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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 



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

1433

old). Virgin males (3 days old) were mated virgin females (3 days old) to seperate effects of age 
from effects of mating history and measured copulation duration. After copulation females were 
dissected in order to count eupyrene sperm bundles. Eupyrene sperm bundles was counted under 
light microscope in 40x10 magnification.

Results: There was a relationship the number of eupyrene sperm bundles in the first versus the 
second ejaculate transferred by male to a virgin female, as a function of male mating history/
male age. Within-individual decrease in the number of eupyrene sperm bundles transferred during 
copulation for N=28 male (Paired t-test). There was relationship the number of eupyrene sperm 
bundles transfered between virgin male and nonvirigin male (both 3 days old) as a function male 
mating history. The number of eupyrene sperm bundles transferred was higher virgin males than 
nonvirgin males and the numbers of the eupyrene sperm decrease attached to male mating history 
(Virgin males N=17, Nonvirgin males N=28; t-test). There was no significant that effects of virgin 
males age on the number of sperm bundles transferred. There was no difference in the number of 
eupyrene sperm bundles transferred between virgin copulations of two day old versus three day old 
males. The number of eupyrene sperm bundles transferred increased with increasing copulation 
duration (N=82, Pearson Correlation).

Conclusion: This study has shown that there are effects of male mating history on eupyrene sperm 
bundle number. Male’s investment reduce in a second mating. This case is not suprising because 
sperm produce is limited and ejaculate investment costly for males. Larger ejaculates reduce post-
mating female receptivity and increase oviposition rate. Our results support the claim that virgin 
male age had no significiant on numbers of eupyrene sperm. Relationship between eupyrene sperm 
bundle and copulation duration had significant.
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Amaç: Bu çalışma ile ülkemizde de dağılış gösteren Andricus truncicolus gal arısı türünde tek, çift 
ve üç odacıklı yapı gösteren gallerle bunlardan elde edilen bireyler arasında herhangi bir bağıntının 
olup olmadığı ve varsa farklılaşmanın moleküler düzeyde tespit edilip edilemeyeceği ilk defa 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Erzincan, Ankara, Konya ve Isparta populasyonlarından toplanan üç farklı 
tipdeki (tek, iki ve üç larval odacıklı) Andricus truncicolus’un eşeysiz sonbahar galleri laboratuvarda 
ergin bireyler elde etmek için kullanıldı. DNA izolasyonunu takiben mitokondriyal COIII ve 
ATPase 6, 8 genleri PZR ile çoğaltıldı ve HinfI, HindIII, HaeIII ve EcoRI restriksiyon enzimleriyle 


