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BÖCEK EKOLOJİSİ

Giriş
Biyolojinin ana bölümlerinden biri olan ekoloji, diğer bilim dalları gibi yavaş ve
kesikli bir gelişme göstermiştir. Ekoloji, daha çok yirminci yüzyılın ikinci yarısında
önem kazanan, nispeten yeni bir bilimsel disiplindir. Bununla birlikte, sistematik
ekolojik araştırmaların kökleri antik zamanlara, örneğin hayvan göçları ve bitki
biyocoğrafyası üzerinde ilk gözlemleri yapan sırasıyla Aristotle and Theophrastus’a
kadar uzanabilmektedir. Alexander Humboldt (1769 – 1859), Charles Darwin (1809
– 1882), Alfred Russel Wallace (1823 – 1913) ve Karl Möbius (1825 – 1908) gibi
ondokuzuncu yüzyılın bazı dikkate değer bilim adamları, organizmaların etkileşen
gruplarlarını işlevsel olarak bağlantılı bir bir topluluk olarak tanılayan biyocoğafya
temelli pek çok önemli katkılar yapmışlardır.
Ekoloji terimi (Almanca: Oekologie) ilk olarak Alman biyolog Ernst Haeckel
tarfından 1866’da “organızmanın çevresiyle ilişkisinin kapsamlı bilimi” olarak
kaydetilmiştir. Bu konuda ilk önemli kaynak Danimarka’lı botanikçi Eugenius
Warming tarfından (1895) yazılmış ve üniversitede ders olarak okutulmuştur. Bu ilk
çalışmadan dolayı Warming, bazen ekolojinin kurucusu olarak nitelenir.
Ekoloji (ökoloji), Latince, oikos (ev, yaşam yeri, organizmaların konutu) ve logy
(bilim) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş bir terimdir. Bilimsel olarak
ekoloji, canlıların yaşam yerlerinde incelenmesi ya da organizma ya da organizma

gruplarınınbirbiriyle ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini araştıran bir bilim olarak
tanımlanabilir.
Ekolojinin çok çeşitli kısımları mevcuttur. Fakat burada kısaca izahına çalışılacak
olan

böcek

ekolojisi,

daha

ziyade

böceklerin

bireysel

ekolojisine

(birey

ekolojisi=Autecology, autökologie) ait konular olacak ve böceklerin olağanüstü
çoğalmalarını önleyici etkenler ile ilgili konulara ağırlık verilecektir.
Her böcek türü, bulunduğu ortamın çok değişken nitelikte olan çeşitli
faktörlerinin aynı andaki etkileri ile karşı karşıyadır. İşte, böcekleri hayat evrelerinin
en az bir fazında doğrudan doğruya etkileyen ortamın her elamanına ekolojik etken
denir.
Böcekleri ve genellikle onların üremesini etkileyen ekolojik faktörleri Abiyotik,
Besin ve Beslenme, Konukçu Dayanıklılığı ve Biyotik Faktörler olarak 4 grup altında
toplayabiliriz. Adı geçen ekolojik faktörlerin kombinasyonuna Çevre Direnci (Doğanın
Karşı Ağırlığı=SınırlayıcıFaktörler) de denir.

BİYOSFERİN DÜZENİ
Yerkürenin, canlı varlıkların bulunduğu kısmına biyosfer denir. Yerkürenin
çapıyla karşılaştırıldığında, biyosfer çok ince bir kuşaktır. Okyanusun tabanından,
yaşam izine rastlanan atmosferin en yüksek noktasına erişen, yaklaşık 20 km
kalınlıktadır. Biyosfer, dünya yüzeyinin katı kısmı olan litosfer, yer yüzeyinin üzerinde
ve altındaki suyu ve havanın su buharını içeren hidrosfer ve yerkürenin etrafını
kuşatan hava kütlesi olan atmosfer bölümlerini içerir.
Çevrenin Biyotik (Canlı) ve Abiyotik (Cansız) Etkenleri
Tüm canlı organizma çeşitlerinin özel bir çevrede yaşamlarına olanak veren
adaptasyonları vardır. Organizmalar besin temini ve üremenin yanında doğal
düşmanlarından sakınmak için çeşitli uyumlar gösterirler. Canlı organizmalar, su
temini, sıcaklık değişim ve dağılımları, ışık miktarı ve toprak bileşimi gibi
çevrelerindeki fiziksel etmenlerden etkilenirler. Bu fiziksel çevre de içinde yaşayan
organizmalardan

etkilenir.

Örneğin,

belirli

organizmalar

kayaların

toprağa

parçalanmasına etki eder ve bitki gelişimi gölcüklerin dolmasını destekler. Sonuçta,
organizmalar aynı alanda yaşayan diğer organizmalardan etkilenir. Organizmaların

kendi aralarında ve çevreleriyle olan etkileşimleriyle ilgilenen biyoloji dalına ekoloji
denir.
Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle etkileşimlerinin araştırılmasında,
her iki, canlı ve cansız etkenler değerlendirilmektedir. Biyotik ya da canlı etkenler,
çevredeki tüm canlı organizmaları ve diğer canlılar üzerindeki doğrudan ve dolaylı
etkilerini içerir. Abiyotik ya da cansız etkenler su, oksijen, ışık, sıcaklık, toprak ile
inorganik ve organik besinleri içerir.
Abiyotik etkenler özel bir çevrede ne tür organizmaların yaşayabileceğini
belirler. Örneğin, çöllerde çok az temin edilebilir su vardır ve sıcaklık günlük olarak
çok sıcak ile soğuk arasında değişir. Bu koşullarda sadece uyum sağlamış, adaçayı
çalısı (sagebrush) ve kaktüs gibi bitkiler yaşayabilir. Tahıl, meşe ağaçları ve orkideler
gibi diğer bitki çeşitleri çöllerde yaşayamaz. Bu bitkiler uyum sağladıkları, değişik
abiyotik koşullara sahip diğer çevrelerde gelişirler.
Işık
Yeryüzündeki hemen tüm canlılar için enerji, doğrudan veya dolaylı olarak
güneş ışınlarından sağlanır. Güneş ışınlarının yoğunluk veya şiddeti ile aydınlatma
süresi ya da gün uzunluğu, enleme göre değişir. Ekvatorun çevresindeki bölgeler en
yüksek yoğunlukta güneş ışığı alırken, kuzey ve güney kutup bölgeleri düşük
yoğunlukta ışık alırlar. Ekvator kuşağı ile kutup bölgeleri arasında kalan alanlarda
görece gündüz ve gece uzunlukları, yazın daha uzun ve kışın daha kısa süreli gün
ışığı ile mevsime göre değişir.

Şekil x. Yeryüzündeki hemen tüm canlılar için enerji, doğrudan veya dolaylı olarak
güneş ışınlarından sağlanır.

