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parazitoitlerden korunmaları; beslenme ve konukçularını bulmaya yönelik etkisiyle yaşamlarının 
sürekliliği; karşı eşeyi bulmaya ve çiftleşmeye yönelik etkisiyle nesillerin devamlılığı; göç 
etmeleri sırasında populasyon dinamiği, kommunite dengesi ve korunması konusunda etkileri 
ortaya konmuştur. Bu etkiler böceklerle savaş konusunda geliştirilebilecek yöntemlere ışık tutması 
yönünden de önemlidir. Gelecekte yürütülecek çalışmalarda bu konunun tarımsal savaş açısından 
ele alınmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 
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Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren ve endemik tür olarak bilinen Isophya rizeensis 
ile yaygın tür Isophya speciosa erkeklerinin spermatofor karakterleri incelenmiş ve iki tür arasında 
erkeklerin çiftleşmedeki spermatofor yatırımları karşılaştırılarak davranışsal anlamda ilk verilerin 
elde edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Nimf halinde Ordu ilinden toplanan I. speciosa ve Rize ilinden toplanan 
I. rizeensis türleri bu çalışmada kullanılmıştır. Örnekler uygun kafeslerde Urtica sp., Anthemis sp., 
Lactuca sp., Rubus sp., Ranunculus sp. ile beslenip erginleştirilmiştir. Doğadan toplanan örnekler 
uygun laboratuar koşullarında geliştirilerek belirlenen protokole göre çiftleştirilmiştir. Çiftleşme 
öncesi ve sonrası her iki eşeyin vücut ağırlıkları hassas terazi ile tartılmıştır. Çiftleşme sonrası 
erkeğin dişiye transfer ettiği spermatofor dişiden alınarak spermatofor, spermatofilaks, ampulla 
ağırlıkları tartılmıştır. Ampullanın içerdiği sperm miktarı hemasitometre yardımıyla sayılmıştır. 
Elde edilen veriler istatistik programı yardımıyla değerlendirilmiştir.

Bulgular: I. speciosa türünde 12, I. rizeensis türünde ise 19 başarılı çiftleşme gerçekleştirilmiştir. 
Erkek ağırlıkları karşılaştırıldığında I. speciosa’nın vücut ağırlığı daha fazladır. Çalışma sonucunda 
I. speciosa türünde ortalama olarak spermatofor, spermatofilaks ve ampulla ağırlıkları I. rizeensis 
türüne göre daha fazla bulunmuştur. Sperm sayısının ortalama olarak I. rizeensis’te çok daha 
fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu parametreler iki tür için karşılaştırıldığında (t-test) ampulla ağırlığı 
(p<0.05) ve sperm sayısının (p<0.001) önemli derecede farklı olduğu bulunmuştur. Her iki türde 
de erkek ağırlıkları ile spermatofor ağırlıkları arasında, spermatofor ağırlığı ile spermatofilaks ve 
ampulla ağırlıkları arasında, ampulla ağırlığı ile sperm sayısı arasında, spermatofilaks ağırlığı ile 
ampulla ağırlığı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (Pearson Correlation, p<0.05).

Sonuç: Yapılan çalışmada her iki türde de spermatofilaks ağırlığı ile ampulla ağırlığı arasında bulunan 
pozitif ilişki, spermatofilaksın, ampullanın vakitsiz yenilmesini engelleyen ve sperm transferini 
korumaya yönelik bir yapı olduğunu öne süren ejakulat koruma hipotezini desteklemektedir. Erkek 
vücut ağırlığı ile spermatofor ağırlığı arasındaki pozitif ilişki ağır erkeğin daha büyük spermatofor 
ürettiğini göstermektedir. Erkek kendi vücut ağırlığının büyük bir kısmını spermatofor oluşturarak 
dişiye transfer eder. Spermatofor ağırlığı; I. rizeensis’de vücut ağırlığının % 26’sını, I. speciosa’da 
% 25’ini oluşturmaktadır. Bu konuda Isophya cinsi türlerinde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu 
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çalışmalardan birisi I. kraussi türünde yapılmış olup, bu türde spermatofor ağırlığı vücut ağırlığının 
% 20’sini oluşturduğu bildirilirken diğer bir çalışma ise I. sikorai üzerinde olup, bu türdeki oran 
% 15 olarak bildirilmiştir ( R. Oktay ve H. Sevgili, yayınlanmamış veriler). Isophya cinsine yakın 
çalı çekirgelerinden bu konuyla ilgili olarak çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 
elde edilen verilerle karşılaştırıldığında çalıştığımız iki türdeki spermatofor yatırımının oldukça 
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. I. rizeensis’de ampulla ağırlığı 26 mg ile 77 mg arasında değişirken 
spermatofilaks ağırlığı 79 mg ile 184 mg arasında, I. speciosa’da ampulla ağırlığı 24 mg ile 85 
mg arasında, spermatofilaks ağırlığı ise 102 mg ile 175 mg arasında değişmektedir. I. speciosa’da 
ampulla ve spermatofilaks ağırlığı I. rizeensis’e göre daha ağırken I. rizeensis’in sperm sayısı daha 
fazladır. Erkeğin spermatofor yatırımına ilişkin çalışmalar incelendiğinde diğer Phaneropterinae 
türlerinde ampulla ağırlığı 1.05 mg ile 30.89 mg arasında değişirken spermatofilaks ağrılığı 6 
mg ile 170.27 mg arasında değişmektedir. Phonochorion’lara yakın akraba Poecilimon türlerinin 
incelendiği çalışmada ise ampulla ağırlığı 4 mg ile 113 mg arasında, spermatofilaks ağırlığı 22 mg 
ile 316 mg, sperm sayıları ise 200.000-2.16 milyon arasında değişmektedir. Elde edilen verilerle 
karşılaştırıldığında çalıştığımız iki türdeki ampulla, spermatofilaks ve sperm sayısı benzerlik 
göstermektedir. Spermatofor üretiminin erkek için bir maliyeti vardır ve bu nedenle stratejik bir 
paylaşım gerektirir. Bu sonuçlar önceki çalışmalarda bildirilmiş olup erkeğin çiftleşmedeki stratejik 
davranışını ve erkeğin spermatofor üretimi için yaptığı yatırımı göstermektedir. Uzun antenli 
çekirgelerden özellikle Poceilimon cinsinde çok sayıda çalışmalar vardır fakat Isophya türlerindeki 
durum belirsizdir. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Çok sayıda uzun antenli 
çekirgenin ülkemizde yayılış gösteriyor olması bu tür çalışmalar için avantaj sağlamaktadır. Elde 
edilen bu veriler 40’dan fazla ve çoğu endemik Isophya türünün yayılış gösterdiği Anadolu türleri 
için ilk davranışsal verilerdir. Isophya cinsi türlerine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.
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Objectives: In this study we performed experiments to determine the effect on ejaculate 
characteristics of the mating males of Achroia grisella. We investigated the effects of male 
mating history and male age on sperm expenditure, relationship between copulation duration and 
transferred number of eupyrene sperm bundles. 

Materials and Methods: All animals were obtained from a laboratory population of A. grisella 
in Bielefeld, Germany. Moths were reared together in 30 ml plastic cups under 12:12 h light:dark 
photoperiod, at 25°C, 40% relative humidity. Experimental males and females were isolated into 
individual cups during second to last instar to ensure virginity. Virgin males (2 days old) were 
mated with virgin females (3 days old). 1 day later, males were remated with virgin females (3 days 


