri, L1’in uzunluğu kadardır (Şekil 224 E). Pygidium üzerinde marjinal dorsal büyük salgı 

tüpleri IV-VII. segmentlerin her birinde birer adet olmak üzere toplam dört adettir. Anal açıklık 

pydidium’un alt kenarına daha yakın ve V. segment üzerindedir. Ventral büyük salgı tüpleri 

dorsal’dekilerden daha küçük prothoraks ve mezotoraksın submarjinalinde gruplar halinde 

bulunur. Arka stigma’ların etrafında 3-5 adet salgı bezi çıkıntıları ve 5-7 adet marjinal büyük 

salgı tüpleri bulunur. Baş ve toraksta az sayıda küçük salgı tüpleri bulunur. Vulva çevresi bezleri 

yoktur (Şekil 224 A). 

 

   

Şekil 223. Torosaspis farsianus (Çalışkan Keçe & Ulusoy, 2017) 
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Şekil 224. Torosaspis farsianus (Çalışkan Keçe & Ulusoy, 2017’den) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana’da Cupressus arizonica, C. 

sempervirens v. horizantalis ve C. sempervirens v. pyramidalis üzerinde saptanmıştır (Çalışkan-

Keçe & Ulusoy, 2017). 
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Şekil 225. Torosaspis farsianus’un Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Torosaspis turcica Ülgentürk & Kozár, 2011 

2011, Zootaxa 2907: 64-66. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu düz, en geniş yeri arka kısmıdır. Uzamış, istiridye kabuğu 

şeklinde, açık kahverengi renkte, larva derileri soluk sarı ve şeffaftır (Şekil 226). Erkeklerin 

kabuğu sarımtırak-kahverengi, kenarları birbirine paralel, diş kabuklarından daha dar ve kısadır. 

Canlı dişiler krem renginde, pygidium daha koyu renklidir. Dişilerin vücudu uzamış oval, 

vücudun en geniş yeri I. abdomen segmentidir. Kitinleşmiş olan pygidium hariç, vücut zarımsı 

yapıdadır (Şekil 227 A). Antenler üzerinde 3 adet büyük kıl ve konik biçimli 2 adet kısa kıl 

bulunur (Şekil 227 B). Ön stigmaların yanında üç bölmeli gözenekler var (Şekil 227 C). Arka 

stigma’larda gözenek yok. Pygidium’da hafifçe kitinleşmiş ve yuvarlak 2 adet lob bulunur. L1 

arasındaki uzaklık, onların genişliği kadardır. L1 belirgin, yuvarlak, dış kenarı hafifçe çentiklidir. 

L2 tek, ana loblara benzer fakat daha küçük ve çentiksizdir. L3 üçgen ve ince sivri uçlu olup çok 

zor algılanabilir. Salgı dikenleri, median lobların uzunluğunun iki katıdır. Büyük salgı tüpleri 

marjinal olarak median loblar arasında 2 adet, L1-L2 arasında 2 adet ve L2’den sonra 3 adettir 

(Şekil 227 F). Ventral salgı tüpleri, I. ve II. segmentlerde submarjinal olarak bulunurlar. Arka 

stigmaların etrafında 3-4 adet salgı bezi çıkıntıları ve bunların kenarına doğru 7-8 adet büyük 

salgı tüpleri bulunur. Aynı salgı tüpleri prothoraks ve mezotoraksın submarjinal alanında da 

bulunur. Az sayıda mikroduct baş, baş ve toraks üzerinde bulunur. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halindedir (Şekil 227 D). 
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Şekil 226. Torosaspis turcica (Ülgentürk & Kozár, 2011’dan) 

 

 

Şekil 227. Torosaspis turcica (Ülgentürk & Kozár, 2011’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Burdur ve Osmaniye illerindePinus brutia 

üzerinde saptanmıştır (Ülgentürk & Kozár, 2011; Ülgentürk ve ark., 2012b). 

 

 

Şekil 228. Torosaspis turcica’nın Türkiye’de bulunduğu iller 
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Altfamilya: LEUCASPIDINAE Atkinson, 1886 
 

 Bu alt familyaya bağlı türlerin pygidium’da bulunan lobların şekilleri hemen hemen aynı 

görünümde. Dorsal’de marjinal salgı tüpleri ya çok küçük (Leucaspidini) veya büyük ve alt 

uçları kitinleşmiş kalın bir halka ile çevrilidir (Parlatorini). Anten üzerinde 1 (Parlatorini) veya 3-

5 (Leucaspidini) adet kıl bulunur. L2 her zaman tek lobludur. 

 

Leucaspidinae Altfamilyasına bağlı türkiye’de bugüne kadar saptanan tribus 

Teşhis Anahtarı 

 

-Dişiler II. dönem nimf gömleğinin içinde (Pupillarial form); dişilerin vücudu genellikle uzamış 

oval (Salicicola kermanensis hariç); anten üzerinde 3-5 adet kıl var; pygidium 

dorsalindeki marjinal büyük salgı tüplerinin alt açıklığında kalın kitinsel bir halka yok  

……………………………………………………………………….......Leucaspidini 

-Dişiler pupillarial değil; dişilerin vücudu genellikle dairesel veya genişçe ovaldir; anten 

üzerinde bir adet kıl var; pygidium’un dorsalindeki marjinal büyük salgı tüplerinin alt 

açıklıkları kalın kitinsel bir halka şeklinde.......................................................Parlatorini 
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I. Tribus: LEUCASPIDINI Atkinson, 1886 
 

 1886, J. Asiatic Soc. Bengal, 45: 271. 

 

 Bu tribus’e bağlı türlere ait dişilerin hepsi “pupillarial form” oldukları için II. dönem 

nimf gömleğinin içinde ergin hale gelirler. Genellikle kabukları uzamış veya genişçe oval ve I. 

dönem larva derileri uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabukları dişilere oranla küçük, ince uzun ve 

I.dönem larva derileri uçtan çıkıntılıdır. Dişilerin vücudu genellikle uzamış oval (Salicicola 

kermanensis’da dairesel) şekillidir. Anten çıkıntıları üzerinde 3-5 adet kıl bulunur. Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler türlere göre var veya yoktur. Pygidium’da bazı türlerde 

bir veya daha fazla çift lob bulunurken, bazı türlerde de sadece vücut içinde kitinleşmemiş zar 

şeklinde yapılar vardır. Eğer loblar varsa her zaman tek parçalıdır. Toraks ve abdomen 

segmentlerinde bazı türlerde yumru şeklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları bulunmazken, 

bazılarında az sayıda, bazı türlerde de (Lopholeucaspis sp.) baştan ön abdomen segmentlerine 

kadar submarjinal alanda düzenli bir sıra halinde dizili olabilir. Pygidium dışında vücut 

kenarında salgı bezi tarak veya dikenleri yoktur. Bazı türlerde ise pygidium dahil hiç salgı bezi 

tarak ve dikenleri bulunmaz. 

 

 

 

 

Leucaspidini Tribüsüne Bağlı Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan Cinslerin 

Teşhis Anahtarı 

1) -Vulva çevresi bezleri var……………………………………………………………..………2 

-Vulva çevresi bezleri yok……………………………………………………………….……3 

2) -Vücudun iç kısmında, baştan başlayarak pygidium’a kadar uzanan uçları içe doğru, düzenli 

bir sıra halinde salgı bezi yumruları var; median loblar üçgen veya yumru şeklinde ve 

birbirlerinden genişliklerinin 2-6 katı kadar uzaklıkta; median loblar arasındaki salgı 

bezi tarak veya dikenleri var ve boyları loblardan kısa............................Lopholeucaspis 

-Salgı bezi yumruları yoğun halde sadece ön stigmaların ile vücut kenarı arasında dizili; 

median loblar her iki kenarından çentikli uçları üçgen şeklinde ve birbirlerinden 

genişlikleri kadar uzaklıkta; median loblar arasındaki salgı bezi tarakları var veya yok, 

varsa loblardan 1.5-5 katı kadar daha uzun ………...…………………..……..Leucaspis 

 

3) -Pygidium’da loblar yok; dorsal büyük salgı tüplerinin alt açıklıkları kitinleşmiş daire 

şeklinde; vulva’nın etrafından çıkan ve loblara doğru giden ışınsal kitinleşmiş çizgisel 

yapılar yok ……..…………...………………………………….……..……….Salicicola 

-Pygidium’da loblar var; dorsal büyük salgı tüplerinin alt açıklıkları kitinleşmiş elips şeklinde; 

vulva’nın etrafından çıkan ve loblara doğru giden ışınsal kitinleşmiş çizgisel yapılar var 

………..………….......................................................……………..……………….4 

4) -Pygidium’da L1, L2, L3 ve belirsiz şekilde L4 var; pygidium geniş açılı üçgen şeklinde; anüs 

pygidium’un alt kenarına kendi çapının 3 katı kadar uzaklıkta.…………………… 

……………………………………………………………………….Gomezmenoraspis 
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-Pygidium’da loblar yok veya sadece L1 var; pygidium dar açılı üçgen şeklinde; anüs 

pygidium’un alt kenarına kendi çapının 4-8 katı kadar uzaklıkta…..…...…….Suturaspis 

 

 

Gomezmenoraspis Balachowsky, 1953 
1953, En. App. Act. Sci. In.: 907-908. 

 

Tip türü: Aonidia pinicola Leonardi, 1906 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu oval, konveks, beyaz renkli, I dönem larva derisi uçtan çıkıntılıdır. 

Ergin dişilerin vücudu dairesel, pygidium koniktir. Antenler üzerinde çok sayıda kıl bulunur. 

Pygidium üçgen biçiminde, L1, L2, L3 ve L4 var. Bunlar küçük, uçları yuvarlak ve birbirlerinden 

uzak şekilde dizilmişlerdir. Salgı bezi tarakları kesinlikle yok. Anüs dairesel ve pygidium’un 

ortasındadır. Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda, kısa, dar ve marjinal ve submarjinal olarak 

dizilmişlerdir. Ön stigma çevresinde 2-4 adet yuvarlak bezler var. Arkadakilerde yok. 

Prosoma’nın ventral’inde median alanda başak görünümünde örülmüş şekilde yapılar var. Vulva 

çevresinde yuvarlak bezler yok. Vulva anüsün alt kısmındadır. Etrafından çıkan ve loblara doğru 

giden ışınsal kitinleşmiş çizgisel yapılar var. 

 

Gomezmenoraspis pinicola (Leonardi, 1906) 

1906, Ann. R. Scu. Super. Agri. Portici, 1-4. 

 

Sinonimi: Aonidia pinicola Leonardi, 1906 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu oval, konveks, mat beyaz renkli, I dönem larva derisi siyah renkli ve 

uçtan çıkıntılı, kabuk uzunluğu 1.8-2 mm’dir. Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapıda ama daha 

küçük, kabuk uzunluğu 1.2 mm’dir (Şekil 229). Ergin dişilerin vücudu II. dönem nimf 

gömleğinin içindedir. Kütiküla tamamen zarımsı yapıdadır. Genel vücut görünümü dairesel, 

Pygidium koniktir. Antenler üzerinde 4 adet kısa kıllar bulunur. Ön stigma çevresinde 2-4 adet 

yuvarlak bezler var. Arkadakilerde yok. Prosoma’nın ventral’inde median alanda başak 

görünümünde örülmüş şekilde yapılar var. Pygidium üçgen biçiminde, L1, L2, L3 ve L4 var. 

Bunlar küçük, uçları yuvarlak ve birbirlerinden uzak şekilde dizilmişlerdir. Salgı bezi tarakları 

kesinlikle yok. tur dairesel, çapı median lobların genişliğinden fazla ve pygidium’un 

ortasındadır. Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda, kısa, dar ve uçları çift çizgili, marjinal ve 

submarjinal olarak VI.-VII. segment arasında 6-7 adettir. Ayrıca V. segmentte de 6-7 vardır. 

Vulva çevresinde yuvarlak bezler yok. Vulva anüsün alt kısmındadır. Etrafından çıkan ve loblara 

doğru giden ışınsal kitinleşmiş çizgisel yapılar var. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, 

Bursa, Çanakkale, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla ve Osmaniye 

illerinde Pinus brutia, P. halepensis ve P. pinea üzerinde saptanmıştır (Ülgentürk ve ark., 2012b). 
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Şekil 229. Gomezmenoraspis pinicola (Ülgentürk ve ark., 2012a) 

 

 
Şekil 230. Gomezmenoraspis pinicola’nın Türkiye’de bulunduğu iller 

 

 

Leucaspis Targioni Tozzetti, 1869 
1868, Atti. Soc. Ital. Sci. Nat. XI: 734. 

 

Tip türü: Aspidiotus pini Hartig, 1839. 

 

Sinonimleri: Rhopaloaspis Del Guercio, 1903; Leucodiaspis Kirkaldy, 1904; Euleucaspis Lindinger, 1905; 

Anamaspis Leonardi, 1906; Pusillaspis Lindinger, 1906; Maniaspis Borchsenius 1964 (Garcia Morales et. al., 

2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu II. dönem nimf gömleğinin sertleşmesinden oluşmuş, uzamış iğ 

veya armut şeklinde ve larva derisi uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu dar, uzamış oval ve I. 

dönem larva derisi uçtan çıkıntılıdır. Ergin dişilerin vücudu uzamış iğ şeklinde, vücudun en geniş 

kısmı I. abdomen segmenti veya metatorakstır. Dorsal’de kitinleşmiş değişik alanlar vardır. 