Güneş ışınlarının yoğunluğu ve aydınlatma süresi bitkilerin gelişimini ve
çiçeklenmelerini, meyve tutma ve geliştirmelerini (bitki fenolojisi) etkileyen temel
etmendir. Bazı bitkiler yüksek ışık yoğunluğuna ve uzun günlere gereksinim
duyarken diğerleri düşük ışık yoğunluğunda ve kısa günlerde gelişirler. Pek çok
hayvanda göç, kışlama, yazlama ve üreme davranışları gece ve gündüzün göreceli
(relative) uzunluklarından (ışık devirselliği = fotoperiyodisite) etkilenir.
Işık koşulları sucul çevrede de değişir. Işık suya geçtiği kadar absorbe edilir.
Böylece mevcut ışık miktarı derinliğin artması ile azalır. Işığın geçtiği su
katmanına fotik (photik) zon denir. Yeryüzünde meydana gelen fotosentezin
yaklaşık %80’i bu fotik zonda meydana gelir. Onun altındaki zon, hiç ışık
olmayan aphotik zondur. Birkaç kemotropf dışında, aphotik zonda yaşayan
organizmalar enerjilerini photik zondan aşağı doğru sürüklenen veya göçen
organizmalardan sağlar.
Işık, üretim ve enerji temini arasında bir bağıntının olması, yeryüzünde
ekosistem dinamiklerinin dağılım, kompozisyon ve yapısını etkilemektedir.
Sıcaklık
Yeryüzü yüzeyindeki sıcaklık örüntüleri yükselti ve enleme göre değişir. Bir
bölgenin sıcaklık örüntüsü dağ veya okyanus gibi yakında büyük bir coğrafi özelliğin
olmasından da etkilenebilmektedir. Yeryüzü yüzeyinde en sıcak ortalama sıcaklık
ekvator çevresinde meydana gelir. Ekvatordan kuzey ya da güneye doğru gidildikçe,
ortalama sıcaklık düşer. Kuzey ve Güney Kutuplar en soğuk bölgelerdir. Sıcaklık
yükseltinin artmasıyla da düşer. Bu nedenle, ekvatordaki yüksek dağların bile
dorukları karla kaplı olabilmektedir.
Canlıların sıcaklık isteği ve soğuğa karşı dayanıklılığı farklıdır. Bu özellik canlıların
sıcaklık kuşaklarına göre dağılımına neden olur. Belli bir yükseltiden ve belli
enlemlerde sonra canlı türlerinin hızla azalması sıcaklığın etkisi altındadır. Doğal bitki
örtüsünün ekvator ile kutuplar arasında geniş kuşaklar oluşturması enlemin sıcaklığa
etkisinin ve bir dağ yamacı üzerinde aynı tür basamakları oluşturması da yükseltinin
sıcaklığa etkisinin bir sonucudur.
Su
Yaşamın temeli olan su, canlıllığın sürmesi için gerekli en temel maddedir. Hava,
su, ışık, sıcaklık ve besin maddeleri tüm canlılar için temel gereksinimlerdir.
Bunların en başında oksijen ve su yer almaktadır. Canlı organizmayı oluşturan

hücrelerin yaşam etkinliklerini devam ettirebilmeleri için suya gereksinimleri
vardır. Su yaşam için en zorunlu maddelerden birisidir.
Doğada bulunan tüm canlılar su olmadan yaşamlarını sürdüremezler. Günümüz
dünyasında, kuraklık ve küresel kirlenme başta olmak üzere nüfus yoğunluğu,
sanayideki gelişmeler, tarımsal üretimdeki çeşitlilik ve yaygınlık nedeniyle su
tüketimi artmakta ve su kıtlığı yaşanmaktadır.
Toprak ve mineraller
EKOSİSTEMDE BESLENME VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
Ototrofik ve Heterotrofik Beslenme
Bir ekosistem her çeşitten organizmalar; mikroorganizmalar, bitkiler ve
hayvanlar içerir. Bu organizmalar pek çok düzeyde birbirini etkiler, ancak besin ve
enerji ilişkileri bunlar arasında en önemlileridir.
Kendibeslekler, gereksinimleri olan tüm organik besinleri inorganik bileşiklerden
sentezleyebilen organizmalardır. Kendibesleklerin çoğu fotosentez yapabilirler;
bununla birlikte, çok azı kemosentez yaparlar. Kendibeslekler, doğrudan veya dolaylı
olarak, kendi besinlerini sentezleyemeyen, hayvanları içeren organizmalar olan
dışbesleklerin tüm besinini sağlarlar.
Dışbeslekler, ne yediklerine ve besinlerini nasıl sağladıklarına bağlı olarak birkaç
gruba ayrılırlar. Dışbeslekler etçilleri, otçulları ve çürükçülleri içerir.
Otçullar, sadece bitkilerden beslenen hayvanlardır. Tavşanlar, sığırlar, atlar,
koyunlar ve geyikler otçullardır. Etçiller, diğer hayvanlardan beslenen hayvanlardır.
Etçiller arasında bazıları yırtıcılar ve bazıları leşçillerdir. Aslanlar, şahinler ve kurtlar
gibi yırtıcılar, avlarına saldırır, onları öldürür ve vücutlarından beslenirler. Leşçiller
buldukları

ölü

hayvanlardan

beslenirler.

Akbabalar

ve

sırtlanlar

leşçillerdir.

Omnivorlar, bitkilerden ve hayvanlardan beslenen hayvanlardır. İnsanlar ve ayılar
omnivordurlar. Çürükçüller, bitki ve hayvan ölülerinin kalıntılarının ayrıştırılması ile
besinlerini sağlayan organizmalardır. Pek çok bakteri ve mantar çürükçül olarak işlev
görürler.
Popülasyonlar ve Topluluklar
Doğada, organizmaların araştırılmasında, ekologlar, dikkatlerini çoğunlukla
belirli bir ortam çeşidindeki belirli bir organizma grubuna odaklarlar. Doğada, belirli

bir alan içinde belirli bir türün tüm bireylerini içeren organizmaların en doğal grubu
bir popülasyondur. Bir ormandaki Türkiye meşesi, Quercus cerris ağaçları bir
popülasyon oluşturur. Bir havuzdaki tüm Siğilli iri kurbağalar bir popülasyon
meydana

getirir.

Popülasyonlar

daha

büyük

grupların

parçaları

olarak

da

değerlendirilebilir. Belirli bir alandaki farklı organizmaların tüm popülasyonları bir
eklojik topluluk oluşturur. Örneğin bir gölcüğün içinde ve civarındaki tüm kurbağalar,
balıklar, algler ve diğer canlı varlıklar bir gölcük topluluğunu meydana getirir.
Bir ekosistem bir topluluk ve onun fiziksel çevresini içerir. Bir ekosisteme, canlı ve
cansız etkenler dahildir. Bir ekosistemin canlı ve cansız kısımları arasında süren bir
materyal

değişimi

vardır.

Yeryüzünün

tüm

ekosistemleri

birbirine

bağlıdır.

