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cox1 lokusunda toplam 24 segregasyon bölgesi ve 13 haplotip belirlenmiştir. Genel olarak MP ve 
BI analizlerinin sonucunda tür ve tür gruplarının belirgin olarak ayrıldığı, benzer topolojilere sahip 
filogenetik ağaçlar elde edilmiştir.

Sonuç: O. anatolicus tür grubunun Odocnemis cinsinin Anadolu’da bulunan diğer türlerinden 
monofiletik olarak ayrıldığı ve tür grubunun çeşitlenmesinin Batı Toroslarda ve Göller Bölgesinde 
son 4,5-5 My içerisinde gerçekleştiği belirlenmiştir.
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Teşekkür: Bu çalışmayı 108T467 nolu Proje ile destekleyen TUBİTAK’a ve 2009 BİL 005 nolu 
proje ile destekleyen Ege Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.
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Anterastes babadaghi Grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) 
Filocoğrafyası: Yayılış Koridoru Olarak Dağ Sıraları
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Amaç: Anterastes babadaghi grubunun biri Orta Karadeniz ve 3’ü Güneybatı Anadolu’da yayılış 
gösterir. Türler tipik olarak yüksek rakımlardan saptanabilmiş ve yayılışı esas olarak dağ sıraları ile 
ilişkilidir. Bu nedenle grupla ilgili filocoğrafik bir çalışmanın Anadolu biyocoğrafyasını tanımlama 
potansiyeli olan veriler üreteceği düşünülmüştür. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, birleştirilmiş mitokondriyal 16S rDNA ve COI dizileri 
kullanılarak, gruba ait türlerin evrimsel akrabalıkları ve filocoğrafyaları çalışıldı. Bu amaçla 
edinilen 119 16S rDNA dizisinden (dördü dışgruplara ve diğerleri içgruba ait) saptanan 33 farklı 
haplotip ve 52 COI diziden saptanan 27 farklı haplotipin birleştirilmesi ile 1659 baz çiftlik bir veri 
matrisi oluşturuldu. 

Bulgular: Toplam üç dış grup (A. tolunayi, A. burri ve A. serbicus türlerine ait) ve iç grup türlerine 
ait 27 haplotip içeren veri matrisine filogenetik ve moleküler saat analizleri uygulandı. Filogenetik 
analizler A. tolunayi + (A. burri + A. serbicus) + (A. turcicus + A. niger + (A. babadaghi + A. ucari)) 
akrabalığını önermiştir. Moleküler saat analizleri grubun dört türünün 1,9 milyon yıl önce ve taç 
kısmını oluşturan A. babadaghi + A. ucari türlerinin ise 1,3 milyon yıl önce son bir ortak atayı 
paylaştıklarına işaret etmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu veriler bazında şu değerlendirme olası olmuştur: (i) A. babadaghi grubunun 
çeşitlenmesi Pleistosen dönemi ile tam bir korelasyon gösterir. (ii) Grubun yayılışında dağ sıraları 
önemli bir rol oynamıştır. (iii) Orta Karadeniz ve Güneybatı Anadolu arasında saptanamamış 
veya yok olmuş populasyonlar olasıdır. (iv) Taç grup A. babadaghi + A. ucari türlerine uygulanan 
Approcimate Bayesian Computition analizi şu sonucu vermiştir: A. babadaghi + A. ucari Denizli 
civarında var olan bir atasal populasyondan köken alır. A. babadaghi batıda yer alan dağ sıraları 
ile güneye doğru yayılırken, A. ucari doğuda yer alan dağ sıraları ile güneye doğru yayılmıştır. 
Yayılışları güneyde parapatrik olsa da hibritleşme yoktur.
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