
Konuya ilgi duyanların vereceği bilgilerin, yanlışlıkların düzeltilmesine, 
eksikliklerin tamamlanmasına ve bilgilerin güncelleştirilmesine önemli katkıları 
olacaktır. Katkıda bulunmak isteyenler A. Faruk Özgür’e 
(afozgur@hotmail.com) veya sitemiz yönetimine yazabilirler. 

Syrphidae (Çiçek Sinekleri) 
A.Faruk ÖZGÜR1 

Syrphidae familyası belirli özellikleriyle araştırıcıların dikkatini çeken Diptera takımının 
önemli familyalarından biridir.Özellikle pek çok türün larvalarının, yaprak bitleri ile bazı 
kabuklu bitlerin ve diğer bazı yumuşak vücutlu böceklerin avcısı olması (KNUTSON et 
al.,1975), bunlar üzerinde yapılan çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmaktadır.Syrphid'ler, 
coccinellid ve chrysopid'lerle birlikte, kültür bitkileri zararlılarının en önemli avcılarından 
sayılmaktadır. 

 

Bu familyadan pek çok türün ergini de çeşitli gruplardan arıların taklitçileri olarak 
araştırıcıların dikkatini çekmektedir. Ayrıca bazı türler de soğanlı bitkilerin zararlıları olarak 
ekonomik öneme sahiptirler. 

Syrhidae. Diptera takımının türce zengin ve dünyanın her tarafına yayılmış bir familyasıdır. 
Dünyada 5326 türü bilinmekte olup, bunların l530 tanesi Palearktik, 857 tanesi Nearktik, l605 
tanesi Neotropik, 526 tanesi Afrotropik, 716 tanesi Oriantal ve 366 tanesi Australya 
bölgelerinde bulunmaktadır. Bilinen türlerin sayısının, bilinmeyen türlerin ancak yarısı kadar 
olduğu tahmin edilmektedir (ANONYMOUS, 1980). Dünyanın bitki yetişebilen her yerinde 
rastlanılmakta olup; tür bakımından en zengin oldukları yerler, ılıman iklim bölgeleri, 
subtropik ve tropik bölgelerdir (SACK, 1932). 

Syrphid’lerin Tanınması  
Bu familya, erginleri havada süzülerek uçmaları, çiçekler tarafından cezbedilmeleri ve canlı 
renkleri ile dikkati çekerler. Bu özelliklerine bağlı olarak İngilizce'de "Hover-flies" veya 
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"Flower-flies", Almanca'da "Schwebfliegen" diye isimlendirilmişlerdir. Türkçe'de de KANSU 
(l973) tarafından "çiçek sinekleri" olarak anılmaktadır. 
Ergin: 
Orta büyüklükte veya büyük sineklerdir (4-25 mm). Vücut şekli kısa-küt veya ince-uzun, canlı 
renklere sahip veya yalnızca siyah veya koyu renkli, çıplak veya tamamen kıllarla kaplanmış 
olabilir. Çoğunluk yaprak biti avcısı olan türlerin erginleri, abdomen, bazan da thorax 
üzerinde, siyah ve sarı renklerden oluşan beneklere veya bandlara sahiptirler. 

Başın (Şekil 2) iki yanında petek gözler (facette) iyi gelişmiştir. Genellikle erkeklerde 
dorsal olarak genişler ve alın üzerinde bir çizgi boyunca birleşirler ve hoploptik bir yapı 
kazanırlar (şekil 2a). Bu çizgi bazan kısalarak bir noktaya kadar inebilir: bazı türlerin 
erkeklerinde de gözler önde birleşmezler (Helophilus MEIG, Liogaster ROND.): bunlarda da 
gözler arasındaki öndeki açıklık daima aynı türün dişisine göre bariz şekilde daha dardır. 
Dişilerde gözler hiç bir zaman birbirine dokunmazlar (dichoptik) (Şekil 2b). Gözler çıplak 
veya kıllanmış olabilir: bazanda üzerlerinde de renkli şeritlere sahiptirler. Kural olarak 3 adet 
tepe nokta gözü (ocellus) bulunur. 
 

 

Şekil 2. Syrphidae'de başın genel görünüşü 
Alında, anten çıkışı üzerinde çoğunluk renk ve yapı bakımından çevresinden farklılaşmış hilal 
şeklinde bir kısım (lunula) bulunur. Bazı türlerde dişilerin alnında enine ve boyuna çizgi 
şeklinde girinti ve çıkıntılar olabilir (Orthonevra MACO., Chrysogaster MEIG.). 

