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Anahtar Kelimeler: Cephidae, filogeni, moleküler belirteçler, geometrik morfometri, Anadolu.

Teşekkür: Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi (CUBAP F-314 nolu proje) tarafından desteklen-
miştir.

SI–020

Poecilimon luschani Grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) 
Filocoğrafyası: Güney-Batı Anadolu’da Yerel Halkasal Türleşme mi?

Zehra Boztepe, Sarp Kaya, Battal Çıplak
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 07058 Antalya, ciplak@akdeniz.edu.tr

Amaç: Poecilimon luschani grubunun türleri Anadolu’nun güney-batı ucundan Rodop dağlarına 
kadar yayılış gösterir. Grup içerisindeki geçerli tür sayısı net olmasa da literatürde dört tür ve bir 
alttür verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, birleştirilmiş mitokondriyal 16S rDNA ve COI dizileri 
kullanılarak, gruba ait türlerin evrimsel akrabalıkları ve filocoğrafyaları çalışıldı. DNA dizileri 19 
farklı populasyondan alınan örneklerden edinildi.

Bulgular: Bu amaçla edinilen 266 16S rDNA dizisinden (dördü dışgruplara ve diğerleri içgruba ait) 
65 farklı haplotip saptandı. Aynı şekilde 242 diziden (16’sı dışgrup ve 226’ü P. luschani grubuna 
ait) 85 COI haplotipi saptandı. Filogenetik analizler P. ledereri + (P. tuncayi + P. orbelicus + (P. 
egrigozi + Poecilimon cf. luschani Balıkesir) + (P. birandi + P.luschani)) akrabalığını önerdi. 
Moleküler saat analizleri P. ledereri türünün 1,5 milyon yıl önce ve bu tür hariç diğerlerinin 1,3 
milyon yıl önce son bir ortak atayı paylaştıklarını vermiştir. Aynı analizler P. egrigozi ve Poecilimon 
cf. luschani Balıkesir ile P. birandi ve P.luschani çiftlerinin ayrılma zamanlarının 0,8 milyon yıldan 
sonra olduğunu önermiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu veriler bazında şu değerlendirme olası olmuştur: (i) P. luschani grubu 
Anadolu’daki bir atasak stoktan çeşitlenmiştir. (ii) Grubun çeşitlenmesi Pleistosen dönemi ile 
korelasyon gösterir. (iii) Grubun türleşmesinde Anadolu’nun heterojen topoğrafyası önemli bir rol 
oynamıştır. (iv) P. luschani grubu bazında, Anadolu-Balkanlar faunal alış-veriş Çanakkale Boğazı 
oluşumundan öncedir ve sonrasında kesilmiştir. (v) P. birandi + P. luschani populasyonlarının 
farklılaşması, Demre kaynaklı bir atasal stoktan halkasal bir türleşmeye işaret etmektedir. (vi) Batı 
Toroslar takson çeşitliliği için olduğu gibi genetik çeşitlilikte de sıcak nokta niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Filogeni, filocoğrafya, Poecilimon, P. luschani grubu, Anadolu, Balkanlar