Anten üzerinde 3 veya daha fazla kıl bulunur. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 

vardır. L1, L2 ve L3 çok küçük ve genellikle salgı bezi tarakları arasında kaybolmuş durumda (L. 

lowi’de salgı bezi tarakları yok), median loblar birbirinden uzakta, L4 bazı türlerde küçük bir 
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çıkıntı şeklinde olabilir. Genellikle (L. lowi hariç) salgı bezi tarakları oldukça uzun, uçları sivri 

veya dallanmış, median loblar arasında uzun ve bir çifttir. Vulva çevresi bezleri genellikle 5 

grupta ve yarım daire şeklindedir. Dorsal büyük salgı tüpleri az sayıda ve sadece submarjinal 

alanda bulunur. Anüs pygidium’un ortasında ve etrafındaki alan kitinleşmiştir.  

 

Ülkemizde saptanmış Leucaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -Pygidium’da salgı bezi dikenleri yok; pygidium median loblar arasındaki bölge içe doğru 

çökük; median loblar arasındaki uzaklık genişliklerinin 7-8 katı kadar….Leucaspis lowi 

-Pygidium’da salgı bezi dikenleri var; pygidium median loblar arasındaki bölge içe doğru 

çökük değil; median loblar arasındaki uzaklık genişliklerinin en fazla 4 katı kadar….…2 

2) -Ergin dişilerin vücudunda pygidium baştan daha geniş; median loblar arasındaki salgı bezi 

dikenlerinin boyu lobların uzunluğunun en az 4 katı kadar ve uçları sivri kama gibi..….3 

-Ergin dişilerin vücudunda pygidium genişliği baştan daha dar; median loblar arasındaki salgı 

bezi dikenlerinin boyu lobların uzunluğunun en fazla 1.5 katı kadar ve uçları tarak 

şeklinde dallanmış…………………………..………………...……………………..….4 

 

3) -Pygidium’un alt kenarı yuvarlak; L3 var; ön stigma çevresinde 8-16 adet yuvarlak bezler var; 

protoraksta, ön stigmalar ile vücut kenarı arasındaki bölgede alt uçları daire şeklinde 

kitinleşmiş, uzunluğu genişliğinin iki katı kadar tüp şeklinde 50-60 adet silindirik 

Leucaspis knemion yapılar var………………………..…………..……………..…..……

-Pygidium’un alt kenarı düz; L3 yok; ön stigma çevresinde 4-6 adet yuvarlak bezler var; 

protoraksta, ön stigmalar ile vücut kenarı arasındaki bölgede tüp şeklinde silindirik 

………………………………………………….Leucaspis riccae yapılar yok..…………

4) -Anal halka, lobların temeline kendi çapının yaklaşık 7 katı kadar uzaklıkta; submarjinal 

alanda 28-52 adet büyük salgı tüpü var; median loblar arasındaki uzaklık genişliklerinin 

yaklaşık 2 katı kadar…………………………………………………..Leucaspis pini 

-Anal halka, lobların temeline kendi çapının yaklaşık 3.5 katı kadar uzaklıkta; submarjinal 

alanda sadece 6 adet büyük salgı tüpü var; median loblar arasındaki uzaklık 

genişliklerinin yaklaşık 4 katı kadar…………………………………..Leucaspis pusilla 

 

 

Leucaspis knemion Hoke, 1925 

 

1925, Proc. Ent. Soc. Wash. 27: 36-39. 

 

Sinonimi: Leucodiaspis knemion Lindinger, 1932 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu midye şeklinde, uzamış dar, düz, tamamen beyazdır. I. dönem larva 

derisi uçtan çıkıntılı, soluk sarı renklidir. Kabuk uzunluğu 2.1-3.1 mm’dir. Erkekleri bilinmiyor. 

Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, vücudun en geniş yeri I. ve II. abdomen segmentleridir. 

Antenler üzerinde 5-6 adet kıl bulunur. Ön stigma çevresinde 8-16 adet kenarları çok belirgin 
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yuvarlak bezler var. Protoraksta, ön stigmalar ile vücut kenarı arasındaki bölgede alt uçları daire 

şeklinde kitinleşmiş, uzunluğu genişliğinin 2 katı kadar tüp şeklinde 50-60 adet silindirik yapılar 

var. Pygidium yuvarlak, geniş ve çıkıntılıdır. Pygium’da uçları sivri üçgen şeklinde L1, L2 ve L3 

var. L1>L2>L3 şeklinde dizilmişlerdir. Ventral’de II. segment ile protoraks arasındaki median 

bölgede kısa çizgiler halinde yay gibi çok sayıda yapılar var. Salgı bezi diken ve tarakları çok 

sayıda, VI. segmenttekilerin kenarları çatallı, diğerleri ise diken şeklinde, uçları sivri veya 

çatallıdır. Median loblar arasında L1eşit veya daha uzun 1 çift; L1-L2 arasında 1 çift; L3-L4 

arasında 4-5 adet; L3’den sonra 10-15 adet bulunur. IV. segmentte yoktur. Anüs pygidium’un 

merkezinde dairesel, çevresinde kalın daire şeklinde kitinsel bir alan var. Dorsal’de pygidium’un 

alt kenarı ile anüs arasındaki bölgede 4-5 adet küçük uzunlamasına kitinleşmiş yapılar var. 

Dorsal büyük salgı tüpleri çok küçük, kısa, silindirik yapıda V-VII. segmentler arasında 

submarjinal alanda dizilmiştir. Vulva anüsün biraz aşağısındadır. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halinde, 12-16 (12-14) 11-12 şeklinde dizilmiştir. Ayrıca bu bezlerden II, II ve IV. segmentlerde 

submarjinal alanda 3-8 adet şeklinde de bulunur. 

II. dönem dişi: 3 çift ilkel lob vardır. I ve II. abdomen segmentlerinin ventral tarafındaki küçük 

marjinal salgı tarakları var. ventral torasik marjinal salgı yumruları ve boru şeklinde küçük salgı 

tüpleri çok sayıdadır. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, İstanbul ve Gaziantep illerinde Pinus 

brutia, P. nigra ve P. silvestris üzerinde saptanmıştır (Uygun ve ark., 1998; Ülgentürk ve ark., 2008, 

2012b; Şişman & Ülgentürk, 2010). 

 

 

Şekil 231. Leucaspis knemion’un Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Leucaspis lowi Colvée, 1882 

1882, Neuvos Coccidos: 10. 

 

Sinonimleri: Leucaspis lowii Löw, 1883; Leucaspis pini Morgan, 1892; Fiorinia sulcii Newstead, 1894; 

Leucaspis loevi Newstead, 1894; Leucaspis loewi Cockerell, 1896; Anamaspis loewi Leonardi, 1906; Leucaspis 
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sulci Lindinger, 1906; Leucodiaspis sulci Lindinger, 1909 Leucodiaspis lowi Lindinger, 1932; Leucodiaspis loewi 

Zahradník, 1952 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış armut şeklinde ve tamamen II. dönem nimf gömleği ile 

kaplı, beyaz renkli, kabuk uzunluğu 1.4-2.2 mm, I. dönem larva derisi uzun, uçtan çıkıntılı ve 

koyu sarı renklidir (Şekil 232, 233 A). Erkek pupa kabuğu dar uzun, kenarları birbirine paralel, 

beyaz renkli, larva derisi uzun, uçtan çıkıntılı, koyu sarı renkli ve kabuk uzunluğu 1.3-1.5 

mm’dir (Şekil 232, 233 B). Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, vücudun en geniş yeri ön 

abdomen segmentleri, en dar yeri ise pygidium’dur  (Şekil 233 C). Ergin dişilerin vücudu 

menekşe renginden koyu griye kadar değişebilir. Anten üzerinde 3-5 adet kıl var (Şekil 233 C). 

Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 2-7 adettir (Şekil 233 C). Pygidium yarım daire 

şeklinde, kısa ve uçları yuvarlaktır. 3 çift lob var. Loblar arasındaki uzaklık genişliklerinin 7-8 

katı kadardır. Pygidium median loblar arasındaki bölgede içe doğru çökük durumdadır. 

Pygidium kenarında yan salgı bezi dikenleri yok. Dorsal büyük salgı tüpleri sadece submarjinal 

alanda ve toplam 28-46 tanedir. Vulva çevresi bezleri 5 grup halinde. Anüs dairesel ve pygidium 

merkezinin biraz üzerindedir (Şekil 233 F). 

II. dönem dişi: Vücudu düzgün oval şekillidir. Ön stigmalarda 2 adet bez var. Pygidium’da 2 

çift lob var (L1, L2) L3 yok. L1 ve L2, birbirinden uzakta. Salgı bezi tarakları uçta çatallaşmış, 

geniş ve kısa, median loblar arasında 2 adet, L1-L2 arasında 2 adet ve lobların uzunluğundan kısa. 

L2’den sonraki taraklar daha geniş ve III. segmentte kadar uzanır. Anal açıklık pyigidium’un 

ortasında, dairesel, yanları kalınlaşmış. Pyigidium’un dorsal’inde marjinal, submarginal, median 

ve submedian alanlarında büyük salgı tüpleri var. Bunlar geniş ve kısa olup alt kısımları 

kitinleşmiş, genişlikleri uzunluklarından daha fazla. Pygidium’un her bir tarafında 12 adet 

marjinal, 8-10 adet submarjinal (median loblar arasında 1 adet) ve V ve VIII segmentleri 

arasında 2 adet submedian büyük salgı tüpleri bulunur. Bütün bunların boyutu birbiriyle aynıdır. 

Aynı şekilde, marjinal büyük salgı tüpleri, II-IV. segmentlerin submedian alanlarındakilerden 

daha büyük boyuttadır. Pygidium’un ventral tarafındaki marjinal büyük salgı tüpleri 

prototorakstan IV. segmente kadar uzanır. Buralarda aynı zamanda bazı salgı tüberkülleri de 

bulunur. Diğer submedian olarak, sadece I-IV. segmentlere dağıtılmış küçük, kısa ve dar, I-II. 

segmentlerde 8-10 adet, III. segmentte 1-2 adet, IV. segmentte 3-4 adet ve bazen V. segmentinde 

1 adet şeklinde dizilmişlerdir. 

 

 

Şekil 232. Leucaspis lowi (Foto: Gabrijel Seljak http://www1.pms-lj.si/animalia/galerija.php?load=5386) 
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Şekil 233. Leucaspis lowi (Bodenheimer, 1949’dan değiştirilerek) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Bursa, 

Çankırı, Eskişehir, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Niğde, Samsun ve 

Trabzon illerinde Pinus brutia, P. halepensis, P. nigra, P. pinea, P. sylvestris ve Taxus baccata 

üzerinde saptanmıştır (Acatay, 1943; Schimitschek, 1944, 1953; Bodenheimer, 1949, 1953; Erdem, 1968; 

Tuatay ve ark., 1972; Yaşar, 1995; Japoshvili & Karaca, 2002; Yaşar ve ark., 2003; Erler, 2004; Zeki ve ark., 2004; 

Ülgentürk ve ark., 2008; Kaydan ve ark., 2009a, 2014; Kaymak & Yaşar, 2017; Ülgentürk ve ark., 2019; Yaşar, 

2020). 

 
Şekil 234. Leucaspis lowi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 31. Leucaspis lowi’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Ablerus atomon (Walker, 1847 Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

 

 

Leucaspis pini (Hartig, 1839) 

1839, Jahresb. Farschr. Forstwiss.: 642. 

 

Türkçe ismi: Çam kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Coccus pini, Hartig, 1839; Aspidiotus flavus Hartig, 1839; Aspidiotus pini Hartig, 1839; Diaspis 

candida Targioni Tozzetti, 1868; Leucaspis candida Targioni Tozzetti, 1868; Leucaspis pini Signoret, 1869; 

Leucaspis affinis Leonardi, 1906; Leucodiaspis candida Lindinger, 1909; Chionaspis austriaca Lindinger, 1943; 

Leucodiaspis pini Zahradník, 1952 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu II. dönem nimf gömleği tarafından tamamen keplanmış, uzamış 

midye kabuğu şeklinde, baş tarafı dar, arka kısmı ise geniş, konveks, beyaz veya gri renkli, I. 

dönem larva derisi uçtan çıkıntılı, kahverengi veya sarımsı kahverenkli, kabuk uzunluğu 2.4-2.9 

mm’dir (Şekil 235, 236 A). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı yapı ve renkte fakat ondan daha 

dardır (Şekil 236 B). Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, pygidium, vücudun en dar yeri ve 

yarım daire şeklindedir (Şekil 236). Anten üzerinde 4-6 adet kıl bulunur (Şekil 236 D). Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 3-9 tanedir (Şekil 236 E). Ön stigmaların hemen 

yanında 12-22 adet yumru şeklinde salgı bezi çıkıntıları vardır (Şekil 236). Pygidium’da üçgen 

biçiminde 4 çift lob vardır. Median loblar diğerlerinden biraz daha büyük, diğer üç lob ise 

yaklaşık aynı büyüklüktedir. Median loblar arasındaki uzaklık lobların genişliğinin yaklaşık 1.5 

katı kadar ve aralarında lobların iki katı kadar uzunlukta uçları ve yanları dişli bir çift salgı bezi 

dikeni vardır. Bu dikenler tüm pygidium’da loblardan uzun ve yaklaşık 36-48 tanedir (Şekil 236 

H). Submarjinal alanda 28-52 adet büyük salgı tüpleri var. Anüs dairesel, çapı median loblar 

arasındaki boşluktan büyük, pygidium merkezi ile üst sınırı arasındaki uzaklığın ortasındadır. 

