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ÖZET
Bu araştırmada, Lythrum salicaria L. taksonunun Kütahya ili Porsuk Nehri kenarında yayılış gösteren populasyonlarının
alt ve üst yaprak sertlikleri ile bazı böcek türlerinin beslenmeleri arasındaki ilişki tepe tacı kapalılığı ana etken olmak
üzere araştırılmıştır. Lythrum salicaria populasyonlarını istila eden toplam böcek sayısı ile tepe tacı kapalılığı (%)
arasında negatif (-) bir ilişkinin olduğu (r = -0,94), tepe tacı kapalılığı yüzdesi arttıkça, Lythrum salicaria
populasyonlarının gövde ve yapraklarında yayılış gösteren toplam böcek sayısının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca alt (r =
0,33) ve üst yaprak (r = 0,42) sertliklerinin (gr) artması ile, Lythrum salicaria populasyonlarının gövde ve yapraklarını
istila eden toplam böcek sayısının da arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Böcek beslenmesi, tepe tacı kapalılığı, Porsuk Çayı, Kütahya.

THE EFFECTS OF Lythrum salicaria L. LEAF TUOGHNESS
ON FEEDING OF SOME INSECT GROUPS
ABSTRACT
In this study, the connection between upper-lower leaf toughness and insect feeding in populations of Lythrum salicaria
L. taxon, spreading along the Porsuk River, Kütahya have been examined, considering canopy coverage as main factor.
It has been determined that there is a negative (-) relation between total number of insects and canopy coverage (%) (r =
-0,94); the more canopy coverage has increased, the less the total number of insects that spreading on the stem and
leaves of Lythrum salicaria populations has decreased. Moreover, with the increase of lower (r = 0,33) and upper leaf (r
= 0,42) toughness (gr), it has been determined that the number of total insects invading the stem and leaves of Lythrum
salicaria populations has also increased.

Keywords: Insect feeding canopy coverage, Porsuk River, Kütahya.

