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Poecilimon luschani Grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) 
Taksonomisi: Kullanışsız Fenotip ve Kullanışlı Genotip

Zehra Boztepe, Sarp Kaya, Battal Çıplak
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Amaç: Poecilimon cinsi 150 kadar tür içerir ve P. luschani grubu cinsin az sayıda tür içeren 
gruplarından biridir. Grubun temsilcileri Batı Anadolu ve Balkanların bir kısmında yayılış gösterir. 
Mevcut duruma göre grupta 4 tür ve bir alttür yer almaktadır. Gruba ait türlerin taksonomik 
statüleri ve yayılışlarına ilişkin belirsizlikler veya tartışmalar vardır. P. luschani türünün tip yeri 
tartışmalıdır. P. tuncayi yakın zamanda P. ledereri’ye sinonim yapılmıştır. P. luschani’nin yayılışına 
çok uzak bir yerden bu türe ait bir alttür tanımlanmıştır. Bu durumlar nedeniyle grubun taksonomisi 
bir rektifikasyona ihtiyaç duymaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Grubun taksonomisini rektifiye için üç veri kaynağı kullanıldı: (1) nitel 
ve morfoloji morfoloji, (ii) erkek çağrı sesleri ve (iii) iki farklı belirteç genin (mitokondriyal 16S 
rDNA ve COI) dizileri.

Bulgular: Morfolojik karaterler P. orbelicus + P. egrigozi + Poecilimon cf. luschani-Balıkesir 
benzerliğni önerdiği gibi P. ledereri ve P. tuncayi türlerinin diğerlerinden ayırt edilebildiğine işaret 
etmiştir. Ses karakterleri sadece P. tuncayi ve Poecilimon cf. luschani-Balıkesir türlerinin ayırt 
edilebilir olduğuna işaret etmiştir. 16S rDNA ve COI dizilerine uygulanan filogenetik analizler P. 
ledereri + (P. tuncayi + P. orbelicus + (P. egrigozi + Poecilimon cf. luschani Balıkesir) + (P. birandi 
+ P. luschani)) akrabalığını önerdi. 

Sonuç ve Tartışma: Fenotipik karakter olan morfoloji ve ses DNA verilerinden elde edilen 
filogenetik ağaca göre yorumlanmıştır. Şu çıkarsamalar olanaklı olmuştur. (i) P. luschani tür grubu 
monofiletiktir. (ii) fenotipik karakterler olan morfoloji ve ses taksonomik olarak sınırlı kullanılışlığa 
sahiptir. Sesin bilgi verici olmaması olasılıkla allopatrik türleşme durumlarında farklılaşması 
nedeniyledir. (iii) Geleneksel olarak cinsin taksonomisinde kullanılan morfolojik karakterler, 
grup içinde bile homoplasik durumlar arz etmektedir. (iv) Üç veri kaynağı, grup içinde mevcut 
tür sayısının yaklaşık iki katı farklı filogenetik birime işaret etmektedir. (v) P. birandi’nin yayılışı 
Antalya’nın bir kısmı ile sınırlıdır ve Antalya dışı kayıtlar olasılıkla yanlış teşhistir. 

Anahtar Kelimeler: Poecilimon, P. luschani grubu, taksonomi, ses, morfoloji, moleküler, Anadolu, 
Balkanlar


