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Meinzberia cinslerine ait neogregarin olarak 
tanımlanmıştır. D. micans’ın bu dört önemli 
patojenin, onun etkili predatörü R. grandis’e geçişi 
araştırılmıştır. Elde edilen veriler D. micans’ ta 
tespit edilen dört patojenden üçünün doğal ortamda 
D. micans larvalarıyla beslenen predatör böcek R. 
grandis’e geçtiğini göstermektedir. Bu çalışma 
önemli bir zararlı olan D. micans’tan onun doğal 
düşmanı olan predatör R. grandis’e patojen 
geçişinin ilk kanıtlarını sunmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Av-avcı ilişkisi, patojen 
geçişi, Dendroctonus micans, Rhizophagus grandis, 
biyolojik mücadele  
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Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren 
Isophya (Orthoptera: Phaneropterinae) 
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Böceklerin bir çok grubunda çeşitli yollar 
ve mekanizmalar kullanılarak iletişim sağlanır (ses 
sinyalleri, kimyasal sinyaller, ışık, görsel vb.). 
Bunlardan birisi de mekanik bir yol olan sesle 
iletişimdir. Böceklerde sesle iletişimin 
evrimleşmesindeki en önemli etken, eşleşme 
davranışıyla ilgili olmasıdır. Aynı zamanda sesle 
iletişim prezigotik izolasyon mekanizması olarak iş 
görür. Ses sinyali oluşturan türlerin hemen hepsi, 
karşı eşeyde olumlu bir tepkiye yol açacak türe 
özgü özel sinyaller üretirler. Özel çağrı seslerindeki 
varyasyon tür içi ve türler arası seçilimde iş görür. 
Bu sinyaller özelleşmiş organlar kullanılarak 
oluşturulur. Bu anlamda biyoakustik çalışmalar 
geçen yüzyılın ikinci yarısından başlayarak hızlı bir 
şekilde artmıştır.  

Çekirgeler sesle iletişimde kullanılan 
akustik yapıların evrimleştiği ilk hayvan 
gruplarından biridir. Özellikle Orthoptera takımının 
Tettigoniidae ve Acrididae familyasının bir çok 
üyesi türe özgü özel çağrı sesleri oluştururlar. 
Çalışmamıza konu olan Isophya cinsi Tettigoniidae 
familyası içerisinde alır. Bugüne kadar Türkiye’den 
39 Isophya türü saptanmış ve yaklaşık %75 i 
Anadolu’ya endemiktir. Bu cinse ait türlerin 
birçoğunun teşhisleri morfolojik olarak oldukça 
güçtür. Bu nedenle erkek çağrı seslerinin 

incelenmesi bize türlerin ayırt edilmesinde önemli 
bir katkı sağlar. 

Bu çalışmada Doğu Karadeniz bölgesinde 
yayılış gösteren Isophya zernovi, I. karadenizensis, 
I. rizeensis, I. redtenbacheri, I. autumnalis, I. 
reticulata, I. sureyai ve I. schneideri türlerinin 
erkek çağrı sesleri incelenmiştir. Erkek çağrı 
seslerinin spektral analizine göre; I. rizeensis, I. 
sureyai, I. reticulata birbirlerine benzerken, I. 
zernovi, I. autumnalis ve I. karadenizensis türleri de 
kendi içerisinde benzer sesler oluştururlar. I. 
redtenbacheri her iki gruptan daha farklı bir ses 
oluşturmaktadır. Bu türlerden I. rizeensis hariç, 
diğerlerinin erkek çağrı sesleri ilk kez çalışılmıştır. 
Ayrıca belirtilen türlerin erkek ses organlarının 
yapısı da ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Biyoakustik, ses organı, 
Orthoptera, Isophya, Doğu Karadeniz Bölgesi  
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Oktilfenol alkilfenollerin parçalanmasıyla 

ortaya çıkan bir kimyasaldır. Çeşitli şekillerde 
doğal östrojenleri taklit etmektedir ve yaygın 
kullanımı sonucu maruziyete bağlı olarak başta 
insan olmak üzere balık, kuş v.b. hayvanlarda 
toksik ve östrojenik etkiler göstermektedir (Colborn 
et al., 1993; Safe, 1995). 

Yavruların yenmesi ve öldürülmesi 
sıçanların da dahil olduğu birçok hayvan türünde 
rapor edilmiştir. Kanibalizmin meydana gelmesi 
için birçok neden bulunmaktadır. Özellikle 
dışarıdan kimyasal madde uygulanmasının veya 
hormonal değişimlere yol açmanın kanibalizmi 
ortaya çıkaracağı düşünülmektedir (Lonstein and 
Gammie, 2002; Ebensperger 1998). 

Bu çalışmada, fötal dönemde östrojenik bir 
bileşik olan oktilfenole maruziyetin gebe sıçanlar 
üzerindeki  kanibalist etkisinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda normal-kontrol, yağ-
kontrol olmak üzere iki kontrol grubu; 100 
mg/kg/gün ve 250 mg/kg/gün olmak üzere iki 
uygulama grubu; toplam dört deney grubu 
oluşturulmuştur. Uygulama gruplarında gebe 
sıçanlara gebelik süresince her gün, belirlenen 
miktarlarda oktilfenol mısır yağında çözülerek 
uygulanmıştır, uygulama sırt bölgesinden derialtı 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Normal-kontrol 
grubuna hiçbir uygulama yapılmazken yağ-kontrol 
grubuna aynı miktarda mısır yağı enjekte edilmiştir. 


