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Sonuç: Bu araştırmada tespit edilen Falcolipeurus ve Coloceras cinsleri ile Menacanthus orioli, 
Laemobothrion vulturis, Philopterus fringillae, Brueelia apiastri, Brueelia munda, Degeeriella 
nisus, Falcolipeurus quadripustulatus, Coloceras piageti ve Coloceras israelensis (Tendeiro, 1974) 
Türkiye’deki kuşlardan ilk kez bildirilmiştir. Normalde Kaya güvercinlerinde bulunan Columbicola 
columbae’ye Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus)’da ilk kez rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bit, Phthiraptera, Kuş, Kanatlı hayvan, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmiştir (BAP Proje No: 11401042). Etik Kurul Karar Numarası: Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 2011/011
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Tabanus bromius L. Grup (Diptera: Tabanidae)
Türlerinin Kladistik Analizi 

Şükrü Koray Doğan, Ferhat Altunsoy, M. Yakup Afacan
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Eskişehir, skoraydogan@gmail.com

Amaç: Morfolojik ve Moleküler verilere bağlı olarak 18 adet Bromius gruba (Diptera: Tabanidae) 
ait örneğin kladistik analizi yapılarak aralarındaki hiyerarşik ilişkinin değerlendirilmesi.

Materyal Metod: Materyal olarak kullanılan bromius grup örnekleri (Tabanus bromius Linnaeus 
1761, T. briani Leclercq 1962 , T. regularis Jaennicke 1866, T. darimonti Leclercq 1964 , T. miki 
Brauer 1880, T. indrae Hauser 1939 , T. armeniacus Kröb 1928, T. tergestinus Egger 1859, T. 
karaosus Timmer 1984, T. hissaricus Baratov 1962 , T. maculicornis Zetterstedt 1842 , T. armenicus 
Szilády 1926, T. hauseri Olsufjev 1967 , T. laetetinctus Becker 1913 , T. semenovi Olsufjev 1937 , 
T. geminus Szilady 1923, T. canipalpis Bigot 1892, T. terterjani Andreeva & Dolin, 1982) Anadolu 
Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi’nden sağlanmıştır. Bu türler belirlenen 40 adet morfolojik 
karakter doğrultusunda tek tek incelenmiştir. Satırlara türler, sütunlara karakterler gelecek 
şekilde bir veri matrisi oluşturulmuştur. Veri matrisinde eğer incelenen karakteri o tür taşıyorsa 
“1” ile kodlanırken, karakteri taşımaması durumunda “0” ile kodlanmıştır. Karşılaştıralamayan 
karakterler ise “?” ile kodlanmıştır. Diğer taraftan örneklerden izole edilen total genomik DNA 45 
farklı primer ile çoğaltıldıktan sonra jelde yürütülmüş ve oluşan DNA bantları karşılaştırılmıştır. 
Gözlenen bantlarda tespit edilen bantlar için “1” olmayan bantlar için “0” verilmiştir. Daha sonra 
elde edilen veri matrisleri ile bir benzerlik matrisi oluşturulmuştur. Bunun için NTSYS pc 2.02i 
programı kullanılmıştır. Yine aynı programın yardımıyla elde edilen bu benzerlik matrisini anlamlı 

hale getirebilmek için UPGMA (unweighted pair-group method analysis) metodu kullanarak 
filogenetik ağaç oluşturulmuştur. Oluşan filogenetik ağaca göre türler arasındaki hiyerarşik ilişki 
değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.