Yüz üzerinde bazan anten altında girintiler, bazanda antenle ağız arasında ve ağız üzerinde 
çıkıntılar görülebilir. Yüz üzerinde göz kenarlarına paralel uzayan, çoğunluk yalnızca gözün 
anten yüksekliğine kadar uzanan bir çizgi (sutura ocularis) bulunabilir. Bazan yüzün alt kısmı 
ağız kesiminde gaga şeklinde öne veya aşağıya doğru uzayabilir, fakat çoğunluk düzdür. 

Antende 3 segment belirgindir: çoğunluk 3. segment diğerlerine göre daha büyüktür ve 
yassılaşmıştır. Genellikle üçüncü segmentin dorsalinden çıkan bir arista bulunur: arista çıplak, 
ince tüylü veya telek şeklinde kıllanmış (plumose) olabilir. Nadiren de arista yoktur. Onun 
yerine 3. segment uçta bir uzantıya sahiptir (Callicera PANZ.). Antenler genellikle aşağı doğru 
sarkar, bazan da öne doğru uzamış olabilirler. 

Baş üzerinde Diptera'nın birçok familyasında önemli özellikler oluşturan dikenimsi kıllar 
(Seta ) bulunmaz. 

Mesonotum çoğunluk dikdörtgen şeklinde, köşelerde yuvarlaklaşmıştır. Mesonotum 
üzerinde, ortada, az veya çok belirgin enine bir dikiş (transvers sutur) bulunur. Scutellum 
büyük ve yarım daire şeklinde, yuvarlak veya yassılaşmış olup, bazan üzerinde dikenimsi 
kıllar görülür (Şekil 3). 



Ön bacaklar daima çok basit yapılışta, buna karşın arka bacaklar kuvvetli bazan da çok 
kuvvetli gelişmiştir. Bacaklar çoğunluk kıl veya dikenimsi kıllara sahiptir. Arka bacaklarda 
bunlara ek olarak dikenimsi çıkıntılar veya özel yapılışlı çıkıntılar olabilir. Tarsus'ta segment 
sayısı 5'dir. Pretarsus iyi gelişmiş 1 çift tırnağa (klaue), l çift yastıkçığa pulvillus) ve 
pulvillus'lar arasında dikenimsi kalın bir kıl (empodium)'a sahiptir. Tarsus'lar bazan 
erkeklerde sekonder cinsiyet belirtilerine sahip olabilirler. Metatarsus da bazan önemli şekil 
değişiklikleri gösterebilir. 
 

 

Şekil 3. Thorax'ın üstten görünüşü 
   hc: humeral callus, pc: postallar callus, s: scutellum,ts: transvers sutur. 

Syrphidae'de kanat ve kanat damarları iyi gelişmiştir (Şekil 4). Kanat üzerinde bu familyayı 
diğer familyalardan kolayca ayırt etmeğe yarayan bir yalancı damar (vena spuria) bulunur. 
Yalancı damar kanat zarının bir çizgi boyunca sıkışarak katlanması sonucu oluşmuştur ve 
r4+5 ile m arasında uzanır, iki uçta herhangi bir damara bağlanmaz. Pek az cinste 
(Graptomyza WIED.) yalancıdamara rastlanmaz (KNUTSON et al., l975) Bir de tm ve cu1 'in 
kanat kenarına paralel uzanması sonucu bu familyaya özel biryalancı kenar oluşmuştur. Costa 
(c) media (m)'nın bitimine kadar uzanır veya biraz aşar. Radius (r1) r2+3 ile birleşerek veya 
ondan bağımsız kanat ön kenarında biter. Radiusun arka kolu (r4+5) çoğunluk media (m) ile 
birlikte kanat veya kanat ucundan biraz önde son bulur. 5. radial hücre (R5) kapalıdır. r4+5 ve 
m küçük enine bir damar (r-m) ile birbirine bağlanmıştır. 2. medial hücre (M2) ve l. anal 
hücre (IA) (SACK (l932)'a göre cubital hücre) çok büyüktürler. l. anal hücrenin ucu kanat 
kenarına kadar yaklaşır. 

