
NİŞ  KAVRAMI



• Ekolojik niş organizmanın “ekolojik boşluğunu” 
tanımlar.
o Kaynak
o Çevresel tolerans
o Ekolojik rol

Ekolojik niş türün popülasyon büyümesini sınırlayan temel faktörlerin ne olduğunu
anlamamızı sağlar.

Türün coğrafi dağılımını etkileyen faktörlerin neler olduğunu anlamamızı sağlar.



Grinnell  Niş Kavramı (1917)

Elton  Niş Kavramı (1927)

Habitat  bakış açısı olarak da  bilinir.  Türün yaşadığı yer olarak tanımlanır.

Fonksiyonel bakış açısı olarak da  bilinir.  Trofik pozisyon üzerine
kurgulanmıştır.



Çok Boyutlu Niş Kavramı (Hutchinsonian)



Temel Niş – Gerçek Niş

Türlerin dağılımın açıklanmasında bu iki terimin hangisi etkilidir?



• TAKSONOMİ NEDİR?
• EN BİLİNEN TÜR TANIMLARI:

o Morfolojik tür tanımı
o Biyolojik tür kavramı (Mayr 1942)
o Evrimsel tür kavramı
o Filogenetik tür kavramı

• Monofiletik gruplar ve ortak ata,
• Apomorfik karakterler,
• Birbirinden ayrılabilir karakter değişimleri…



A B C D E



• Tür nedir?
o Morfolojik tür kavramının temel dayanağı nedir?
o Biyolojik tür kavramının temel dayanağı nedir?
o Filogenetik tür kavramının temel dayanağı nedir?
o Evrimsel tür kavramının temel dayanağı nedir?



• Biyolojik tür tanımının tartışılmasının nedenleri…
o Eşeysel üreyen organizmalara uygulanıyor.
o Sadece üreme birlikteliği kriteri var ve üreme izolasyonunun hangi

derecesinin türleri ayırmada yeterli olduğu üzerine bir tartışma yok.
o Tanım sadece güncel popülasyonları ayırırken atasal popülasyonların tür

statüsünün değerlendirilmesi için yeterli görünmüyor.
o Hibridler…





Corvus corone Corvus cornix

HİBRİD



• Filogenetik sistematik nedir?
o Kladistik, filogenetik sistematiği ifade edebilir.
o Kladistik sadece ortak ata ile ilişkili grupları ifade eder.
o Türemiş karakterler… “Apomorfik karakterler”

• Apo – (-den uzak), ve morph – form, yani “atasal durumdan uzak”



A B

MONOFİLETİK  GRUP





• Türleşme, türlerin oluşma sürecidir.
o Allopatrik türleşme
o Simpatrik türleşme
o Parapatrik türleşme

Türleşme…



• Allopatrik türleşme – Popülasyonların fiziksel olarak
ayrılmasını esas alır. 

Türleşme…



Türleşme…

• Allopatrik türleşme – iki önemli etken gen 
akışının duraklamasına ve/veya kesilmesine
neden olur. 
o Atasal popülasyondaki bireylerin dispersal kabiliyeti…
o Vikaryans etkisi…

• Bir nehirin akış şeklinin değişmesi,
• Lav akıntısı,
• İklimsel farklılık,
• Coğrafi ayrımlar – dağ silsilesinin gelişimi…



Türleşme…

• Dispersal yoluyla coğrafi izolasyon:
o Hawaii Adaları’ndaki Drosophila cinsine ait

meyve sinekleri ana karadan adaları kolonize
etmiş ve 500’den fazla endemik tür adalarda
türleşme sürecine maruz kalmıştır.



• Dispersal yoluyla coğrafi izolasyon:
o Hawaii Adaları’ndaki Drosophila cinsine ait

meyve sineklerinin atası tek bir adayı kolonize
etmiş, farklı habitatlarda atadan ayrılmalar olmuş
ve her tür farklı adayı kolonize etmiş olabilir. 
Kurucu Hipotez

o Bir diğer hipotez adaların jeolojik olarak ayrılması
ve sonrasında her bir adada farklı türleşme
süreçlerinin işlemesidir.