Organizmalar bir ekosistemden diğerine hareket ederler. Su ve diğer inorganik
maddeler bir ekosistemden diğerine geçerler. Organik bileşikler de taşıdıkları
enerjileri ile ekosistemler arasında taşınırlar.
Madde ve Eneji Döngüleri
Dünyanın tek enerji kaynağı kabul edilen güneş, şüphesiz ekosistemlerin de
yegane enerji kaynağıdır. Yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin büyük bir kısmı temel
üretici konumunda olan bitkiler tarafından tutulmakta, fotosentez yoluyla besin
enerjisine çevrilmektedir. Birinci basamak tüketicier bitkilerden beslendikleri zaman,
besin maddelerindeki bu kimyasal enerjiyi bünyelerine alırlar. Besinmaddelerinden
sağladıkları bu kimyasal enerjinin bir kısmını kendi yaşam etkinlikleri için hacarken,
bir kısmını da değişik yollarla diğer canlılara aktarırlşar. Bu arada, ölen bütün
canlılardaki kimyasal enerji de ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Enerjinin bu
taşınımına “enerji döngüsü” denir. Güneştan başlayan bu enerji taşınımı tek
yönlüdür ve canlılar tarafından kullanılmayan kısmı çevreye ısı enerjisi olarak verilir.
Uzun bir süreçte, dengeli bir ekosistemde, tüm enerji girdileri ve çıktıları eşit olur.
Bir ekosistemin doğal dengesini koruyabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, madde
ve enerji döngüsü ile tüketilen maddelerin yeniden üretim için ekosisteme geri
dönmesine bağlıdır.
İnorganik maddelerin sürekli olarak cansız ortamdan alınıp, canlı öğeler arasında
aktarıldıktan sonra, cansız ortama tekrar geri verilmesi işlemine “madde döngüsü”
denir.

Madde

dolaşımında

görülebilecek

herhangi

bir

aksama,

ekosistemde

aksamalara neden olmaktadır. Her ekosistemin ham madde varlığı sınırlıdır ve yerine
konmadığı takdirde tükenmeye mahkümdur. Madde döngüsünde tükenmeyen tek
unsurun güneş enerjisi olduğu kabul edilmektedir (Erinç, 1984).

Madde

döngüsünün

enerji

döngüsünden

farkı,

tek

yönlü

bir

taşınım

göstememesi, ekosistem içinde devir yapmasıdır. Bu maddeler bir canlıdan diğerine
geçerken, kimyasal değişime uğramakta ama hep ekosistem içinde kalmaktadırlar.
Bu kimyasal maddelerin ana kaynağının cansız doğa olduğu kabul edilirse, canlılar bu
maddeleri yaşamları için kullanmakta, onlar ölünce de bu maddeler toprağa geri
dönmektedir.
Simbiyotik İlişkiler
Simbiyotik ilişkiler, iki farklı çeşitteki organizmanın, en az birinin yararlandığı,
birbiriyle yakın işbirliği içinde yaşamalarıdır. Simbiyotik ilişkilerin üç çeşidi vardır:
mutualizm, kommensalizm ve paratizimdir.
Mutualizmde, her iki organizma, aralarındaki işbirliğinden yarar sağlar. Örneğin
termitler sindirim sistemlerinde yaşayan, selülozu sindiren mikroorganizmalara
sahiptir. Termitler, bu mikroorganizmalar olmadan, yedikleri odundan hiçbir besin
sağlayamazlar. Diğer yandan, termitler, bu mikroorganizmalara besin ve yaşama yeri
sağlarlar. Sığırların, sindirim sistemlerinde yaşayan organizmalarla benzer bir işbirliği
vardır.
Likenler, alglere ve mantarlara ait hücrelerden ve bu işbirliğinin her iki çeşidinden
ibarettir. Bu ilişki, yalnız başına hiçbirinin canlılığını sürdüremeyeceği ortamlarda
yaşamalarına izin verir. Mantarlar, nem ve yapısal iskelet ile alglerin geliştiği tutunma
yerleri sağlarlar.
Bezelyeler, yonca ve kaba yonca baklagillerdir. Baklagillerin köklerinde belirli
bakterilerin geliştiği yumrular vardır (Şekil 1-4). Bu bakteriler, toprak havasındaki
azot gazını, bitkiler için kullanılabilir formlara dönüştürürler. Bu ilişkide, bu bitkilere,
gereksinimleri olan azotlu bileşikler sağlanırken, bakterilere de gelişip üreyebildikleri
bir ortam sunulur.
Kommensalizmde, bir organizma bir simbiyotik ilişkiden yararlanırken diğeri
bundan etkilenmez. Örneğin, remora bir emici ile bir köpekbalığına tutunmuş olarak
yaşayan küçük bir balıktır. Köpek balığının besinlerinden arda kalan yiyecek
artıklarını yemek için kendini köpekbalığından ayırır. Böylece köpekbalığı remoraya
besin sağlar. Bilindiği kadarıyla, remora, köpekbalığına ne fayda, ne de zarar verir.
Barnacileler kendilerini bir balinanın çok geniş vücut yüzeyine tutturabilirler.
Balinanın hareketi, onlara sürekli ortam değiştirme ve besin sağlama olanağı sağlar.
Balina, barnacilelerin varlığından etkilenmez.
Asalıkta, bir organizma simbiyotik ilişkiden yararlanırken, diğeri bundan zarar
görür. Yararlanan organizmaya asalak, zarar görene de konukçu ya konak denir. Bazı

parazitler konukçularında hafif bir zarara neden olurken, diğerleri sonuçta konaklarını
öldürürler. Örneğin şeritler (tenyalar) çeşitli hayvanların sindirim sisteminde yaşayan
asalaklardır. Burada, besinlerini bulabildikleri ve gelişip üreyebildikleri uygun bir
ortam vardır. Bununla birlikte, konukçu şeritlerin varlığından zarar görür. Şeridin
neden olduğu besin ve doku kaybı ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Diğer bitkiler
üzerinde gelişen asalak bitkiler vardır. Bitki asalaklarının iki örneği ökseotları ve
şeytan saçı (küsküt)’dır (Şekil 1-7).
Özellikle, mutualizm veya kommensalizm gerektiren simbiyotik ilişkiler, her
zaman sürekli değildir. Ayrıca, bu tür ilişkiden belirli bir organizmanın kesinlikle
faydalandığını veya zarar gördüğünü söylemek de her zaman olanaklı değildir.
Örneğin, bir likenin alg hücreleri, pek çok ortamlarda, mantar hücreleri olmadan da
en iyi şekilde yaşayabilirler. Diğer yandan, mantar hücreleri, bu ortamlarda, yalnız
başına yaşamayabilirler.
Üreticiler, Tüketiciler ve Ayrıştırıcılar
Birkaç küçük ekosistem dışında, tüm ekosistemlerde, kendibeslekler bitkiler ve
diğer fotosentez yapan organizmalardır. Bunlar, enerjiyi güneşi ışığından alırlar ve
onu şekerler ve nişasta sentezi için kullanırlar. Bu maddeler, bitkinin gereksinim
duyduğu organik bileşiklere dönüştürülebilir veya enerji için yıkabilirler. Dışbeslekler,
canlılık işlemleri için, organik bileşiklerde depolanan kimyasal enerji dışında, enerjinin
herhangi bir şeklini kullanamazlar. Bu organik besinler, bitkiler ya da hayvanlar
olabilen, diğer organizmaların ürünlerinden sağlanmalıdır. Kendibesekler (fototrof ve
kemotroflar), inorganik bileşiklerden organik bileşikler (besin) üretebilen, bir
ekosistemde,

üreticiler

organizmalardan

denilen

besin

yegane

sağlamak

organizmalardır.

zorunda

olduklarından,

Dışbeslekler,

başka

tüketiciler

olarak

adlandırılır.
Çürükçüller ekosistemde önemli rol oynarlar. Çürütücü veya ayrıştırıcı
organizmalar

olarak

işlev

yaparlar.