 

Şekil 4. Syrphidae'de kanat yapısı 



Aluia (Al) çoğunluk oldukça kuvvetli gelişmiştir . Kanat üzeri çıplak veya mikroskopik 
kıllarla kaplı (trichose) olabilir. Kanatların dibinde çoğunluk squamula'lar bulunur ve 
halterlerin üzerlerini kapatmayacak derecede orta büyüklüktedirler. Squamula'ların kenarları 
biraz kalınlaşmıştır. Squamula'ların kenarlarında kirpik şeklinde kıllar bulunur: bazan üst 
squamula'nın üzerinde çalı şeklinde dağınık kıllar bulunabilir. 

Erkek abdomenini 2 kısma ayırarak inceleyebiliriz. l. kısım normal segmentlerden oluşan 
preabdomen, 2. kısım şekil değiştirmiş segmentlerden oluşan postabdomen (şekil 5) kısmıdır 
(HIPPA, l968) . Segmentlerin şekil değiştirmesi tergitlerde 6., sternit'lerde 5. segmentten 
itibaren başlar. Postabdomen uzunlamasına eksen etrafında l80° dönüş yaptığı için 
asimetriktir. Aynı zamanda saat ibresi istikametinde de l80° bir dönüş yaptığından 
hypopygium'un posterior yüzü anterior yöne çevrilmiştir. Dinlenme anında postabdomen 
preabdomenin ucunun altındaki çukurda bir yay gibi bükülmüş olarak durur. 9. segmentten 
oluşan hypopygium, esas olarak birbasal kısım ve aralarında çokkompleks yapılı ucu sağa 
doğru yönelmiş aedeagus'un çıktığı 2 tutucu çengel (stylus)'den oluşur (SACK,l932; HIPPA, 
l968). 

Dişi abdomeninde değişikliğe uğramamışsegment sayısı erkeğe göre daha fazla olabilir ve 
abdomen sona doğru sivrilir. 

 

Şekil 5. Abdomen sonu ve hypopgium'un genel görünüşü (HIPPA, l968) ba: basal, ce: cercus, 
prb: preabdomen, psb: postabdomen, st: stylus, tu: tubus 

Abdomen şekli ve büyüklüğü çok değişiklik gösterir. Tergitler üzerinde çoğu zaman sarı ve 
siyah renklerden oluşan benek veya bandlar bulunur. Abdomen çeşitli şekillerde kıllanmış 
olabilir. Fakat hiçbir zaman dikenimsi kıllara (seta) sahip değildir (SACK, l932). 

Syrphidae'de ergin vücudunun hemen her yapılışına ait özelliklerden teşhiste 
faydalanılmaktadır. 
Yumurta: 

Yumurta genellikle kireç beyazı renginde, uzun-oval ve l mm.den büyüktür. Chorion ağ 
şeklinde (retuculate), süslü bir desene sahiptir: bu desen gruplar arasında taksonomik 
bakımdan önemli bazı değişiklikler gösterebilir (VOCKEROTH, l969) . Avcı türler 
yumurtalarını genellikle avlara yakın yerlere, mesela yaprak biti kolonisi içerisine, tek tek ve 
yatay olarak bırakır. Diğer bir çoğu ise larvaların beslenme ortamları yakınına gruplar halinde 
bırakırlar (COE, l953). 
Larva:  

Larvaların genel görünüşleri çok değişiktir. Avcı Syrphinae'nin serbest dolaşan larvaları 
genellikle renklidir. Bu renk çoğu zaman yeşilimsi veya sırıdır: alınan gıdaya bağlı olarak renk 
değişebilir ve genellikle çevreye uyar. Çok değişik bir larva şekline Microdontinae sahiptir; 



bunların larvaları sümüklü böceklere benzer ve bazanda onlarla karıştırılabilir (HENNIG, 
l952). 

Syrphidae larvaları diğer cyclorrhapha larvalarından büyüklükleri ve ağız yapıları ile 
ayrılırlar. Agız çengelleri hiç bir zaman orak şeklinde ve birbirinden bağımsız değildir; ya 
hemen uçtan önce ve dorsal vücut duvarında birbirleriyle kaynaşmışlardır [Eumerus strigatus 
(FALL.)], veya kama şeklindedirler (Syrphus FABR.). ya da tamamen dumura uğramışlardır 
(Rhingia compestris MEIG.). Ağzın üst kısmında duygu organı yerine geçen 1 çift kısa uzantı 
bulunur (HENNIG, 1952). 

