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Amaç: İnsan aktivitelerinin çevrede yarattığı yıkımın bir sonucu olarak, pek çok ekosistemde 
büyük ve sürekli populasyonların küçük ve izole populasyonlar halini almaya başlaması ile son 
zamanlarda habitat kayıpları ve parçalanmalar konusu populasyon genetiği ve koruma genetiği 
içinde ayrı bir ilgi odağı haline gelmiştir. Bu çalışmada tersiyer döneme ait relikt endemik türler 
olan Berchemiella wilsonii var. pubipetiolata ve Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis 
örnekleri üzerinden populasyonların parçalanma sürecine neden ve nasıl girdiği, bu süreçte nelerin 
gerçekleştiği ve populasyonların parçalanma sonrası genetik yapılarının beklenilenlerin aksine 
nasıl şekillendiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Daha önceki çalışmalarda B. wilsonii (Kang ve ark. 2005) ve L. orientalis 
(Göçmen Taşkın ve ark. 2010)’e ait parçalanmış populasyonlarda çok sayıda izoenzim lokusunda 
elde edilmiş olan bulgular değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Bulgular: Aralarında çok az ya da hiç gen akışı olmayan küçük populasyonlar genetik sürüklenme-
nin en güçlü şekilde işlediği populasyonlardır. Genetik sürüklenme rastgele fiksasyon ve heterozi-
gotluğun azalmasıyla sonuçlanır. Fikse hale gelen alellerden bazıları, zararlı resesif aleller ise bi-
reyin uyum gücü düşer. Uyum gücünde genetik sürüklenme ile ortaya çıkan bir düşüş soyiçi üre-
me depresyonunu akla getirir. Populasyonlar genetik çeşitliliklerini yitirdikçe soyiçi üreme depres-
yonunun olumsuzluklarını yaşamaya başlamıştır. Soyiçi üreme depresyonu bireysel üreme başarı-
sını düşürür. Populasyon büyüklüğündeki devamlı düşüş, daha fazla sürüklenmeye ve bu da daha 
kötü sonuçları olan bir soyiçi üreme depresyonuna yol açar. Böylelikle parçalanmış populasyonlar 
yok olma girdabına girerler. Ancak, B. wilsonii ve L. orientalis örneklerinde olduğu gibi pek çok 
populasyon yukarıda bahsedilen genellemelere uymayıp yüksek oranda heterozigotluk gösterebil-
mektedir.

Sonuç: İnsanoğlunun doğa üzerindeki tahrip edici etkisinin önüne geçilmesi ne yazık ki pek de 
mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte Young ve ark. (1996)’nın işaret ettikleri gibi, habitat 
parçalanmalarının türler üzerindeki genetik sonuçları henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir ve 
bu alanda çok daha fazla sayıda araştırmaya gereksinim duyulmaktadır. 
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