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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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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. 
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Doğumdan sonra gebe sıçanların davranışları 
incelenmiş ve yavrularına karşı geliştirdiği 
kanibalist davranışlar gözlemlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda; 100 
mg/kg/gün oktilfenol uygulama grubunda %47 ve 
250 mg/kg/gün oktilfenol uygulama grubunda %51 
oranında görülen kanibalist davranışın  kontrol 
(%31) ve yağ-kontrol (%24) gruplarına göre önemli 
derecede artmış olduğu tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Çevresel östrojenler, 
alkilfenol, oktilfenol, kanibalizm, sıçan.  
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Göç eden bireylerden elde edilen veriler, 

göç zamanı, göç paternleri ve göç boyunca habitat 
tercihlerini belirlemede kullanılır. Buna ek olarak 
geri bildirim verileri göç basamaklarını, yağ 
depolama oranlarını, vücut ağırlıklarındaki 
değişimleri, tüy değiştirme basamakları gibi pek 
çok bilgiyi sağlar. 
 Bu çalışmada Kızılırmak Deltası, Cernek 
Halkalama İstasyonunda 2002–2007 ilkbahar ve 
sonbahar göç döneminde yürütülen halkalama 
çalışmaları sırasında yakalanıp halkalanan 
Acrocephalus cinsine ait 5 tür değerlendirilmiştir. 
Çalılara paralel olarak kurulu sis ağları ile 
yakalanıp halkalanan kuşlar Busse (2000) 
standartlarına uygun olarak değerlendirilmiştir.  Bu 
cinse ait A. scirpaceus (Saz kamışçını), A. palustris 
(Çalı kamışçını), A. arundinaceus (Büyük 
kamışçın), A. schoenobaenus (Kındıra kamışçını) 
ve A. dumetorum (Kuzey kamışçın) türleri 
yakalanarak halkalanmıştır. A. dumetorum 2005 
sonbaharında halkalanmış olup, bu kayıt türün 
Türkiye’deki 5. kaydı olma özelliği göstermektedir. 
En çok halkalanan türler sırasıyla ilkbaharda A. 
arundinaceus (123) ve A. scirpaceus (118), 
sonbaharda ise A. scirpaceus (527) ve A. palustris 
(237) olarak belirlenmiştir.  
 En çok yakalanan A. scirpaceus, A. 
palustris ve A. arundinaceus türlerine ait 
yakalanma dinamikleri analiz edilmiştir. Bu türlerin 
ilkbaharda mayıs ayında, sonbaharda ise çalışmanın 
başladığı ağustos ayından eylül ayının başına 

kadara yoğun olarak göç ettikleri gözlenmiştir. Bu 
türlere ait halkalama verilerinden A. scirpaceus en 
erken göçe başladığı ve son olarak göçünü 
tamamladığı, A. arundinaceus’un ise en geç göçe 
başladığı ve ilk olarak göçünü tamamladığı 
belirlenmiştir. 
 Çalışma alanında üreyen A. scirpaceus ve 
A. arundinaceus türlerine ait ilkbahardaki tekrar 
yakalanma oranı sırasıyla %8.7 ve %3.2 iken A. 
palustris’ten tekrar yakalanmamıştır. Sonbaharda 
ise tekrar yakalanma oranları A. arundinaceus için 
%12.2, A. palustris için %11.8 ve A. scirpaceus için 
% 7.7 olarak tespit edilmiştir. İlkbahar ve 
sonbaharda farklı tekrar yakalanma oranına sahip 
olan A. palustris’in ilkbahar ve sonbaharda farklı 
göç stratejisine sahip olduğunun göstergesi olabilir.  
 A. scirpaceus türüne ait ilkbahar 
döneminde 08.04. 2004 tarihinde tarafımızdan 
halkalanan bir birey Ukrayna’dan 17.04.2004 
tarihinde, Antalya Manavgat’ta 23.04.2004 
tarihinde halkalanan bir birey 08.05.2004 tarihinde 
Cernek halkalama istasyonunda geri bildirilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası, göç, 
Acrocephalus  
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Cataglyphis aenescens işçileri gerçek 
renkli görmeye sahip olup olmadıklarının ve 
kırmızı bölge duyarlılıklarının belirlenmesi için 
monokromatik ışık uyaranlarına karşı besin ödüllü 
olarak eğitilip test edilmişlerdir. Renkli görme ve L 
reseptör foton yakalama deneyleri cam bir Y 
borudan oluşan ikili seçim düzeneğinde, kırmızı 
bölge duyarlılık deneyleri de dairesel bir 
oriyentasyon platformunda gerçekleştirilmiştir. Y-
borunun yan kollarına ve oriyentasyon 
platformunun bir kenarına açılan delikle bağlantılı 
küçük bir boruya plastik besin kapları bağlanmıştır. 
Dar bant aralıklı renkli filtreler besin kaplarının 
arkasına yerleştirilen ışık kutularının önlerine 
takılmış ve besin ile ilişkilendirilecek olan uyaranın 
önündeki kaba besin olarak sulandırılmış bal 
konulmuştur.  

İşçiler ışık uyaranları dışında 
kullanabilecekleri tüm olası ipuçlarının baskılandığı 
koşullarda 2 hafta süre ile eğitilip test edilmişlerdir. 
Y-borudaki eğitimde eş ışık şiddetine (1,1x 1011 


