
KARASİNEKLER



KARASİNEKLER

• Familia :  Diptera

• 0.5 – 1 Cm  boyunda 

• Siyah – Gri  renktedirler.

• Ortalama ömürleri  3 – 4  haftadır.



KARASİNEKLER

• 6000 Ommatid ’den oluşan göze sahiptirler.

• Ağız tipi Yalayıcı - Emici

Her ommatide 8 duyu hücresi bağlıdır. 
Gözdeki toplam duyu hücresi sayısı ise 48.000 kadardır. 
Bu sayede sineğin gözü saniyede 100 görüntü alabilir.



ÖNEMLİ TÜRLERİ

MUSCA DOMESTİCA

(KARASİNEK)

70’e yakın türleri mevcuttur.
Bunlar arasında en önemli olanı Musca Domestica’  dır. 

Bu türün 10’a yakın alt türü vardır.



YAŞAM DÖNGÜSÜ



YUMURTA

Yumurtalarını organik atıklar üzerine bırakırlar. 

Yumurtalar  inci beyazı rengi , silindirik ve 1 mm boyundadır.

Dişi Musca Domestica her yumurtlamada ortalama 120 adet yumurta  
bırakır.

Yumurta gelişiminde  nem oranı %90  olmalıdır. 

Yumurtadan larvaya geçiş   12 – 24 saat  tamamlanır.



LARVA

Renk beyaz ile açık kahve arasında değişir.

Larvanın hareket alanı  üstteki   10 – 15  cm ’lik tabakadır.

Larvalar ışıktan uzak durarak  21 – 32 ° C optimal 
sıcaklıkta tutunurlar.

6 – 7 gün  içerisinde Larva dönemini tamamlarlar.

Larva evresi  3 evreden  ibarettir  ve  2 gömlek 
değişimi meydana gelir. 

Pupa dönemine girmek için organik atıkların 
üst kısmına çıkarlar.



PUPA

Karasinekler larva dönemlerinden pupaya geçmek için kuru ve serin yerlere ihtiyaç 
duyarlar. 

Pupa evresini genellikle toprak, gübre, organik atık yığınlarında gömülü olarak 
tamamlarlar. Larvaya göre daha serin yerleri tercih ederler.

Pupa koyu kahve renkte , zeytin çekirdeğine benzer bir yapıdadır.
Bu evreyi sıcaklığa bağlı olarak   2 – 5 gün  arasında tamamlar.



MUSCA DOMESTİCA
√ 6 – 8  mm boyunda

√ 13 – 15  mm kanat açıklığına sahip

√ Ömürleri   2 – 3  hafta

√ 4.günde yumurtlamaya başlar.

√ Ömrü boyunca  5 – 6  defa  yumurtlar.

√ Bir seferde yaklaşık   100 – 150 adet yumurta bırakırlar.



VEKTÖRLÜK ÖZELLİKLERİ

▪ Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler.
Vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için kondukları 
yiyeceklere mikrobu bulaştırırlar. 

▪ Karasineklerin vücutlarının her tarafı çok miktarda kıllarla kaplıdır. 

▪ Her  5 dakikada bir gezdiği yerlere dışkı bırakırlar.

▪ Sinek lekesi (Kursak suyu)



Bulaştırdığı Hastalıklar
Tifo 

Kolera 

Dizanteri 

Paratifo

Menenjit

Difteri 

Amipli Dizanteri

VEKTÖRLÜK ÖZELLİKLERİ
▪Viral , bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaşıcı hastalığı açık ve kapalı alanlar arasında 
taşıyabilmektedir. 

▪İnsan ve hayvanlara yaklaşık 60 kadar hastalık etkeni bulaştırabilir.



VEKTÖRLÜK ÖZELLİKLERİ

BÜYÜKBAŞ – KÜÇÜKBAŞ  VE  KANATLI SEKTÖRÜ

- Çiçek

- Mastitis

- Yavru atma

- Şap

- Konjuktivitis

- Tuberkuloz v.b.