Vulva çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 236 G).  

II. dönem dişi: Vücudu oval. Ön stigma çevresinde tek bir bez var. 2 çift lob (L1, L2) diş 

şeklinde, ikizkenar yamuk gibi ve hafifçe içe doğru dönük. Salgı bezi tarakları kısa, uçları geniş 

ve ince çentikli, pygidium her iki tarafında her bir segmentte 11-12 adet olmak üzere (V–IV. 

arasındakiler gizlenmiş) 1-2 adettir. Dorsal büyük salgı tüpleri, marjinal, submarjinal ve median 

olarak aynı büyüklük ve şekildeki prepygidial segmentlerde, kısa, geniş, açık, oval 

kalınlaştırılmış olarak dizilmişlerdir. Marjinal büyük salgı tüpleri V ve VIII arasında 8-9 adet 

olarak bulunur. Daha küçük olan submarjinal büyük salgı tüpleri (her segmentte 2-3 adet), 

submedian alanda 2 adettir. Prepygidial segmentlerde, her segmentte submedian ve submarjinal 

olarak 4-6 adet olarak salgı tüpleri var. Toraks segmentlerinin dorsal’inde, marjinal alanda 

birbirine benzer salgı bezi elemanları var. Pygidium ventral’inde herhangi bir salgı bezi elemanı 

yok. I-IV. prepygidial segmentler üzerinde küçük salgı tüpleri var. Bölgelere dağılmış olan bu 

salgı tüpleri genellikle submedian alanda ve her segmentte 6-10 adettir. Ayrıca, toraks 
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segmentlerinin marjinal veya paramarjinal bölgesinde ve I. ve II. abdomen segmentlerinde konik 

salgı çıkıntıları var. 

 

 
Şekil 235. Leucaspis pini (http://www.agraria.org/entomologia-agraria/cocciniglia-del-pino-nero.htm) 

 

 
Şekil 236. Leucaspis pini (Yaşar, 1995’dan) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, 

Bartın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 

Karaman, Kastamonu, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde ve Osmaniye illerinde Cedrus 

libani, Cupressus macrocarpa Goldcrest, Olea europaea, Pinus brutia, P. halepensis, P. nigra 

ve P. pinea (Bodenheimer, 1949; Aysu, 1950 b; Nizamlıoğlu & Gökmen, 1964; Erdem, 1968; Gül-Zümreoğlu, 

1972; Yaşar, 1995; Uygun ve ark., 1998; Karsavuran ve ark., 2001; Erler, 2004; Ülgentürk ve ark., 2008, 2012 a, b; 

Yaşar & Küçükçakal, 2013; Kaydan ve ark., 2014a; Kaymak & Yaşar, 2017; Güneş, 2019; Ülgentürk ve ark., 2019; 

Yaşar, 2020).  

 

Şekil 237. Leucaspis pini’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Leucaspis pusilla Löw, 1883 

1883, Wien. Ent. Zeitg. II: 3. 

 

Türkçe ismi: Çam yaprak kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Leucaspis leonardi Coleman, 1903; Actenaspis pusilla Leonardi, 1906; Leucaspis pusilla Lindinger, 

1906; Leucaspis leonardii Lindinger, 1907; Leucodiaspis pusilla Lindinger, 1909; Leucaspis perezi Green, 1915; 

Diaspis perezi Lindinger, 1932; Pusillaspis pusilla Lindinger, 1957 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu oval, uzamış midye kabuğu şeklinde ve tamamen II. dönem nimf 

derisi ile kaplı, beyaz renkli, I. dönem larva derisi uçtan çıkıntılı, sarı veya kahverengimsi sarı 

renkli ve uzunluğu 1-2 mm’dir (Şekil 238 A, 239). Erkek pupa kabuğu dar, uzun, beyaz renkli, 

larva derisi uçtan çıkıntılı, sarı renkli ve uzunluğu yaklaşık 1 mm’dir (Şekil 238 B, 239). Ergin 

dişilerin vücudu uzamış oval, vişne renginde, pygidium yarım daire şeklindedir (Şekil 238 C). 

Anten üzerinde 2-4 adet kıl bulunur (Şekil 238 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 

2-4 tanedir (Şekil 238 E). Pygidium’da 3-4 çift küçük, üçgen biçiminde, hafif çıkıntılı zayıf 

gelişmiş ve uzunlukları hemen hemen birbirine eşit loblar vardır. Bazen bu loblar da 

görülmeyebilir. Median loblar birbirlerine kendi genişliklerinin yaklaşık 4 katı kadar 

uzaklıktadır. Aralarında kendi uzunluklarının 3-4 katı kadar uzun ve sadece uçları hafifçe 
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püsküllü bir çift orta salgı bezi dikenleri vardır. Ayrıca tüm pygidium’da toplam 20-40 adet yan 

salgı bezi dikeni vardır. Dorsal submarjinal büyük salgı tüpleri kısa ve her iki tarafta 6’şar 

tanedir. Diğer salgı tüpleri yoktur. Anüs dairesel, büyük, çapı yaklaşık median loblar arasındaki 

uzaklığa eşit, pygidium merkezi ile üst sınırının ortasındadır. Vulva çevresi bezleri 18-38 adet ve 

bir kemer şeklinde dizilidir (Şekil 238 F). 

II. dönem dişi: Pygidium ile iyi geliştirilmiş iki çift lob (L1, L2) var; L3, belirsiz bir kenar 

çıkntısı şeklinde. Salgı bezi tarakları kısa, geniş, uçları ince dikenli ve geniştir. L2’den sonra 7-8 

adet salgı bezi tarağı var. Pygidiumdaki marjinal büyük salgı tüpleri, geniş (genişliği 

uzunluğundan fazla), V-VIII. segmentlerde 7-8 adet; ayrıca daha küçük olanları prepygidial 

segmentlerden metatoraksa kadar her bir segmentte 2 adet olarak bulunur. Pygidium’un I-IV. 

segmentinde submarjinal büyük salgı tüpleri her segmentte 1-2 adet olmak üzere az sayıdadır. 

Dorsal’de I-IV. segmentlerde submedian olarak her segmentte 1 adet olmak üzere büyük salgı 

tüpleri var. Toraksın pleura-ventral bölgesinde bazı ventral büyük salgı tüpleri ve konik şekilli 

salgı bezi çıkıntıları var. 

 

 
 

Şekil 238. Leucaspis pusilla (Bodenheimer, 1949’dan değiştirilerek) 
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Şekil 239. Leucaspis pusilla (http://ecoregistros.org/site_en/imagen.php?id=103183) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 

Bartın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, 

Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde Cedrus sp., Pinus brutia, Pinus brutia "Eldarica", P. 

halepensis, P. nigra, P. nigra ssp. laricio, P. nigra ssp. pallasiana, P. pinaster, P. pinea, P. 

ponderosa, P. radiata, P. roxburghii, P. sylvestris, P. strobus ve Salix sp. üzerinde saptanmıştır 

(Bodenheimer, 1949, 1953; Aysu, 1950b; Erdem, 1968; Tuatay ve ark., 1972; Gül-Zümreoğlu, 1972; Çanakçıoğlu, 

1977; Selmi, 1979; Özkazanç ve ark., 1985; Ülgentürk & Toros, 1996; Sekendiz ve ark., 1997; Ülgentürk & Toros, 

2000; Zeki ve ark., 2004; Ülgentürk ve ark., 2008; Evren & Ülgentürk, 2011; Ülgentürk, ve ark., 2012b; Duran & 

Aytar, 2013; Yaşar & Küçükçakal, 2013; Kaydan ve ark., 2014a; Kaymak & Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 

2017; Ülgentürk ve ark., 2019; Yaşar, 2020). 

 

 

Şekil 240. Leucaspis pusilla’nın Türkiye’de bulunduğu iller 
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Çizelge 32. Leucaspis pusilla’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Encarsia leucaspidis (Mercet, 1912)  

Adana (Şengonca ve ark., 1998); Ankara 

(Ülgentürk & Toros, 2000; Ülgentürk ve ark., 

2004) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) 
Marmara Bölgesi (Selmi, 1979); Ankara 

(Ülgentürk ve ark., 2004) 

Coccinella (Coccinella) septempunctata 

Linnaeus, 1758  
Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

 

 

Leucaspis riccae Targioni Tozzetti, 1881 

1881, Ann. Agr. Min. Agr. Ind. Comm Roma Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze. 34: 160. 

 

Türkçe ismi: Zeytin virgül kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Leucaspis epidaurica Gennadius, 1883; Rhopaloaspis riccae Del Guercio, 1902; Howardia lobulata 

Del Guercio, 1903; Leucaspis ephedrae Marchal, 1909; Mytilaspis riccae Trabut, 1911; Leucaspis oleae Lindinger, 

1912; Leucaspis riccai Lindinger, 1912; Leucaspis lemmeti Balachowsky, 1927; Leucodiaspis riccai Lindinger, 

1932; Leucodiaspis riccae Lindinger, 1935; Leucaspis riecae Ali, 1970 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu oval, uzamış midye kabuğu şeklinde, tamamen II. dönem nimf 

derisinden oluşmuş, kırmızımsı kahverenkli, I. dönem larva derisi uçtan çıkıntılı, koyu yeşil ile 

sarımsı kahverengi arasında değişen renklerde ve kabuk uzunluğu 1.5-2.5 mm’dir (Şekil 241 A, 

242,). Erkek pupa kabuğu dişi ile aynı renk ve şekilde fakat ondan daha küçük boydadır (Şekil 

241 B, 242). Ergin dişilerin vücudu vişne renginde, uzamış oval, baş tarafı dar, pygidium geniş, 

yarım daire şeklinde ve alt kenarı düzdür (Şekil 241 C). Anten üzerinde 4-5 adet kıl bulunur 

(Şekil 241 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 4-6 tanedir (Şekil 241 F). Ön 

stigmaların biraz alt kısmında 6-10 adet yumru şeklinde vücut içi salgı bezi çıkıntıları vardır 

(Şekil 241 E). Pygidium’da sadece L1 ve L2 var, bunlar uzun üçgen şeklinde ve boyutları 

birbirine eşittir. Median loblar birbirlerine genişliklerinin yaklaşık 2 katı kadar uzaklıkta, 

aralarında onlardan biraz uzun uçları sivri, temelleri geniş bir çift salgı bezi dikeni vardır. Ayrıca 

L1-L2 arasında orta salgı bezi dikenlerinden biraz daha kısa, bir çift ve L2’den sonra da 3 adet yan 

salgı bezi dikeni vardır (Şekil 241 H). Dorsal salgı tüpleri küçük az sayıda ve submarjinal alanda 

dağınık durumdadır. Anüs dairesel, büyük ve çapı hemen hemen median loblar arasındaki 

uzaklığa eşit olup pygidium merkezi ile üst kenarı arasındaki uzaklığın ortasındadır. Vulva 

çevresi bezleri kemer şeklin de dizili ve 5 grup halinde, ayrıca en uçtaki grubun biraz üzerinde 2-

3 adet yuvarlak bezler daha vardır (Şekil 241 G). 

II. dönem dişi: Vücudu armut şeklindedir. Ön stigmalarda yuvarlak gözenekler yok. 

Pygidium’da sadece 2 çift lob var (L1, L2). Ventralde bu lobların temelinde uzamış kama 

şeklinde kitinsel alanlar var. Salgı bezi tarakları median loblar arasında onların uzunluğuna yakın 

bir çift, L1-L2 arasında boyları loblardan kısa bir çift ve L2’den sonra ise bir çift geniş olarak 
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bulunur. Dorsal’de median loblar arasında 1 adet kalın büyük salgı tüpü var. Ayrıca bütün 

pygidium boyunca dizilmiş durumda marjinal büyük salgı tüpleri var. Marjinal büyük salgı 

tüpleri geniş ve kısa olup uzunluğu genişliğine hemen hemen eşittir. Submarjinal büyük salgı 

tüpleri ise marjinal olanlarla aynı tipte, ancak sayıları daha azdır. Boyutları submarjinal büyük 

salgı tüplerinin yarısı kadar olan submedian büyük salgı tüpleri, pygidium ve I-IV. abdomen 

segmentlerinde dizilmişlerdir. Aynı tipte salgı tüpleri ventral’de III-V. pygidium segmentlerde 

orta alanda da bulunur.  

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Aydın, Gaziantep, Hatay, 

İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ illerinde Ephedra sp., Erica 

arborea, Eriobotrya sp., Euphorbia sp., Olea europaea ve Pistacia vera üzerinde saptanmıştır 

(İleri & Ayfer 1954; İyriboz, 1938; Bodenheimer, 1949, 1953; Çakıllar, 1952; Yayla, 1983; Yaşar, 1995; Erler ve 

ark., 1996; Uygun ve ark., 1998; Erler & Tunç, 2001; Karsavuran ve ark., 2001; Kaçar ve ark., 2012; Başar, 2016). 

 
Şekil 241. Leucaspis riccae (Bodenheimer, 1949’dan değiştirilerek) 
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Şekil 242. Leucaspis riccae (https://www.imgrumweb.com/post/BsBKggMHoW9) 

 
Şekil 243. Leucaspis riccae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 33. Leucaspis riccae’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  Antalya (Yayla, 1983; Erler & Tunç, 2001) 

Pharoscymnus pharoides Marseul, 1868 Antalya (Yayla, 1983; Erler & Tunç, 2001) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 1968)  Antalya (Yayla, 1983; Erler & Tunç, 2001) 
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Lopholeucaspis Balachowsky, 1953 
1953, Cochenilles France VII: 121, 153. 

