‹stilac›
Çekirge Sürüleri
Çekirgelerin sürüler halindeki göçlerinden ve indikleri yerlerde meydana getirdikleri
hasarlardan medya arac›l›¤›yla s›k s›k haberdar oluyoruz. Hemen her y›l Amerika, Asya ve
Afrika k›talar›nda geniﬂ alanlar› ziyaret ediyor ve arkalar›nda ak›llardan kolay kolay
ç›kmayacak hasarlar b›rakarak ilerliyorlar. Türkiye de, az da olsa bu sürülerin verdikleri
zararlardan nasibini alan ülkeler aras›nda. ‹ndikleri yerlere büyük zararlar veren göçleriyle, en
bilindik kâbuslar›n baﬂrol oyuncular› olan bu çekirgelerin asl›nda bireysel olmay› tercih ettikleri
biliniyor. Peki, bunlar›n dev ordular oluﬂturmas›n›n nedeni ne? Biliminsanlar›, çekirgelerin bu
gizemini çözmüﬂ görünüyor...
Çekirgeler, k›rlarda gezerken her
ad›mda sa¤a sola s›çrayan ve çevreden
gelen özledi¤imiz seslerin sahibi. Hatta ço¤u zaman böceklerin tan›t›m›nda
kullan›lan bir sembol de ayn› zamanda. Baz› kültürlerin vazgeçilmez damak keyfi. Öte yandan da sürüler halinde denizlerin ötesinden gelen istenmeyen misafirler. Sürüler oluﬂturarak
k›talararas› göçler yapabilen çekirge
türleri, K›rçekirgeleri (Acrididae) ailesinin üyeleri. Göç eden çekirgelerin
tümü, vücut yap›lar›, yaﬂam tarzlar›,
davran›ﬂlar› ve çevreyle iliﬂkileri bak›m›ndan birbirinden farkl› olan bireysel ve sürü olarak iki fazda bulunuyorlar. Bireysel fazda, k›rlarda tek baﬂ›na
beslenen, kendi halinde "hoplay›p z›playan" bir çekirgeyken, sürü faz›nda,
kalabal›k gruplar halinde göç ederek

bulduklar› ekosistemleri talan eden
“canavarlar”a dönüﬂüyorlar. Çevre koﬂullar› bu çekirgeleri bir araya getirmeye baﬂlad›¤›nda birden de¤iﬂimler
olmaya baﬂl›yor. Kendi halinde yaﬂayan çekirge gidiyor ve yerini obur bir
canavara b›rak›yor. Kalabal›k gruplar
oluﬂturmaya baﬂl›yorlar ve sonuçta,
dev bir ordu kuruluyor.
Yani, büyük sürüler halinde göç
eden çekirgeler, asl›nda sürü faz›ndaki fazlaca büyümüﬂ çekirgeden baﬂka
bir ﬂey de¤il. Bireysel fazdaki çekirgeler, büyük say›larda bir araya topland›klar›nda büyük de¤iﬂimler geçirmeye baﬂl›yorlar. Normalde, bireysel yaﬂayan bu canl›lar, bir araya gelmeye
zorland›klar›nda durumdan çok rahat-

s›z oluyorlar ve birbirilerinden uza¤a
kaç›ﬂ›yorlar. Ancak, koﬂullar gere¤i
bir arada kalmak zorunda olduklar›nda de¤iﬂmeye baﬂl›yorlar. Bu de¤iﬂimler türe göre de¤iﬂiklik gösteriyor, fakat genellikle vücut yap›lar› de¤iﬂmeye baﬂl›yor. Daha fazla büyüyorlar, kanatlar› saydam ve güçlü hale geliyor,
renkleri çarp›c› ﬂekilde de¤iﬂiyor, yeﬂil
ve sar›dan tam siyaha dönüyor.
Sürü yaﬂam›na geçen yavru çekirgelerin, vücut oranlar› de¤iﬂiyor, biçimleri uçmaya uygun hale geliyor.
Çok daha uzaklara ve çok daha h›zl›
uçmalar›na yarayan kanatlar geliﬂtiriyorlar. Bir zamanlar, k›rlarda ad›mlar›m›z›n alt›ndan kaçmak için minik s›çray›ﬂlarla bir görünüp bir kaybolan bu
hayvanlar, sürü faz›nda güneﬂ ve rüzgar yard›m›yla kara bulutlar gibi