Bulgular: Karakterlerin türler üzerinde incelenmesi ile bir veri matrisi elde edilmiştir. Daha 
sonra bu veri matrisi ile bir benzerlik matrisi oluşturulmuştur. UPGMA analizi ile bir filogenetik 
ağaç ortaya çıkarılmıştır. Bu filogenetik ağaca göre dört ayrı grup oluşturulmuştur (A, B, C, D). 
Türler verilerin doğrultusunda her biri ayrı bir dalda yer almıştır. Aralarında ki hiyerarşik ilişki 
tartışılmıştır.
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Sonuçlar: Yapılan analizler sonucunda oluşan filogenetik ağaçta 4 ayrı grup oluşmuştur (A, B, C, 
D). A grubu içerisinde Tabanus bromius, T. miki, T. maculicornis, T. briani, T. indrae, T. darimonti, 
T. hauseri, T. tergestinus, T. laetetinctus yer almıştır. Bunlardan T. bromius ve T. miki birbirine 
büyük yakınlık gösterirken T. maculicornis bunlara ayrı bir daldan bağlanarak farklılık göstermiştir. 
T. briani ve T. indrae ise yine benzerlik bakımından aynı dalda ikiye ayrıldılar. Bunlara ayrı bir 
daldan T. darimonti ve T. hauseri bağlandılar ve bu iki tür de birbirine büyük yakınlık gösterdiler. 
En son A grubu içerisinde ayrı bir koldan bağlanan T.tergestinus ve T.laetetinctus türleri yer aldılar. 
Bu iki tür de benzerlik bakımından ayrı dallara ayrılarak büyük farklılık gösterdiler. B grubu 
içerisinde ise: Tabanus regularis, T. canipalpis, T. terterjani, T. armeniacus, T. semenovi türleri 
yer aldılar. T. regularis, T. canipalpis ve T. terterjani aynı kolda yer aldılar. Ancak T. canipalpis 
ve T. terterjani ayrı bir daldan T.regularis’e bağlandılar. Benzerlik bakımından T. canipalpis ve T. 
terterjani neredeyse farklılık göstermeyerek aynı dal içerisinde yer aldılar. C grubu içerisinde T. 
karaosus ve T. armenicus yer aldılar. Bu iki tür ayrı 2 dala ayrılarak C grubu içerisine yerleştiler. D 
grubu içerisinde ise T. hissaricus ve T. geminus yer aldılar. Bu iki tür de yine ayrı iki dala ayrılarak 
farklılık gösterdiler. Tüm sonuçlar değerlendirilerek gruba bağlı türler arasındaki kladistik ilişkiler 
değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Filogeni, Filogenetik analiz, Kladistik analiz, Tabanus, bromius grup
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Amaç: Türkiye’nin rafignathoid akar faunasını belirlemek ve bu hayvanların Türkiye’deki 
dağılımlarına katkıda bulunmak amacıyla Erzurum ve Erzincan illerimizden toplanan ağaç kabuğu, 
döküntü, liken, yosun ve gübrede yaşayan rafignathoid akarlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli yaşama alanlarından ağaç kabuğu, döküntü, yosun, liken ve gübre 
örnekleri alındı. Örnekler naylon torbalara konularak etiketlenip laboratuara getirildi ve 11 watt’lık 
ışık kaynağı kullanılarak Berlese hunilerinden oluşan düzenekte ayıklama işlemine tabi tutuldu. 
Daha sonra %70’lik etil alkol içeren şişelerde toplanan akarlar petri kaplarına boşaltılarak stereo 
mikroskop altında pipet ve iğneler yardımıyla ayıklandı. Ayıklanan örneklerin ağartılması ve 
temizlenmesinde %30-60’lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik incelemeler, Hoyer ortamında 
yapıldı. Teşhisleri tamamlanan örneklerin özgün şekilleri çizildi, çeşitli organlarının ölçümleri 
yapıldı, tanımları gözden geçirildi, yaşama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yayılışları verildi. Işık 
mikroskobunda incelenmesi tamamlanan örnekler muhafaza edilmek üzere içinde %70’lik alkol ve 
1-2 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi.

Bulgular: Erzurum ve Erzincan illerinden toplanan rafignathoid akarlar değerlendirilmiş ve bu 
örneklerden Caligonellidae, Cryptognathidae, Raphignathidae ve Stigmaeidae familyalarına ait 
toplam 22 tür tespit edilmiştir. Bunlar Caligonella humulis, Neognathus terrestris, Cryptognathus 
lagena, Favognathus acaciae, Eustigmaeus jiangxiensis, E. segnis, E. vacuus, Mediolata petilus, 