 

Tip türü: Leucaspis japonica Cockerell, 1897. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış, beyaz renkli ve larva derisi uçtadır. Erkek pupa kabuğu 

dişi ile aynı görünümde fakat daha küçüktür. Ergin dişilerin vücudu II. dönem nimf gömleği 

içinde uzamış armut biçiminde, çok nazik ve zarımsı yapıda baş vücuttan daha dar ve yan 

abdomen lobları aşırı kavisli değildir. Anten üzerinde 3 veya daha fazla kıl var. Ön stigmaların 

çevresindeki yuvarlak bezler var. Yumru seklindeki vücut içi salgı bezi çıkıntıları baştan 

başlayarak vücudun iç kısmında bir sıra halinde ön pygidium segmentlerine kadar uzanır. Anal 

açıklığın etrafında ve dorsal’de bazı sınırlı alanlarda kitinleşmeler vardır. L1 ve L2 iyi gelişmiş ve 

birbirine eşit, genellikle uçları üçgen biçimindedir. L3 yok veya belirsiz kitinleşmiş hafif bir 

çıkıntı şeklindedir. Median loblar arasında bir çift ve ucu püsküllü orta salgı bezi tarakları 

bulunur. L2’den sonra ve L1-L2 arasında yumru şeklindeki vücut çıkıntılarının başlangıcına kadar 

türlere göre değişen sayı ve yapıda yan salgı bezi tarakları bulunur. Vulva çevresi bezleri 5 grup 

halinde ve ayrıca ön pygidium segmentlerinde de bir kaç grup halinde benzer yuvarlak bezler 

vardır. Dorsal büyük salgı bezi tüpleri küçük ve türlere göre değişen sayıda ve pygidium’da 

dağılmışlardır. Anüs pygidium’un merkezindedir.  

 

Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897) 

1897, Psyche VIII: 53. 

 

Türkçe ismi: Ortanca kabuklu biti? 

 

Sinonimleri: Leucaspis japonicus Cockerell, 1897; Leucaspis japonica Fernald, 1903; Lindinger, 1906; 

Leucaspis japonica darwiniensis Green, 1916; Leucodiaspis iaponica Lindinger, 1932; Leucodiaspis hydrangeae 

Takahashi, 1934; Leucodiaspis japonica Takahashi, 1934; Leucodiaspis japonica darwiniensis Takahashi, 1934; 

Leucaspis hydrangeae Takahashi, 1939; Lopholeucaspis japonica darwiniensis Balachowsky, 1953; Lopholeucaspis 

menoni Borchsenius, 1964; Lopholeucaspis darwiniensis Borchsenius, 1966; Leucaspis menoni Takagi, 1969 

(Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu virgül şeklinde, uzamış, arka kısmı geniş, oldukça konveks, 

siyah veya koyu kahverenkli, larva derisi uçtan çıkıntılı, sarımsı kahverengi, kabuk uzunluğu 

1.5-2.0 mm’dir (Şekil 244 A). Erkek pupa kabuğu küçük ve dişi ile aynı yapıdadır (Şekil 244 B). 

Ergin dişilerin vücudu uzamış, oval, prosoma zarımsı yapıda, baş kısmı pygidium’dan daha dar, 

ön abdomen segmentleri vücudun en geniş kısmıdır (Şekil 244 C). Anten üzerinde 3 adet kıl 

bulunur (Şekil 244 D). Ön stigmaların çevresinde 8-11 adet küçük yuvarlak bezler var (Şekil 244 

E). Abdomen segmentlerinden başlayıp başa kadar uzanan vücut içinde sıralanmış yumru 

şeklindeki salgı bezi çıkıntıları bulunur (Şekil 244 F). Pygidium’da sadece L1 ve L2 iyi gelişmiş, 

birbirleriyle aynı yapı ve boyutta, her 2 kenarı tek çentikli ve uçları hafifçe yuvarlak üçgen 

şeklindedir. Median lobların arasındaki uzaklık lobların genişliği kadardır. L1-L2 arasındaki 

uzaklık ise lobların genişliğinden fazladır. Loblar arasında birer çift loblardan kısa, geniş ve 

uçları püsküllü salgı bezi tarakları bulunur (Şekil 244 H). Loblardan sonraki yan salgı bezi 
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tarakları kısa, geniş ve uçları testere dişli tüm pygidium boyunca devam ederek bittiği yerden 

vücut içi çıkıntılar başlamaktadır. Dorsal salgı tüpleri çok küçük (lobların uzunluğundan az), az 

sayıda ve pygidium’da dağınık gruplar halindedir. Anüs dairesel, çapı lobların genişliğinden 

fazla ve pygidium merkezinin üzerindedir. Anal açıklığın çevresi ve pygidium’un alt 

bölgelerinde leke şeklinde kitinleşmiş alanlar bulunmaktadır. Vulva çevresi bezleri 4 grup 

halinde, ayrıca pygidium’un üst kısmına doğru dağınık birkaç grup halinde küçük yuvarlak 

bezler bulunur (Şekil 244 G). 

 

 
Şekil 244. Lopholeucaspis japonica (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Rize’de Citrus aurantium ve C. sinensis 

üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1953; Alkan, 1953; Düzgüneş, 1958; Aysu, 1961; Yaşar, 1995). 
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Şekil 245. Lopholeucaspis japonica’nın Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Salicicola Lindinger, 1905 
1905, Zool.Anz., XXIX: 253. 

 

Tip türü: Leucaspis kermanensis Lindinger, 1905. 

 

Sinonimi: Leucaspidopsis Lindinger, 1932 (Garcia Morales et. al., 2018). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu oval veya uzamış armut şeklinde ve larva derisi uçtan 

çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu uzunca oval, larva derisi uçta veya uçtan çıkıntılıdır. Ergin 

dişilerin vücudu yuvarlak veya uzamış oval ve yan abdomen lobları belirsizdir. Pygidium’da lob 

ve salgı bezi tarakları yok. Pygidium’un kenarından içeride çok sayıda tarak dişi gibi lob benzeri 

yapılar bulunur. Vulva çevresi bezleri türlere göre yok veya varsa yay şeklinde dizilidir. Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 1-2 tane. Büyük salgı tüpleri pygidium’un 

marjinal’inde, çok küçük ve incedir. Ayrıca tüm vücut boyunca başa kadar marjinal ve 

submarjinal olarak yayılmış durumdadır ve aynı büyüklüktedir. Anten üzerinde 4-5 adet kıl var. 

Anüs pygidium merkezinde veya biraz altındadır.  

 

 

Salicicola kermanensis (Lindinger, 1905) 

1905, Zool.Anz., XXIX: 253. 

 

Sinonimleri: Leucaspis kermanensis Lindinger, 1905; Fiorinia africana Newstead, 1911; Crypthemichionaspis 

africana Lindinger, 1912; Leucaspis salicis Green, 1915; Adiscofiorinia africana MacGillivray, 1921; Aonidia 

parlatoroides Hall, 1922; Leucodiaspis kermanensis Lindinger, 1932; Leucaspis africana Koroneos, 1934; 

Anamefiorinia africana Lindinger, 1935; Salicicola africana Bodenheimer, 1949 (Garcia Morales ve ark., 2019). 
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Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu II. dönem nimf kabuğu ile tamamen kaplı, uzunca oval, 

kahverengimsi-gri renkli ve üzeri beyaz bir salgı maddesiyle kaplı, larva derisi uçtan çıkıntılı ve 

kabuk uzunluğıu 0.9-1.5 mm’dir (Şekil 246 A). Erkek pupa kabuğu dar, uzamış oval ve 

kırmızımsı kahverenklidir (Şekil 246 B). Dişilerin vücudu uzamış oval (Şekil 246 C). Anten 

üzerinde 5 adet kıl vardır (Şekil 246 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 2-3 tanedir 

(Şekil 246 E). Pygidium’da lob ve salgı bezi dikenleri yok. Sadece vücut içinde toplam 8-10 adet 

lob şeklinde küçük yapılar var. Dorsal’de marjinal salgı tüpleri küçük, fakat tüm pygidium ve 

abdomen segmentleri kenarında genellikle çift olarak, bazen de tek olarak dizili. Submarjinal 

alanda az sayıda salgı tüpleri var. Ayrıca toraks segmentlerine kadar uzanan submarjinal, 

submedian ve median alanlarda çok sayıda marjinal salgı tüplerinden biraz daha küçük salgı 

tüpleri var. Anüs yuvarlak ve pygidium merkezinin biraz üzerindedir. Vulva çevresi bezleri 

yoktur (Şekil 246 F). 

II. dönem dişi: Genel özellikleri S. vayssierei ile aynıdır. Çok belirgin olan L1’in diş şeklinde 

varlığı ve VII. segmentteki L2’nin güçlü ve konik olan diş şeklindeki çıkıntısı ayırıcı 

özellikleridir. Bunlar, S. vayssierei’deki gibi VI. segmentte bulunmazlar. 

 

 
Şekil 246. Salicicola kermanensis (Bodenheimer, 1949’dan değiştirilerek) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bitlis, Burdur, 

Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van illerinde Fraxinus sp., Pistacia 

vera, Populus alba, P. nigra, Salix alba ve Quercus sp. (Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 1968; Erler, 

1994; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Uygun ve ark., 1998; Japoshvili & Karaca, 2002; 

Zeki ve ark., 2004; Erler, 2004; Kaydan ve ark., 2009a). 
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Şekil 247. Salicicola kermanensis’in Türkiye’de bulunduğu iller 

 

Çizelge 34. Salicicola kermanensis’in ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-Younga, 1968)  Ankara (Ülgentürk & Toros, 2000) 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Coccophagoides similes (Masi, 1908)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Pteroptrix bicolor (Howard, 1898)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Pteroptrix lauri (Mercet, 1911)  Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 

Pteroptrix longicornis Huang, 1994  Isparta (Ülgentürk ve ark., 2004) 

 

Suturaspis Lindinger, 1906 
1906, Die Schildlausgattung, 26. 

Tip türü: Leucaspis pistaciae Lindinger, 1906. 

Suturaspis sp.’de pygidium’daki çıkıntılar hem mala hem de tarak dişi gibi. Salicicola sp.’de ise 

sadece mala benzeri çıkıntılar var. Bu iki cins birbirinden ergin dönemde ayrılamıyor. II. dönem 

dişilerden ayırmak gerekir. 
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Ülkemizde saptanmış Suturaspis spp.’nin teşhis anahtarı 

1) -Pygidium’da loblar yok; anten segmentinin üzerinde 2 adet kıl var; pygidium daralmış, ucu 

yuvarlak, yarım daire şeklinde……………………………...……..Suturaspis davatchi 

-Pygidium’da sadece median loblar var; anten segmentinin üzerinde 4-5 adet kıl var; 

pygidium dar veya geniş açılı üçgen şeklinde……………..……………..…………….2 

2) -Dişilerin vücudu, II. dönem nimf gömleğinin içinde, oval; median loblar arasındaki uzaklık 

hemen hemen lobların genişliğine eşit veya biraz dar; dorsal marjinal makroduklar 

küçük, loblar arasında bir çift ve loblardan sonra pygidium kenarı boyunca toplam 4 

tane; meyve ve süs bitkisi ağaçları üzerinde……………...…Suturaspis archangelskyae 

-Dişilerin vücudu, uzamış oval, kenarları bir dereceye kadar birbirine paraleldir; median 

loblar arasındaki uzaklık genişliklerinden daha fazla; dorsal marjinal makroduklar 

oldukça küçük ve ikişerli gruplar halinde; Pistacia spp. üzerinde….Suturaspis pistaciae 

 

 

Suturaspis archangelskyae (Lindinger, 1929) 

1929, Inst. Angew. Bot. Hamburg Jahresber 1928: 113. 

 

Sinonimleri: Leucaspis archangelskyae Lindinger, 1929; Leucodiaspis archangelskyae Lindinger, 1932; 

Suturaspis archangelskyae Borchsenius, 1937; Leucaspidopsis crataegi Bodenheimer, 1943; Leucaspidopsis 

crataegi fraxinicola Bodenheimer, 1943; Suturaspis archangelskajae Borchsenius, 1949; Salicicola archangelskyae 

Kozar 1998 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış oval, beyaz renkli, larva derisi uçtan çıkıntılı ve koyu 

renklidir (Şekil 248 A). Erkek pupa kabuğu küçük, dar, oval, dişi ile aynı renkte, larva derisi 

uçtan çıkıntılı ve koyu renklidir (Şekil 248 B). Ergin dişilerin vücudu II. dönem nimf gömleğinin 

içinde, uzamış oval, pygidium dar üçgen şeklinde (Şekil 248 C). Anten üzerinde 4-5 adet kıl 

bulunur (Şekil 248 D). Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler 3-4 tanedir (Şekil 248 E). 

Pygidium’da sadece uçları yuvarlak ve çıkıntı yapmış median loblar var. Median loblar 

arasındaki uzaklık hemen hemen lobların genişliğine eşit veya biraz dardır. Ventral’de pygidium 

kenarı diş gibi tırtıklıdır. Dorsal’de marjinal salgı tüpleri küçük, loblar arasında bir çift ve 

loblardan sonra pygidium kenarı boyunca toplam 4 tanedir. Vulva çevresi bezleri az sayıda ve 5 

grup halindedir. Anüs dairesel, pygidium merkezinin üzerinde ve çapı loblar arası boşluktan 

büyüktür. Dorsal’de submarjinal alanda 2 adet küçük lateral sklerosis ve submedian alanda anal 

açıklığın hemen altında uzunca büyük anal apophysis var (Şekil 248 F). 