dev kitleler halinde gökyüzünü kaplayan göçler yapmaya baﬂl›yorlar. Yaﬂamlar›n› sürdürmek için yemek aramaya baﬂl›yor ve bunun için k›talararas› yolculuklara ç›k›yorlar. Bu de¤iﬂiklikler öyle büyük oluyor ki, geçmiﬂte
bilim adamlar› tek bir türün "bireysel"
ve "sürü" faz›n› iki farkl› tür olarak tan›mlam›ﬂlar. Tek bir çekirge türünün
farkl› iki fazda bulunabilme özelli¤i ancak 60 y›l kadar önce anlaﬂ›labilmiﬂ.
Bu canl›lar›n yaln›zca görünümleri
de¤il, davran›ﬂlar› da de¤iﬂiyor. ‹nan›lmaz bir iﬂtah ve oburlukla beslenmeye baﬂl›yorlar. Uzun mesafelerde uçabilen sürüler, yüzlerce kilometrelik
ekosistemlere zarar verebiliyorlar.
1870 y›l›nda, bir çekirge sürüsü Montana’dan Teksas’a yaklaﬂ›k 2415
km’lik bir yol gitmiﬂ. ABD’nin bat›s›ndaki Kayal›k Da¤lar’›n (Rocky Mountains) yükseklerindeki buzullarda kir
katmanlar›, çekirge sürüsünün zaman
zaman normalde ç›kabileceklerinden
daha yükseklere ç›kt›klar›n› gösteriyor. 1874 y›l›nda Nebraskal› bir doktor, tepesindeki gökyüzünü kaplayan
bir sürünün h›z›n› ve derinli¤ini hesaplayarak, sürüde yaklaﬂ›k 12.5 trilyon çekirge bulundu¤unu saptam›ﬂ.
Guinness Rekorlar kitab›nda bu sürü,
gözlemlenen "en büyük hayvan yo¤unlu¤u" olarak listedeki yerini alm›ﬂ.
1954 y›l›nda da Kenya’da ayn› anda
görülen 50 sürüden yaln›zca birinde
yaklaﬂ›k 10 milyar çekirge oldu¤u saptanm›ﬂ.
Bir çekirge yaln›zca 2 gr a¤›rl›¤›nda oluyor. Bu kadarc›k bir çekirgenin
insan yaﬂam›n› tehdit edebilmesi inan›lmaz gibi. Ancak, bir çekirge sürüsünün kabus haline gelmesinin nedeni,
açl›k. Bir çöl çekirgesi hareket halindeyken hergün kendi vücut a¤›rl›¤›
kadar yiyecek tüketebiliyor. Bunu, var
olan çekirge sürülerindeki birey say›s›yla çarpt›¤›m›zda bir çekirge sürüsünün verebilece¤i olas› zarar göz korkutucu büyüklü¤e ulaﬂabiliyor. Örne¤in, bir sürü yaklaﬂ›k 1000 km2’lik bir
alan kaplayabiliyor ve yo¤unlu¤u da
km2’de 50-100 milyon böcek aras›nda
olabiliyor. Yine büyük bir sürü, günde
80.000 ton besin tüketebiliyor. Bu da,
40.000 insan› bir y›l boyunca doyurmaya yetecek bir miktar. Üstelik, bu
büyüklükteki bir çekirge sürüsü tüm
besinleri yemese de, toplam kütlesiyle
indi¤i alana büyük zararlar verebilir.

Duyargalar: Duyargalar›n
herbirinde yaklaﬂ›k 5.000
kimyasal reseptör bulunur.
Bunlar, dokunma, tatma ve
koklama için kullan›l›r.
Say›lar›, çekirgenin bireysel
ya da sürü faz›nda
olmas›na göre de¤iﬂir.
Bireysel fazda olan
çekirgelerde say›lar› daha
fazlad›r.

