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Özet: Bruchidius cinsine ait 13 türün difli genital organ yap›lar›n›n incelendi¤i çal›flmada sistematik öneme sahip k›s›mlardan VIII.
sternal çatal, spiculum ventrale ve coxite’inde dahil oldu¤u VIII. tergum ve IX. sternit ile spermatheca ve bursa copulatrix ayr›nt›l›
olarak flekillerle verilerek tan›mlar› yap›lm›fl, bu yap›lar›n tür düzeyindeki sistematik farkl›l›klar› tart›fl›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Bruchidae, Bruchidius, Difli Genital Organ

The Female Genital Structure of the Bruchidius (Coleoptera, Bruchidae)
Species and Their Systematical Importance
Abstract: In this study, the female genital organ structure of thirteen species’ from the genus Bruchidius were examined regarding
also with the detailed studies with the figures of the tergum VIII th and sternit IX th which also includes the VIII th sternal fork,
spiculum ventrale and coxite, spermatheca and bursa copulatrix the systematical differances between these parts were discussed at
the species level.
Key Words: Bruchidae, Bruchidius, Female Genitalia

Girifl
Teleskop gibi iç içe geçmifl VIII. ve IX. abdominal segmentlerden meydana gelen Bruchidae difli genitalyas›nda
VIII. segment sternal çatal ve spiculum ventrale’yi
olufltururken, IX. segment sterniti ortada vulva yer alacak
biçimde iki coxite ayr›lm›flt›r. Coxitler baz› türlerde stylus
olarak isimlendirilen, duyu k›llar›yla donanm›fl ç›k›nt›lar
tafl›r. Genitalyan›n sistematik aç›dan önemli di¤er k›s›mlar›
ise çiftleflme s›ras›nda median lob’un iç kesesini içine alan
ve baz› türlerde lümeninde sklerit bulunan bursa copulatrix ve spermlerin depo edildi¤i spermathecad›r (1).
Familya üyelerinin difli genital yap›lar› üzerine k›s›tl›
say›daki çal›flmalarda (2) Callosobruchus cinsinden üç
türün bursa copulatrix yap›s›n› tan›mlarken, (3) de
Mimosestes cinsinden ondört türün genital tüp flekilleri
tan›m ve farkl›l›k belirtilmeksizin verilerek genital tüp
uzunlu¤unun, sternal çatal biçiminin ve kitinize alanlar›n
farkl›l›klar gösterdi¤i belirtilmifl, (4) de Spermaphagus
cinsinden iki türün IX. sternite ait k›s›mlar› flekil verilerek
tan›mlanm›flt›r. Familya üyelerinin cinsleri üzerine yap›lan
çal›flmada ise difli genital yap›n›n cins ve tür ayr›m›nda filo-

genetik aç›dan iyi karakterler vermedi¤i, baz› türlerde
bursa copulatr›x lümeninde sklerit bulundu¤u bildirilmektedir (5).

Bruchidius cinsine ait türlerin difli genital
organlar›ndaki farkl›l›klar›n ve bunlar›n tür düzeyinde sistematik ayr›m karakteri olarak kullan›labilir olup
olmad›¤›n›n tespitinin amaçland›¤› bu çal›flmada, sistematik öneme sahip tüm k›s›mlar ayr›nt›l› biçimde çizilerek, tan›mlanm›fl ve türler aras›nda tespit edilen
farkl›l›klar tart›fl›lm›flt›r.
Materyal ve Metot
Difli genital organ›n haz›rlanmas› (6) e göre yap›lm›fl,
kullan›lan terminolojide (1) esas al›nm›flt›r. sistematik
karakterler içeren coxitlerin daha iyi gösterilmesi için IX.
sternit, VIII. tergumun oluflturdu¤u k›l›f içinden ç›kar›lm›fl
ve genital tüp bir bütün olarak çizilmifltir. ‹ncelemeler ve
çizimler için çizim tüplü stereoskobik mikroskop
kullan›lm›flt›r.
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Bulgular

