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spontan tercihlerinin olduğunu ortaya koyarken bu dalga boyu dışındaki uyaran eşleştirmelerinde, 
akromatik ve kromatik ipuçlarının aynı anda sunulması halinde, kromatik ipuçlarının F. cunicularia 
işçileri için, akromatik ipuçlarının ise C. aethiops işçileri için daha güçlü bir uyaran olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. 

Sonuç: Spektrumun UV ve yeşil bölgelerinde gerçek renkli görme yeteneğine sahip oldukları 
gösterilen her iki türe ait işçilerin, akromatik ve kromatik ipuçları söz konusu olduğunda farklı 
performanslar sergilemeleri, her iki türün farklı aktivasyon ritimlerine sahip olmaları ile yakın 
ilişkili olup sahip oldukları fotoreseptörlerin duyarlılıklarında olası farklılıklara işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Camponotus aethiops, Formica cunicularia, nokturnal ve diurnal renkli 
görme

Teşekkür: Bu çalışma, Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE ve Prof. Dr. Martin GIURFA’nın 
yürütücülüğünü üstlendiği TUBITAK-PIA BOSPHORUS 109T588 No’lu proje tarafından 
desteklenmiştir.
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Amaç: Tür sayısı bakımından büyük çeşitliliğe sahip Odocnemis Allard, 1876 (Coleoptera: 
Tenebrionidae) cinsi Anadolu ve Trakya’da birçok endemik türe sahiptir. Türlerin çoğunluğu 
supalpin zondan tanımlanmıştır ve tür tanımlamaları ve sınırları genel morfolojik karakterlere 
dayandırılmıştır. Ayrıca yüksek tür çeşitliliğine sahip olan cinse dahil türler Anadolu ve Trakya’daki 
coğrafik dağılışlarına göre de farklı tür gruplarına ayrılmıştır. O. anatolicus tür grubu Batı Toroslar ve 
Göller Bölgesinde dağılış gösteren O. anatolicus, O. perarmatus, O. nasreddini, O. svetlanae ve O. 
malgorzatae türlerini kapsamaktadır. Grubun filogenisi ile ilgili bir bilginin bulunmayışı nedeniyle tür 
tanımları ve grubun monofilisi henüz test edilmemiş hipotezlerdir. Bu çalışmanın amacı moleküler veri 
setlerini tür sınırlamasında kullanarak ‘anatolicus’ tür grubunun filogenisini yeniden oluşturmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Parsimoni ve Bayesian yaklaşımıyla gerçekleştirilen filogenetik analizler, 
sırasıyla 829 ve 821 bç içeren mitokondiyal cox1 ve nuklear Mp20 lokuslarında uygulanmıştır. 
Her iki gen bölgesi için haplotip ve nukleotid seviyesindeki çeşitlilik DNAsp 4.50.3 (LIibrado 
and Rozas, 2009) ve haplotip ağları TCS 1.21 (Clement et al. 2000) kullanılarak oluşturulmuştur. 
Parsimoni analizleri (MP) PAUP 4.0610 (Swoffard 2002) kullanılarak ve Bayesian analizler 
MrBayes 3.1.2 Ronquist & Huelsenbeck, 2003 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Zaman 
ağaçları BEAST 1.52 Drumond & Raumbaut, 2007 kullanılarak elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamında incelenen türler nukleotid çeşitliliği ve haplotip sayısı bakımından 
büyük farklılıklara sahiptir. Bu durum genel olarak cox1 ve Mp20 lokuslarında tutarlılık 
göstermektedir. Mp20 lokusunda toplam 15 segregasyon gösteren bölge ve toplam 13 haplotip, 
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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.

Anahtar Kelimeler: Odocnemis anatolicus, Mp20, cox1, moleküler filogeni

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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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.

Anahtar Kelimeler: Filogeni, filocoğrafya, Anterastes, A. babadaghi grubu, Anadolu