1. GİRİŞ
En önemli ekosistemlerden biri olan sulak alanlar dünya üzerinde 3,8 milyon kilometre karelik alanı kaplamakta
olup, önemli bir kısmı Kuzey Amerika ve Eski Rusya’nın kuzey bölümünde yer almaktadır. Günümüzde sulak
alanlar çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaktadır. Bu nedenlerin başında sulak alanların tarım amaçlı
kullanılması gelmektedir. Ayrıca baraj ve yol yapımı, madencilik, erozyon ve kuraklık gibi etkenlerden dolayı da
bu alanlarda önemli kayıplar meydana gelmektedir. Tüm bu saymış olduğumuz sebeplerden dolayı sulak
alanların Amerika’da %53’ü, Avustralya’da %50’si, Çin’de %60’ı ve Avrupa kıtasında %90’ı kayba uğramıştır
[1]. Yukarıda belirtilen nedenlerin dışında, Amerika, Kanada ve son yıllarda ülkemizdeki sulak alanların ve buna
bağlı doğal hayatın yok olmasının diğer bir nedeni de, bu habitatlarda yayılış gösteren Lythrum salicaria L.
(Lythraceae) türüdür [2, 3, 4, 5, 6 ve 7]. Amerika ve Kanada’da da bitkinin kontrolsüzce yayılış göstermesi ve
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doğal hayata verdiği tahribat nedeniyle daha çok bitkinin taksonomik [8 ve 9], biyolojik ve korolojik [10],
fizyolojik [11 ve 12], genetik [13, 14 ve 15] ve ekolojik [16, 17 ve 18] özellikleri üzerine araştırmalar
yoğunlaştırılmıştır. Araştırmamızın materyalini oluşturan L. salicaria ile ilgili olarak "Flora of Turkey and the
East Aegean Islands" eserde verilen deskripsiyona göre, ülkemizde bu takson; kalın gövdeli, dik gelişme
gösteren, yoğun tüylü, çok yıllık, ot veya çalılardır. 20 - 180 cm boyunda, göl ve dere kenarları, su arkları ve
nemli çayırlarda 1400 m’ye kadar yayılış gösterir. Çiçek rengi kırmızı - mordur. Çiçekleri tek veya bazen birleşik
terminal başaktır. Dik gövdenin uç kısmındaki çiçeklerin açma zamanı Haziran - Eylül aylarıdır. Ovaryum üst
durumlu, meyve kapsüldür. Tek bir bireyin ürettiği tohum sayısı oldukça fazladır (Antalya: 20.682; Bilecik
11.511; Eskişehir: 11.949; Kütahya: 10.437 tohum/birey) fakat tohumlar endosperm içermezler. Tıbbi olarak
kanamaları durdurma özelliği vardır. Aynı zamanda hemoroit, ishal ve dizanteri tedavilerinde kullanılmaktadır.
Yem değeri yoktur [19 ve 20].
L. salicaria ülkemizde olduğu gibi, dünya üzerinde de oldukça geniş yayılış alanlarına sahiptir. Avrupa-Asya
kökenli olan bu taksonun doğal yayılış alanları, batıda İspanya’dan başlayıp tüm Avrupa, eski Sovyetler
Birliğinin iç kesimlerinden doğuda Amur nehrine, Kuzeyde İskandinav ülkelerinden başlayıp güneyde İtalya,
Yunanistan, Balkanlar ve Hazar Denizi, Moğolistan ve Çinin kuzey kesimlerine uzanmaktadır [2, 21ve 22]. L.
salicaria yukarıda sınırları çizilen doğal yayılış alanları dışında Avrupa-Asya orijinli olmasına rağmen
Amerika’nın kuzey bölgelerinde ve Kanada’da oldukça geniş yayılış göstermektedir. L. salicaria tohumlarının,
1800’lü yılların başında Amerika kıtasına, Avrupa’ya ithalat ve ihracat yapmak için gidip gelen Amerikan
gemileri aracılığıyla gelmiş ve kısa zamanda kıtanın kuzey bölgesini hakimiyeti altına almıştır. Özellikle
çiçeklerinin kırmızı-mor rengi nedeniyle tüm bahçelere, parklara peyzaj amacıyla dikilmiş, fakat bitki zamanla
içinde bulunduğu habitatta baskın duruma gelmiştir [23, 24, 25, 26 ve 27].
Kuzey Amerika’da nehir kenarlarında ve sulak arazilerde tek tür olan L. salicaria, bu habitatlarda gelişebilen
diğer bitki türlerinin yayılışlarını sınırlandırarak doğal hayatı tehdit etmektedir. Bitkinin geniş yayılış
göstermesinin nedenlerinin başında, çok sayıda tohum üretmesi ve vejetatif organlarıyla da çoğalabilme
yeteneğinin oldukça yüksek olması gelmektedir [28, 29, 30 ve 31]. Yayılış gösterdiği alanlar yakılarak, kökleri
tek tek elle sökülerek, herbisitler kullanılarak ve bitkinin predatörü olan böcek türlerinden de yararlanılarak farklı
mücadele yöntemleri denenmesine rağmen kontrolsüzce yayılışına engel olunamayan L. salicaria türü [32, 33, 34
ve 35], son yıllarda ülkemizde, özellikle nehir ve göl kenarlarında yayılış gösteren çok yıllık bitkilerin tarım
amaçlı arazi açmak için tahrip edilmesi sonucu sulak alanlarımızda baskın hale gelmeye başlamıştır.
Bitkinin kontrolsüzce yayılışının engellenmesinde en etkili yöntemlerden biri, L. salicaria’nın kök, gövde ve
yapraklarıyla beslenen herbivor böcekler olmuştur. L. salicaria’nın biyolojik kontrolü için 1987’de detaylı
çalışmalar başlatılmış ve Avrupa’daki 120 bitki yiyen böcekten L. salicaria’ya özel 6 tane tür bu bitkinin
kontrolü için ümit verici türler olarak seçilmiştir [31, 32 ve 33]. Bu türler, L. salicaria’nın depo dokularıyla
beslenen Curculionidae (Coleoptera) ait Hylobius transversovittatus Goeze, yaprakları ile beslenen
Chrysomelidae (Coleoptera) ait Galerucella calmariensis L. ve Galerucella pusilla Duftschmit, çiçekleri ile
beslenen Brentidae (Coleoptera) ait Nanophyes marmoratus Goeze ve Nanophyes brevis Boheman, ve
Cecidomyiidae (Diptera) ait Bayeriola salicariae Kieffer’dir [36, 37 ve 38].
Bu araştırmada, Porsuk Nehri (Kütahya) kenarında doğal yayılış gösteren L. salicaria populasyonlarında
belirlenen böcek türleri ile, bu bitkinin yayılışında önemli bir etken olan tepe tacı kapalılığı ve buna bağlı yaprak
sertliği arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2. 1. Çalışma Alanı
Porsuk Çayı, Kütahya il sınırları içinde bulunan (390 26' N; 290 53' E) ve deniz seviyesinden 1170 m
yükseklikteki Tokul Köyü yakınından doğar, Kütahya ve Eskişehir illerini geçtikten sonra deniz seviyesinden
yaklaşık 600 m yükseklikte Sakarya Nehri ile birleşir. Çayın üzerinde 1947 yılında inşa edilmiş Porsuk Barajı
bulunmakta olup, Çayın kaynaktan itibaren baraja kadar olan uzunluğu yaklaşık 140 km’dir. Çayı’ın Kütahya’da
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Porsuk Çayı