Bruchidius biguttatus Olivier, 1795
VIII. tergum geniflli¤inden 0.70 kez daha uzun, posterior köfleleri derin oyuk, anterior kenardaki tüyler k›sa ve
k›vr›k yap›da; spiculum ventrale oldukca k›vr›k, anteriorde
plaka biçiminde genifllemifl; VIII. sternal çatal güçlü
kitinize, tergum’un lateral kenar›na ulaflan uzunlukta;
coxite leteral kenar› distale kadar konveks, distalde
zay›fca daralm›fl, apikalde küçük bir ç›k›nt› oluflturmufl,
latero-distalde ve apikalde seyrek fakat uzun tüylü, stylus
yok, coxal plaka coxite bazalinde bo¤um yapacak tarzda
iki konveks parçadan oluflmufl, ayr›ca distal bölgede birisi
coxal plakay› kesen iki kitinize flerit var; bursa copulatrix
zay›f kitinize, lümeninde mediale yak›n k›s›mda, lateral
kenarlar› girintili “Y” biçiminde kitin sklerit var (fiekil 1);
Spermatheca fiekil 14 deki gibi.

Bruchidius bimaculatus Olivier, 1795
VIII. tergum geniflli¤inden 0.25 kez daha uzun, posterior köfleleri sivri ve derin oyuk, boyuna kitin bant laterale
yak›n konumlu, anterior kenardaki tüyler seyrek ve çok
ince; spiculum ventrale hafif k›vr›k, proksimalde incelmifl,
anteriorde kabaca genifllemifl; VIII. sternal çatal B. biguttatusta oldu¤u gibi kuvvetli kitinize, distale do¤ru spatula
biçiminde genifllemifl, tergum lateralindeki kitinize alanlara ulaflan uzunlukta; coxite distale kadar paralel kenarl›,
sadece proksimalde hafif içe çökük, distal apikal aras› düz
çizgi halinde daralm›fl, latero-distaldeki tüyler apikaldekilere oranla oldukca uzun, distal-proksimal aras›ndaki alan
daha kitinize, stylus yok, coxal plaka bazal-medial
aras›nda hemen hemen düz medialden apikale do¤ru
zay›fca k›vr›lm›fl (fiekil 2); bursa copulatrix’te kitin difl
veya sklerit yok; Spermatheca fiekil 15 deki gibi.

Bruchidius cinerascens Gyllenhal, 1833
VIII. tergum geniflli¤inden yaklafl›k 0.50 kez daha
uzun, posterior köfleleri zay›f oyuk, lateral kenar›nda
boyuna uzanan iki ince kitin bant var, anterior kenardaki
tüyler seyrek ve kal›n, köflelerdekiler di¤erlerinden daha
uzun; spiculum ventrale bazal-apikal yönünde düzgün
k›vr›k, anteriorde daha genifl; VIII. sternal çatal “V” biçiminde, medial bölgede daha kitinize ve tergum lateralindeki kitin bantlara ulaflan uzunlukta; coxite bazalden
itibaren düzgün konveks, medial-apeks aras› daha
kitinize, latero-distal ve apikaldeki tüyler kal›n ve eflit
uzunlukta, stylus yok, coxal plaka bazal-apikal yönünde
birbirine yaklaflan konumda, ayr›ca coxite distalinde buna
paralel zay›fca k›vr›k kitin bir plaka daha var (fiekil 3);
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bursa copulatrix’te kitin difl veya sklerit bulunmaz; Spermetheca fiekil 16 daki gibi.

