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Doğu Karadeniz’de Yayılış Gösteren Kaçkar Çekirgeleri 
Phonochorion uvarovi ve P. artvinensis Türlerinde Spermatofor 

Yatırımı Üzerine Bir Çalışma

Hülya Önal, Arzu Yiğit, Hasan Sevgili
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü, Ordu, hulyaaaonal@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinden Gürcistan’ın batısına kadar yayılış gösteren 
ve bu bölgede endemik olan Phonochorion cinsine ait P. uvarovi ve P. artvinensis ‘in çiftleşme 
davranışları ve spermatofor içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Rize ilinden toplanan nimf halindeki P. artvinensis ve P. uvarovi , 
laboratuarda Alisma sp, Urtica sp., Anthemis sp., Rubus sp., marul, salatalık ve elma dilimleriyle 
beslenerek erginleştirilmiştir. Her iki türün örnekleri belirlenen protokole göre çiftleştirilmiştir. 
Erkeğin dişiye transfer ettiği spermatofor içeriğinin verileri elde edilmiştir. Spermatofor ağırlığı, 
spermatofilaks ağırlığı, ampulla ağırlığı ve ampulla içerisindeki sperm miktarı, çiftleşme öncesi ve 
sonrasındaki dişi ve erkek ağırlıkları kaydedilmiştir. Bu veriler her tür için ayrı ayrı ve iki türün 
karşılaştırılması şeklinde istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. 

Bulgular: P. uvarovi’de 79, P. artvinensis’te 57 çiftleşme gerçekleştirilmiştir. Türler arası 
karşılaştırmada (T-test) spermatofor, spermatofilaks, ampulla, erkek ve dişi vücut ağırlıkları 
arasında önemli derecede fark olduğu bulunmuştur (p<0.001). Türlerin erkek ve dişi vücut 
ağırlıkları karşılaştırıldığında P. artvinensis’in ağırlığının fazla olduğu belirlenmiştir. P. uvarovi’de 
spermatofor, spermatofilaks ve ampulla ağırlıkları P. artvinensis türüyle karşılaştırıldığında 
ağır olmasına rağmen sperm sayısı daha azdır. Her iki türde de erkek ağırlığı ile spermatofor, 
spermatofilaks ve ampulla ağırlıkları arasında pozitif ilişki, ayrıca her iki türde de spermatofilaks 
ile ampulla ağırlıkları arasında da pozitif bir ilişki bulunmuştur (Pearson Correlation, p<0.05).

Sonuç: Çalı çekirgelerinde yapılan çalışmalara göre spermatofor maliyeti erkekler arasında rekabet 
ve farklı çiftleşme stratejilerinin belirlenmesinde seçilim oluşturmaktadır. Mccartney ve ark. (2008) 
tarafından 33 Poceilimon taksonunun incelendiği çalışmada spermatofilaks ile ampulla arasındaki 
pozitif ilişkiye dikkat çeken ejakulat koruma hipotezi, bu çalışmada da desteklenmiş olup erkeğin 
çiftleşmedeki stratejik davranışı açıklanmaktadır. Erkeğin spermatofor yatırımına ilişkin çalışmalar 
incelendiğinde spermatofor büyüklüğü ortalama %2-40 arasında değişiklik gösterirken bu oran 
P. artvinensi’de %14, P. uvarovi’de ise %17’dir. Phaneropterinae’lerde ortalama sperm sayısı 
38.000-37.3 milyon arasında değişirken P. uvarovi ve P. artvinensis’de bu sayı daha az, ampulla 
ağırlığı ise grup içinde 1.05-31.3 mg arasında değişirken P. uvarovi ve P. artvinensis ‘de daha 
ağırdır. Phaneropterin çalı çekirgelerinde ortalama spermatofilaks ağırlığı 5.97-170.27 mg arasında 
değişirken P. uvarovi ve P. artvinensis ağır bir spermatofilaksa sahiptir. Bu çalışma Phonochorion 
cinsine ait davranışşal anlamda ilk verilerin oluşturulması ve bu türlerin biyolojilerinin anlaşılması, 
biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin tedbirler alınması açısından oldukça önemlidir.
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