Gözler: bileﬂik gözlerin
yan›nda 3 tane de küçük
basit göze sahiptir. Biri,
bileﬂik gözlerin
aras›nda, di¤erleri de
duyargalar›n alt›nda
bulunur. Bunlar, ayd›nl›k
ve karanl›¤›n yan› s›ra
hareketleri de tespit
edebilirler.

Bir Çekirgenin Anatomisi
Kanatlar: Çekirgelerde,
biri kuvvetli biri de
zar›ms› olan iki çift
kanat bulunur. Bunlar
sayesinde binlerce
kilometre uçabilirler

Kalp
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Ayak pençeleri: Baca¤›n uç
k›sm›ndaki küçük uzant›lar
sayesinde çekirge,
yüzeylere tutunmakta
oldukça baﬂar›l›. Bunlar
ayn› zamanda yürüdükleri
alandaki yüzeyin tad›n›
almak için reseptörler
taﬂ›yorlar.

Mide: Çekirgeler, bir günde kendi
vücut a¤›rl›klar› kadar yiyecek
tüketebilirler. Mideleri, yedikleri
bitkilerin zehirleriyle baﬂedebilmek
için, bu zehirleri etkisiz hale getiren
enzimler yayar.
Palplar: A¤›z› çevreleyen dört
uzant›n›n her biri 400 kadar
Yumurtal›klar: Baz› çekirgeler tek
kimyasal reseptöre sahip.
seferde 100’den fazla yumurta
Duyargalar, kokulara ve buharlaﬂan
yumurtlayabilirler. Tipik bir göçmen
bileﬂiklere odaklan›rken, palplar bir
çekirge, yaﬂam› boyunca 500 ya da
dilin iﬂlevine sahiptir. Bunlar,
600 yumurta yumurtlar. Laboratuvar
yapraklar›n yenilebilir olup
koﬂullar›nda yetiﬂtirilen bir diﬂi
olmad›¤›n› anlamak için yüzey
çekirge için rekor 861 yumurta.
kimyalar›n› kontrol ediyorlar.

Femur: Afrika çekirgeleri,
bacaklar›ndaki tüyleriyle
populasyonun ne kadar
büyüdü¤ünü
anlayabiliyorlar. Bu
tüyleri boya f›rças›yla
tetiklemek, çekirgenin
bireysel fazdan sürü
faz›na geçmesine neden
olabilir.

Arka bacak: Çekirgenin arka baca¤› do¤adaki en ilginç yap›lardan
biri. Güçlü kaslar, t›pk› bir manc›n›k gibi femurda demetlenmiﬂ
ﬂekilde bulunur. Yaklaﬂ›k 5 cm’lik böce¤i 170 cm yüksekli¤e
f›rlatabilir. Kaslar, bu iﬂlem s›ras›nda 1,5 kg’l›k bir güç uygularlar.
Bu da, sert kapakl› bir masa sözlü¤ünü havaya kald›rmak için
gereken güçten daha fazlas›na denk gelir. Çekirgeler bu gücü,
yiyecek peﬂinde koﬂma, göç ve korunma için kullan›rlar.

Çene kemikleri: Çekirgelerin, kumaﬂ, boyalara ve plastik kadar sert
maddeleri çi¤neyebildikleri biliniyor.
‹nce, uzun otlarla beslenenler, yapraklarla beslenenlere oranla daha
dar bir çeneye sahip.
Çenelerde, bas›nç ölçen mekanik reseptörler bulunur.
Bu sayede, nesnelerin sertli¤ini anlayabilirler.