Bruchidius foveolatus Gyllenhal, 1833
VIII. tergum geniflli¤inden yaklafl›k 0.60 kez daha
uzun, lateral kenarlar› medialde hafif içe çökük, posterior
köfleleri derin oyuk, latero-medialde boyuna iki kitinize
alan var, anterior kenardaki tüyler B.cinerascens deki gibi
seyrek fakat daha uzun yap›da; spiculum ventrale sadece
proksimalde k›vr›k, distal-apikal aras› spatula biçiminde
genifllemifl; VIII. sternal çatal yaklafl›k “L” biçiminde,
kuvvetli kitinize, tergumun median bölgesiyle s›n›rlanan
uzunlukta; coxite lateral kenar› bazal-distal aras› paralel,
distal-apikal aras› belirgin biçimde daralm›fl, latero-distal
ve apikaldeki tüyler 2-3 lü gruplar oluflturacak tarzda ve
uzun, stylus yok, coxal plaka paralel kenarl›, sadece
apikalde birbirine yaklaflan konumda (fiekil 4); bursa copulatrix hafif kitinize, baz› kitinize alanlar›n d›fl›nda kitin difl
veya sklerit yok; spermatheca fiekil 17 deki gibi.

Bruchidius holocericeus Schönherr, 1832
VIII. tergum anterior kenar› di¤er türlerden farkl›
olarak posteriorden daha genifl, posterior köfleler ikizkenar üçgen biçiminde uzam›fl ve di¤er türlere oranla daha
derin oyuk, anterior kenardaki tüyler oldukca s›k, ince ve
uzun yap›da; spiculum ventrale düz konumda, sadece
apikalde iç tarafa do¤ru k›vr›k; VIII. sternal çatal güçlü
kitinize, genifl “V” biçiminde, tergumun anterior köflelerine ulaflan uzunlukta; coxite genifl ve k›sa yap›da, lateral
kenarlar› distalde yer alan ikizkenar yamuk biçimindeki
kitinize alan›n ön kenar›na kadar hafif kavisli, kitinize
alan›n üzerinde yer alan tüyler s›k ve uzun, bunlardan bir
tanesi di¤erlerinin yaklafl›k iki kat› uzunlukta, stylus
uzam›fl-oval yap›da, iç kenar›ndaki tüyler bal›k iskeletine
benzer tarzda dizilmifl, coxal plaka ters “U” biçiminde ve
VIII. tergum anteriorundan bafllayan uzunlukta (fiekil 5);
bursa copulatrix di¤er türlere göre daha kitinize fakat
kitin difl veya sklerit yok; spermatheca fiekil 18 deki gibi.

Bruchidius mulsanti Brisout, 1863
VIII. tergum yaklafl›k kare biçiminde, median bölgede
birbiriyle aç› yapm›fl, lumbar biçimli iki kitinize alan var,
anterior kenardaki tüyler ince ve B. holosericeus ‘a oranla daha seyrek; spiculum ventrale bazal-apikal yönde
düzgün genifllemifl, apikalde ikizkenar yamuk biçimli; VIII.
sternal çatal kuvvetli kitinize, tergumun median bölgesiyle
s›n›rlanan uzunlukta; coxite laterali sadece medio-distalde
zay›f konveks, apikale do¤ru düz çizgi halinde daralm›fl,
distal bölgede k›vr›k, enine bant oluflturacak biçimde
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Bruchidius türleri difli genital organ yap›lar› (ventral görünüflü) 1.B.biguttatus Ol.; 2. B.bimaculatus Ol.; 3. B.cinerascens Gyll. 4. B.foveolatus Gyll.; vu: Vulva; cox: Coxite; cox. pl: Coxal plaka; VIII. T: VIII. Tergum; VIII. st.f: VIII. Sternal çatal; buc: Bursa copulatrix; VIII. S: VIII.
sternit; sp. v: Spiculum ventrale; buc. arm: Bursa copulatrix skleriti
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fiekil 5-8.
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Bruchidius türleri difli genital organ yap›lar› (ventral görünüflü) 5. B. holocericeus Schönh.; 6. B.mulsanti Bris.; 7. B.murinus Boh.; 8. B.poecilus Grm.; sty: stylus
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0.5 mm.