kullanım amaçlarının başında evsel ve endüstriyel su temini, tarımsal sulama, evsel ve endüstriyel atıklar için
alıcı ortam ve balıkçılık gelmektedir. Bu çalışma, Porsuk Çayı’nın doğduğu noktadan baraj gölüne kadar olan
mesafede belirlenen 40 lokalitede yapılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanları
2. 2. Biyoiklimsel Sentez
Çalışma alanının iklimsel karakteri 10 yıllık iklim verilerine göre incelenmiştir [40]. İlde yıllık ortalama sıcaklık
10,8°C’dir. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ay Temmuz (21,2°C) ve ortalama sıcaklığın en düşük olduğu
ay Ocak ayıdır (0,7°C). Kütahya 573,6 mm yıllık toplam yağış miktarına sahiptir. En fazla yağış miktarı 95,2 mm
ile Aralık ayına aittir. En az yağış miktarı ise 17,6 mm ile Temmuz ayındadır. Çalışma alanı Akdeniz ikliminin
etkisi altındadır (S=2,54). Kütahya ili yağış-sıcaklık emsali değerlendirildiğinde Az Yağışlı Akdeniz Biyoiklim
katına girmektedir (Q=71,25) [39].
2. 3. Tepetacı Kapalılığı
Porsuk Çay’ı kenarında belirlenen 40 lokalitedeki L. salicaria populasyonlarının tepe tacı kapalılığı Mayıs 2004 Eylül 2005’de çalışma alanlarına yapılan periyodik ziyaretlerde “spherical densiometre” kullanılarak ölçülmüştür
(Şekil 2). Spherical densiometre, 5 cm çapında bir çukur ayna, bu ayna üzerine çizilmiş 24 adet 1x1 cm
boyutunda kareler ve bu karelerin köşelerinin birleşiminden oluşan toplam 37 noktadan meydana gelmiştir. Tepe
tacı kapalılığını belirlemek için ölçüm yapılacak olan populasyonun yanında durulmuş, densiometre bel hizasında
tutulmuş ve ayna üzerindeki karelerin köşelerine düşen yaprakların görüntüleri sayılmıştır. Bu ölçümler, pusula
ile 4 ana yön belirlenerek kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde tekrarlanmıştır. Dört ana yön için belirlenen tepe
tacı kapalılığı değerleri toplanmış ve 1,5 katsayısıyla çarpılmıştır. Çarpımdan elde edilen değer, %30-65 arasında
ise 1, üstünde ise 2 sabit sayısı elde edilen sonuçtan çıkarılmıştır. Hesaplanan değer yüzde (%) cinsinden tepe tacı
kapalılığını vermiştir [40 ve 41].

Şekil 2. Spherical densiometre’nin genel görünüşü
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2. 4. Yaprak Sertliği
Tepe tacı kapalılığına bağlı olarak, belirlenen her bir populasyondan çalışmanın devam ettiği süre içerisindeki
periyodik ziyaretlerde 30’ar adet yaprak toplanmış ve bu yaprakların yaprak sertlikleri penetrometre kullanılarak
gram (gr) cinsinden ölçülmüştür.
Penetrometre 3 kısımdan oluşmaktadır, a) iki alimünyum blok, b) bu blokların içinden geçen hareketli bir demir
çubuk ve c) plastik bir kap (Şekil 3a). Yuvarlak metal levha üzerine yerleştirilen plastik kabın içine yavaş yavaş
ince toprak ilave edilmiş ve yaprağın ilk delindiği anda plastik kaptaki toprak miktarı tartılmıştır. Toprağın gram
cinsinden miktarı bitkinin yaprak sertliği değerini vermiştir (Şekil 3b) [42].