Syrphidae larvalarında tipik bir yapılışta meme ucu benzeri papilla çıkıntılarının 
bulunmasıdır.Bunlar en çok Volucella GEOFFR. larvalarında gelişmişlerdir. Saprofag tiplerde 
ise, son abdominal segmentin dorsal-lateral papillaları en kuvvetli ğelişmiştir (Chıysogaster 
viduata L.); aphidophag tiplerde ise lateral papilla çıkıntıları belirgindirler. Larvalar bazı 
gruplarda yalancı ayaklara da sahiptirler(HENNIG, 1952). 

Syrphidae larvalarının trache sistemi önde ve arkada birer çift stigma ile birbirinden ayrı 
olarak dışarıya açılır(Amphipneustik); bazan arka stigmalar ortak bir solunum borusu üzerinde 
de toplanmış olabilirler; bu boru bazan kuvvetli kitinleşmiş ve kısa, bazan da uzun ve 
hareketli olabilir(HENNIG, 1952). 

Larvalar morfolojik yapılarının yanında ökolojileri de dikkate alınarak 5 ana gruba 
ayrılablir: 1. Aphidophag tip(Syrphinae, Bacchinae, Chıysotoxinae), 2. Oyucu tip(Lampetia 
MEIG. ), 3. Kısa kuyrulu tip(Milesiinae, Volucellinae, Cinxinae), 4. Uzun kuyruklu (fare 
kuyruklu) tip(Eristalinae), 5. Microdon tip(Microdontinae) (METCALF, 1916). 
Pupa: 
Son larva derisinin kısalması ve sertleşmesiyle oluşan bir puparium içerisinde pupa olurlar. 
Puparium'un şekli değişiktir: Fıçı şeklinde (Rhingia SCOP., Zelima MEIG.), armut ve su 
damlası şeklinde (aphidophag türler) olabilir. Puparium'un üzerinde son larva derisinin 
stigmaları belirgindir. Bunlardan fonksiyon sahibi olan prothorax stigmalarıdır ve çeşitli 
yapılışlarda olabilirler; bir çok türde puparium'un dışına çıkmadıklarından dıştan belirgin 
değildirler, diğerlerinde ise larva derisinin dışına çıkmışlardır; bazan bir çift boynuz şeklinde 
görünebilirler. Puparium'un ön tarafında kapak(Operculum) bulunur. Puparium'dan ergin bu 
kapağın dışarı atılmasiyle çıkar; bu arada diğer cyclorrhapha'dan farklı olarak ön segmentin 
ventral kısmı geride kalırken, yalnızca dorsal yarısı 2 plaka şeklinde atılır. Yalnızca Microdon 
MEIG.'da ventral kısmın bir plakası da atılır. Bu kapağın kaldırılması, mesela muscid'lerde 
olduğu gibi, bir alın çıkıntısının baskısı ile olmaz, bunun yerine oldukça kuvvetli gelişmiş 
yüzün genişlemesi ile olur (SACK, 1932). 

Syrphid’lerin Biyolojisi, Ekolojisi ve Biyolojik Mücadele Yönünden Önemi  
Familyanın biyolojisi ve ekolojisi hakkında verilen bilgiler başka kaynak gösterilmediği 
durumlarda JACOBS ve RENNER (l974)'den alınmıştır. 

Çok çeşitli habitatlarda rastlanabilen erginlere, en çok bitki örtüsü bakımından zengin, 
çiçekli bitkilerin çok oluduğu nemli ortamlarda rastlanır. Çiçeklerle yoğun ilişkileri sebebiyle, 
bir çok ekonomik önemi olan bitkinin, arılardan sonra en önemli tozlayıcıları olarak kabul 
edilirler. Erginler en çok güneşle ve ılık havalarda süzülerek hep aynı noktada duruyormuş 
gibi uçarlar. Birçok türün çiçeklere gelmesine (anthophil) karşın, bazı türler de yaprak üzerine 
konarak güneşlenirler (heliophil) (GOELDLIN,1974) çoğunluk arılarla karışık olarak 
bulunurlar ve böylece arılarla kötü deneyler geçirmiş düşmanlarına karşı korunum sağlarlar. 

