
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1427

PI–002

Orthoptera ve Hemiptera (Insecta) 
Takımlarında Sesli İletişim Fonksiyonlarına Örnekler
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Amaç: Orthoptera ve Hemiptera takımlarında sesli iletişimin dört fonksiyonundan üçü olan rahatsız 
etme ve alarm, çağrı, kur ve kopulasyon sırasında çıkartılan seslerin özeliklerini tanımlamak ve 
çıkartılan diğer seslerle karşılaştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Orthoptera (Gomphocerinae) ve Hemiptera (Cicadidae) 
takımlarında bulunan taksonların örneklerinden kayıt edilen sesleri oluşturmaktadır. İki takıma 
ait bazı takson örneklerinin önce ses kayıtları SONY WM-GX688 model kayıt ediciye bağlı bir 
mikrofon ile yapılmış sonra bu örnekler yakalanmıştır. Ses kayıtları, laboratuvarda bilgisayara 
aktarılmış ve Cool Edit 96, Turbolab ve Adobe Photoshop programı yardımıyla alarm, rekabet 
ve kur seslerinin oscillogramları hazırlanmıştır. Ses özellikleri, Orthoptera ve Hemiptera için 
araştırmacılar tarafından verilen terminolojiye göre değerlendirilmiştir. Sesin taksonomik yönden 
değerlendirilmesi için kullanılan ses terminolojisi ve açıklamaları aşağıda kısaca verilmiştir. 

Rahatsız etme ve alarm: Predatörü kovma fonksiyonu vardır. Bir Cicadanın ele alınması, yazın 
ormanda koro halinde ve arazide rahatsız edildiklerinde çıkartılan sesler bu gruba girer.

Rekabet sesi: Dişileri etkilemek için erkekler arasında çıkartılan sestir.

Çağrı sesi: Yalnız kalan erkek tarafından çıkartılan sestir. 

Kur sesi: Dişiye yakın bir alanda bulunan erkek birey tarafından, dişiyi çiftleşmeye hazırlamak için 
erkek tarafından çıkartılır.

Bulgular: Cicadatra platyptera için alarm sesi 1319 ms., kelime süresi 60-210 ms., kelimeler 
arası süre, 50-320 ms. dir. 

Chorthippus parallelus rekabet sesi, 250-500 ve 490-710 ms., kelimeler arasındaki süre 0.5-1.7 
ms dir. Çağrı sesine göre; kelime süreleri, kelimeler arasındaki süre, hece sayısı daha azdır ve 
heceler birbirine daha yakındır. Her iki sesin morfolojileri de birbirinden biraz farklıdır. 

Stauroderus scalaris kur sesi yaklaşık bir dakika sürer ve hece sayısı 1-5 arasında değişen 
kelimelerden oluşur. Kelime süreleri 50- 160 ms., kelimeler arası 200- 4.000 ms. dir. Sesin 
başlangıç kısmında kelimeler yoğun ve aralarındaki süreler kısa, sonlara doğru kelimelerin yoğunlu 
az, aralarındaki süreler uzun, hece sayıları ve hecelerin şiddeti azalır. Çağrı ve kur seslerinin 
morfolojileri de birbirinden farklıdır.

Sonuç: Elde edilen veriler literatur ile karşılaştırıldığında Cicadatra platyptera alarm sesi; 
kelime süresi, kelimeler arasındaki süre ve sesin morfolojisi bakımından çağrı sesinden farklıdır. 
Gomphocerinae altfamilyası türlerinde; erkek çağrı, rekabet ve kur seslerinin kelime süresi, 
kelimeler arasındaki süre, hece sayıları, sesin morfolojisi bakımından birbirlerinden farklıdır. 

Anahtar Kelimeler: C. parallelus, S. scalaris, C. platyptera, alarm sesi, rekabet sesi, kur sesi 


