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Özet: Bu araflt›rmada, ‹ç Anadolu Bölgesi’nde da¤›l›fl gösteren ve zararl› olan Cicadatra persica türünün efley organlar›n›n morfolojisi
ve bir difli bireyin b›rakabilece¤i maksimum yumurta say›s›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu nedenle efleysel olgunlu¤a eriflmifl 15
erkek ve 15 difli örnek incelenmifltir
Erkek ve difli efley organlar›n› oluflturan iç ve d›fl genital yap›lar›n morfolojileri, flekillerle gösterilerek tan›mlanm›flt›r. Bir difli bireyde
−
χ =417±7 ovariyol, her bir ovariyolde −
χ =3,4±0,1 oosit tespit edilmifl ve bir diflinin b›rakabilece¤i maksimum yumurta say›s›
−
χ =1417±24 olarak saptanm›flt›r..
Anahtar Sözcükler: Cicadatra persica, efley organlar›, maksimum yumurtlama kapasitesi.

An Investigation on the Morphology of Genital Organs and Oviposition Capacit of Cicadatra
persica Kirkaldy, 1909 (Cicadidae, Homoptera)
Abstract: The aims of this study was determine the morphology of genital organs and maximum oviposition of capacity of a female
of Cicadatra persica, which is distributed in Central Anatolia region is harmfull for plants. Therefore, 15 adult male and 15 adult
female samples were investigated.
The morphology of internal and external genital structures were identified and presented as illustrations. In a female, −
χ 417±7
ovariols, in each ovariol −
χ =3,4±0,1 oocyst were counted and the maximum egg number which was laid by a single female was
found as −
χ =1417±24.
Key Words: Cicadatra persica, genital organs, maximum oviposition capacity.

Girifl
Bu türe ait nimflerin toprak alt›nda bitki kökleri
çevresinde, 4-5 y›l kadar uzun bir süre yaflad›¤› (1),
meyve bitkilerinin dallar›nda, yumurta b›rakmak suretiyle
önemli zarar verdi¤i (2) bilinmektedir. Bunlarla iliflkili
olarak türün neslinin devam› ve yapt›klar› zarar›n derecesinin, b›rak›lan yumurta say›s›na ba¤l› oldu¤u
söylenebilir.
Bu nedenle, difli üreme organlar›n›n morfolojik yap›s›
ile birlikte efleysel olgunlu¤a eriflmifl bir diflinin b›rakabilece¤i teorik yumurta say›s›n›n tesbit edilmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rmada, efleysel olgunlu¤a eriflmifl Cicadatra
persica Kirkaldy, 1909’ya ait 15 erkek ve 15 difli örne¤in
abdomeni mikroskop alt›nda disekte edilerek üreme

organlar› ç›kar›ld› ovaryumlardaki ovariyol tübleri ve her
ovariyoldeki yumurta miktar› say›ld›, resim çizme tübü
yard›m›yla çizimleri yap›ld›.

Bulgular
Erkek Üreme Organ›: Testisler (fiekil 1) sa¤da ve
solda olmak üzere bir çift olup IV. - V. sternit bölgesinde
bulunur. fiekilleri ovalimsidir ve d›fltan üzüm salk›m›na
benzer. Ortalama, 3,01±0,05 mm. boyda olduklar›
bulunmufltur. Uç k›s›mlar› fliflkin follicula seminalis’ten
oluflur. Follicula seminalis beyaz renklidir ve vas eferens
ile vas deferens’e birleflir. Vas deferens beyaz renkli,
k›vr›ml› ince boru fleklinde olup, ortalama 106,16±3,7
mm. boydad›r. Sa¤l› sollu bir çift vas deferense, posterior
k›s›mda birleflirler. Birlefltikleri k›sma yak›n olan yerlerine
birer yard›mc› bez aç›l›r (fiekil 1). Bu bezler çiftleflme
s›ras›nda difliye sperman›n verilmesini sa¤layan s›v›
salarlar (3).Yard›mc› bezler orta k›sm›ndan itibaren dis59
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tale do¤ru incelir. Distal uç kapal›d›r. Bezler aç›k sar› renkli ve k›vr›ml› boru fleklinde olup, ortalama 77,14±4 mm.
boydad›r.
Sa¤ ve sol vas deferenslerin birleflmesinden sonra
fliflkin kese fleklinde bulbus ejeculatorius meydana gelir.
K›sa bir kanal fleklinde devam eden ductus ejaculatorius,
phallus’un kaide k›sm›na aç›l›r.
Difli Üreme Organ›: Ovaryumlar, abdomenin median
ekseninin sa¤ ve solunda yer alan armut fleklinde ve beyaz
renkli bir çift halindedir (fiekil 2). Boylar› ortalama
5,13±0,83 mm.’dir. Yumurta b›rakma s›ras›nda ovariyollerdeki bütün yumurta rudimentleri geliflir ve ovaryumun boyu 8,22±3,7 mm.’ye ulafl›r. 15 difli ovariyolleri
üzerinde yap›lan incelemeler sonunda, 2 ovariyolde
–=417±7 ovariyol say›lm›flt›r.
toplam X
Ovariyoller distal olarak terminal flamente ba¤l›d›r
(fiekil 3). Terminal flament beyaz iplik fleklinde ve
toraks›n metatoraks dorsal k›sm›na ba¤l› bulunur. Bu
suretle ovariyollerin kar›n bofllu¤unda belli bir flekilde
durmas› sa¤lanm›flt›r. Terminal flamentlerin proksimal
k›sm›nda anterioru sivri elips fleklinde germaryum
bulunur. Germaryumdan sonra gelen oositler 3-4
aras›nda de¤iflir ve ortalama olarak bir ovariyolde
3,4±0,1 oosit bulunur (fiekil 3). Bu durumda bir diflinin
b›rakabilece¤i maksimum yumurta say›s› ortalama
1417±24 olarak saptanm›flt›r.