II. dönem dişi: Vücudu armut biçimindedir. Anten segmenti üzerinde 4-5 kıl var. Ön 

stigma’ların çevdesinde gözenekler yok. Pygidium’da L1 ve L2 iyi gelişmiş ve birbirine benzer, 

kenarları çentiksiz ve uçları yuvarlak. Median boşluk ana lobların genişliklerinin 2 katı kadar. 

Salgı bezi tarakları yok. Anal açıklık dairesel ve etrafı kitinleşmiş. Dorsal’de marjinal büyük 

salgı tüpleri iyi gelişmiş geniş, kısa, alt tarafları saçaklı parlatoriform şeklinde, pygidium’un her 

iki tarafında 4’er adet olup II. abdomen segmentine kadar herbirinde 1 adet bulunur. Submarjinal 

büyük salgı tüpleri benzer şekilde, fakat daha küçüktür. Median lobların temelinde 1 adet median 

büyük salgı tüpü var. Ek olarak, VIII. segmentin her iki tarafında, ventral’de submarjinal alanda 

4-5 adet dallı uzun kıl kümesinin ortaya çıktığı bir yan yarık var. 
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Şekil 248. Suturaspis archangelskyae (Yaşar, 1995’dan) 

 

 
Şekil 249. Suturaspis archangelskyae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, 

Amasya, Bartın, Bitlis, Elazığ, Hakkâri ve Iğdır illerinde Crataegus oxyacantha, C. orientalis, C. 

oxycantha "Rosae", Fraxinus excelsior, Olea europaea, Prunus armeniaca, P. avium, P. 

cerasifera, P. cerasifera "Passardi nigra", P. cerasus, P. domestica, Pyrus communis, P. 

pyraster, Malus pumila, Quercus sp. ve Syringa vulgaris üzerinde saptanmıştır (Kozár ve ark., 1979; 

Erler, 1994; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Zeki ve ark., 2004; Kaydan ve ark., 2009a, 2014a; Ayaz 

ve ark., 2015). 

 

 

Suturaspis davatchi Balachowsky & Kaussari, 1951 

1951, Bull. Soc. Fouad Ent. 35: 6-7. 

 

Sinonimleri: Salicicola davatchii Danzig & Pellizzari, 1998; Salicicola davatschii Balachowsky, 1953; (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu düz ortası hafifçe bombeli, dar veya uca doğru hafifçe genişlemiş. 

Larva derisi saman sarısı renginde, dişilerin kabuğu tamamen beyaz, mat 1.2-1.4 mm 

uzunluğundadır. Erkek pupa kabuğu küçük, beyaz ve uzunluğu 0.9-1.0 mm’dir. Dişilerin vücudu 

uzamış oval. Baş ve pygidium dar, vücudun en geniş yeri I. abdomen segmentinde bulunur. 

Anten üzerinde çok uzun ve esnek 2 adet kıl bulunur. Ön stigma çevresinde 1 adet yuvarlak 

bezler bulunur. Stigma çevresinde salgı bezleri veya salgı yumruları yoktur. Pygidium daralmış, 

ucu yuvarlak, yarım daire şeklindedir. Dorsal ve ventral düzey zarımsı yapıda ve kenarları 

ondüle edilmiş kıvrımlar şeklindedir. Pygidium kenarında lob, salgı dikeni veya tarakları yoktur. 

Anüs dairesel, çevresi at nalı şeklinde kitinleşmiştir. VII. ve VIII. segmentlerin subnmarjinal 

alanlarında 2 adet kitinleşmiş düzensiz alanlar var. Dorsal marjinal makroduklar çok az sayıda, 

kısa ve dar, her bir kenarda üçer adet bulunur. Oval şekilli alt kenarları görülebilir. Ventral’de 

vulva açıklığı ışın şeklinde çevreye yayılmış durumdadır. Ventral büyük salgı bezi tüpleri yok. 

Ventralde çok kısa birkaç salgı tüpü marjinal ve submarjinal alanda bulunur. 

II. dönem dişi: Vücut genişçe ovaldir. Pygidium’un alt kenarına doğru daralır. Anten üzerinde 4 

adet kısa kıl bulunur. Ön stigmaların çevresinde 2 adet yuvarlak bezler bunur. Pygidium 

kenarlarında salgı bezi tarak veya dikenleri yoktur. Bunun yerine meme şeklinde düzensiz, kısa 

ve uçları yuvarlak bir seri oluşumlar abdomenin II. segmentine kadar devam eder. Anüs dairesel 

ve pygidium merkezinin üstünde bulunur. Büyük salgı tüpleri çok sayıda protorakstan 

pygium’un sonuna kadar submarjinal ve submedian alanlara yerleşmiş durumdadır. Pygidim’um 

ventral tarafında V-VIII. segmentlerin kenarları üzerinde her bir tarafta 8-10 adet makrodukt 

bulunur. Bu makroduktların alt kısımları kuvvetlice kitinleşmiş, iki veya üçlü bitişik gruplar 

halinde marjinal alanda dizilmiş durumdadır. Pygidium’un submarjinal alanında bazı yerlerde 

kitinleşmiş bölgeler bulunur. 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Bitlis ve Hakkâri illerinde Pistacia terebinthus 

ve P. vera üzerinde saptanmıştır (Kaydan ve ark., 2009a). 
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Şekil 250. Suturaspis davatchi’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

 

 

Suturaspis pistaciae (Lindinger, 1906) 

1906, Jahrb. Hamburg. wiss. Ansk. XXIII (1905): 27, 40. 

 

Türkçe ismi: Fıstık beyaz kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Leucaspis pistaciae Lindinger, 1906; Leucodiaspis pistaciae Lindinger, 1932 (Garcia Morales ve 

ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış, genişçe oval, ön tarafa doğru dar, arka tarafı geniş, 

ikinci dönem nimf gömleği ergin kabuğu kaplamış durumda, rengi kahverengi ve üzeri beyaz bir 

salgı ile kaplıdır. Larva derisi uçtan çıkıntılı, koyu yeşil renkli ve üzeri beyaz bir salgıyla kaplı 

ve kabuk uzunluğu 1-2 mm’dir (Şekil 251 A). Erkek pupa kabuğu küçük, kenarları birbirine 

paralel, rengi kahverengi ve üzeri beyaz bir salgıyla kaplı ve kabuk uzunluğu 0.8 mm’dir (Şekil 

251 B). Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, kenarları bir dereceye kadar birbirine paraleldir 

(Şekil 251 C). Anten üzerinde 4-5 adet kıl vardır (Şekil 251 D). Ön stigmaların çevresindeki 

yuvarlak bezler 1-3 tanedir (Şekil 251 E). Pygidium’da sadece hafif çıkıntılı, yassı, uçları 

yuvarlak ve birbirinden uzak, median loblar vardır. Salgı bezi tarak veya dikenleri yoktur. Dorsal 

marjinal salgı tüpleri oldukça küçük ve ikişerli gruplar halinde dizili durumdadır. Bunlardan bir 

çifti dorsal’de VIII. segmentte median loblar arasındaki boşlukta olmak üzere her iki yüzeyde 

8’er çifttir. Pygidium’daki submarjinal büyük salgı tüpleri kısa ve az sayıdadır (Şekil 251 G). 

Pygidium dışında tüm vücutta dorsalde dağınık durumda çok sayıda büyük salgı tüpleri bulunur. 

Vulva çevresi bezleri yoktur. Anüs dairesel ve pygidium’un merkezindedir (Şekil 251 F). 

II. dönem dişi: Vücudu dar ovaldir. Ön stigma’ların yanında 2-4 adet yuvarlak gözenek var. 

Pygidium’da L1 ve L2 iyi gelişmiş. L1 simetrik, her iki yandan belirgin şekilde çentiklidir. L2, 

median loblarla büyük ölçüde aynı şekilde, sadece bir adet çentik var. L3 yok. Median loblar ve 

L1-L2 arasında birer çift, kısa, geniş ve uçları dişli, salgı bezi tarakları var. Anal açıklık 
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pygidium’un merkezinin üzerinde ve çevresi dairesel şekilde kitinleşmiş. Dorsal büyük salgı 

tüpleri parlatoriform gibi, geniş, kısa, oval açıklık kuvvetle kalınlaştırılmıştır. Bunlar marjinal 

alanda düzenli olarak dizili durumda. Ayrıca submarjinal ve submedian alanlarda da var. 

Ventral’de genelde submedian alanda çok sayıda dordal’dekilerderin yarısı kadar genişlikte 

küçük salgı tüpleri var. III. segmentte küçük salgı tüpleri segmentin genişliği boyunca düzenli bir 

sıra oluşturur. Bunlar mezotoraks seviyesine kadar uzanır. 

 
Şekil 251. Suturaspis pistaciae (Yaşar, 1995’dan) 

 

Şekil 252. Suturaspis pistaciae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Muğla ve 

Şanlıurfa illerinde Pistacia lentiscus, P. terebinthus subsp. Palaestina ve P. vera üzerinde 

saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Anbaroğlu, 1964; Çelik, 1981; Erler, 1994; Yaşar, 1995; Erler ve ark., 

1996; Bolu & Uygun, 2005; Şimşek & Bolu, 2014). 

 

Çizelge 35. Suturaspis pistaciae’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Ablerus perspeciosus Girault, 1916  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 

1758  
Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Exochomus (Parexochomus) nigromaculatus Goeze, 

1777  
Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783)  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Oenopia conglobata (Linnaeus 1758)  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Pharoscymnus pharoides Marseul, 1868  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Scymnus (Mimopullus) araraticus Iablokoff-Khnzorian, 

1969  
Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777)  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Scymnus (Pullus) suturalis Thunberg, 1795  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant, 1846  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Scymnus (Scymnus) quadriguttatus Fürsch et Kreissl, 

1967  
Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

HEMIPTERA 

Anthocoridae 

Anthocoris minki Dohrn, 1860  Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

Orius (Heterorius) horvathi (Reuter, 1884) Şanlıurfa (Bolu & Uygun, 2005) 

 

Biyolojisi ve zararı: Kışı sürgünler üzerinde döllenmiş dişi halinde geçirir. Ergin vücudu 

içinde mayıs ayında oluşan yumurtalar, haziran başında açılmaya başlar. Açılan yumurtalardan 

çıkan hareketli larvalar yaprak ve sürgünlere yerleşerek kendilerini sabitler ve beslenmeye 

başlar. Temmuz sonunda yeni erginler meydana gelir. Bu erginlerden ağustos ortalarına doğru II. 

dölün hareketli larvaları çıkar. Sürgünler üzerindeki bireyler ise kasım ayına kadar I. dölünü 

tamamlar. Yılda 2 döl verir. 

Zararlı yaz ayları boyunca yaprak, sürgün ve meyvelerde bitki özsuyunu emerek 

beslenir. Bu beslenme sonucu zararlı yoğunluğu fazla ise bitki zayıflar ve sürgünler deforme 

olur, boyları kısalır, meyvelerde kalite düşer (Şekil 146). Günaydın & Pekyer (1978), 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstıklarının zararlıyla tamamen bulaşık olduğu, özellikle 

Şanlıurfa (Merkez) ve Birecik ilçesinde bulaşıklık oranının %100 civarında olduğu 

belirtilmektedir. Bolu & Uygun (2005), bu zararlıyı kontrol eden parazitoitlerinin 1996-1998 

yıllarında ortalama %50 oranında olduğunu bildirilmiştir. 
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Şekil 253. Suturaspis pistaciae (Bolu, 1999) 
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II. Tribus: PARLATORINI Leonardi, 1897 
 

1897, Riv.Pat.Veg., VI: 108. 

 

 Bu tribus’e bağlı türlerin vücutları oval veya geniş armut biçimindedir. Genellikle ventral 

zar var fakat bitkilere yapışık değildir. Pygidium’da genellikle 3 çift lob var fakat bazı türlerde 

daha küçük boyutlarda 4. çift lob bulunabilir. Orta ve yan salgı bezi tarakları geniş ve kısa olup 

uçları dişlidir. Pygidium’un kenarında bulunan büyük salgı tüpleri çok iyi gelişmiş ve alt uçları 

kitinleşmiş ve çok kalın bir halkayla çevrelenmiştir. Anten çıkıntıları üzerinde genellikle bir adet 

kıl bulunur. Anüs pygidium’un üst tarafında ve vulva çizgisinin altında bulunur.  

 

Parlatorini Tribüsüne Bağlı Türkiye’de Bugüne Kadar Saptanan Cinslerin 

Teşhis Anahtarı 

 

-Pygidium dar açılı üçgen şeklinde; paraphyse’ler, median lobların temelinde ve iç kısmında 

ince iğ şeklinde 1 tane, L1-L2 arasında ve L3’ün temelinde kalın birer adet üst ucu 

genişlemiş damla şeklinde; median loblar ve L1-L2 arasında orta salgı bezi tarakları yok, 

sadece L2-L3 arasında 2-3 adet kısa ve basit diken şeklinde; vulva çevresi bezleri az 

sayıda ve tek sıra halinde……………………………..............................Parlatoreopsis 

-Pygidium oval veya geniş açılı üçgen şeklinde; lobların temelinde ve arasında paraphyse’ler 

yok; median loblar arasında 2 adet, L1-L2 arasında 2 adet, L2-L3 arasında 3 adet, L3-L4 

arasında 3-4 adet ve L4’den sonra tüm pygidium kenarında uçları saçaklı yan salgı bezi 

tarakları var; vulva çevresi bezleri çok sayıda ve 4-5 grup halinde……..…....Parlatoria 

 

 

Parlatoreopsis Lindinger, 1912 
1912, Die Schildläuse:1911. 

