
Türkiye do¤as› farkl› iklimsel ve jeolojik
özellikleriyle çok farkl› canl› türlerine ev sahip-
li¤i yap›yor. Bu canl›lar›n bir k›sm› dünyan›n
di¤er bölgelerinde de görülürken, bir k›sm›
yaln›zca ülkemizde yafl›yor. Bilindi¤i gibi canl›-
lar›n çeflitlili¤ini, s›n›fland›r›lmalar›n› biyolog-
lar araflt›r›yor. Yeni bir canl› türü bulununca ya
da var olan bir canl› yeniden tan›mlan›nca, ye-
ni ve özgün bir adland›rma yap›lmas› zorunlu.
Ancak, yeni bir tür tan›mlama sistematik biyo-
lojide en zor çal›flmalardan biri. Konuyu ve ça-
l›fl›lan türü çok iyi bilmek gerekli. Üstelik tür-
ler, efleysel farkl›l›k, yafl grubu, mevsimsel
farkl›l›k gibi çok say›da farkl› özellik gösterebi-
lirler. Örne¤in, yaz›n koyu renkli olan bir türün
k›fl›n aç›k renkli olmas›, tavuskuflunun erke¤iy-
le diflisinin d›fl yap›lar›n›n farkl› olmas› gibi.
Tür, bilimsel olarak “do¤al koflullar alt›nda
çiftleflip, do¤urma becerisi olan yavrular mey-
dana getiren populasyonlar” anlam›na gelir.
Türler birbirine morfolojik olarak çok benzese
de, çiftleflip do¤urma becerisi olan yavrular
meydana getirmedi¤i sürece ayn› tür olarak
kabul edilmezler. Bunun için yap›lan çal›flmala-
r›n çok dikkatli yap›lmas› gerek-
li. Yeni bir türün adland›r›lmas›
için de¤iflik yöntemler var. Türü
tan›mlayan araflt›r›c›, örne¤i el-
de edenin ad›n›, türün yaflad›¤›
bölgenin ad›n› verebilir. Bu ad-
land›rmalarda kelime bilimsel
dil Latincenin eklerinden de ala-
rak uygunluk sa¤lan›r. Adland›r-
malarda, ilgili konularda önem-
li araflt›rmalar yapm›fl bilima-
damlar›n›n ad› da verilebilir.
Buna en iyi örneklerden birisi,
ülkemizin zooloji bilimine
önemli oranda katk›lar yapm›fl
Prof. Dr. Ali Demirsoy. Uzman-
l›¤›n› çekirgeler üzerine yapan
Demirsoy’a, bulunan yeni tür-
lerden, çok say›da “demirsoy”
ad› verilmifl. Konuyla ilgili daha
genifl bilgi almak için Prof. Dr.
Ali Demirsoy’u, çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ü Hacettepe Üniversi-
tesi Biyoloji Bölümü’nde ziyaret
ettik. Demirsoy, ülkemizdeki bi-
yoçeflitlilik çal›flmalar›n›n geç
bafllad›¤›n›, ancak son zaman-
larda yetiflen araflt›rmac› say›s›-
n›n artt›¤›n› ve çok iyi çal›flma-

lar›n ç›kt›¤›n›n belirtti. Önümüzdeki y›llarda da
Türk araflt›rmac›lar›n›n tan›mlad›¤› tür say›s›n-
da, dolay›s›yla “demirsoyus, demirsoyi” gibi
adland›rmalar›n, önemli oranda art›fl olaca¤›n›
belirtti. Bu say›m›zda bu türlerden üç tanesini
inceleyece¤iz. 

Demirsoyus salmani. 
Bu türün özelli¤i yaln›zca tür ad›n›n de¤il,

cins ad›yla birlikte Türk araflt›r›c›lara verilme-
si. Dolay›s›yla yeni bir cins tan›mlanmas› arafl-
t›rman›n niteli¤ini art›r›yor. Bu çekirge türü,
tuz oran› yüksek topraklarda, düflük rak›ml›

yerlerde yafl›yor. Banu Yal›m, Deniz fiirin, Meh-
met Taylan ve Battal Ç›plak adl› araflmat›rma-
c›lar bu türü Belek (Antalya) s›n›rlar› içinde
bulmufllar. Yaklafl›k 2 cm boyunda olan bu çe-
kirge çay›rl›k ve otluk alanlarda yafl›yor. Ben-
zer türleri gibi otçul olarak besleniyor ve bir

etçile de av oluyorlar.

Prozercon demirsoyi
Bu tür toprakta yaflayan bir akar.
Raflit Urhan ve Nuret Ayy›ld›z ad-
l› araflt›rmac›lar Artvin’in fiavflat
ilçesi, Karaköy Köyü’nde, bahçe-
lik bir yerde yosunlar›n üzerinde
bulmufllar. Bu tür, genelde orga-
nik maddenin bol oldu¤u, humus-
lu topraklarda yaflar. Toprakta ya-
flayan di¤er küçük canl›larla bes-
lenir. Vücudun uzunlu¤u 360 µm,
geniflli¤iyse 280 µm kadar (1
mm = 1000 µ) olur. 

Drusus demirsoyi
Bu tür, Füsun Sipahiler taraf›n-
dan, Yedigöller’de (Bolu) bulun-
mufl. Larva ve pupa dönemlerini
suda geçiren ve bu s›rada besle-
nen bu hayvanlar, erginleflince
beslenmezler. Erginlefltikten son-
raki tek amaçlar› üremektir ve 1-
2 ayl›k bir süre içinde bunu ger-
çeklefltirirler. Boylar› 7-8 mm ka-
dar olur. Kufllara, kurba¤alara,
yarasalara av olurlar.
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