Erginler nektar ve polen ile beslenirler. Bazı türlerde ovarium'ların gelişimi için dişinin 
polen alması zorunludur (Scaeva pyrastri ) (L.), Episyrphus balteatus (DEG.). 
Bazı türlerde çiftleşme uçuş esnasında vuku bulur ve 3-5 saniye kadar sürer. Bazı türlerde ise 
erkek durduğu yerden de dişiyi bulabilir. 



Yumurta, çıkacak larvaların beslenme durumuna bağlı olarak çok çeşitli yerlere bırakılabilir. 
Bu yeri seçmede koku alma duygusunun önemli bir rol oynadığı zannedilmektedir. Yaprak 
biti avcıları yumurtalarını yaprak biti kolonilerinin yakınına, bilhassa yaprak altyüzeyine 
bırakırlar.   
Larvaların biyolojileri ve çevre ile ilişkileri çeşitli gruplara bağlı olarak çok değişiklikler 
gösterir ve pek çok türde de kesin olarak bilinmemektedir.   

Avcıların en önemlileri yaprak bitleri ile beslenenlerdir (aphidophag) . Bunlar esas olarak 
Syrphinae alt familyasına aittirler, fakat Cheilosinae (Pipiza FALL., Heringi a ROND., 
Cnemodon EGG., Trigliphus LOEW) ve Bacchinae (Baccha FABR.) alt familyasına ait olan 
türler de vardır. Yaprak biti avcılarının en önemlileri polyphag olup, yalnızca bir kaç tür 
pamuklu ve unlu bitleri tercih ederler. Yaprak bitleri dışında, kabuklu bitlere, diğer küçük, 
yumuşak vucutlu böceklere (KNUTSON et al., l975) ve bazı küçük tırtılllara (HENING, l952) 
saldıranlarda vardır. SCHUMUTTERER (l974) Kenya'da 7 Psylloidea, 3 Aleyrodoidea ve l 
Cicadoidea türüne syrphid'lerin saldırdıklarını bildirmektedir. Xanthandrus comtus (HARR.) 
larvaları Çam Kese Tırtıllarından Thaumetopoea pinivora TR.'in larvalarını emer, 
Tasysyrphus tricinctus (FALL.) larvaları ise yaprak bitlerinden başka Bupalus pinastri L. 
(Lep.) larvaları ile beslenmektedirler. Phalacrodira nigritarsis (ZETT.) belirgin bir gıda 
seçiciliği gösterir, 1. dönemlarvaları Melasoma vigintipunctata SCOP. (Cole.) 'nın yumurtaları 
ile, 2. ve 3. dönem larvalar ise yumurtadan çıkan larvalar ile beslenirler. 

Syrphidae Familyasını Sistematiği 
Syrphidae familyası Diptera takımının Cyclorrhapha alt takımına bağlıdır. Bu alt takıma ait 
türler en çok evrimleşmiş olan sineklerdir. Cyclorrhapha erginleri Brachycera alt takımında 
olduğu gibi kısa antenlidirler; onlardan, pupadan ergin çıkarken ergminin daire şeklinde bir 
kapakçık açarak çıkmasıyla ayırt edilirler. Syrphidae, Pipinculidae ve Conopidae, Syrphoidea 
üst familyasını oluştururlar (BORROR a. DE LONG, l971). 

Syrphidae geçen l00 yıl boyunca çeşitli şekillerde alt familyalara ayrılmıştır. Diptera 
içerisinde alt familyaların tesbitindeki esaslar ve alt familya sayısı en çok değişikliğe uğrayan 
familyalardan biridir. Genel kanı bu familyaya ait yüksek taxa'nın sınıflandırma ve 
nomenklatur'unun kritik olarak gözden geçirilmesi gereğidir (WIRT et al., l965).   
SACK (l932) ve HULL (l949) syrphidae'yi l4 alt familyaya ayırmışlardır. SHIRAKI (l949) 21 
alt familyaya, COE (l953) İngiltere Syrphidlerini l8 alt familya'ya GOELDLIN (l974) İsviçre 
syrphid'lerini l3 alt familyaya ayırmışlardır. 

Bu çalışmada esas alınan SACK (l932) Syrphidae'yi şu şekilde alt familyalara ayırmıştır; 
Chilosiinae (Cheilosilinae), Pelecocerinae. Sypegininae, Brachyopinae, Syrphinae, Bacchinae, 
Chrysotoxinae, Psarinae, Microdontinae, Volucellinae, Eristalinae, Cerioidinae, Cinxiinae, 
milesiinae. Bu sistemde genellikle kanat damarlanması ve kanat yapısı esas alınmıştır; ayrıca 
yüz, thorax ve abdomen şekli, renklenmesi ve kıllanması, anten yapısı da dikkate alınmıştır. 
Burada Cheilosiinae, Eristalinae, Milesiinae ve Syrphinae tür sayısı bakımından zengin alt 
familyalardır. 

