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KARASİNEKLER

Sinekler takımı içerisinde yer alan 

karasineklerin 7 ailesi vardır. Ancak 

bunlardan üç aile (Muscinae, Fanninae, 

Stomoxyinae) tıbbi açıdan oldukça önemlidir.

Muscinae ailesinden Musca domestica

Fanninae ailesinden Fannia canicularis, 

Fannia scalaris türleri tesadüfi olarak myiasis 

etkenidir.

Stomoxyinae ailesi kan emici karasineklerdir.



Musca domestica (Evcil karasinek)

İnsanlar açısından en önemli türdür. 

6-9 mm büyüklüğünde esmer-siyahımsı 

renkli sineklerdir. Başın hemen arkasında 

göğüs üzerinde 4 adet koyu renkli 

boyuna çizgiler vardır. Ağız yapıları 

yalayıcı emici tipdedir. 



Musca domestica (Evcil karasinek):

Yumurtaları beyaz, Larvaları uzun iğ şeklindedir. İlk 

segment dar sivri, son segment geniş ve kesiktir.

Pupa esmer renkte 4-6 mm buyundadır.



M. domestica’nın yaşam 

döngüsü: Çiftleşmiş bir dişi 

karasinek bir defada 100-150

yumurtayı organik artıkların

üzerine, taze insan ve 

hayvan dışkısına, hayvan 

gübrelerinin toplandığı 

yerlere, leşlere, evlerde 

dinlendirmek üzere asılan 

etlerin üzerine yığın halinde 

bırakır.



M. domestica yumurta, larva, pupa ve ergini



KARASİNEKLER

Özellikle yaz aylarında 3-4 haftalık 

yaşam sürelerinde 5-20 yumurta yığını 

bırakabilirler (Bir yığında 75-150 yumurta 

bulunur). 25-35 oC’de 8-12 saat içerisinde 

yumurtadan larvalar çıkar. Larva dönemi (L1-

L3) ortam şartlarına göre 8-15 gün sürer. Pupa 

dönemi ise 3-5 gündür. Ortam koşulları iyi 

olursa 7-10 günde yumurtadan erişkinler 

çıkar. Erginler 15-25 gün yaşar. Kışı larva 

veya pupa evresinde geçirirler.







Dişiler yumurtalarını tamamen 

kokuşmuş, çürümüş maddelere, hayvan 

leşleri üzerine bırakırlar. Bir dişi yaşamı 

süresince 500-750 yumurta bırakır.

Uygun şartlarda 15-24 saatte 

yumurtadan larva çıkar. 3-4 günde larva 

gelişimini tamamlayarak pupa dönemine 

geçer. Pupadan 4-6 günde erişkin sinekler 

oluşarak etrafa dağılırlar. Yaz aylarında 

yaklaşık 10 günde bir yeni jenerasyon oluşur.

Calliphoridae





Ölü hayvan leşleri üzerine yumurtalarını bırakır. 

Yumurtadan çıkan larvalar pupa evresine geçer 

ve erişkin haline gelince pupadan çıkarak etrafa 

dağılır.



Calliphoridae larvaları



Calliphoridae erginleri



Stomoxyinae
Stomoxis calcitrans:

Ağız yapıları diğer karasineklerin aksine 

delip-emici özelliğindedir. Bu nedenle 

gündüzleri buldukları hayvanlardan veya 

insanlardan kan emmek için ağız 

aletlerini deriye sokarak acı ve rahatsızlık 

verirler. Halk arasında sakar sinek olarak 

bilinir. Vücudunda bol miktarda beyaz 

benekler ve çizgiler vardır.
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