 

Tip türü: Chionaspis longispina Newstead, 1911. 

 

Sinonimi: Anatolaspis Bodenheimer 1949. 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya oval, yassı, larva derisi merkeze veya uca yakındır. 

Erkek pupa kabuğu uzamış oval, küçük ve larva derisi uçtadır. Ergin dişilerin vücudunda 

pygidium üçgen şeklinde, mesotoraksın yan kenarları köşeli loblu, pygidium hariç derisi zarımsı 

yapıda ve pygidium’un kenarında çok uzun kıllar bulunur. Anten üzerinde bir adet kıl var. Ön 

stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler az sayıdadır. Median loblar çok iyi gelişmiş, pygidium 

kenarına paralel, dış yüzeyleri tırtıklı, uç kısımda birbirinden uzak, L2 küçük ve tek, L3 yok. Salgı 

bezi tarakları küçük ve az sayıda ve sadece II-III. loblar arasında var. Vulva çevresi bezleri az 

sayıda bir sıra halinde dizili ve 4 gruptadır. Vücut içi yumru şeklindeki salgı bezi çıkıntıları 

baştan ön pygidium segmentlerine kadar submarjinal alanda dağınık durumdadır. Paraphysis’ler 

median lobların temelinde, marjinal büyük salgı tüplerinin alt kenarının iki yanında ince, L1-L2 

ve L2’den sonraki birer büyük salgı tüplerinin alt açıklığı ve bu açıklığın sağ tarafında çok iyi 
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gelişmiş damla biçimindedir. Sadece marjinal büyük salgı tüpleri iyi gelişmiştir. Diğer dorsal 

büyük salgı tüpleri çok az sayıda ve pygidium’da dağınık biçimdedir. Median loblar arasında 1 

adet diğerlerinden daha küçük orta salgı tüpü var. Diğerleri marjinal olarak ön pygidium 

segmentlerine kadar uzanır. Anüs pygidium merkezinin altındadır.  

 

Parlatoreopsis longispina (Newstead, 1911) 

1911, Bull.Ent.Res., II: 88. 

 

Sinonimleri: Chionaspis longispina Newstead, 1911; Parlatoria chinensis Hall, 1922; Anatolaspis abidini 

Bodenheimer, 1949; Anatolaspis abedini Bodenheimer, 1951; Parlatoreopsis perplexus McKenzie, 1952; 

Parlatoria longispinus Bajoi, 1983 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu dairesel veya hafifçe oval, ince, hafifçe konveks, gri renkli, larva 

derisi uca yakın ve soluk sarı renkli, kabuk uzunluğu 1.0-1.3 mm’dir (Şekil 254 A). Erkek pupa 

kabuğu dar uzun, dişi ile aynı renkte, larva derisi uçtan çıkıntılı ve koyu yeşil renkli, kabuk 

uzunluğu 0.5-1.3 mm’dir (Şekil 254 B). Ergin dişilerin vücudu genişçe oval, protoraksın her iki 

yanı dışarıya doğru diş şeklinde çıkıntılı, mesotoraksın yanları dışa doğru geniş üçgen biçiminde 

çıkıntılı, metatoraks ve ilk iki abdomen segmentinin yan loblarının uçları yuvarlak ve çıkıntılı, 

pygidium geniş açılı üçgen biçiminde. Vücut sarı renkli ve pygidium dışında zarımsı yapıdadır 

(Şekil 254 C). Anten üzerinde bir adet kıl var (Şekil 254 D). Ön stigmaların çevresinde 2-5 adet 

yuvarlak bezler bulunur (Şekil 254 E). Başın yan tarafından I. abdomen segmentine kadar vücut 

içi küçük salgı bezi yumruları var (Şekil 254 F). Pygidium’da median lobları iyi gelişmiş, 

genişliği uzunluğundan fazla, birbirine oldukça yakın, dış kenarları hafifçe dişli, uçları yuvarlak 

ve pygidium kenarına paralel fakat dipte birleşmemiş. L2, median loblarla aynı görünümde fakat 

onlardan oldukça küçük. L3 çok küçülmüş ve kitinleşmiş bir kenar çıkıntısı şeklinde. Median 

lobların ve L1-L2’nin aralarında salgı bezi dikenleri yok. L2-L3 arasındaki 3 adet çok küçülmüş ve 

uçları sivri yan salgı bezi dikeni var (Şekil 254 H). Diğer dikenler ise sadece IV. segmentin 

kenarında. Pygidium’a ait dorsal salgı tüpleri çok küçülmüş, L1-L2 ve L2-L3 arasında birer adet ve 

alt açıklıkları ile buna bağlı yumru şeklinde kitinleşmiş alanlar var. Median loblar arasında alt 

açıklığının her iki yanı iğ şeklinde kitinleşmiş küçük bir salgı tüpü var. Diğer marjinal salgı 

tüplerinin alt kenarları basit ve pygidium kenarı boyunca dizili. Diğer dorsal salgı tüpleri VIII. 

segmentte median olarak, V. segmentte submedian olarak ve IV. segmentte de submarjinal 

olarak birer tanedir. Anüs dairesel ve pygidium merkezinin biraz altında. Vulva çevresi bezleri 

az sayıda, tek sıra halinde ve 4 gruptadır (Şekil 254 G). 
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Şekil 254. Parlatoreopsis longispina (Yaşar, 1995’dan) 

 
Şekil 255. Parlatoreopsis longispina’nın Türkiye’de bulunduğu il 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Antalya’da Acacia cultriformis, A. saligna, 

Acer rubrum, Celtis sp., Euphorbia sp. ve Nerium oleander üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 

1949, 1952; Erler, 1994). 

 

 

Parlatoria Targioni Tozzetti, 1868 
1868, Atti.Soc.Ital.Sci.Nat., XI: 735. 

 

Tip türü: Parlatoria orbicularis Targioni Tozzetti, 1868. 

Sinonimleri: Apteronidia Berlese, 1895; Syngenaspis Šulc, 1895; Websteriella Targioni Tozzetti; Leonardi 1900; 

Genaparlatoria MacGillivray, 1921; Archangelskaia Bodenheimer, 1951 (Garcia Morales et. al., 2018). 

Tanımı: Bu cinse bağlı ergin dişilerin kabuğu uzamış oval veya dairesel, hafifçe konveks, larva 

derisi uçta veya uçtan çıkıntılıdır. Erkek pupa kabuğu küçük, uzamış oval, genellikle beyaz ve 

enlemesine karinalı ve larva derisi uçta veya uçtan çıkıntılıdır. Ergin dişilerin vücudu dairesel 

veya genişlemiş oval, bazı türlerde başın kenarında parmak şeklinde çıkıntılar olabilir. Anten 

üzerinde bir adet kıl var. Ön stigmaların çevresindeki yuvarlak bezler vardır. L1, L2, L3 var ve 

görünüş olarak birbirine benzer, L4 yok veya bazı türlerde küçük bir çıkıntı şeklindedir. Salgı 

bezi tarakları geniş ve uçları saçaklı, ortada, L1-L2 ve L2-L3 arasında bulunanlar loblardan kısa 

veya onlara eşit uzunluktadır. Diğer yan salgı bezi tarakları geniş uçları dallanmış ve uzundur. 

Vulva çevresi bezleri 4-5 gruptadır. Dorsal büyük salgı tüpleri kısa ve geniş, marjinal, 

submarjinal ve submedian alanda dağınık durumdadırlar. Marjinal büyük salgı tüpleri 

diğerlerinden hafifçe biraz daha büyük ve alt açıklıkları kuvvetli ve kitinleşmiş bir halkayla 

çevrilmiştir. Anüs pygidium merkezinde veya ona yakındır. 

 

 

Ülkemizde saptanmış Parlatoria spp.’nin teşhis anahtarı 

 

1) -Dişilerin vücudunun en geniş yeri II. abdomen segmenti; median lobların temelleri arasında 1 

adet median ve bunun hemen üzerinde de 1 adet submedian büyük salgı tüpü var; 

median loblar arasında median lobların genişliğine eşit veya hafifçe daha dar ve uçları 

4-5 çatallı, 2 adet orta salgı bezi dikeni var………………….….Parlatoria parlatoriae 

-Dişilerin vücudunun en geniş yeri toraks segmentleri; median lobların temelleri arasında 

sadece 1 adet median büyük salgı tüpü var; median loblar arasında m4edian lobların 

genişliğinin yarısından daha dar ve uçları 3 çatallı, 2 adet orta salgı bezi dikeni var…..2 

2) -Protoraksa ait kenar çıkıntısı ucu sivri veya parmak şeklinde…………………..………….…3 

-Protoraksa ait kenar çıkıntısı yok………………………………………………………...……4 

3) -Protoraksa ait kenar çıkıntısı ucu sivri konik şekilli………………….…....Parlatoria crotonis 

-Protoraksa ait kenar çıkıntısı ucu yuvarlak parmak şeklinde………….…….Parlatoria ziziphi 
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4) -L5 yok; median loblar her iki kenarından da kenarından çentikli; median loblar arasındaki 

uzaklık, lobların genişliğinden fazla; median loblar arasında, onların uzunluğuna eşit bir 

çift salgı bezi tarağı var; vulva çevresi bezleri 4 grup halinde….….Parlatoria pergandii 

-L5 var, ama küçük kitinimsi bir çıkıntı şeklinde; median loblar sadece dış kenarından 

çentikli; median loblar arasındaki uzaklık, lobların genişliğinden az; median loblar 

arasında, onların uzunluğundan kısa bir çift salgı bezi tarağı var; vulva çevresi bezleri 5 

grup halinde …………………………………………………….……….Parlatoria oleae 

 

Parlatoria crotonis Douglas, 1887 

1887, Ent. Mont. Mag. 23 242. 

 

Sinonimleri: Parlatoria proteus crotonis Douglas 1887; Parlatoria pergandei crotonis Cockerell, 1892; 

Parlatoria greeni Banks, 1906; Syngenaspis crotonis MacGillivray, 1921; Syngenaspis greeni MacGillivray, 1921 

(Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu uzamış oval, dar, ince, basık açık sarı renkli ve yarı saydam, I.dönem 

larva derisi uçtan çıkıntılı ve kabuk ile aynı renktedir (Şekil 256). Kabuk uzunluğu 1.5 mm’dir. 

Erkek pupa kabuğu uzamış, sarı renkli, kabuk uzunluğu 0.9 mm’dir. Dişilerin vücudu uzamış, 

dardır. Vücudun en geniş yeri lob şeklinde dışa doğru çıkıntılı olan toraks segmentleridir. 

Pygidium’da L1, L2, L3 ve L4 var. L1, L2 ve L3 her iki kenarından çentikli, L3, L1 ve L2’den daha 

küçük ve ince, L4 çok küçük, L5 ise IV. segmentte ince bir kenar çıkıntısı şeklindedir. Ön stigma 

çevresinde 2 adet küçük yuvarlak bez var. Baş ve toraksın kenarında düğme şeklinde deriden 

cepler var. Protoraksa ait kenar çıkıntısı ucu sivri ve konik yapılıdır. Antenler üzerinde bir adet 

kıl var. Büyük salgı tüpleri, 1 adet median; marjinal olarak IV-VII. segmentler arasında alt 

kenarları oval ve kitinleşmiş 7 adet, III. segmentte ise biraz daha küçük 5-6 adet; submarjinal 

olarak 25-30 adettir. Salgı bezi taraklarının uçları derin olarak dallanmış; median loblar arasında, 

loblardan daha kısa 1 çift; Lı-L2 arasında 2; L2-L3 arasında 3; L3-L4 arasında 3; L4-L5 arasında 3 

adettir. L2’den sonrakiler önceki salgı bezi taraklarından 2-3 kat daha geniştir. L5’den sonra daha 

dar olarak da bulunur. Median lobların temelinde üçgen şeklinde kitinleşmiş alan var. Anüs 

merkezde, çapı L1’in genişliğinden dar. Vulva çevresi bezleri 4 grup halinde 5-7’şer adet olarak 

dizilmişlerdir. 

 

 
Şekil 256. Parlatoria crotonis (https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5120066) 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana’da Citrus sp. üzerinde saptanmıştır 

(Uygun, ve ark., 1998). 

 

 

Şekil 257. Parlatoria crotonis’in Türkiye’de bulunduğu il 

 

 

Parlatoria oleae (Colvée, 1880) 

1880, Gac.Agr.Min.Fom., 14:40. 