GOFFE (1952) ergin olmayan dönemlerin karakterlerini ve SHANNON (l922) tarafından 
kullanılan bazı ergin karakterlerini kullanarak ilk defa 2 alt familya sistemini kullanmıştır. 
Bunlar Syrphinae ve Sphixinae (daha sonra Milesiinae) idi; burda yaprak biti avcısı olma veya 
olmama esas alınmıştır. HARTLEY (l961) ergin olmayan dönemlerin karakterlerini 
kullanarak benzer bir sınıflandırma yapmıştır. WIRTH et al. (l965) aynı sistemde eski alt 
familyaları bu 2 alt familyanın tribus'ları olarakdeğerlendirmiştir. Bu sistemde alt familyalar 
ve tribus'lar şu şekildedir. Alt familya Syrphinae: Syrphini, Bacchini, Melanostomatini, 
Paragini, Pipizini, Chrysotoxini; Alt familya Milesiinae; Cheilosini, Myoleptini, 



Chrysogastrini, Callicerini, Pelecocerini, Nausigastrini, Eumerini, Microdontini, Volucellini, 
Sericomyiini, Milesiini, ceriodini, Merodontini, Eristalini. 

Yukarıda sınıflandırmada tartışmalı grup Pipizini ve Melanostomatini tribus'larıdır; bazan 
larva karakterleri dikkate alınarak Syrphinae'ye, bazan da ergin karakterleri dikkate alınarak 
Milesiinae'ye dahil edilmiştir; GOFFE (1952), GLUMAC (l960 b), VOCKEROTH (l969), 
BOYES et al. (l968), THOMPSON (l972) Syrphinae'ye dahil etmişlerdir. Melanostomatini 
ergin ve larva karakterlerine bakarak Syrphinae'ye dahil edilmiştir, fakat erkek genital 
organının yapısı incelendiğinde daha çok Milesiinae'ye dahil edilen Cheilosia MEIG.'a çok 
benzemektedir (GLUMAC, l960a, l960b). Ayrıca Cheilosia MEIG.'da başın pasterior olarak 
iyice konveks ve thorax'ı tamamen kavraması bakımından, Syrphinae'ye benzemektedir. Erkek 
genital organının yapısı bakımından Melanostomini'ye yakın benzerlik gösteren Bacchini'de 
humerus üzerindeki kıllanma ile Milesiinae'ye benzemektedir (VOCKEROTH, l960). 

HIPPA (l968)'nın bildirdiğine göre, Syrphidae familyasının en önemli cinsi olan Syrphus 
ilk defa FABRICIUS (l775) tarafından bulunmuş ve 49 tür için kullanılmıştır, bunlarda 
"Antennis seta plumata" ve “Antennis seta nuda" olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Daha sonra 
yine FABRICIUS (l805) Syrphus ismini yalnızca l. grup için kullanmış ve ikinci gruba Scaeva 
adını vermiştir; MEIGEN (l803) Syrphus ismini FABRICIUS (l775)'un yalnızca 2. grubu ile 
sınırlamış ve bu kullanış sistematikçilerinin pek çoğu tarafından benimsenmiştir, fakat bu 
grup için Scaeva ismini devam ettirenler de vardır (FALLEN, l817; CURTIS, l834; 
ZETTERSTEDT, l838 ve l843). 

l9. Asrın ortalarıyla 20. asrın başlangıcı arasında birçoğu Syrphus cinsinden ayrılmış pek 
çok yeni cinsler ayırt edilmiştir. SACK (l932) palearktik bölgenin Syrphinae alt familyasını l9 
cins içinde toplamıştır. Daha sonra MATSUMURA ve ADACHI (l917) ve MATSUMURA 
(l818)'da dikkate alınarak birçok yeni cinsler Syrphus ve Epistrophe'den ayırt edilmişlerdir.  

Syrphus ve yakın akraba grublarının taksonomisi üzerinde en yeni çalışmalarda ergin 
olmayan dönemler dikkate alınarak DUSEK ve LASKA (l967), erkek genital organının yapısı 
dikkate alınarak HIPPA (l968) ve VOCKEROTH (l969) tarafından yapılmıştır. 