12

O.MERGEN

fiekil 9-12. Bruchidius türleri difli genital organ yap›lar› (ventral görünüflü) 9. B.quinqueguttatus Ol.; 10. B.seminarius L.; 11.B.tibialis Boh.; 12. B.
varius Ol.
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13

0.5 mm.
fiekil 13.
B.tuberculatus Hochh. difli genital organ yap›s› (ventral görünüflü)
fiekil 14-26. Bruchidius türleri spermatheca yap›lar› 14. B.biguttatus Ol.; 15.B.bimaculatus Ol.; 16. B.cinerascens Gyll.; 17. B.foveolatus Gyll.; 18.
B.holocericeus Schönh.; 19. B.mulsanti Bris.; 20.B.murinus Boh.; 21. B.poecilus Germ.; 22. B.quinqueguttatus Ol.; 23. B.seminarius L.;
24. B.tibialis Boh.; 25. B.varius Ol.; 26. B.tuberculatus Hochh.
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kitinize alan var, latero-distalde seyrek apikalde ise s›k bir
demet oluflturacak tarzda tüylü, stylus yok, coxal plaka
proksimalden itibaren konveks, bazalde hafif aç›lm›fl,
ayr›ca coxite distalinde coxal plakaya paralel konumlu
yar›m daire biçiminde kitin çizgi var; bursa copulatrix
zay›f kitinize, lümenin medialine yak›n k›sm›nda, bir
taraf›nda tarak gibi difl s›ras› bulunan, konveks, bir adet
kitin sklerit var (fiekil 6); spermatheca fiekil 19 daki gibi.

Bruchidius murinus Boheman, 1829
VIII. tergum B. cinerascens ‘de oldu¤u gibi ikizkenar
yamuk biçiminde, geniflli¤inden yaklafl›k 0.95 kez daha
uzun, lateralinde birisi anteriorden-mediale,di¤eri ise tüm
lateral kenar boyunca birbirine paralel uzanan iki kitinize
alan var, anterior kenardaki tüyler seyrek, k›sa ve kal›n;
spiculum ventrale medialde hafif k›vr›k, distal bölgede
elips biçiminde genifllemifl; VIII. sternal çatal zay›f kitinize
ve ince, tergum lateralindeki kitinize alanlarla s›n›rlanan
uzunlukta; coxite zay›f kitinize, bazal-distal aras› paralel
kenarl›, apikale do¤ru daralm›fl, distal alanda ikizkenar
üçgen biçiminde hafif k›vr›k kitinize bant var, latero-distaldeki tüyler çok küçük ve seyrek, apikaldekiler bunlar›n
yaklafl›k dört kat› daha uzun, stylus yok, coxal plaka B.
fovealatus ‘la benzer biçimde sadece distalde biraz daha
konveks, bu yap›ya ilave olarak kitinize alandan bafll›yarak
apikale kadar uzanan kitinize bir plaka daha var (fiekil 7);
bursa copulatrix’te kitin difl veya sklerit bulunmaz; spermatheca fiekil 20 deki gibi.

Bruchidius poecilus Germar, 1824
VIII. tergum geniflli¤inden 0.50 kez daha uzun, di¤er
türlerden farkl› olarak lateral kenarlar› konveks, posterior köfleleri sivri ve birbirine yaklaflan konumda, median
bölgede ve lateral tek tarafta dik üçgen biçiminde kitinize
alan var, anterior kenardaki tüyler seyrek fakat uzun
yap›da; spiculum ventrale düz konumlu, proksimalde
daralm›fl, apikalde oval biçimli; VIII. sternal çatal zay›f
kitinize, genifl “V” biçimli, medio-apikal aras› daha genifl,
tergum lateraline kadar ulaflan uzunlukta; coxite lateral
kenarlar› oldukca konveks, apeksi düz çizgi halinde,
medio-distalde B. murinus ‘a benzer biçimli enine kitin
bant var, latero-distaldeki tüyler uzun ve dik konumlu,
stylus oval yap›da adeta kaktüs görünümünde, coxal plaka
medio-distalde konveks, apikalde birbirine temas eder
konumda (fiekil 8); bursa copulatrix zay›f kitinize,
lümeninde kitin difl veya sklerit yok; spermatheca fiekil 21
deki gibi.