Şekil 3a. Penetrometrenin genel görünüşü

Şekil 3b. Yaprak sertliğinin ölçümü

2. 5. Böcek Örneklerinin Toplanması ve Teşhisi
Bu çalışmada, belirlenen 40 lokalitedeki her bir L. salicaria populasyonundan çalışma süresi boyunca haftalık
olarak elle veya atrapla böcekler toplanmıştır. Toplanan böceklerin öldürülmesi ve korunması amacıyla içerisinde
%90’lık etil alkol bulunan şişeler kullanılmıştır. Toplanan böcek örnekleri laboratuara getirilip teşhis edilmiştir
[43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50].
2. 6. Verilerin İstatistiksel Analizi
Çalışma sonucunda elde edilen veriler, JMP SAS [51] programı kullanılarak istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir. L. salicaria populasyonlarında beslenen bazı böceklerin bitkideki bulunuşları ve alt-üst
yaprak sertlikleri, tepe tacı kapalılığı ana etken olmak üzere değişip değişmediğini belirlemek için korelasyon
testi uygulanmıştır.
3. BULGULAR
3. 1. Tepe Tacı Kapalılığı
Porsuk Çay’ı kenarında yayılış gösteren L. salicaria populasyonlarının tepe tacı kapalılığının %0 (açık) - %100
(kapalı) arasında değiştiği hesaplanmıştır. Korelasyon testinden elde edilen sonuçlar, tepe tacı kapalılığı ile
toplam böcek türü arasında istatistiksel açıdan negatif (-) bir ilişkinin olduğu (r = -0,95), tepe tacı kapalılığı
arttıkça L. salicaria populasyonlarını istila eden böcek sayısının azaldığı tespit edilmiştir (Tablo 1; Şekil 4a).
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Tablo 1: Lythrum salicaria populasyonlarını istila eden toplam
böcek sayısı ile tepe tacı kapalılığı (%), alt yaprak sertliği ve üst
yaprak sertliği arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon testi.
Tür Sayısı
Tepe Tacı Kaplılığı (%)

-0,95*

Alt Yaprak Sertliği (gr)

0,33*

Üst Yaprak Sertliği (gr)

0,42*

*(p < 0,05): Tabloda verilen rakamlar korelasyon katsayılarıdır.