Ekosistemin

diğer

üyeleri

tarafından

kullanılabilecek maddeleri serbest bırakarak, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını
ayrıştırırlar. Bu yolla pek çok önemeli madde ekosisteme geri döndürülür.
Besin Zincirleri ve Besin Ağları
Bir ekosistem içinde, her zaman üreticilerle başlayan, bir enerji akış yolu
vardır. Üreticiler tarafından üretilen, organik bileşiklerde depolanmış enerji, bitkiler
yenildiğinde tüketicilere aktarılır. Bitkilerden beslenen, otçullar (herbivorlar), ilk veya
birinci sıradaki tüketicilerdir. Bitki yiyen hayvanlardan beslenen etçiller ikincil veya

ikinci sıradaki tüketicilerdir. Örneğin, fareler bitkilerden beslenir ve birinci düzeydeki
tüketicilerdir. Fareleri yiyen yılan ikinci düzeydeki bir tüketici iken, yılanı yiyen şahin
üçüncü düzeyde bir tüketicidir. Çoğu tüketicilerin değişken besinleri olduğundan,
avlarına bağlı olarak ikinci,

üçüncü veya

daha yüksek düzeyde tüketiciler

olabilmektedirler. Bu beslenme ilişkilerinin her biri, bir besin enerjisinin geçtiği bir
organizmalar dizisi, bir besin zinciri oluşturur (Şekil 1-6). Bir ekosistemde beslenme
ilişkileri hiçbir zaman sadece basit bir zincirleme değildir. Her bir beslenme düzeyinde
pek çok organizma çeşidi ve bir ekosistemde her zaman pek çok besin zinciri vardır.
Bu besin zincirleri, bir besin ağı oluşturacak şekilde, çeşitli noktalarda birbirine
bağlıdır (Şekil 1-7).
Bir ekosistemin her düzeyinde ayrıştırıcılar vardır. Ayrıştırıcılar, sistemdeki tüm
organizmaların atık ve kalıntılarını yeniden kullanıma sokarlar. Bu materyallerdeki
enerjiyi, kendi metabolizmaları için kullanırlar. Bu sırada, organik bileşikleri inorganik
bileşiklere yıkar ve sistemdeki maddeleri yeniden kullanılabilir yaparlar. Ayrıştırıcılar,
her besin zinciri ve besin ağının son tüketicileri olarak düşünülebilirler.

Şekil . Besin piramidi, besin zinciri ve besin ağları (food webs)

Enerji Piramitleri ve Biyokitle
Bir besin ağında kullanılabilir enerji miktarı, her bir üst beslenme düzeyi ile
azalır. Bunun nedeni, besin olarak alınan enerjinin küçük bir bölümünün yeni doku
olarak depolanmasıdır. Alınan besinin çoğu sindirilmez ve absorbe edilmez. Bundan
başka, besindeki enerjinin büyük bir kısmı solunum ve bakım için kullanılır. Bu enerji
ısı olarak kaybedilir. Sonuç olarak, herhangi bir beslenme düzeyinde, alınan
enerjinin, yaklaşık sadece yüzde 10’u yukarıya doğru izleyen (giden, yürüyen,
ilerleyen) beslenme düzeyine geçirilir.

Bir ekosistemde kullanılabilir enerji miktarı, çoğunlukla bir piramit, enerji
piramidi şeklinde gösterilir (Şekil 1-8). Enerjinin en yüksek miktarı, piramidin
tabanında, üreticilerde bulunur ve en az enerji piramidinin tepesinde, tüketicilerin en
üst düzeyinde bulunur. Kullanılabilir enerjinin miktarı çok aşırı azaldığından dolayı, bir
ekosistemde, çoğunlukla dört veya beşten daha fazla beslenme düzeyi bulunamaz.
Kullanılabilir toplam enerji miktarı her bir beslenme düzeyi ile azaldığından,
her bir düzeyde desteklenen canlı organizmaların toplam kütlesi de azalır. Bu ilişki bir
piramitle de gösterilebilir. Biyokitle piramidi olarak bilinen bu ilişki, akraba
organizmaların kütlesini, her bir beslenme düzeyindeki biyokitleyi, gösterir. En
yüksek biyokitle miktarı, en alt düzeyde, üreticilerde bulunur. En düşük biyokitle
tüketicilerin en yüksek düzeyinde bulunur.
A "simplified" representation of the "Food
Pyramid" from the 2002 Joint WHO/FAO
Expert Consultation recommendations

Şekil xx. Besin Piramidinin “basitleştirilmiş”
bir gösterimi (from the 2002 Joint WHO/FAO
Expert Consultation recommendations).

EKOSİSTEMLERDE REKABET
Çevre, Habitat ve Niş

Şekil xx. Çevre, Habitat ve Niş kapsamı.
Bir ekosistemdeki her bir organizma çeşidi, içinde yaşadığı özel bir çevre
parçasına sahiptir. Bu onun habitatı (yaşama yeri)’dir. Örneğin, salyangoz küfleri
nemli orman tabanında yaşarlar. Bu onların yaşama yerleridir. Bir ekosistem içinde
meydana gelen karmaşık etkileşimlerden dolayı, her bir tür ayrıca belirli bir rol oynar.
Bir ekosistemde bir türün rolü onun nişidir. Bir organizmanın habitatı onun nişinin bir
kısmı, sadece bir parçasıdır. Ayrıca, besinini nasıl, ne zaman ve nerden sağladığını,
üreme davranışlarını ve onun çevre ve ekosistem içindeki diğer türlerle doğrudan ve
dolaylı etkileşimlerini içerir.

Türiçi ve Türlerarsı Rekabet
Dengedeki bir ekosistemde, her bir tür kendi nişini işgal eder. Belirli bir alanı
(habitatını) işgal eder ve özel bir şekilde besinlerini sağlar. İki türün nişleri
çakıştığında, rekabet doğar. Bu çakışma arttıkça, iki türün gereksinimlerinin daha
fazlası ortak olur ve rekabet daha güçlü bir hal alır. İki farklı tür arasındaki rekabet

türlerarası rekabet olarak adlandırılır. Rekabet edilen kaynaklar azaldıkça, rekabet
daha şiddetli olur. Sonunda, nişin işgalini daha başarılı türe bırakan türlerden biri
ekosistemden atılır. Rekabet aynı türün bireyleri arasında da meydana gelir. Buna
türiçi rekabet denir. Aynı türün bireyleri arasındaki rekabetin şiddeti, populasyon
yoğunluğu ve gerekli kaynakların kullanılabilirliği gibi olaylardan etkilenir. Koşullar
çok sert olduğunda, en yararlı uyuma sahip bireyler hayatta kalırken, daha az
uyumlu bireyler yaşama şansını kaybeder.
Bird Niches in its Habitat. A niche is the role of a particular species -- what it does -- within its habitat. No two species
perform precisely the same role in a particular habitat, at least not for long. If they do, competition for food and a place
to live results, and one species eventually excludes the other. The competing species may also "compromise" by
developing different niches. A great deal of ecological study is directed toward defining the niche of a species. Without
that knowledge we cannot examine how human activities affect a given species or manage the conservation of
species.
Competition is a powerful force that molds species' niches and sex and age-specific niches within a species. For
example, if males and females had to compete for limited food, pair-bonds might be weakened and nesting success
diminished. Where resources are limited, the sexes of some species use the resource differently. For example, if you
watch a Downy Woodpecker from a distance for 15 to 20 minutes, you can almost certainly guess the sex of the
individual by its behavior. Male characteristically forage on small trees or on small branches of large trees; females
typically forage on the trunks and larger limbs of large trees. The niches overlap, but the slight distinction limits
competition between the sexes.