Bruchidius quinqueguttatus Olivier, 1795
VIII. tergum di¤er türlere oranla oldukca genifl, medialde çift loblu bir yap› gösterir, posterior köfleleri diküçgen biçiminde ayr›k olup mediale yak›n konumlu iki adet
amorf flekilli kitinize alan var, anterior kenardaki tüyler
çok ince ve orta bölgede toplanm›fl; spiculum ventrale
di¤er türlere oranla çok k›sa, düz, distalde proksimaline
oranla 0.5 kez daha genifl, apikalde B. mulsanti ‘ye benzer flekilde ikizkenar yamuk biçimli; VIII. sternal çatal
flemsiye biçiminde ve tergumun lateral kenar›na yaklaflan
uzunlukta; coxite di¤er türlerden çok daha genifl yap›da,
tergumla aras›ndaki membran bölge bu türde kaybolmufl,
latero-distaldeki tüylerden üçü di¤erlerinden yaklafl›k dört
kez daha uzun, stylus ikizkenar üçgen biçiminde, dorsalindeki tüyler k›sa fakat oldukca s›k, coxal plaka ve distal kitinize plaka yok; bursa copulatrix’te diken biçimindeki skleritler lümen içerisine seyrek olarak da¤›lm›fl (fiekil
9); spermatheca fiekil 22 deki gibi.

Bruchidius seminarius (Linnaeus, 1767)
VIII. tergum geniflli¤inden 0.25 kez daha uzun, lateral kenarlar› posterior köflelere do¤ru zay›f aç›lm›fl, anterior kenar di¤er türlerden farkl› olarak düz bir çizgi
halinde, tüyler k›sa fakat kal›n yap›da; spiculum ventrale
medio-distalde belirgin k›vr›k; VIII. sternal çatal tergumun
anterior köflelerine do¤ru uzanan yap›da, zay›f kitinize;
coxite di¤er türlere oranla çok k›sa, lateral kenar›
proksimalde girinti yapm›fl, latero-distalde hemen hemen
membran yap›da yar›m daire biçiminde bir alan var,
buradaki tüyler uzun ve k›vr›k yap›da, apikal iç taraftaki
tüyler ise bu alan› tümüyle örtecek yo¤unlukta, stylus
yok; coxal plaka di¤er türlerden farkl› olarak VIII. tergum’un posterior köflelerinden bafllayan uzunlukta olup,
distal-apikal aras› konveks yap› gösterir (fiekil 10); bursa
copulatrix’te zay›f kitinleflmifl bölgelerin d›fl›nda, kitin difl
veya sklerit bulunmaz; spermatheca fiekil 23 deki gibi.

Bruchidius tibialis Boheman, 1829
VIII. tergum di¤er türlere oranla oldukca küçük,
yaklafl›k kare biçiminde, anterior kenardaki tüyler s›k ve
kal›n; spiculum ventrale, bazal-medial aras› daralm›fl,
medial-apikal yönde spatula biçiminde genifl; VIII. sternal
çatal, geniflce oval yap›da, tergumun anterior köflelerine
ulaflan uzunlukta, medialinde “Y” biçiminde kitinize alan
var; coxite lateral kenarlar› bazal-distal aras› çok hafif
konveks, apikale do¤ru kavis yaparak d›fla aç›lm›fl, dis-
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taldeki kitin bant yaklafl›k dikdörtgen biçiminde, laterodistaldeki tüyler apikaldekilerden daha uzun, stylus yok,
coxal plaka coxite bazalinden bafll›yarak apikala do¤ru birbirine yaklaflan konumda yay çizmifl, ayr›ca medio-distalden bafll›yarak apikale kadar uzanan ve coxal plakay›
kesen ikinci bir kitin plaka mevcut (fiekil 11); bursa copulatrix zay›f kitinize kitin difl veya sklerit yok; spermatheca fiekil 24 deki gibi.