Kalabal›k, Mekanizmay›
Baﬂlat›yor...

kirgenin arka baca¤›n›n uyluk kemi¤i
bölgesinin (femur), hayvan›n sürü faz›na geçmesinde d›ﬂar›dan gelen dürtüleri alan bölge oldu¤u söyleniyor.
Bu gölgeye G-bölgesi (Gregarizationspot), yani sürüleﬂme faz›na geçiﬂ bölgesi deniyor.
‹yi de, kalabal›¤›n bu bölgeyle nas›l
bir ilgisi var? Bir çekirgenin bireysel
fazdan sürü faz›na geçmesinde anahtar, öteki çekirgelerden gelen dürtü
ve bu dürtünün çekirge taraf›ndan alg›lanmas›. Yani, birincil etken fiziksel
temas. Bir çekirgenin kabuksal zar›n›n büyük bir k›sm› dokunmaya duyarl› tüylerle ve öteki mekanik al›c›larla kapl›. Ancak, bunlar aras›nda en
önemli rol, arka uyluk bölümündeki
tüylere düﬂüyor. Bu tüyler, fiziksel temasla dürtüyü al›yor ve böylece sürü

Peki, çekirgeleri bireysel fazdan sürü faz›na geçmeye zorlayan dürtünün
kayna¤› ne? Sürü faz›na geçiﬂ mekanizmas› henüz tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ olsa da, araﬂt›rmac›lar art›k kalabal›klaﬂan populasyonun rolünü biliyorlar. Laboratuvarlarda çekirgeleri
ka¤›t parçalar›yla saatlerce zarar vermeden "pataklayarak" faz de¤iﬂtirmelerini sa¤layabiliyorlard›. Ancak, bu
"pataklama" s›ras›nda hangi bölgenin
etkin rol oynad›¤› bilinmiyordu. K›sa
bir süre önce Oxford Üniversitesi’nden Stephen Simpson bu mekanizmay› baﬂlatan "kilit" noktan›n arka bacakta bulundu¤unu ortaya ç›kard›. Çe-
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Önce

Sonra

Foto¤raftaki bu¤day tarlas›, 1980’lerde 1 m2’de 40 bireylik bir yo¤unluktaki çekirge sürüsünün istilas›na u¤ram›ﬂ. Soldaki foto¤raf, tarlan›n istiladan önceki halini,
sa¤dakiyse istiladan sonraki halini gösteriyor. Tarlay› talan eden büyük kafal› çekirge türünün, otlar› yemeden önce saplar›n› k›rmak gibi kötü bir al›ﬂkanl›¤› var.

faz›na geçiﬂ mekanizmas› baﬂl›yor. Peki, "sürü" davran›ﬂ›na geçiﬂte neden
arka bacaklar etkili bölgeler? A¤›z k›sm›, yüz, antenler, ayak bile¤i, yanal
gö¤üs ve kar›n bölgelerinin faz de¤iﬂiminde etkili olmad›¤› aç›k. Çünkü bu
yap›lar beslenme, temizlenme ve yürüme s›ras›nda zaten hayvan›n kendisi
taraf›ndan düzenli olarak uyar›l›yorlar. Arka uylu¤un d›ﬂ yüzeyindeyse
normal davran›ﬂlar s›ras›nda bir etkileﬂim olmuyor. Ancak, öteki çekirgelerin varl›¤›, hem yanal hem de ileri geri hareketlerde bu bölgedeki alg›lay›c›larla kolayca alg›lanabiliyor.
Çekirgelerin, düzenli olarak birbirleriyle temas etmeleri ve faz de¤iﬂimini
harekete geçirmeleri için kalabal›k bir
grup içinde bulunmalar› gerekiyor. Bunun içinse, öncelikle bireysel çekirgenin ötekilerden sak›nma e¤iliminin ortadan kalkmas› gerekiyor. Yeni laboratuvar deneyleri, Afrika’da yap›lan arazi
çal›ﬂmalar› ve bilgisayar simülasyonlar›
bireysel fazdaki çekirgelerin kalabal›klaﬂmas›n›n yaﬂam alan›n›n besin kaynaklar›n›n da¤›l›m› ve kimyasal yap›s›
gibi özelliklerine ba¤l› oldu¤unu gösteriyor. Sürü faz›na geçiﬂ, besin da¤›l›m›
düzensiz olan alanlarda görülüyor. Yani, bir bölgede besin alana düzenli olarak de¤il de öbekler halinde da¤›lm›ﬂsa, alandaki çekirgeler yiyeceklere ulaﬂmak için bir araya toplanmaya baﬂl›yorlar. Besin kaynaklar›nda hareket ederken birbirleriyle temas ediyorlar ve
böylece "sürü" davran›ﬂ›na geçiﬂ yapmaya neden olan iﬂlem baﬂl›yor.
Asl›nda burada sözünü etti¤imiz
bir istila. Nedeniyse, yetersiz kalan
besin kaynaklar› ve rekabet; yani "açl›k". Besin kaynaklar› yetersiz kald›¤›nda çekirgeler aras›nda rekabet baﬂl›yor ve bu onlar› biraya gelmeye zorluyor. Bu alandaki toprak yap›s› ve iklim koﬂullar› da uygunsa diﬂi çekirgeler yumurtalar›n› o alana b›rak›yorlar.
Böylece, bir sonraki neslin ortaya ç›kmas›yla say›lar› iyice büyüyor.
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Koﬂullar uzun süre iyi giderse, populasyonda büyük bir patlama oluyor.
Böylece, kâbuslar da baﬂl›yor.