Püsküllu ağaçkakan, Dryobates pubescens (Linnnaeus, 1766)

Afrika balık kartalı

Ekosistemlerde Süreklilik ve Değişim
Bir ekosistemde devamlılık
Bir ekosistemin kararlı olması ve kendini devam ettirmesi için belirli koşulların
olması gerekir. (1) Değişmez bir enerji kaynağı olmalı. Yeryüzündeki hemen tüm
ekosistemler için enerji kaynağı güneş ışığıdır. Sadece birkaç ekosistem kemosenteze
dayanır. Bu ekosistemlerde, üreticiler, organik bileşiklerin sentezi için, çeşitli
inorganik bileşikleri içeren kimyasal tepkimelerden enerji türetirler. (2) Ekosistemde,
organik bileşiklerin sentezi için besisel enerji (ışık) kullanabilen organizmalar
olmalıdır. Bu rol, ekosistemin üreticileri olan yeşil bitkiler ve algler tarafından yerine
getirilir. Ekosistemdeki canlı organizmalarla ortam arasında bir materyal döngüsü
olmalıdır. Üreticiler, ortamın inorganik bileşiklerini, daha sonra besin zincirinden veya
besin ağından geçecek olan organik bileşiklere katarlar. Sonunda, bir şekilde,
ayrıştırıcılar, inorganik maddeleri yeniden kullanım için ortama serbest bırakarak, ölü
organizmaların kalıntılarını ayrıştırırlar.
Ekolojik Süksesyon
Ekosistemler kararlı gözükmekle birlikte, zamanla değişim geçirirler. Bu
değişim, ekosistemde bulunan canlı organizmaların çevreyi değiştirmelerinden
meydana gelir. Bu değişikliklerin bazısı, çevreyi yeni tip organizmalar için daha uygun
ve mevcut organizmalar için daha az uygun yapma eğilimindedir. Böylece, bir
ekosistemin orijinal organizmaları diğer çeşitlerle kademeli olarak yer değiştirirler.
Yeni bir topluluk, ekosistemde orijinal topluluğun yerini alır. Zaman geçtikçe, bu
topluluk da başka bir toplulukla kademeli olarak yer değiştirir. Mevcut topluluğun bir
başka toplulukla kademli olarak yer değiştirdiği sürece, ekolojik süksesyon denir.
Genelde, karasal ortamlarda, ekolojik süksesyon herhangi bir anda mevcut bitkilerin
çeşidine bağlı olarak değişir. Bitkiler, üreticiler olduğundan, gelişmekte olan
topluluğun çeşidini belirlerler. Toplulukta, yaşamayı sürdürebilen hayvanların çeşitleri
doğrudan veya dolaylı olarak bitkilerin çeşitlerine bağlıdır.
Ekolojik süksesyonun her bir evresinde, birkaç tür, çevre ve topluluğun diğer
üyeleri üzerinde en büyük etkiyi kullanırlar. Bu türelere baskın türler denir. Baskın
türler tarafından çevreye yüklenen koşullar her bir süksesyonal toplulukta yaşamayı
sürdürebilen diğer bitki çeşitlerini belirler.
Bir topluluktan diğerine süksesyon, olgun ve kararlı topluluk gelişene kadar
devam eder. Böyle bir topluluğa klimaks topluluk denir. Klimaks topluluğa sahip bir
ekosistemde, koşullar, topluluğun bütün üyeleri için uygun oldukça XXXX kadar
devem eder. Bu klimaks topluluk, bir yangın, sel veya volkanik püskürme gibi

felaketsel bir olay tarafından altüst edilinceye kadar ayakta kalır. Klimaks bir
topluluğun yıkımından sonra, süksesyon yeniden başlar ve yeni klimaks topluluk
gelişinceye kadar devam eder.
Hiçbir yaşam olmayan, örneğin, çıplak kaya üzerindeki bir alanda meydana
gelen süksesyona birincil süksesyon denir. Mevcut bir topluluğun kısmen tahrip
olduğu ve dengesinin altüst edildiği bir alanda meydana gelen süksesyona ikincil
süksesyon denir.
Karada süksesyon. Karada ilk süksesyon, başlangıçta yaşamın hemen hiç
olmadığı karasal alanlarda ortaya çıkar (Şekil 1-12). Bu koşullar kayalık uçurumlar,
kum kumullar, yeni oluşmuş volkanik adalar ve yeni açığa çıkmış kara alanlarında
mevcuttur. İlk süksesyon toprak oluşumuyla başlayabildiğinden çok yavaş bir
süreçtir.

Şekil xx. Karasal süksesyon
Toprak binlerce yılda çok yavaş oluşur. Hava hallerinin etkisi işlemiyle, büyük
kayalar kademeli olarak daha küçük parçalara ayrılır. Sonunda, bazı kayalar daha
küçük parçalara ufalanır. Bu alana yerleşen ilk organizmalara öncü organizmalar
denir. Bu tür organizmalar çoğunlukla bakteri, mantar ve likenleri kapsar. Bunlar
kayaları daha fazla parçalar ve gelişen toprağa organik madde katarlar. Likenler
açığa çıkmış koşullara uyarlanırlar. Likenler kök benzeri rizoidlerle kaya yüzündeki
çarpıklıklara tutunurlar. Kayayı çözen asitler salgılarlar. Bazı likenler ölür ve bunların
kalıntıları toprağa eklenir. Yosunlar küçük toprak birikinti alanlarında ortaya çıkar.
Yosunlar, likenleri gölgeleyebilir ve böylece ölmelerine neden olarak henüz
gelişmemiş olan toprağa daha fazla organik materyal katarlar.

En sonunda, çayırlar ve yıllık bitkiler, organik materyallerin biriktiği bu
alanlarda gelişir. Bu bitkiler öldükçe toprak zenginleşir. Küçük çalılar gelişmeğe
başlar ve bunların kökleri kayaları parçalar. Bu çalılar çayırları gölgeleyip onları
öldürebilir. Ağaç fideleri kök salabilir. Sonunda bu ağaçlar çalıları gölgeleyebilir.
Çalılar arasında gelişen fideler muhtemelen yeterli miktarda güneş ışığına gereksinim
duyarlar. Böylece, olgun ağaçlar olduklarında, orman tabanında aynı çeşit fidelerin
yaşaması için yeterli güneş ışığı olmayabilir. Bununla birlikte, diğer ağaçların fideleri
gölgede iyi gelişebilir. Bu yolla, bir ağaç topluluğunun yerini farklı çeşitlerde ağaçların
başka bir topluluğu alır. Milyonlarca yıl sonra, bir klimaks topluluk gelişir. Klimaks
topluluklar çoğunlukla baskın bitki formları koşullarıyla tanımlanırlar.
Bir klimaks topluluğun baskın bitkileri çevrenin fiziksel etkenleri tarafından
belirlenmektedir. Yeterli yağış ve uygun toprağın olduğu yerde, klimaks topluluk
büyük olasılıkla bir orman olmaktadır. Bununla birlikte, ormanı destekleyecek yeterli
su (yağış) yoksa, klimaks topluluk çayırlardan ve bazı diğer bitki çeşitlerinden
meydana gelmektedir.
Hayvansal yaşam bitki topluluklarına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir
süksesyon bir orman topluluğuna doğru geliştikçe, çayırlar ve çalılar arasında
yaşayan hayvanlar, eninde sonunda orman tabanında ve ağaçların değişen
düzeylerinde yaşayan hayvanlarla yer değiştirir.
İkincil süksesyon, klimaks topluluğun yok edildiği alanlarda ortaya çıkar.
Örneğin,

bir

orman,

tarım

alanı

açmak

için

kesilebilir.