Bruchidius varius Olivier, 1795
VIII. tergum geniflli¤inden yaklafl›k 0.60 kez daha
uzun, posterior yönde genifllemifl, latero-medialde posterior köflelere kadar uzanan kitinize alan var, antero-medialdeki tüyler çok seyrek ve köfledekilerden yaklafl›k 2.5
kez daha k›sa; spiculum ventrale hafif k›vr›k, distal-apikal
aras› dikdörtgen biçiminde genifllemifl; VIII. sternal çatal,
B. cinerascens türünde oldu¤u gibi çok ince fakat kuvvetli
kitinize, tergum’un lateral kenar›na ulaflan uzunlukta;
coxite bazal-distal aras› “V” biçiminde, apikale do¤ru konveks, latero-distaldeki tüylerden iki tanesi di¤erlerinden
uzun ve kal›n yap›da, apikaldekiler ince ve seyrek, stylus
yok, coxal plaka B. quinqueguttatus türünde oldu¤u gibi
mevcut de¤il, sadece medio-distalden bafllay›p kesintili
olarak apikale kadar uzanan kitinize plaka var (fiekil 12);
bursa copulatrix’te sklerit yok; spermatheca fiekil 25 deki
gibi.

Bruchidius tuberculatus Hochhut, 1847
VIII. tergum geniflli¤inden yaklafl›k 0.40 kez daha
uzun, posterior köfleleri derin oyuk ve girintili, lateromedialdeki kitinize alan ince, anterior kenardaki tüyler
k›sa, seyrek ve kal›n yap›da; spiculum ventrale apikal
yönde hafif kavis yapm›fl, uzunlu¤u boyunca eflit
genifllikte; VIII. sternal çatal kuvvetli kitinize, tergum’un
lateral kenar›na ulaflan uzunlukta ve apikale do¤ru
genifllemifl; coxite di¤er türlerden yaklafl›k 1.5 kez daha
uzun yap›da, distalde ç›k›nt› yapt›¤› bölgede kuvvetli
kitinize genifl bir bant var, bu bölgeden apikale kadar olan
k›s›m hemen hemen membran yap›da, latero-distaldeki
tüyler s›k ve uzun, apekstekiler ise yo¤un bir tüy demeti
halinde, coxal plaka, coxite bazal köflelerinden bafll›yarak
apikale do¤ru kavis yapm›fl, medio-distalde konkav; bursa
copulatrix zay›f kitinize, lümeninde birisi proksimallemedial aras›nda di¤eri ise medio-distalde yeralan, uzam›fl
oval yap›da, üzerinde çok küçük difller bulunan plaka biçiminde iki adet sklerit var (fiekil 13); spermatheca fiekil 26
daki gibi.
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Bruchidius cinsinden onüç türün difli genital organ
yap›lar›n›n incelendi¤i çal›flmada genital tüpün
uzunlu¤unun, VIII. tergum yap›s›n›n, VIII. sternal çatal,
spiculum ventrale, coxite, coxal plaka ve spermatheca’n›n
biçiminin, bursa copulatrix lümenindeki skleritlerin varl›¤›
ve tiplerinin türler aras›nda farkl›l›klar gösterdi¤i tespit
edilmifltir.
Kare biçimindeki B. mulsanti ve B. tibialis (fiekil 6
ve11) türleri d›fl›nda genel çizgileri ile ikizkenar yamuk
fleklindeki VIII. tergum’un türler aras›nda gösterdi¤i
farkl›l›klar kitinize alanlar›n konumu ve bazal köflelerin
biçimiyle belirgindir. Spiculum ventrale de türler aras›nda
görülen farkl›l›klar, bu yap›n›n VIII. segmente olan konumu ve distal k›sm›n biçiminde belirgin olup türler aras›nda
uzunluklar› bak›m›ndan önemsenecek fark sadece di¤er
türlerden 0.30 oran›nda daha k›sa ve genifl yap›s›yla B.
quinqueguttatus (fiekil 9) türünde tespit edilmifltir. VIII.