Uyum Mekanizmas›
Populasyon patlamas› tavﬂanlardan
sivrisineklere kadar pek çok hayvan
türünde görülüyor. Büyük göçler,
kral kelebeklerinden yabani hayvanlara, pek çok canl›da gerçekleﬂiyor. Fakat, faz de¤iﬂimi ve bununla birlikte
gelen sürüleﬂme bilinen örnekler aras›nda tek. Asl›nda pek çok hayvan türünde gruplar›n çok kalabal›k olmas›,
bireyin davran›ﬂ ve görünüﬂünde de¤iﬂiklikler olmas›na yol açabiliyor. Yani,
tek bir genom s›cakl›k, ›ﬂ›k ya da besin etkisiyle bir populasyonda iki ya
da daha fazla görünüm üretebiliyor.
Do¤ada çok yayg›n olan bu durum, çekirgelerde de faz de¤iﬂimi olarak ortaya ç›k›yor. Sürü faz›na geçiﬂte, birkaç
saat içinde davran›ﬂ de¤iﬂimleri baﬂl›yor. Sonras›ndaysa daha uzun bir süreçte renk, biçim ve üreme fizyolojisinde de¤iﬂiklikler gerçekleﬂiyor. Araﬂt›rmac›lar bunun, k›tl›k zaman›nda yaﬂam› ve üremeyi sürdürmek için geliﬂ-

tirilen bir uyum mekanizmas› oldu¤unu düﬂünüyorlar. K›tl›k zaman›nda
sürü faz›na geçen diﬂi çekirgeler, yumurtalar›n› da bu duruma uyum sa¤layabilecek ﬂekilde haz›rl›yorlar. Afrika’da, çöl çekirgesinin yumurtalar›,
ya¤mur tetikleyene kadar aç›lmadan
kuru toprakta birkaç y›l yaﬂayabiliyor.
Çöl ya¤murunun getirdikleri, yumurtadan yeni ç›kan larvan›n toparlanmas›n› sa¤l›yor. Çöldeki her ﬂeyi bir ç›rp›da yiyip bitirdikten sonra çölün arka
k›sm›ndaki yeﬂillik alana ulaﬂmak için
sürü oluﬂturmaya baﬂl›yorlar.
Sürü faz›ndaki çekirgelerin yumurtadan ç›kan yavrular› da yine sürü faz›nda oluyorlar. Anne çekirge, yumurtalar›n› bol miktarda besin ve kimyasallarla yüklüyor (bunlara anneye ait
sürüleﬂme maddesi deniyor), bu da
yavrunun yumurtadan ç›kt›¤›nda sürü
faz›na ulaﬂmas›n› sa¤l›yor. Yumurtadan ç›kt›¤› çevre de çekirgenin hangi
fazda olaca¤›nda etkili. Ancak, sürü
faz›ndaki çekirgelerin takip eden mevsimde do¤an yavrular›n›n yaﬂam›n› yine sürü faz›nda sürdürmesinde en belirleyici etken, kalabal›k.