Tarım

alanına

dönüştürüldükten kısa bir süre sonra, toprak bakımsız kalırsa, sonunda diğer bir
orman klimaks topluluğu ile son bulan yeni bir süksesyon başlar. İkincil süksesyonda,
alanda bu kez toprak mevcuttur. Silsile toprak oluşumuyla başlamadığından, bu
işlem ilk süksesyondan daha hızlıdır. Bir klimaks topluluk, ilk süksesyon için gerekli
başlangıçtaki milyonlarca yıl yerine, birkaç yüz yıl sonra yeniden kurulabilir.
Göllerde ve gölcüklerde süksesyon. Göller ve gölcükler de, sonunda bir
klimaks topluluğuna gelişen, ekolojik süksesyon evrelerinden geçebilmektedir (Şekil
1-12). Bu işlem tortu, dökülen yapraklar ve diğer enkazın kademeli olarak göl
tabanına birikmesi, göl derinliğini azaltması ile başlar. Göl etrafında, bataklık yosunu
ve kamışlar, sazlar ve hasırotları gibi pek çok köklü bitkiler sığ suda gelişirler. Bu
bitkiler, gölün büyüklüğünü azaltarak, kademeli olarak kıyılardan içeriye doğru
uzanırlar. Göl doldukça, organizmaların büyük bir populasyonu destekleyebilecek
besin maddeleşince zenginleşir. Bitki hayvanların çoğalan miktarı çökeltideki, dolgu
işlemini hızlandıran organik materyali destekler. Süksesyon sürdükçe, göl bir bataklık

olur. Daha sonra da, susuz kara oluşturan bataklık dolar. Kara toplulukları sucul
formların yerini alır. Bir süre sonra, dolgu alanı civar topluluğun bir parçası olur.
EKOSİSTEMDE MATERYAL DÖNGÜLERİ
Bütün ekosistemlerde materyallerin döngüsü canlılar ile çevre arasında
meydana gelir. Organizmalar belirli maddeleri çevreden bünyelerine katarlar. Bu
organizmalar öldüğünde, vücutları ayrıştırıcılar tarafından yıkılır ve bu maddeler
çevreye geri döner. Bu maddeler çevreye geri döndürülmeseydi, bunların mevcudu
sonunda

tükenmiş

olurdu.

Canlılarla

çevre

arasındaki

materyal

döngülerine

biyojeokimyasal döngüler denir. Azot, karbon, oksijen ve su bu döngülere katılan
maddelerdendir.
Karbon ve Oksijen Döngüleri
Karbon, karbondioksit formunda, atmosferin yüzde 0.03768’ini oluşturur.
Karbondioksit çözünmüş olarak da yeryüzündeki sularda bulunur. Karbondioksit,
fotosentez sırasında, karbon bağlama olarak bilinen bir işlemle atmosferden organik
bileşiklere geçirilir. Bu bileşiklerin bir kısmı, hücresel solunum sırasında karbondioksiti
atmosfere geri salarak, fotosentetik organizmalar tarafından yıkılır. Bitkiler ve diğer
fotosentetik organizmalar hayvanlar tarafından yenirse, karbon bileşikleri bir besin
ağına girer.

Her bir düzeyde, bir miktar bileşik, atmosfere karbondioksit salarak

hücresel solunum ile yıkılır. Sonuçta, ölü bitki ve hayvan kalıntıları ve hayvan
dışkıları, karbondioksiti serbest bırakarak ayrıştırıcılar tarafından yıkılır.
Karbon döngüsünde, karbondioksit, fotosentezle atmosferden uzaklaştırılır ve
hücresel solunumla atmosfere geri döndürülür. Bu iki işlem, normalde atmosferde
nispeten değişmez bir karbondioksit düzeyi ile korunan denge içindedir. Ancak, fosil
yakıtların (petrol, kömür ve doğal gaz) yakılması da karbondioksit salmaktadır. Bu
yakıtların

kullanılmasının

artmasından

dolayı,

1980’lerin

ortasından

buyana

atmosferin karbondioksit içeriği kademeli olarak artmaktadır. Bu değişimin uzun
dönemli etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte, bazı bilim adamları, yer yüzeyinde
bir sıcaklık artışına neden olacağını düşünmektedir. Bu, atmosferik karbondioksitin
yeryüzünden uzaya geri yansıması gerekirken ısıyı aborbe etmesinden dolayı
meydana gelecektir.
Organik bileşikler, doğal olarak, sadece canlı organizmaların vücudunda ya da
ürünlerinde ve kalıntılarında bulunan karbon bileşikleridir. Organik bileşikler,
karbonun yanında hemen her zaman hidrojen ve çoğunlukla oksijen ve azot
içerirler. Fosfor ve kükürt ile küçük miktarlarda demir, kalsiyum, sodyum, klor ve

potasyum içerebilirler. Organik bileşiklerin oluşturulması açısından bu elementler
içinde özellikle karbonun dolaşımı dolayısıyla karbon döngüsü çok önemli
olmaktadır.

Karbon biyolojik ve fiziksel çevre arasında karbon döngüsünde

dolaşır.

Karbon döngüsü, karbonun biyosfer, pedosfer, jeosfer, hidrosfer ve atmosfer
arasındaki değişiminin biyokimyasal çevrimidir.
Karbon döngüsü en çok bulunan elementin geri dönüşümünü sağlayan ve onu
biyosferin tüm organizmalarının yeniden kullanımına sunan yeryüzündeki en
önemli döngülerden biridir.
Karbon döngüsü çoğunlukla değişim yollarıyla bağlantılı beş büyük karbon
kaynağı olarak düşünülmektedir. Bu kaynaklar şunlardır:


Atmosfer



Tatlı su kaynakları ve toprak karbonu gibi canlı olmayan organik materyal
içeriği ile ayrılan karasal biyosfer.



Çözünmüş inorganik karbon ve canlı ve cansız deniz biota’sı içeren denizler,



Fosil yakıt içren sedimentler



Volkanlar ve jeotermal sistemlerle manto ve yerkabuğundan atmosfer ve
hidrosfere salıverilen yeryüzündeki içsel karbon.

Yıllık karbonun devinimleri, kaynaklar arasında karbon değişimleri, çeşitli
kimyasal, fiziksel, jeolojik ve biyolojik işlemlerden dolayı meydana gelmektedir.

