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Taksonomide Türleşme Safhalarının Kullanılması: Örnek 
Poecilimon Cinsi (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae)

Mustafa Ünal
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bolu, unal@ibu.edu.tr

Amaç: Varyasyon gösteren hayvan gruplarında, farklı populasyonlardan toplanan örneklerin tür 
grubu taksonlarının tespitinde zorluklar yaşanmaktadır. Bir populasyonun farklı bir tür mü yoksa 
başka bir türün alttürü mü olduğunu tespit edebilmek ancak o populasyonun türleşme sürecinin 
hangi aşamasında olduğunun bilinmesiyle mümkün olur. Çekirgelerden Poecilimon Fischer, 
1853 cinsine bağlı tür grubu taksonlarına ait olan populasyonların, türleşmenin hangi safhasında 
olduğunun tespit edilmesi ve buna göre taksonomik statülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada bir taksonun türleşme safhasının tespit edilebilmesi için 
bazı parametreler kullanılmıştır. Bunlar ilgili taksonun 1) kongenerik partner(ler)i: literatür verileri 
yanıltıcı olabildiğinden, arazide bizzat belirlenen partnerler kullanılmıştır; 2) iyi tespit edilmiş 
dağılış alanı: literatür verileri ve çok sık mesafe aralıkları ile yapılmış arazi çalışmalarıyla tespit 
edilmiştir; 3) ayırıcı (türemiş) karakterlerde görülen varyasyon derecesi ve benzer (paylaşılan) 
karakterler: tip örnekler ve farklı populasyonlardan toplanan, birey sayısı mümkün olduğunca fazla 
olan materyal ile tespit edilmiştir. 

Bulgular: Poecilimon Fischer, 1853 cinsine ait tür grubu taksonlarından bazıları kullanılarak, 
çalışılan populasyonların türleşmenin hangi aşamasında olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 
tespit yapılırken, her bir türün kongenerik partnerleri yani aynı yerde ve aynı zamanda bulunan aynı 
cinse ait diğer türler ortaya konmuş; her bir taksonun dağılış alanları literatür verileri ve yapılan 
çok detaylı arazi çalışmalarıyla belirlenmiş ve yine her bir taksonun hem ayırıcı karakterleri, 
hem paylaşılan karakterleri hem de ayırıcı karakterlerin varyasyon sınırları çok sayıda ve çok 
sık aralıklarla yapılan arazi çalışmalarında toplanan örnekler üzerinde yapılan çalışmalarla 
anlaşılmıştır. Bu çalışmalar ile Poecilimon spp. üzerinde 5 farklı türleşme safhası tespit edilmiş 
ve bu safhalara giren taksonlar tür ya da alttür kategorilerine dahil edilmişlerdir. 1. ve 2. safhalara 
girenler alttür, 2.-5. safhada olanlar ise tür kategorisinde sayılmışlardır. İncelenen türlerin filogenetik 
akrabalık dereceleri, bulundukları türleşme safhasına göre tespit edilmiş ve monofiletik gruplar 
oluşturulmuştur. 

Sonuç: Kongenerik partner, türemiş ve paylaşılan morfolojik karakterler ve coğrafik dağılış 
kullanılarak incelenen Poecilimon cinsi taksonlarının, türleşme aşamaları ve taksonomik statüleri 
belirlenmiştir. Kongenerik partnerlerin, bu grupta, kardeş (sister) türler olmadıkları, hatta çoğunlukla 
aynı tür grubunda dahi bulunmadıkları sonucuna varılmıştır. İncelenen taksonlarda allopatrik ve 
parapatrik türleşmenin gerçekleştiği düşünülmektedir. 
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