3. 2. Yaprak Sertliği
Tüm çalışma alanlarında yayılış gösteren L. salicaria bitkisinin üst yaprak sertlikleri değerlendirildiğinde,
minimum yaprak sertliğinin 52,1 gr, maksimum yaprak sertliğinin 432 gr ve ortalama yaprak sertliğinin 214,9 gr
olduğu tespit edilmiştir. Alt yaprak sertlikleri değerlendirildiğinde, minimum yaprak sertliğinin 60,1 gr,
maksimum yaprak sertliğinin 464 gr ve ortalama yaprak sertliğinin 178,9 gr olduğu tespit edilmiştir.
Korelasyon testinden elde edilen sonuçlar, üst ve alt yaprak sertlikleri ile L. salicaria populasyonlarını istila eden
toplam böcek sayısı arasında istatistiksel açıdan pozitif bir ilişkinin olduğu (üst yaprak sertliği r = 0,42, Şekil 4b;
alt yaprak sertliği r = 0,33 Şekil 4c; Tablo 1), üst ve alt yaprak sertlikleri arttıkça L. salicaria populasyonlarını
istila eden böcek sayısının arttığı tespit edilmiştir.
3. 3. Teşhis Edilen Böcek Grupları
Kütahya ili Porsuk Çay’ı kenarında seçilen 40 lokaliteden 1230 birey toplanmış ve teşhis edilmiştir. Teşhis edilen
türler, Brentidae (Coleoptera) ait Nanophyes marmoratus Goeze., Aphididae (Homoptera) ait Myzus persicae
Sulzer., Chrysomelidae (Coleoptera) ait Chrysomela populi L., Galerucella calmariensis L., Coccinellidae
(Coleoptera) ait Adalia bipunctata L., Adalia decempunctata L. ve Coccinula quatuordecimpustulata L.,
Cimicidae (Hemiptera) ait Anthocoris nemorum L.,ve Sphecidae (Hymenoptera) ait Ectemnius continuus
Fabricius.’tur.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yeryüzünde bilinen tür sayısının %70’ini bitkiler ve herbivor böcekler oluşturmaktadır [49 ve 50]. Bu böceklerin
bitkilerin kök, gövde ve yaprak gelişimi, ürettiği çiçek ve tohum sayısı gibi bazı fenolojik özellikleri üzerinde
büyük etkileri olmakla birlikte [36, 37 ve 52], bitkilerin içinde bulunduğu habitatın tepe tacı kapalılığı ve bitki
yaprak yapısı da herbivor böcek populasyonlarının yayılışını etkilemektedir [53, 54 ve 55]. Genel olarak, ışıkta
yetişen bitkilerle gölgede yetişen bitkiler karşılaştırıldığında, ışıkta yetişen bitkilerin uzun ve kalın gövdelerinin
olduğu, yaprak ağırlıklarının fazla olduğu saptanmıştır [56 ve 57]. Tepe tacı kapalılığı-yaprak sertliği-böcek
ilişkisi çok karmaşık bir yapıdır. Yapılan çalışmaların bir kısmı gölgede bulunan (tepe tacı kapalılığı yüksek
alanlar) yaprakların güneşte bulunan (tepe tacı kapalılığı düşük alanlar) yapraklara göre daha çok böcek
tarafından istila edildiğini savunurken [58 ve 59], bunun tam tersini savunan çalışmalarda bulunmaktadır [60 ve
61]. Bu çalışmada, tepe tacı kapalılığının düşük olduğu ve yaprak sertliğinin yüksek olduğu alanlarda yetişen L.
salicaria bitkilerinin daha fazla böcek tarafından istila edildiği saptanmıştır.
L. salicaria bitkisini istila eden örnekler değerlendirildiğinde ilk sırayı % 87,3 ile Nanophyes marmoratus
almaktadır. N. marmoratus, L. salicaria bitkisinin çiçeklerini istila etmekte ve dişileri L. salicaria’nın
çiçeklenmeye başladığı dönemde yumurtalarını tomurcukların içine bırakmaktadır. Bu böcek tarafından istila
5
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edilen L. salicaria bitkisi istilaya uğradığı vejetasyon döneminde çiçek açamamakta, tohum üretememekte ve
bitkinin yayılış alanları daralmaktadır.
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Şekil 4. Kütahya ili Porsuk Nehri kenarında yayılış gösteren Lythrum salicaria populasyonlarının % tepe tacı
kapalılığı (a), üst yaprak sertliği (b) ve alt yaprak sertliği (c) ile toplam böcek sayısı arasındaki ilişki.
L. salicaria bitkisini istila eden diğer bir tür % 7 oranıyla M. persicae’dir. C. populi, G. calmariensis, A.
bipunctata, A. decempunctata, C. quatuordecimpustulata, A. nemorum,ve E. continuus taksonları ise tüm teşhis
edilen örneklerin %5,7’lik kısmını oluşturmaktadır.
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Bahar aylarında yumurtadan çıkan G. calmariensis, L. salicaria yapraklarıyla beslenmekte, bitkinin yapraklarında
delikler açıp deformasyonlara sebep olmakta ve bu hasar sonucu da bir sonraki vejetasyon döneminde bitki daha
az gelişim göstermektedir.
Hamback ve ark. [62] yaptıkları bir çalışmada Coccinulla quinqempunctata L. ve C. septempunctata L.
(Coleoptera) türlerinin L. salicaria bitkisi üzerinde bulunan herbivor böceklerle beslendiğini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada L. salicaria bitkisi üzerinde bulunan ve diğer herbivor böceklerle beslenen Coccinulla
quatuordecimpustulata türü teşhis edilmiştir.
Dünya üzerinde geniş yayılış alanlarına sahip olan L. salicaria son yıllarda başta Amerika ve Kanada olmak
üzere doğal hayatı ve buna bağlı olarak doğal hayatı tehdit etmektedir [2, 5, 7, 23, 24, 25]. L. salicaria’nın sulak
alanları istila etmesi ve bu alanların yapı ve fonksiyonlarını değiştirmesi nedeniyle yayılış alanları çeşitli kontrol
metotlarıyla sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde bitkinin kontrolsüz yayılışını dengeleyebilecek herbivor
böcek türleri bulunmakla birlikte, L. salicaria ışığı seven bir tür olup özellikle akarsu ve göl kenarlarındaki
vejetasyonun tahribi sonucu yayılış alanları genişlemektedir. L. salicaria tepe tacı kapalılığı düşük sulak alanları
istila ederek, başta Epilobium hirsutum L. (Onagraceae) olmak üzere, o bölgede yayılış gösteren biyolojik
çeşitliliği tehdit etmektedir. Sulak alanlarımızın özellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin
korunabilmesi için L. salicaria gibi bu habitatları istila eden taksonların yayılış alanlarının belirlenip, bu
taksonlara ait populayonların yıllık genişleme oranları takip edilmelidir.
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