sternal çatal türler aras›nda “V” biçimindeki yap›s›n› B.
quinqueguttatus ve B. tibialis d›fl›nda göstermekle birlikte, çatal›n bazal-apikal genifllikleri, tergum’un lateral
kenar›na olan konumlar› ve kitinleflme düzeyleri aç›s›ndan
türler aras›nda farkl›l›klar vard›r. B. holocericeus ve B.
poecilus türleri sternal çatal›n biçimi ve tergumun lateral
kenar›na ulaflmas›yla benzerlik gösterirken, B. holoceriseus sternal çatal›n daha kitinize olmas› ve çatal kollar›n›n targum’un anterior köflelerine yönelik olmas›yla
ayr›l›r (fiekil 5 ve 8). B. foveolatus ve B. mulsanti ‘de ise
sternal çatal’›n uzunlu¤u tergumun median alan›yla
s›n›rlanm›flken B. foveolatus çatal kollar›ndan birinin
di¤erinden daha uzun olufluyla farkl›d›r.
Coxite, genel biçimi, coxal plakalar›n flekilleri, distal
bölgedeki kitinize bantlar, latero-distal ve apikaldeki tüylerin tip ve da¤›l›m›yla türler aras›nda spermatheca ile birlikte genital tüpün en belirgin farkl›laflmalar›n› gösteren
k›sm›d›r. ‹ncelenen bütün türlerde farkl› flekiller gösteren
coxal plakalar sadece B. quinqueguttatus ve B. varius türlerinde yoktur. Ayr›ca B. fovealatus ve B. murinus türleri
paralel konumdaki coxal plakalarla yak›nl›k gösterirken B.
murinus bu türden distal-apikal aras›nda yer alan ikinci bir
kitin plaka ile farkl›d›r. Stylus sadece B. poecilus, B. holocericeus ve B. quinqueguttatus türlerinde belirgin olup
incelenen di¤er türlerin baz›lar›nda apikal bölgede bir
incelme olmas›na karfl›n coxite ile eklem oluflturacak tarzda birleflen bir yap› bulunmamaktad›r. Spermatheca yap›s›
fiekil 14-26 da gösterildi¤i gibi flekil ve büyüklük
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bak›m›ndan incelenen tüm türlerde büyük farkl›l›klar
göstermektedir. Bursa copulatrix’in biçimi aç›s›ndan incelenen türler aras›nda belirgin bir fark görülememifl olup
lümeninde sadece dört türde kitinize sklerit tespit edilmifltir. Bu skleritler B. quinqueguttatus’ta ince yap›da
kitinize dikenler, B. biguttatus, B. mulsanti ve B. tuberculatus da ise amorf flekilli, kitinize plakalar halindedir.
‹ncelemeler sonucunda VIII. sternal çatal, spiculum
ventrale, coxite ve coxal plakalar›n biçiminin, spermatheca’n›n flekil ve büyüklü¤ünün ve bursa copulatrix
lümeninde bulunan skleritlerin tip ve da¤›l›mlar›n›n

Bruchidius cinsinde difli genital yap›ya ait tür karakterlerini oluflturdu¤u düflünülmektedir. Bununla birlikte (3)
de Mimosestes cinsine ait difli genital yap› flekilleri, (2) de
Callosobruchus cinsine ait bursa copulatrix tan›mlar› ve
(4) de Spermophagus cinsinden türlerin IX. sternit
tan›mlar› ile bu çal›flmada elde edilen bulgular
de¤erlendirildi¤inde difli genital yap›n›n, cinsleri birbirinden ay›racak sistematik karakter veya karakterler
vermedi¤i sonucuna var›lm›flt›r. Özellikle Mimosestes cinsi
difli genital yap› flekilleriyle Bruchidius türlerine ait flekiller
aras›nda cins ayr›m karakteri ortaya koyacak bir farkl›l›k
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