Okyanuslar yeryüzü yüzeyine yakın en büyük aktif karbon havuzunu içerirler,
ancak bu havuzun derin okyanus kısmı atmosferle hızlı bir değişim göstermez.
Küresel karbon stoku karbon kaynakları veya karbon döngüsünün özgün bir
çevrimi (örneğin, atmosfer – biyosfer) arasındaki karbon değişiminin (kazançlar
ve kayıplar) bir dengesidir (tartısıdır). Bir havuz veya kaynağın karbon stokunun
izlenmesi, havuz veya kaynağın karbondioksit için bir kaynak veya bir alıcı (sink)
olarak mı işlev gördüğü hakkında bilgi sağar.

Yeryüzü atmosferi %0.035 karbondioksit, CO2, içermekte ve biyolojik çevre,
karbonu şekerler, yağlar ve proteinler olarak alıkoyan bitkilere bağlı olmaktadır.
Bitkiler fotosentezde güneş ışığını kullanarak karbonu glikozda bağlar ve bu
işlemde oksijen, O2, salıverirler. Bitkiler, diğer metabolik işlemlerle glikozu diğer
şekerlere,

protein

veya

yağlara

dönüştürebilirler.

Hayvanlar

karbon

gereksinimlerini tükettikleri ve sindirdikleri bitkilerden sağlarlar ve böylece
karbon biyotik çevre içinde besin sisteminde dolaşır. Herbivorlar bitkilerden
beslenir, ancak kendileri karnivorlara yem olurlar.
Karbon fiziksel çevreye birkaç yolla döner. Bitkiler ve hayvanlar solunum yapar
ve

bu

esnada

çevreye

CO2

salıverirler.

Ancak

bitkiler,

karbondioksitin

üretebildiklerinden daha fazlasını fotosentezde tüketmektedirler. Karbondioksitin
fiziksel çevreye geri dönmesinin diğer bir yolu ölü bitki ve hayvanlarla
olmaktadır. Ölü organizma bünyeleri ayrıştırıcılar tarafından tüketilir. Bu işlemde,
karbonun bir kısmı fosilleşme yoluyla fiziksel çevreye geri döner. Karbonun bir
kısmı diğer organizmaların ayrıştırıcıları tüketmesiyle biyolojik çevrede kalır.
Ancak açık farkla, karbonun çoğu, karbondioksit solunumuyla fiziksel çevreye
geri döner.

Oksijen yeryüzü atmosferinin yaklaşık yüzde yirmi birini oluşturur. Fotosentez
sırasında, su molekülleri hidrojen ve oksijene ayrılır. Hidrojen karbonhidratların
oluşturulmasında kullanılır ve oksijen atmosfere salıverilir. Hayvanlar, bitkiler ve çoğu
protistler hücresel solunumda oksijen kullanır ve karbondioksit salar. Böylece oksijen
döngüsünde, oksijen fotosentez işlemi ile atmosfere salınır ve hücresel solunumla
atmosferden alıkonur.

Şekil . Karbon ve oksijen döngüsü

Azot Döngüsü
Azot canlılar için önemli bir elementtir. Proteinleri oluşturan amino asitlerin ve
çekirdek asitlerini yapan nükleoditlerin temel bir bileşenidir. Azot gazı yeryüzü
atmosferinin yüzde 79’unu meydana getirir. Ancak, organizmaların çoğunun azot
gazını doğrudan kullanma yetenekleri yoktur. Bunların azot tedariklerinin azot
bileşikleri şeklinde olması gerekmektedir. Bitkilerin çoğu azotun sadece iki inorganik
formundan, amonyak (NH3) ve nitrat (NO3-)’tan yararlanabilir.

Çoğunlukla nitrat,

bitkiler için başlıca azot kaynağıdır. Bitkiler nitrat ve amonyaktan, örneğin, proteinler
ve çekirdek asitleri gibi azot içerikli organik bileşiklerini sentezleyebilirler. Aksine,
hayvanlar bu yetenekten yoksundur. Hayvanlar azotu sadece organik bir formda
kullanabilirler. Sonuçta, hayvanlar azot gereksinimlerini karşılamak için bitki ya da
diğer hayvanları yemek zorundadırlar.
Atık ve organizma kalıntılarındaki azotun, canlı bitkilerin yeniden kullanması için
yararlanılabilir olması gerekir. Bu, bitki ve hayvan kalıntılarındaki karmaşık organik
bileşikleri parçalayan ayrıştırıcıların etkinliği ile başarılmaktadır. Ayrıştırma sırasında,
organik bileşiklerdeki azotun çoğu amonyak olarak serbest bırakılır. Bunun bir kısmı
doğrudan bitkiler tarafından alınabilmekte, ancak çoğu nitratlaştırma (nitrifying)
bakterileri

tarafından

hızla

nitrite

(NO2-)

ve

sonunda

nitrata

(NO3-)

dönüştürülmektedir. Bundan sonra, nitrat, bitkilerin yeniden geri alması için hazır
bulunur.
a NH4 + b CO2 + c O2

Nitrosomonas

d NO2 + e Biyokütle

d NO2 + f CO2+ g O2

Nitrobacter

g NO3 + j Biyokütle

Toprak ve sudaki nitratın tamamı bitkiler tarafından geri alınıncaya kadar nitrat
olarak kalmaz. Denitrifikasyon bakterileri canlılık işlemleri için nitrit ve nitratı azot
gazına, N2, dönüştürerek enerji elde ederler. Atmosfere salıverilen bu azot formu,
bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılamaz. Bununla birlikte, azot gazı bitkilerin
yararlanabileceği bir yapıya dönüştürülebilir. Çok az bir çeşitteki bakteri ve mavi-yeşil
alg, azot gazını, azot bağlama adı verilen bir işlemle doğrudan amonyağa
dönüştürür.
NO3 + Karbon Kaynağı

Denitrifikasyon mikroorganizmaları

NO2 + CO2

Denitrifikasyon mikroorganizmaları

N2 + CO2

+ Biyokütle
NO2 + Karbon Kaynağı
+ Biyokütle

Bu azot bağlayıcıların bazısı serbest yaşarlar. Ürettikleri amonyak, azot içerikli
bileşiklerinin sentezinde kullanılır. Diğer azot bağlayıcılar simbiyotiktir. Konak bir bitki
ile yakın bir ilişki içinde yaşadıklarında ancak azot bağlarlar. Bu simbiyotik ilişkilerde,
azot bağlayıcılar, amonyağı kendileri kullanır ve bir kısmını da doğrudan konak
bitkiye sunarlar. Bu azot bağlayıcılar öldüğünde, içerdikleri azot ayrıştırma ile geri
dönüştürülür.
Şekil 37-9 azot döngüsünün çeşitli yollarını göstermektedir. Azot döngüsü,
topraktaki kullanılır azot düzeyini oldukça sabit tutar. Azot döngüsü ayrıca göllerde,
akarsularda ve denizlerde meydana gelir. Geri dönüştürülen azotun çoğu bileşik
formunda kalır. Sadece küçük bir bölümü atmosferde dönüşür.