Türleşme…



• Vikaryans etkisi:
o Pirene Dağları’nın yeşil ağaçkakan

popülasyonları ikiye ayırması. İber yarım adası
yeşil ağaçkakanı ile Avrupa yeşil ağaçkakanı
ortak ataya sahipken, coğrafi bir bariyer bu
türlerin ikiye ayrılmasına neden olmuşolabilir…

Türleşme…



Türleşme…



• Simpatrik türleşme – Gen akışının kesilmesi
için coğrafi bariyere ihtiyaç yoktur. 

Türleşme…



• Parapatrik türleşme –
o Gen akışının kesilmesi için coğrafi bariyere ihtiyaç

yoktur. Sürekli bir popülasyonda rasgele
çiftleşmeler yerine tercihli çiftleşmeler söz
konusudur.

Türleşme…
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geographical variation (Table 2). For the 14 popula-
tions represented by four or more individuals, 93% of
the total genetic variance was distributed among the
samples; only 7% of the total genetic variance was
distributed within populations. That is, most of the
genetic variation was attributable to geography. We
investigated the major sources of this variation using
a series of hierarchical analyses. As indicated in
Table 2, essentially all of the variation among
the 14 populations exists at the level of variation
among four regions: North Africa, Iberia, Europe and
Iran.

In addition to the dominant fraction of the total
genetic variation distributed among regions, sub-
stantial portions of the residual, within-region,
variation was still distributed among populations
within regions (Table 2); this indicates that, within
regions, there was additional isolation and reduced
gene flow, although of a much smaller absolute mag-
nitude than the primary, four-region effect. We
investigated the significance and magnitude of this
phenomenon by comparing genetic and geographical
differences.
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Figure 4. Minimum-length network of ND2 haplotypes for green woodpeckers. Parsimony bootstrap proportions for the
three major clades are shown below the branches; the numbers of inferred steps between clades are indicated on
the branches. Major haplotype groupings are indicated by different colours; the area of each circle is proportional to the
haplotype frequency. Black dots indicate the inferred position of unobserved haplotypes within clades.

Table 2. Hierarchical estimates of among-population
components of genetic variance (Gst) for the green wood-
pecker complex, based on ND2 sequences of mitochondrial
DNA (mtDNA). Bootstrap 95% confidence intervals and
number of populations sampled within regions are shown
in parentheses

Hierarchy
Gst (95% confidence
interval)

Among 14 populations 0.93 (0.93–0.96)
Among three regions [North

Africa/Iberia/Eurasia]
0.89 (0.88–0.93)

Among four regions [North
Africa/Iberia/Europe/Iran]

0.92 (0.90–0.94)

Between Europe [except
Iberia] and Iran

0.42 (0.36–0.61)

Among populations within regions
North Africa (2) 0.22 (0.15–0.63)
Iberia (2) 0.19 (0.12–0.64)
Eurasia [except Iberia] (10) 0.50 (0.50–0.70)
Eurasia [except Iberia and
Iran] (9)

0.38 (0.38–0.62)
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Genetik Çeşitlilik Örüntüleri ile İklim
Değişimi Arasındaki İlişkiler



Moleküler Biyocoğrafya nedir?

§ Moleküler Biyocoğrafya =  Filocoğrafya,

• Bir	  türdeki genetik çeşitliliğin nasıl evrildiğini (filo-‐)	  
ve bu türün coğrafi dağılımının nasıl düzenlendiğini
(-‐coğrafya)	  inceleyen bilim dalıdır.

FİLOCOĞRAFYA  OLARAK  DA  TANIMLANIR.



Filocoğrafya nedir?

§ Filocoğrafya,

• Tür  içinde ve yakın akraba türler arasında gen  
soy  hatlarının coğrafi dağılımından sorumlu
süreçlerin tanımlanması ve analizidir.

• Biyocoğrayanın bir alt  dalı olarak tanımlanabilir.

• Populasyon genetiği ve filogeni arasında bir
köprü görevini üstlenmiştir.



Filocoğrafya:  Genlere zaman ve mekan içinde
bakmak

Filocoğrafya hangimoleküler belirteçleri kullanır?
-‐‑ Organel DNA’sı (mtDNA,  cpDNA)
-‐‑ Çekirdek DNA’sı (nuDNA)



Filocoğrafya: Genlere zaman ve mekan
içinde bakmak

DNA  sekansları kullanılarak gerçekleştirilen filocoğrafi  
çalışmalar türlerin Pleistosen tarihlerini ortaya

koymaktadır.
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