 

Türkçe ismi: Zeytin kabuklu biti 

 

 

Sinonimleri: Diaspis oleae Colvée, 1880; Parlatoria calianthina Berlese & Leonardi, 1896; Parlatoria affinis 

Newstead, 1897; Parlatoria calianthina Leonardi, 1903; Diaspis squamosus Newstead & Theobald, 1904; 

Parlatoria cilianthina Newstead, 1906; Syngenaspis oleae MacGillivray, 1921; Parlatoria judaica Bodenheimer, 

1924; Parlatoria iudaica Lindinger, 1928; Parlatoria pergandii Bodenheimer, 1943; Parlatoria morrisoni 

Bodenheimer, 1944 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu hafifçe oval, dairesel konveks ve grimsi beyaz renkli, kabuk 

uzunluğu 1.2-1.6 mm’dir. Larva derisi uçta ve koyu yeşil renktedir (Şekil 258). Erkek pupa 

kabuğu beyaz ve uzunluğu genişliğinin üç katı kadar olup larva derisi uçta, dişilerle aynı renkte 

ve kabuk uzunluğu 0.8-1.0 mm’dir (Şekil 258). Ergin dişilerin vücudu menekşeden şarap 

kırmızısına kadar değişen renkte oval, vücut uzunluğu 0.7-1.1 mm’dir (Şekil 259 C). Anten 

üzerinde bir adet kıl var (Şekil 259 D). Ön stigmaların çevresinde 3-4 adet yuvarlak bezler 

bulunur (Şekil 259 E). Pygidium’da 5 çift lob var. L1, L2 ve L3 birbirine benzer, geniş ve dış 

kenarları çentiklidir. L4 ve L5 pygidium kenarında kitinimsi çıkıntılar halindedir. Pygidium’un 

lobları arasında değişik sayıda ince, uç kısımları dişli ve girintili salgı bezi tarakları bulunur. 

Median loblar arasında 2, L2-L3 arasında 3, L3-L4 arasında 4, L4-L5 arasında 4 ve L5’den sonrada 

4-5 adet salgı bezi tarağı bulunur. Salgı bezi tarakları ortadan itibaren sonuncuya doğru giderek 

büyür (Şekil 259 B). Kısa, geniş ve çift çizgili olan dorsal büyük salgı tüpleri pygidium’un 
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üzerinde marjinal, submarjinal ve submedian olarak dağılmışlardır. Küçük salgı tüpleri 

ventral’de marjinal ve submarjinal bölgelerde yerleşmişlerdir. Vulva, pygidium’un merkezinde 

olup etrafında 5 grup halinde vulva çevresi bezleri bulunur. Anüs pygidium merkezi ile alt 

kenarının ortasında bulunur (Şekil 259 A). 

 

 
Şekil 258. Parlatoria oleae (Yaşar, 1990’dan) 

 

 
Şekil 259. Parlatoria oleae (Yaşar, 1990’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, 

Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, 

Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sinop, 

Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde Acacia homalophylla, Acer negundo, A. rubrum, 

Berberis thunbergii "Atropurpurea", B. aquifolium, B. vernae, B. veitchii, Catalpa bignonioides, 

Chlorophytum comosum, Citrus aurantium, C. limon, C. reticulata, C. sinensis, Cornus 

sanguinea, Cotoneaster dammerii, C. franchetti, C. glaucophyllus, C. horizontalis,  C. coriaceus, 

Crataegus sp., Diospyros lotus, Elaeagnus angustifolia, E. pungens "Maculata, E. pungens, E. 
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umbellata, Eriobotrya japonica, Feijoa sellowiana, Fraxinus excelsior, Gleditsia sp., Juniperus 

sp., Ilex aquifolium, Juglans regia, Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Ligustrum ovalifolium, 

L. vulgare, Malus pumila, Melia azedarach, Mespilus germanica, Nandina domestica, Nerium 

oleander, Olea europaea, Parthenocissus quinquefolia, Pinus nigra, Pistacia vera, Populus 

nigra, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. ceracifera "Atropurpurea", P. domestica, P. 

dulcis, P. laurocerasus, P. persica, Pyracantha coccinea, Pyrus communis, P. elaeagrifolia, 

Robinia pseudoacacia, Rosa damascena, Styphnolobium japonicum, Sorbus aucuparia, S. 

domestica, Syringa vulgaris, Vibirnum tinus, Vinca major, Vitis vinifera ve Yucca filamentosa 

üzerinde saptanmıştır (Şevket, 1934; İyriboz, 1938; Alkan, 1946, 1962; Bodenheimer, 1949, 1952; Aysu, 

1950b; Alkan, 1963; Nizamlıoğlu, 1963; Tuatay ve ark., 1972; Japoshvili & Karaca, 2002; Gül-Zümreoğlu, 1972; 

İren & Okul, 1972; Tuatay ve ark., 1972; Çakıcı ve ark., 1975; Tunçyürek, 1976; Çanakçıoğlu, 1977; Öncüer, 1977; 

Soylu ve Ürel, 1977; Aslıtürk & Bozan, 1979; Erden, 1979; Kozar ve ark., 1979; Erkan, 1981; Yiğit &Uygun, 1982; 

Yayla, 1983; Güçlü ve ark., 1995; Yaşar, 1990, 1995; Erler ve ark., 1996; Ülgentürk & Toros, 1996; Uygun ve ark., 

1998; Ulusoy ve ark., 1999; Erler & Tunç, 2001; Öztürk & Ulusoy, 2003; Yaşar ve ark., 2003; Demirözer ve ark., 

2004; Erler, 2004; Zeki ve ark., 2004; Karsavuran ve ark., 2001, 2004; Kaydan ve ark., 2009a, 2014a; Ülgentürk ve 

ark., 2008; Demirözer ve ark., 2009; Kaçar ve ark., 2012; Yaşar & Küçükçakal, 2013; Ayaz ve ark., 2015; Bayındır 

& Karaca, 2015a, b; Başar, 2016; Kaymak & Yaşar, 2017; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 2017; Erözmen & Yaşar, 

2018¸ Güneş, 2019; Isparta & Yaşar, 2020). 

 

Şekil 260. Parlatoria oleae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 36. Parlatoria oleae’nın ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis maculicornis (Masi, 1911)  

Manisa (Soydanbay, 1976); Bilecik, Bursa, Çanakkale, 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya (Erkam 1981); ? (Kozar ve 

ark., 1982) 

Aphytis melinus DeBach, 1959  
İzmir (Soydanbay, 1976); Bursa, Çanakkale, İstanbul, 

Kocaeli, Sakarya (Erkam 1981) 

Aphytis mytilaspidis (Le Baron, 1870)  
Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya (Erkam 

1981) 

Aphytis proclia (Walker, 1839)  
Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya (Erkam 

1981); Isparta (Japoshvili & Karaca, 2002) 
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Encarsia citrina (Craw, 1891)  İzmir (Gül-Zümreoğlu, 1972) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)  
Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya 

(Erkam 1981) 

Exochomus (Exochomus) 

quadripustulatus Linnaeus, 1758  
Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli (Erkam 1981) 

Pharoscymnus pharoides Marseul, 1868  Antalya (Yayla, 1983) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)  
Antalya (Erler & Tunç, 2001); Isparta (Demirözer ve 

ark., 2004) 

Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant, 1846 (Anonim, 2017) 

Cybocephalidae 

Cybocephalus fodori-minor (Endrödy-

Younga, 1968) 
Antalya (Erler & Tunç, 2001; Yayla, 1983) 

ACARINA 

Ascidae (Mesostigmata) 

Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918)  Antalya (Erler & Tunç, 2001) 

 

 Biyolojisi ve zararı: Polifag bir türdür. Meyve ağaçlarından başta zeytin olmak üzere 

turunçgiller, elma, şeftali, kiraz, vişne, erik, kayısı, yeni dünya, muşmula, ahlat, ceviz, bağ ve 

kestanede zarar yapar. 

Kışı genellikle olgun dişi halde geçirir. Yumurta, koyu eflatun veya mor renkte olup 

dişinin kabuğu altında yığın halde bulunur. Bir dişi ömrü boyunca ortama 90 adet yumurta 

bırakır. Mayıs ayı ortaları veya sonlarına doğru görülen hareketli larvalar; dal, yaprak ve 

meyvelere giderek kendilerini uygun bir yere sabitler ve beslenmeye başlar. II. döle ait 

yumurtalar, temmuz ortaları veya sonlarında görülür. Yılda 2 döl verir (Anonim, 2017a).  

Zeytin daneleri üzerinde beslenirken salgıladığı toksik madde sonucunda, 3-4 mm 

çapında kırmızı-mor lekeler ve deformasyonlar meydana getirdiğinden meyvenin kalitesi düşer 

(Şekil 261). Meyvelerin salamuralık özelliklerini azalttığı için II. dölünün meyvedeki zararı 

önemlidir (Anonim, 2017a). 

 
Şekil 261. Parlatoria oleae’nin zeytin meyvesindeki zararı (http://universidadagricola.com/cochinilla-violeta-

en-olivo-o-parlatoria-parlatoria-oleae/) 

 

http://universidadagricola.com/cochinilla-violeta-en-olivo-o-parlatoria-parlatoria-oleae/
http://universidadagricola.com/cochinilla-violeta-en-olivo-o-parlatoria-parlatoria-oleae/
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 Mücadelesi:  

-Kimyasal mücadele: Zeytin kabuklu bitinin yaprak ve sürgünlerde zarar yapan birinci 

dölüne karşı, çok yüksek popülasyonların dışında, ilaçlama yapılmamalıdır. Böylece, bu 

dönemde zararlılara karşı da ilaçlama yapılmadığı için, bahçedeki doğal düşmanlar korunmuş 

olacaktır. Zararlının II. dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz 

önüne alınmalıdır. Zararlı yoğunluğunun yüksek, parazitlenme oranının da %50’den düşük 

olduğu bahçelerde, hareketli larvalara karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır. Yaz ilaçlaması 

yumurtaların %70-80’inin açıldığı dönemde yapılabilir.  

 

 

Parlatoria parlatoriae (Šulc, 1895) 

1895, Véstn. Kr. Ceské Spol. Náuk. XLIX: 3, 15. 

 

Sinonimleri: Syngenaspis parlatoriae Šulc, 1895; Syngenaspis sulci Bodenheimer, 1941 (Garcia Morales ve ark., 

2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu uzamış midye kabuğu şeklinde, sarımsı esmer renkli, kabuk 

uzunluğu 1.2-2.5 mm ve larva derisi uçtan çıkıntılı, koyu sarı veya turuncu renklidir (Şekil 262 

A). Erkek pupa kabuğu yassı, beyaz, larva derisi uçtan çıkıntılı ve kabuk uzunluğu 1.2-1.7 

mm’dir (Şekil 262 B). Ergin dişilerin vücudu sarı veya kırmızımsı renkli, genişçe oval ve en 

geniş yeri II. abdomen segmentidir (Şekil 262 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 262 

D). Sadece Ön stigmaların çevresinde 2-4 adet yuvarlak bezler vardır (Şekil 262 F). Pygidium 

çok geniş kavisli, L1, L2, L3 iyi gelişmiş, aynı boyutlarda uzun, uçları yuvarlak ve her iki 

kenardan çentikli, L4 diğerlerinden biraz küçük, ama belirgin olarak var. Median lobların 

temelleri arasında 1 adet marjinal ve 1 adet submarjinal büyük salgı tüpü var. Median loblar 

arasındaki uzaklık, lobların genişliklerinin en az 2 katı kadar ve aralarında onunla aynı uzunlukta 

4-5 çatallı kalın, uçları saçaklı 2 adet orta salgı bezi dikeni vardır. Diğer yan salgı bezi dikenleri 

L1-L2 arasında 2 tane, L2-L3 arasında 3 tane, L3-L4 arasında 4 adet (Şekil 262 H) ve L4’den sonra 

I. abdomen segmentine kadar kenar boyunca dizili durumdadır. Dorsal salgı tüpleri küçük, 

silindir biçiminde ve submarjinal olarak VII. segmentten başa kadar geniş bir alanda dağınık 

durumda yerleşmişlerdir. Median lobların temelleri arasında 1 adet median ve bunun hemen 

üzerinde 1 adet submedian büyük salgı tüpü var. Ventral’de submarjinal alanda ise az sayıda 

küçük salgı tüpleri bulunur. Ayrıca ventral’de abdomenin II. segmenti ile baş arasında 

submarjinal alanda dizili temeli konik ve ucu sivri salgı bezi çıkıntıları vardır (Şekil 262 E). 

Anüs oval, boyutları median loblardan büyük ve pygidium’un merkezinde bulunur. Vulva 

çevresi bezleri 5 grup halindedir (Şekil 262 G). 
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Şekil 262. Parlatoria parlatoriae (Yaşar, 1995’dan) 

 
Şekil 263. Parlatoria parlatoriae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Bolu, Bursa, Çankırı ve Kastamonu illerinde 

Abies nordmanniana ssp. Bornmuelleriana üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Erdem, 

1968). 

 

 

Parlatoria pergandii Comstock, 1881 

1881, Rep. Ent. U.S.Dep. Agr.1880: 327. 