Ovariyoller, ince kanal ile calyx’e aç›l›r. Calyx’ten
itibaren posterior k›sm›na do¤ru lateral oviductlar genifl
aç› teflkil edecek flekilde birleflir ve oviduct meydana gelir
(fiekil 2). Oviductun bafllang›ç k›sm›na boru fleklinde uçlar›
kapal› ve k›vr›ml› sa¤l› sollu bir çift yard›mc› bez aç›l›r
(fiekil 2). Oviduct beyaz renkli olup, ortas›n›n üst
k›sm›nda bir fliflkinlik yapar. Bundan sonra yine incelir ve
vaginaya aç›l›r.
Vaginan›n duvar› koyu kahverengi olup, spermatecan›n aç›ld›¤› anterior bölge hariç olmak üzere tamamen
sklerotize olmufltur. Oviductun vaginaya birleflti¤i k›s›mda
bir çöküntü görülmektedir. Vaginan›n anterior k›sm›na
birleflen spermateca ortalama 3,04±0,13 mm. boyda ve
kese fleklindedir. Vaginan›n posterior k›sm›na iki tip
yard›mc› bez aç›l›r (fiekil 2). I. tip bir çift olup beyaz renkli, çok say›da k›vr›ml›, ince uzun borucuk fleklindedir.
Bunlar›n vaginaya aç›ld›¤› dip k›s›mlar›nda sar› renkli
küçük birer biriktirme kesesi bulunur. II. tip bez bir
tanedir. Fazla k›vr›ml› ve I. tipe göre daha kal›n yap›da ve
51,6±1,86 mm. boydad›r. Bu yard›mc› bezlerin görevleri
yumurta b›rak›lmas› ile ilgilidir (3).

Tart›flma ve Sonuç
Böceklerde b›rak›lan yumurta say›s›n›n çok farkl›
oldu¤u, 8-10.000 aras›nda de¤iflti¤i bilinmektedir (4).
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Cicadatra persica’da erkek üreme organ›
Ts. : Testis Vd. : Vas deferens Yd.b. : Yard›mc› bez Ejb. : Bulbus ejaculatorius Ejb : Ductus ejaculatorius
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fiekil 2.

Cicadatra persica’da difli üreme organ›
Ov. : Ovaryum
L.Od. : Lateral oviduct
Odc. : Oviduct
Yd.b. : Yard›mc› bez
Spt. : Spermatheca
Vg. : Vagina
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fiekil 3.

Cicadatra persica’da yeni ergin diflide bir ovariyolun yap›s›.
T.F.
:
Terminal flament
Grm. :
Germanyum
Fol.
:
Folikül
Pdcl. :
Pedicel
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Cicadidae familyas›n›n Magicicada septemdecim türünde
b›rak›lan yumurta say›s›n›n 400-600 (5), Cryptotympana
japonensis’de 1000-1200 (6) Fidicina mannifera’da 300400 (7), Chloropsalta viridissima’da 700-1000 (8)
oldu¤u bildirilmektedir. Bu çal›flmada Cicadatra persica

türünde flimdiye kadar bilinmeyen, bir diflinin b›rakabilece¤i maksimum yumurta say›s› 1417±24 olarak belirlenmifl olup, b›rak›labilecek yumurta say›s›n›n ekolojik
koflullara göre de¤iflebilece¤i söylenebilir.
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