DUSEK VE LAKSA (1967), Syrphinae’yi erginlerin dış morfolojilerinin dışında, larva ve 
pupanın da morfolojisi ve erkek genital organının yapısını da dikkate alarak yeniden tribus, 
cins ve alt cinslere ayırdılar. Böylece doğal sisteme ve gerçek akrabalığa bağlı bir sistem 
oluşturdular. Burada daha önce alt familya olarak kabul edilen Bacchinae, Spathiogaster ve 
Baccha olarak, Chrysotoxinae de, Chrysotoxum olarak Syrphinae’in içine alındı. Buna karşın 
Paragus, Didea ve Sphaerophoria oldukça izole edilmiş cinsler olarak tribus seviyesine 
yükseltildi. Üç tane yeni cins, Episrophella, Fagisyrphus ve Megasyrphus, ve üç tane de alt 
cins, Dendrosyrphus, Scaevasyrphus ve Lapposyrphus oluşturuldu. Syrphinae 7 tribus’ta 
toplandı: Dideini, Paragini, Chrysotoxini, Syrphini, Xanthogrammini, Melanostomatini, 
Sphaerophorini, Bacchini.  

VOCKEROTH (l969), Syrphinae’yi erkek genital organlarının yapısını da dikkate alarak 6 
tribus altında toplamıştır: Paragini, Chrysotoxini, Syrphini, Melanostomini, Toxomerini, 
Bacchini [kitaptan kontrol et].  

GLUMAC (l972) Oldukça değişik bir sınıflandırma yaparak Syrphidae'yi 4 familyaya 
ayırmış, Eristalidae, Milesiidae, Syrphidae ve Merodontidae olarak Syrphoidea üst familyası 
altında toplamıştır. Yalnız burda Syrphoidea anlamı Pipunculidae ve Conopidae'yi içine alan 
Syrphoidea'den tamamen farklı olarak kullanılmıştır. 
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Türkiye’nin Avcı Syrphidae Türleri  
Cheilosinae (Pipiza FALL., Heringi a ROND., Cnemodon EGG., Trigliphus LOEW) ve 
Bacchinae (Baccha FABR.) alt familyalarından bazı  türlerin avcı olduğu bildirilmekte ise de 
esas olarak avcı syrphid’ler Syrphinae alt familyasındandır. 

Türkiye’de, 2012 yılı itibariyle, bu 3 alt famiyadan, 24 cinse bağlı 76  syrphid türü tespit 
edilmiştir.  
Alt Familya: BACCHINAE 

Cins: Baccha  FABRICIUS, 1805 

  Tür: Baccha elongata (FABRICIUS, 1775) 

Cins: Spazigaster RONDANI, 1843  

 Tür: Spazigaster ambulans (FABRICIUS, 1798)   

Alt Familya: CHEILOSIINAE 

Cins: Heringia RONDANI, 1856  

Tür: Heringia heringi (ZETTERSTEDT, 1843)  

Heringia senilis SACK, 1938  

Heringia virens (FABRICIUS, 1805) 

Heringia annulata (MACQUART,  1829)    

Heringia elegantissima (LUCAS, 1976)   

Cins: Pipizella RONDANI, 1856 

Tür: Pipizella bayburtica CLAUSEN-HAYAT, 1997 

Pipizella caucasica SKUFJIN, 1976 

Pipizella curvitibia STACKELBERG, 1960 

Pipizella divicoi (GOELDLIN DE TIEFENAU, 1974) 

Pipizella maculipennis (MEIGEN, 1822) 

Pipizella virens (FABRICIUS, 1805) 



Pipiza quadrimaculata  (PANZER, 1804) 

Alt Familya: SYRPHINAE  

Cins: Dasysyrphus ENDERLEIN, 1938 

Tür: Dasysyrphus albostriatus (FALLEN, 1817) 

Dasysyrphus corsicanus (BECKER, 1921)  

Dasysyrphus lunulatus (MEIGEN, 1822) 

Dasysyrphus venustus (MEIGEN, 1822) 

Cins: Didea MACQUART, 1834 

Tür: Didea fasciata MACQUART, 1834 

Didea intermedia LOEW, 1854 

Cins: Doros MEIGEN, 1803 

Tür: Doros destillatorius (MIK, 1885)  