 

Sinonimleri: Parlatoria sinensis Maskell, 1897; Parlatoria proteus pergandei Cockerell, 1899; Parlatoria 

pergandei Hunter, 1900; Parlatoria pergande Kuwana, 1902; Parlatorea pergandei Lindinger, 1912, Syngenaspis 

pergandei MacGillivray, 1921; Parlatoria pergandi Melis, 1930; Parlatoreopsis pergandii Kawai, 1972 (Garcia 

Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu genişçe oval, oldukça ince, gri veya kahverenkli, larva derisi uca 

yakın sarımsı turuncu renkli ve kabuk uzunluğu 1.0-2.0 mm’dir (Şekil 264, 265 A). Erkek pupa 

kabuğu dişi ile aynı yapıda, fakat ondan daha dar ve küçük, kabuk uzunluğu 0.7 mm’dir (Şekil 

264, 265 B). Ergin dişilerin vücudu koyu vişne renkli, geniş kavisli, yuvarlak, vücudun en geniş 

yeri lob şeklinde dışa doğru çıkıntılı olan toraks segmentleridir (Şekil 265 C). Anten üzerinde 

uzun bir tane kıl bulunur(Şekil 265 E). Ön solunum boruları çevresindeki bezler 3-5 tanedir 

(Şekil 265 F). Pygidium’da L1, L2 ve L3 iyi gelişmiş, her iki yanlarından birer çentikli ve uçları 

yuvarlak, L4 ise ucu sivri küçük kitinimsi bir çıkıntı şeklindedir. Salgı bezi tarakları çok iyi 

gelişmiş, uçları püsküllü ve tüm abdomen segmentlerinin kenarında dizili durumdadır. Median 

loblar arasında bir çift, L1-L2 ve L2-L3 arasında lobların uzunluğu ile aynı yapıda birer çift, L3-L4 

arasında kısa ve geniş 3 tane, ayrıca L4’ten sonra benzer yapıda 4 tanedir. Diğerleri uçları 

yuvarlak üçgenimsi kenar çıkıntıları şeklinde dizilmişlerdir (Şekil 265 H). Dorsal’de marjinal 

büyük salgı tüpleri kısa, kalın, uzunluğu genişliğinin yaklaşık 1.5 katı kadar, alt açıklıkları geniş, 

pygidium kenarına paralel olarak oval ve çok kuvvetli şekilde kitinleşmiştir. Median loblar, L1-

L2 ve L2-L3 arasında birer, L3-L4 arasında ve III., IV. segmentlerde de 5-6 tane marjinal büyük 

salgı tüpleri var. Tüm pygidium kenarı boyunca marjinal büyük salgı tüplerinden daha küçük 

submarjinal ve submedian olarak dizili durumdadır. Vulva çevresi bezleri 4 grup halindedir. 

Anal açıklık dairesel, çapı median loblar arasındaki uzaklıktan az ve pygidium merkezinin biraz 

altındadır (Şekil 265 G). 

 

    
Şekil 264. Parlatoria pergandii (https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5485874) 

(http://www.floresalud.es/ galeria_bichos/ppergandii.html) 
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Şekil 265. Parlatoria pergandii (Yaşar, 1995’dan) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Adana, Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin 

ve Osmaniye illerinde Berberis thunbergii, Cerotonia siliqua, Citrus aurantium, C. limon, C. 

reticulata, C. sinensis, Euonymus japonicus, Hoya carnosa, Laurus nobilis ve Pyrachanta 

coccinea üzerinde saptanmıştır (Bodenheimer, 1949, 1952; Tuatay ve ark., 1972; Gül-Zümreoğlu, 1972; 

Tunçyürek, 1976; Soylu ve Ürel, 1977; Elekcioğlu & Ölçülü, 2016; Göl & Karaca, 2016; Çalışkan-Keçe & Ulusoy, 

2017). 
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Şekil 266. Parlatoria pergandii’nin Türkiye’de bulunduğu iller 

Çizelge 37. Parlatoria pergandii’nin ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

HYMENOPTERA 

Aphelinidae 

Aphytis hispanicus (Mercet, 1912)  

Antalya (Soydanbay, 1976; Erler & 

Tunç, 2001); Adana, Hatay, Mersin, 

Osmaniye (Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Aphytis melinus DeBach, 1959  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Aphytis proclia (Walker, 1839)  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Encarsia citrina (Craw, 1891)  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Encyrtidae 

Comperiella bifasciata Howard, 1906  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 

Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)  
Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) 
Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Nephus includens (Kirsch, 1870) 
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Oenopia conglobata (Linnaeus 1758)  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Pharoscymnus pharoides Marseul, 1868  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)  
Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777) 
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 
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Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778) 
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Scymnus levaillanti Mulsant, 1850  
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

Scymnus pallipediformis Gunther 1958 
 

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye 

(Elekçioğlu & Ölçülü, 2018) 

 

 

Parlatoria ziziphi (Lucas, 1853) 

1853, Ann.Soc.Ent.Fr., (3), I; XXIX. 

 

Türkçe ismi: Ünnap kabuklu biti 

 

Sinonimleri: Coccus ziziphi Lucas, 1853; Chermes aurantii Boisduval, 1867; Parlatoria lucassi Targioni 

Tozzetti, 1868; Parlatoria zizyphi Signoret, 1869; Parlatoria lucasi Targioni Tozzetti, 1884; Parlatoria ziziphe 

Osborn, 1898; Parlatoria zizyphus Cockerell, 1900; Parlatoria ziziphus Fernald, 1903; Parlatorea zizyphi 

Lindinger, 1912; Parlatoria zozypium Froggatt, 1914; Parlatoreopsis ziziphi Ramakrishna Ayyar, 1919; Apteronidia 

ziziphi Lindinger, 1934; Diaspis ziziphus Lindinger, 1934 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Ergin dişilerin kabuğu geniş, siyah, uzunlamasına karinalı, kabuk uzunluğu 1.4-2.0 mm, 

larva derisi uçtan çıkıntılı ve arka kısımda ucu yuvarlak, üzerinde beyaz mumumsu çıkıntılar 

bulunur (Şekil 267, 268 A). Erkek pupa kabuğu düz, beyaz, larva derisi uçtan çıkıntılı, 

kahverengi veya siyah renklidir (Şekil 267, 268 B). Ergin dişilerin vücudu uzamış oval, soluk 

menekşe renginde, protoraksın her iki yanında bu türün en belirgin özelliği olan parmak şeklinde 

çıkıntı vardır. Toraksın kenarları bir dereceye kadar düz, vücudun en geniş yeri I. abdomen 

segmentidir (Şekil 268 C). Anten üzerinde bir adet kıl bulunur (Şekil 268 D). Ön stigmaların 

çevresinde 3-4 adet yuvarlak bezler bulunur (Şekil 268 E). Pygidium’un ucu yuvarlak L1, L2 ve 

L3 iyi gelişmiş, hemen hemen hepsi de aynı boyutta, her iki kenarı da çıkıntılı, L4 ise küçük bir 

üçgen şeklindedir. Median loblar arasındaki uzaklık, lobların genişliğinden fazla ve aralarında 

aynı uzunlukta uçları taraklı 2 adet orta salgı bezi tarağı bulunur. Diğer yan salgı bezi 

taraklarının dizilişi; L1-L2 arasında 2, L2-L3 arasında 3, L3-L4 arasında (çok geniş) ve L4’den 

sonra II. abdomen segmentine kadar çok sayıda, genellikle geniş ve uçları dişli salgı bezi 

tarakları vardır (Şekil 268 G). Dorsal marjinal büyük salgı tüpleri çok sayıdadır. Median loblar 

arasında bir adet salgı tüpü var. Diğer dorsal salgı tüpleri IV-VIII. segmentlerde az sayıdadır. 

Anüs küçük ve pygidium’un ortasındadır. Vulva çevresi bezleri 4 grup halindedir (Şekil 268 F). 

 

 
Şekil 267. Parlatoria ziziphi (https://www.flickr.com/photos/scotnelson/36566935436) 
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Şekil 268. Parlatoria ziziphi (Yaşar, 1995’dan) 

 
Şekil 269. Parlatoria ziziphi’nin Türkiye’de bulunduğu il 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Mersin’de Asparagus sp., Citrus aurantium ve 

C. sinensis üzerinde saptanmıştır (İyriboz 1938; Aysu, 1950b,c; Aysu, 1961). 
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IV. Altfamilya: ODONASPIDINAE Ferris, 1937 

I. Tribus: ODONASPIDINI Ferris, 1937 
 

Erginleri asla pupillarial forma sahip değilidir. Dişi vücudunun ventral ve dorsal 

kısımlarını tamamen kaplayan kabuğu, oval veya uzumış oval şekildedir. Dişilerin vücudu oval 

veya uzamış ovaldir. Pygidium’da dışarıya taşan (zaman zaman, tek bir medyan lob var gibi 

görünen) loblar, salgı bezi tarakları yok veya genel olarak salgı bezi dikenleri (sadece 

Froggattiella’da) de yoktur.  

Bir veya iki çubuklu, kısa ve yassı büyük salgı tüpleri düzenli sıralar veya seriler halinde 

dorsal ve ventral yüzeylerde aynı büyüklük ve sayıda dizilmişlerdir. Vulva çevresi bezleri varsa, 

3 grup halindedir. Stigmalar çevresinde yuvarlak gözenekler var. Prepygidium’da taraklar yok 

fakat bazen salgı bezi yumruları bulunabilir. Anten üzerinde bir adet kıl bulunur. Abdomen ve 

toraksın her iki yüzeyinde segmentler arası çizgiler var. Çok sayıda crenulae abdomen ve toraks 

sternitleri arasında bulunur. Genellikle bambu ve otlar üzerinde bulunur.  

 

Odonaspis Leonardi, 1897 

1897, Riv. Pa. Veg., Firenze: 286. 

 

Tip türü: Aspidiotus secretus Cockerell, 1896. 

Sinonimleri: Spatheaspis Leonardi 1897; Anoplaspis Leonardi 1900; Bakeraspis MacGillivray 1921; Ligulaspis 

MacGillivray 1921; Berlesaspidiotus MacGillivray 1921; Dycryptaspis Lindinger 1937; Berlesaspidiotus Aono 

2009 (Garcia Morales et. al., 2018). 

Tanımı: Dişlerin kabuğu, dairesel, oval veya uzamış olabilir. Genel rekleri beyaz veya açıktır. 

Ventral zar bitkiye yapışık değildir. Dişilerin vücudunun genel şekli dairesele yakın oval veya 

armut şeklinde, sefalotorasik bölgede deri kalınlaşmış veye zar şeklinde, anten üzerinde bir adet 

kıl var. Ön stigmalar çevresinde çok sayıda bez bulunur. Yalancı toraks segmentleşmesi 

metatoraks ve prepygidial segmentlerde (I-IV.) üzerinde görülür. Median alanda segmentler arası 

dikişler (suture) aynı görünümdedir. Ayrıca orta alanda bunlarla birlikte (spicule) iğne (sopa, pul 

veya diş) şeklinde çok sayıda vücudun bir veya her iki tarafında da bulunabilir. Bu spiculler 

dorsalde dikişlerin (suture) üzerinde bulunurken, ventralde ise bunlar segmentler arası alandadır. 

Ventralde submarjinal alnada proto ve metatorasik bölgelerde çok sayıda salgı bezi tüberkülleri 

(çıkıntıları) vardır. Pygidium’da kaynaşmış halde sadece L1 bulunur. Bazı türlerde L2’nin de 

olduğu varsayılır. Tüp şeklindeki salgı tüplerinin açıklıkları genellikle oval ve kitinleşmiş 

durumdadır. VII-VIII., VI-VII., ve V-VII. segmentler arasında marjinal alanda iyi kitinleşmiş, 

papraphyse şeklinde kaynaşmış çizgiler bulunur. Anal açıklık çok küçük ve pygidum merkezinin 

üst kısımlarındadır. Vulva çevresi bezleri var veya yoktur. Varsa 3 grup halinde ve bazen 

ortadakiler yanlardakilerle birleşmiş durumdadır. Median alanda segmentler arası dikişler 

belirgindir. Ayrıca orta alanda bunlarla birlikte (spicule) iğne şeklinde çok sayıda vücudun bir 

veya her iki tarafında da bulunan yapılar vardır. Toraksın yan tarafında salgı bezi çıkntıları 

yoktur. 
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Odonaspis ruthae Kotinski, 1915 

1915, Proc. Ent. Soc. Wash. 17: 102. 

 

Sinonimleri: Aonidia ruthae Lindinger, 1932; Dycryptaspis ruthae Lindinger, 1943; Odonaspis graminis 

Kotinsky, 1910; Odonaspis pseudoruthae Mamet, 1954 (Garcia Morales ve ark., 2019). 

 

Tanımı: Dişilerin kabuğu uzamış ovale yakın, uç kısımda basık beyaz renkli, I. dönem larva 

derisi çıkıntılı turuncu renklidir. 2-2.3 mm uzunluğundadır. Erkek pupa kabuğu küçük, doğrusal 

ve 1.2 mm’dir (Şekil 270). Ergin dişilerin vücudu oval şekilli, kütükula zar şeklindedir. Ön 

stigmalar çevresinde gruplaşmış halde 25-30 adet bez bulunur. Arkadakilerde ise yine 

gruplaşmış halde 15-20 adet bez vardır. Pygidium’da L1hafifçe çıkntılı, median suture belirgin, 

loblar birbiriyle birleşmiş, VII ve VIII. Segmentteki marjinal suturler kaynaşmış paraphyseler 

şeklinde. Diğer prepygidial segmentlerde bu şekilde kaynaşma yok. Pygidium kenarında V-VI. 

segmentler üzerinde zayıf çizgi şeklindedir. Dorsal tüp şeklindeki makroduktların alt kenarı 

kuvvetlice kitinleşmiş, VI-VII. segmentlerde çok yoğun olarak marjinal ve submarjinal olarak ve 

ayrıca median ve submedian alanlarda da bulunur. Diğer pygidium ve prepygium segmentlerinde 

ise sadece marjinal ve submarjinal alanlarda bulunur. 

 
Şekil 270. Odonaspis ruthae 

(http://digitalpubs.ext.vt.edu/vcedigitalpubs/6543398659234296/MobilePagedArticle.action?articleId=14795#articleId14795) 

 

Türkiye’de bulunduğu yerler ve konukçuları: Hatay ve Muğla illerinde Agropyron sp. üzerinde 

saptanmıştır (Ülgentürk ve ark., 2016). 

 
Şekil 271. Odonaspis ruthae’nin Türkiye’de bulunduğu iller 
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