Kayal›k Da¤lar’›n
‹stilac›lar›

Diﬂi çekirge, uygun bir
ortam buldu¤unda
yumurtalar›n› topra¤›n
alt›na b›rak›r. Kar›n
bölgesinin neredeyse
tümünü nemli topra¤›n içine
sokarak tek seferde yaklaﬂ›k
70 yumurta b›rak›r.
Yumurtalar› salg›larla
birbirine tutturulmuﬂ olarak
nemli topra¤a b›rak›ld›ktan
sonra üzerini kapar.
Afrika’da, çöl çekirgesinin
yumurtalar› ya¤mur
tetikleyene kadar aç›lmadan
kuru toprakta birkaç y›l
yaﬂayabiliyorlar.

Uzun y›llar Amerika’da ortal›¤› kas›p kavuran bir çekirge türü olan Kayal›k Da¤lar çekirgesi (Manoplus spertus) insanlarca kazara türünün yok
edildi¤i bilinen tek zararl› tür. Bu türün istilalar› 1870 y›l›ndan 1880 y›l›na
kadar sürdü, ancak daha sonra aniden
durdu. Son birey 1902 y›l›nda bulundu ve ﬂuanda yaln›zca müze örne¤i
olarak bulunuyor.
Bu yok oluﬂun nedeni halen bilinmiyor; ancak, yaﬂam alan›ndaki de¤iﬂikliklerin bunun baﬂl›ca nedeni olabilece¤i düﬂünülüyor. 19. yüzy›l›n sonlar›nda bölgede t›pk› yerliler gibi bizonlar›n da kökü kaz›nd›. Göçmenler, Ka-

3.2 cm

Soyu tükenen Kayal›k Da¤lar çekirgesinin en yak›n
akrabas› göçmen çekirge (Melanoplus sanguinipes)

yal›k Da¤lar’daki kunduzlar›n say›lar›n› azaltt›lar. Bu azalmayla sel bask›nlar›n›n önü aç›ld›. S›¤›rlar ve öteki büyükbaﬂ hayvanlar alana getirildi. Bunlarla verimli topra¤› sürdüler ve hayvanlar›n› nehir kenar›nda otlatt›lar.
Bunun yan›nda, çiftçiler çekirgelerle
savaﬂmak için her türlü ilaçlama yöntemini kulland›lar. Ancak, bölgede çekirgeleri durduran en büyük etmenin,
kullan›lan ilaçlardan çok topra¤›n
do¤ru biçimde sürülmesi oldu¤u düﬂünülüyor. Diﬂi çekirge yumurtalar›n›
topra¤›n alt›na gömer. Bu sayede, yumurtalar uygun koﬂullar sa¤lanana
kadar korunabilir. Ancak, topra¤›n
do¤ru ﬂekilde sürülmesiyle toprak yumuﬂar ve topra¤›n alt›na b›rak›lan yumurtalar aç›¤a ç›kar. Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n
etkisiyle de kuruyup ölürler. Yeni yabanc› bitkilerin alana ekilmesiyle pek
çok yeni kuﬂ türü de alana çekildi.
Böylece çekirgelerin do¤al düﬂmanlar›
da, say›lar›n›n dengede kalmas›na yard›mc› oldu.
Baz›lar›, Kayal›k Da¤lar çekirgesinin (Melanoplus spertus) ortadan
kalkmad›¤›n›, yaln›zca uygun koﬂullar
sa¤lanana kadar sürü olmaktan kaç›nd›klar›n› düﬂünüyor. Asl›nda bunun
tersini düﬂünmek için yeterli kan›t da
yok gibi görünüyor. Bu türün, bireysel fazda tan›nmas› çok olas› de¤il.

Bir zamanlar çiftçilerin kabusu olan Kayal›k Da¤lar çekirgesi, art›k yaln›zca bir müze örne¤i olarak bulunuyor.
En son bireyi 1902 y›l›nda ele geçen bu çekirgenin soyunun tükenmesinin nedeni hala bilinmiyor.

