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SİVRİSİNEKLER: 

Ülkemizde, 70’e yakın bir sayıda (bazı 

kaynaklara göre 67) türlerinin olduğu tesbit 

edilmiştir. 

İnsanlara çok sayıda bulaşıcı hastalık

(sıtma, sarı humma, deng humması ve filariasis 

olmak üzere, pek çok hastalık etkeni ve 147 

adet arbovirüs enfeksiyonu) taşıyan 

sivrisineklerin bizi en çok ilgilendiren üç önemli 

cinsi vardır. Bunlar; Culex, Anopheles ve 

Aedes’dir



Üç türün ortak özellikleri:

 İnce ve uzun gövdeleri, yine ince uzun bacakları  

vardır.                 

 Erkekleri ısırmaz.

 Dişileri (özellikle yumurta geliştirebilmeleri için)

insan ve   memeli kanı emerler.

 Yumurta - Larva - Pupa - Erişkin döngüsü ile   

çoğalırlar.

 Dişiler yumurtalarını durgun sulara bırakırlar.



 Larvaları durgun sularda  gelişirler.

 11-12OC’den başlayarak, ideal sıcaklık olan 24-

25OC’de yumurta bırakırlar.

 Yumurta-Larva-Pupa dönemleri sucul ortamda, 

Ergin dönemleri karada geçer.

 Erginleri, nemli laktik asit ve karbon dioksitli 

ortamlar, durgun suların bulunduğu yerler, sert 

rüzgarlardan korunmuş alanlar ve memeliler ile 

insanların yoğun olduğu sıcak-ılık bölgeler 

yaşamaları için idealdir.



Kan bulmaları: Beslenmek için 

konaklarına nasıl ulaşırlar?

1.Sivrisinekler kimyasal yolla konaklarını 

bulabilirler. Kuş, memeli ve insanların 

çıkardıkları karbondioksit ve Laktik asit

kokusunu 36 metre mesafeden algılayabilirler.

2.Görme duyularını kullanırlar.

3.Isı algılama özelliklerini kullanırlar.



Culex türlerinin larva ve ergin pozisyonları



Culex pipiens pipiens’in pupadan çıkma anı



Culex pipiens pipiens kan emmiş hali



Culex pipiens fatigans’ın vektörlük ,

ettiği Elephantiasis (Fil hastalığı)



Aedes türünün larva ve ergin pozisyonları

Aedes: Bu cinsler Sarı humma (Yellow 

fever) ve Deng humması ile Ensefalit 

hastalıklarının taşıyıcılarıdırlar. 



Aedes caspius caspius



Aedes aegypti 



Aedes aegypti 



Aedes aegypti



Anopheles türünün larva ve ergin pozisyonları

Anopheles: Sıtma (malaria) sivrisineği 

olarak tanınır.















SİVRİSİNEKLERİN BİYOLOJİSİ

Sucul ortamdaki yaşama alanları



























SİVRİSİNEKLERİN BİYOLOJİSİ

Kara ortamındaki yaşam alanları