- Newcastle

- Enterit

- Tifo

- Koksidiyoz

- İçparazit v.b.



MÜCADELE
ÜREME ALANLARI 

• Ev, işyeri, otel vb. Yerlerin çöp toplama alanları

• Çöplükler 

• Çöp bidonları ve konteynırlar 

• Ahırlar ve gübrelikler

• Mezbahalar 

• Arıtma tesisleri

• Fabrikaların katı atıklarını depoladıkları alanlar

Karasineklerin larvaları çöp bidonu veya ünitelerinin alt kısımlarındaki nemli bölgelerde gelişirler. 
Bunun için ilaçlamada çöp bidonlarının içinde çöp varken değil de, çöp bidonu boş iken taban 
kısmına doğru ilaçlama yapılmalıdır.



MÜCADELE

MÜCADELE

FİZİKSEL

Kontrol Yöntemleri

KİMYASAL 

Kontrol Yöntemleri



MÜCADELE

FİZİKSEL KONTROL YÖNTEMLERİ

➢ Poşet uygulaması ile çöplerin toplama alanlarına sevkedilmesi

➢ Çöpler çöp torbaları içinde kapaklı çöp bidonlarına atılmalı, çöp bidonlarının dibindeki tortular 

temizlenmeli

➢ Hayvan barınakları ve kanatlı çiftlikleri: zeminin betondan yapılması, dışkıların günlük olarak 

uzaklaştırılması.

➢ Yakma üniteleri ile çöpün yok 
edilmesi…



MÜCADELE

KİMYASAL KONTROL YÖNTEMLERİ

a ) Larva Mücadelesi

b ) Rezidüel Mücadele 

c ) Açık Alan Mücadelesi



LARVA MÜCADELESİ

❖Mücadelenin temeli larva mücadelesine dayanır.

❖Ülkemizde yaygın olmamakla beraber yurt dışında  
karasinek mücadelesinde kullanılan en yaygın yöntemdir.

❖Gübre yığınları v.b. organik maddelerin üst yüzeylerine 
10 cm’lik tabakayı etkileyecek şekilde uygulanır.

❖WHO’dan karasinek dozu alan aktifler tercih 
edilmelidir.



REZİDÜEL MÜCADELE

Karasineklerin, geceleri kapalı ya da korunmalı açık
alanlarda dinlenmeye çekildiği yüzeylere dış duvarlar dahil
olmak üzere yapılacak rezidüel uygulama ergin 
popülasyonun kontrolüne yardımcı olur.

Yüksek populasyon gözlemlenen ahırlar,çöp
konteynırları ve çöplük alan gibi noktalar civarında 
cezbedici özelliği olan Karasinek Yemleri uygulanmalıdır.

 Bina içlerinde pulverizatörler
ile uygulama yapılmalıdır. 



AÇIK ALAN MÜCADELESİ

• Özellikle çöplük alan ,gübrelikler gibi alanların 
etrafında bulunan ağaçlar ve çalılıklarda da
önemli sayıda karasinek bulunur. 

• Uçkun populasyonu arttığında en etkili yöntem
ULV yöntemleri ile ilaçlamadır.

Karasinekler sabah  9 - 11 saatleri  arasında daha 
hareketlidirler.

Bulundukları yerden en fazla  1 - 3  km  çapında bir 
alanda yaşarlar.



SONUÇ

❖ Karasinekler ağız yapıları , beslenme  ve yaşam 
ortamları gereği bir çok hastalık etmeninin
taşıyıcısıdırlar.

❖ İnsanlar ve tarım hayvanları üzerinde birçok
olumsuzluğa ( hastalık , verim kaybı v.b.)
sebep olurlar.

❖Mücadelede esas biotopların önüne geçmektir.

❖ Kimyasal mücadele sırasıyla larvasit,rezidüel ve
alan spreyi uygulamalarıyla gerçekleştirilmelidir.



İLGİNİZE VE SABRINIZA 

TEŞEKKÜR EDERİZ…