Philadelphia Do¤al Bilimler Akademisi Entomolji Müzesi müdürü Daniel
Otte, neredeyse kimsenin yak›n akraba çekirgeleri yaln›zca bakarak birbirinden ay›rt edemeyece¤ini söylüyor.
Kayal›k Da¤lar çekirgesinin tümüyle
farkl› bir tür oldu¤u genetik analizlerle henüz tespit edildi. Bu çekirgeyi yak›n akrabas› olan göçmen çekirgeden
(Melanoplus sanguinipes) ay›ran özellik, vücut oranlar›. Çekirgeyi teﬂhis etmek için bacak bölütlerinin uzunluklar› gibi ölçümlerin yap›lmas› ve bu ölçümlerin istatistiksel analizler sonucu
haz›rlanm›ﬂ ölçülerle karﬂ›laﬂt›r›lmas›
gerekiyor. Sorunu daha da karmaﬂ›klaﬂt›ransa, kimsenin Kayal›k Da¤lar
çekirgesinin bireysel fazdaki görünümünden emin olmamas›. Çünkü, çekirgelerin iki farkl› fazda bulunabilme
özelli¤inin anlaﬂ›lmas›, bu çekirgenin
soyunun tükendi¤i zamana denk geliyor. Yani bir olas›l›k, belki de bu canl› hâlâ yaﬂ›yor, ancak bunun fark›nda
bile de¤iliz. Daha da yak›n bir olas›l›k,
bu canl›lar›n uzak bir nehir yata¤›nda
gizlenmiﬂ ﬂekilde az say›da, ancak beslenmeyi sürdürüyor olmalar›.
Bunun yan›nda, bu türün ortadan
kalkmas›, öteki çekirgeler için de iyi
bir f›rsat olmuﬂ gibi görünüyor. Örne¤in, iki y›l önce Idaho’da ad›ndan bahsettiren k›rm›z› bacakl› çekirgenin

(Melanoplus femurrubrum) say›s›, kuzeninin ortadan kaybolmas› üzerine
bir hayli fazlalaﬂt›. Biliminsanlar›, çekirge istilalar›yla savaﬂmak için baz›
zehir ve asalak yüklü yemler geliﬂtirmekte baﬂar›l› oldular. Ancak, onca
geniﬂ alana böcek zehiri uygulamak
düﬂünülenden daha masrafl› oldu. Üstelik, baz› böcek zehirlerinin, gelecek
istilalar› daha da kötü hale getirece¤inden korkuluyor. Çünkü, kullan›lan
zehirler yaln›zca çekirgeleri de¤il, o
alanda yaﬂayan öteki canl›lar› da etkiliyor. Besin zincirinde daha tepelerde
olan ve çekirge ya da öteki zararl›larla beslenen hayvanlar ortamdan kalkt›¤› zaman, bu canl›lar üzerindeki do¤al kontrol de kalk›yor. Üstelik zehirin etkiledi¤i do¤al avc›lar›n populasyonlar›, çekirgelerinki kadar h›zl› yerine gelmiyor. Bunun yan›nda biyolojik
kontrol yöntemleri üzerine de çal›ﬂmalar yap›l›yor. Araﬂt›rmac›lar, yüzy›llard›r baﬂ belas› olan bu çekirge sürülerinin hasarlar›ndan kurtulmak için
daha do¤al kontrol yöntemleri bulmaya çal›ﬂ›yorlar.
Her ne kadar, var olan çekirge türleri, Kayal›k Da¤lar çekirgesi kadar
h›zl› göç etmese de, çekirge göçleri sürüyor. Tüm dünya çekirge istilalar›na
karﬂ› antenleri aç›k beklemede. Kafalarda soru iﬂaretleri büyüyor. Kayal›k
Da¤lar çekirgesi tekrar sürüler halinde ortaya ç›kacak m›? K›rm›z› bacakl›
çekirge ya da göçmen çekirge, Kayal›k
Da¤lar çekirgesinin b›rakt›¤› boﬂlu¤u
doldurma potansiyeline sahip. Yoksa,
yeni bir "ordu" mu büyüyor? Bu olas›l›klar böcekbilimcilerin iﬂtah›n› kabart›rken, tarla sahiplerine eski bir kâbusu an›msat›yor...
Banu Binbaﬂaran Tüysüzo¤lu
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