Cins: Epistrophe WALKER, 1852 

Tür: Epistrophe elegans (HARRIS, 1776)  

Epistrophe grossulariae (MEIGEN, 1822) 

Epistrophe ochrostoma (ZETTERSTEDT, 1849)  

Epistrophe metatarsata BECKER, 1921  

Cins: Episyrphus MATSUNURA, 1917 

Tür: Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)  

Episyrphus rubicollis (MEIGEN)  

Cins: Ischiodon SACK, 1913 

Tür: Ischiodon aegyptius (WIEDEMANN, 1830)  

Ischiodon scutellaris (FABRICIUS, 1805)  

Cins: Ischyrosyrphus BIGOT, 1882 

Tür: Ischyrosyrphus glaucius (LINNAEUS, 1758) 

Cins: Leucozona SCHINER, 1860 

Tür: Leucozona lucorum (LINNAEUS, 175) 
Cins: Melangyna VERRALL, 1901  

Tür: Melangyna arctica (ZETTERSTEDT, 1838) 

Melangyna cincta (FALLEN, 1817) 

Cins: Melanostoma SCHINER, 1860 

Tür: Melanostoma mellinum (LINNAEUS, 1758) 

    Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794) 

Cins: Meliscaeva FREY, 1946  



Tür: Meliscaeva auricollis (MEİGEN, 1822)  

Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843)  

Cins: Metasyrphus MATSUMURA, 1917 

Tür: Metasyrphus corollae (FABRICIUS, 1794)  

Metasyrphus flaviceps (RONDANI, 1857)  

Metasyrphus latifasciatus (MACQUART, 1829)  

Metasyrphus latilunulatus (COLLIN, 1931)  

Metasyrphus lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838) 

Metasyrphus luniger (MEIGEN, 1822) / BM 

Metasyrphus nitens (ZETTERSTEDT, 1843) 

Cins: Paragus LATREILLE, 1804 

Tür: Paragus albifrons (FALLEN, 1817)  

Paragus bicolor (FABRICIUS, 1794)  

Paragus compeditus WIEDEMANN, 1830  

Paragus kopdagensis HAYAT-CLAUSSEN, 1997  

Paragus quadrifasciatus MEIGEN, 1822 

Paragus tibialis (FALLEN, 1817)  

Cins: Platychirus LE PELEITER et SERVILLE, 1828 

Tür: Platychirus albimanus (FABRICIUS, 1781) 

Platychirus ambiguus (FALLEN, 1817) 

Platychirus angustatus (ZETTERSTEDT, 1843) 

Platychirus clypeatus (MEIGEN,1822) 

Platychirus discimanus (LOEW, 1871) 

Platychirus manicatus (MEIGEN, 1822) 

    Platychirus scutatus (MEIGEN, 1822) 

Platychirus sticticus (MEIGEN, 1822) 

Cins: Pyrophaena SCHINER 1860  

Tür: Pyrophaena rosarum (FABRICIUS, 1787) 

Cins: Scaeva FABRICIUS, 1805 

Tür: Scaeva albomaculata (MACQUART, 1842)  

Scaeva dignota (RONDANI, 1857) 

Scaeva pyrastri (LINNAEUS, 1758)  

Scaeva selenitica (MEIGEN, 1822) 

Cins: Sphaerophoria ST FARGEAU-SERVILLE, 1828 



Tür: Sphaerophoria loewi ZETTERSTEDT, 1843 

Sphaerophoria menthastri (LINNAEUS, 1758)  

Sphaerophoria rueppelli (WIEDEMANN, 1830 )  

Sphaerophoria scripta (LINNAEUS, 1758)   

Sphaerophoria cylindrica SAY, 1824   

Sphaerophoria turkmenica BANKOWSKA   

Cins: Syrphus FABRICIUS, 1775 

Tür: Syrphus balliatus DEGEER  

Syrphus ribesii (LINNAEUS, 1758)  

Syrphus vitripennis MEIGEN, 1822  

Syrphus torvus OSTEN-SACKEN, 1875  

Cins: Xanthandrus VERRALL, 1901 

Tür: Xanthandrus comtus (HARRIS, 1780) 

Cins: Xanthogramma SCHINER, 1860 

Tür: Xanthogramma citrofasciatum (DEGEER, 1776)    

Xanthogramma pedissequum (HARRIS, 1776) 
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