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material from the Oligocene and Miocene of western North America. The second species is most 
similar to the modern North American species Mahonia nervosa, which is the only modern New 
World representative of the infrageneric group Orientales. Based on the geographical distribution, 
stratigraphic range, and taxonomic affinities of Cenozoic Mahonia species, we show that the genus 
Mahonia originated in western North America and subsequently migrated to western Eurasia across 
the North Atlantic. Although Mahonia is not native to western Eurasia today, it was very diverse 
during the Oligocene to Pliocene and went extinct only during or after the cold phases in Europe. 
Remarkably, although Mahonia is widely distributed in Southeast Asia, today, no fossils are known 
from this area. The modern diversity in this region may be the result of immigration from both 
western Eurasia and North America.

M. grimmii T. Güner & Denk

Early Miocene to middle Miocene. Güvem Formation, Burdigalian; Soma Formation, late 
Burdigalian–early Langhian; Eskihisar Formation, Sekköy Member, Langhian; Ören–Karacaağaç 
south of Milas, late Burdigalian to early Langhian.

M. somaensis T. Güner & Denk

Middle Miocene (late Langhian to early Serravallian). Soma Formation above the second coal 
seam.

Key words: Mahonia Group Orientales, Mahonia Group Occidentales, Himalayan corridor, North 
Atlantic land bridge, Eurasia, North America.
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Amaç: Ülkemizde daha önce çalışılmamış bir gal arısı türü olan Andricus infectoria’nın İç ve Batı 
Anadolu populasyonlarındaki genetik varyasyon ile mevcut genetik çeşitliliğin bu populasyonlardaki 
dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Karabük, Sakarya, Nevşehir, Afyon, Bolu, Yozgat ve Çankırı illerinden 2010-
2011 yıllarında yapılan arazi çalışmalarıyla toplanan bireylerden total DNA izolasyonu yapılmıştır. 
Elde edilen DNA örnekleri %1 lik agaroz jelinde bir moleküler markör ile kontrol edilmiş ve mt19 
5´-GAAATTTGTGGAGCAAATCATAG-3´ ve mt22 5´-TCAACAAAGTGTCAGTATCA-3´ 
primer çifti kullanılarak mitokondriyal ATPase 8, 6 ve COIII genlerinin 1800 bç lik kısmı PZR ile 
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çoğaltılmıştır. Amplifiye edilen gen bölgesinin Hymenoptera türlerinde yaygın olarak kullanılan 
HinfI, HindIII, HaeIII ve EcoRI restriksiyon enzimleriyle kesilmesi sonrasında kesim bölgeleri 
tespit edilmiş ve haplotipler belirlenmiştir. Kompozit haplotipler ile haplotip frekans verileri REAP 
programına aktarılarak genetik çeşitlilik (haplotip ve nükleotid çeşitliliği) hesaplanmıştır. Ayrıca, 
veri seti PHYLIP programıyla filocoğrafik olarak da analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. 

Bulgular: Toplam 7 populasyondan 42 A. infectoria bireyinde 11 farklı kompozit haplotip (H1- 
H11) belirlenmiştir. Bunlardan 6 haplotip sadece bir populasyonda ve bir bireyde bulunmuştur 
(singleton). Toplam 11 haplotipden H2 ve H6 8’er bireyle frekansı en yüksek iki haplotiptir, ancak 
bunlardan H1 iki farklı lokasyonda (Karabük ve Bolu) gözlenmiştir. Restriksiyon kesim örüntüleri 
olarak ele alındığında HaeIII 4, HinfI 3, HindIII ve EcoRI ikişer kesim bölgesine sahiptir. Haplotip 
çeşitliliği açısından sırasıyla Karabük (N

hap
=5), Yozgat (N

hap
=4) ve Sakarya (N

hap
=2) haplotipe 

sahipken diğer populasyonlarda tek tip haplotip bulunmuştur. Andricus infectoria’da tür içi ortalama 
haplotip çeşitliliği p

hap
=0.50 ve nükleotid çeşitliliği p= 0.145 olarak hesaplanmıştır.

Çalışılan populasyonlararası nükleotid farklılaşması ise %7.3 olarak belirlenmiştir. Bunlardan 
Yozgat populasyonu Bolu ve Sakarya populasyonlarından en fazla farklılaşmış populasyon 
olarak belirlenmiştir (Yozgat / Bolu D= 0.201 ve Yozgat / Sakarya D=0.195). PHYLIP programı 
kullanılarak elde edilen NJ ve UPGMA benzer ağaçları vermiş ve coğrafik olarak anlamlı klad 
yapıları ortaya koymuştur. 

Sonuç: Ülkemizde ilk defa çalışılan A. infectoria türünün, bir ön çalışma niteliğinde elde edilen 
verilerinin analizleri, populasyon sayısı az olsa bile oldukça fazla bir genetik çeşitlilik sergilemektedir. 
Genetik varyasyonun populasyonlar bazında dağılımı en yüksek çeşitliliğin Yozgat ve Karabük 
populasyonlarında bulunduğunu, bunu takiben çalışılan diğer populasyonların da önemli bir genetik 
çeşitliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar bazı populasyonlardaki 
genetik çeşitliliğin dağılımının coğrafik olarak anlamlı olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Andricus infectoria, ATPases 8, 6, COIII, nükleotid çeşitliliği, haplotip çeşitliliği.
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Amaç: Mitokondriyal DNA kısmi 16S rRNA geni dizisine dayalı olarak Türkiye denizlerinde 
dağılım gösteren Diplodus türlerinin genetik tespiti ve aralarındaki filogenetik ilişkiler belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye denizlerinde dağılım gösterdikleri bilinen tercihen 5 farklı 
istasyondan Diplodus annularis, Diplodus vulgaris, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus ve 
Diplodus cervinus türlerine ait toplam 67 bireyin örneklenmesini takiben her bir örnekten Genomik 
DNA izolasyon kiti vasıtasıyla DNA eldesi gerçekleştirilmiştir. Tarafımızdan bu çalışma için 
tasarlanan primerler kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniği yardımıyla16S rRNA 
geninin 540 bç’lik kısmı artırılmıştır.

Elde edilen DNA dizilerinin mukayesesi DNASTAR programı, haplotip ve nükleotid çeşitliliği 