Azot Döngüsü
Fosfor Döngüsü
Fosfor da canlılar için gerekli temel maddelerdendir. Hücrelerde nükleik asitlerin
ve enerji aktarımlarını sağlayan adenozin trifosfat (ATP) molekülünde, hücre
zarının yapısında, ayrıca kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Fosfor diğer
elementler gibi doğada bileşikler halinde bulunur. Fakat bu bileşikler suda kolay
çözünmezler. Fosfor bileşikleri özellikle kemik, diş, kabuk gibi hayvansal atıklarda
ve doğal kayaçlarda bulunurlar. Bu bileşikler suda çözünmedikleri için diğer bazı
bileşiklerle reaksiyona girerler. Bu bileşiklerin başında nitrat ve sülfirik asit yer
alır. Suda kolay kolay çözünmeyen fosfatlı bu bileşikler bu yolla çözülürler ve
oluşan bu fosfat tuzları bitkiler tarafından absorbe edilebilirler. Bitkilerin
hayvanlar tarafından besin olarak tüketilmesiyle fosfor dolaylı yoldan hayvanlara

geçmiş olur. Fosfat, organizma artıkları ile toprağa geçer ya da çözülmeyen
bileşikler şeklinde diş, kemik ve kabukların yapısına katılırlar.
Fosfat, kuş ve balıkların kemiklerinde de bulunduğu için, bu hayvanların
ölmesi halinde fosilleri kayaçlara gömülebilir. Fosfat bileşiklerini ihtiva eden bu
kayaçlar,

yeryüzü

hareketleriyle

parçalanmaya

uğrayarak

tekrar

doğaya

karışabilir. Bunun yanında volkanik faaliyetlerle magma tabakasından yeryüzüne
ilave olarak fosfat kazandırılabilir. Yine bazı tür bakteriler ortamda bulunan
fosfatlı bileşikleri kemosentez reaksiyonlarıyla işleyerek çözünebilen fosfat tuzları
(CaHPO ve CaSO gibi) haline getirebilirler. Fosfor döngüsünün temelini, fosforun
karalardan denizlere veya denizlerden karalara taşınması oluşturur. Fosfatlı
kayalardaki fosforun bir kısmı, erozyon yoluyla suda çözünmüş hale gelir. Bu
inorganik fosfat, bitkilerce, suda çözünmüş ortofosfat biçiminde alınır, organik
fosfatlara çevrilir. Beslenme zinciriyle otçul ve etçil hayvanlara aktarılır. Bitki
artıkları,

hayvan

mikroorganizmalar

ölüleri

ve

yardımıyla

salgılarındaki
inorganik

organik

duruma

fosfatlar,

çevrilir.

ayrıştırıcı

Böylece

yeniden

bitkilerce alınmaya hazırdır. Jeolojik hareketlerden başka, fosforun denizlerden
karalara dönüşü, balıkçılık ve balık yiyen deniz kuşlarının dışkıları yoluyla olur.

Kükürt Döngüsü
Kükürt

pek

çok

proteinin, vitaminin

ve hormon

molekülünün

bileşiminde

bulunan

elementlerden biridir. Toprakta ve proteinlerin yapısında bol miktarda bulunur. Ancak, bitkiler
kükürdü sülfatlara çevrildikten sonra kullanabilirler. Kükürt içeren proteinler, önce topraktaki
çeşitli organizmalar aracılığıyla kendilerini oluşturan aminoasitlere parçalanır. Ardından
aminoasitlerdeki kükürt başka bir dizi toprak mikroorganizması yardımıyla hidrojen sülfüre
dönüşür. Hidrojen sülfür oksijenli ortamda, kükürt bakterileri aracılığıyla önce kükürde sonra
sülfata çevrilir. Sülfatlar da başka bakteriler tarafından yeniden hidrojen sülfüre dönüşür.

Bitki veya hayvanlar öldüğünde, yapılarındaki proteinin parçalanmasıyla kükürt H2S
şeklinde açığa çıkar. H2S kükürt bakterileri tarafından önce S ’ye daha sonra da S4O2iyonuna dönüştürülür. S4O2- iyonları, bazen doğada serbest olarak reaksiyona girerek
sülfatlı bileşikleri de verebilirler. Sülfatlar da başka bakteriler tarafından yeniden
hidrojen sülfüre (H2S) dönüşür. Organizmalar tarafından alındığında, kükürt içeren iki
aminoasit olan Sistein ve Metionin’nin yapısına katılırlar.

Kükürt Döngüsü
Su Döngüsü
Yeryüzünde suyun döngüsü hemen tamamen fiziksel bir işlemdir. Su, nerede
olursa havayla teması olursa sürekli olarak buharlaşır, su buharı şeklinde havaya
karışır.

Bitkiler

de terleme (transpirasyon)

işlemiyle suyun havaya

geçişini

desteklerler. Ancak, havanın tutabileceği su buharı miktarının bir sınırı vardır. Çeşitli
fiziksel işlemlerle, fazlalık su buharı, bulut oluşturmak için yoğuşur ve yağış olarak
yer yüzeyine geri döner.
Yeryüzü yüzeyi ile atmosfer arasındaki suyun bu döngüsüne su döngüsü denir
(Şekil xx). Diğer döngülerin aksine, bu döngüye katılan herhangi bir kimyasal
değişiklik ve ona dahil olan gerçek biyolojik işlemler görülmemektedir. Fotosentez
sırasında bir miktar suyun kimyasal olarak hidrojen ve oksijene yıkıldığı gerçektir. Bu
su

hücresel

solunumla

alıkonmaktadır.

Bununla

birlikte,

fotosentez-solunum

döngüsüne katılan su miktarı, su döngüsünde dolaşan toplam miktarın sadece çok
küçük bir kısmıdır.

Şekil xx. Su çevrimi.
Madde Döngülerinin Yararları
Tüm canlılar dünyanın yüzeyinde ya da yüzeye çok yakın ince bir toprak
katmanında yaşarlar ve güneş enerjisinin dışındaki gereksinimlerini bu katmanın
içerdiği kaynaklardan karşılarlar. Eğer yaşamın sürmesi için gerekli olan su,
oksijen ve diğer maddeler sadece bir kez kullanılmış olsaydı hepsi şimdiye kadar
tükenmiş olurdu. Doğanın tüm işlevlerinin çevrimler halinde düzenlenmiş olması
bu işlevlerin sonsuza dek yinelenmesini sağlamaktadır. Hava, su, toprak, bitkiler
ve hayvanlar arasında sürekli bir alışveriş olması yeryüzünün tüm zenginliklerinin
tekrar tekrar kullanılabilmesine ve böylelikle yaşamın sürmesine olanak verir.

EKOLOJİK ETKENLER
Güneşten

gelen

elektromanyetik

ışınım

bir

foton

akımı

olarak

kavramlaştırılabildiğinden, ışıma enerjisi (radiant enerji) bu fotonlarla taşınan
enerji olarak düşünülebilmektedir. Diğer şekilde, elektromanyetik ışınım, enerjiyi,
salınımlı elektrik ve manyetik alanlarında taşıyan bir elektromanyetik dalga

olarak düşünülebilmektedir. Bu iki görüş tamamen eşdeğerdir ve kuantum alan
teorisinde birbiriyle bağdaşıktır. Elektromanyetik ışınımın çeşitli frekansları
olabilmektedir. Herhangi bir elektromanyetik sinyalde mevcut frekans kuşakları
keskin olarak ayrılabilmektedir. Foton olgusunda, her bir fotonun taşıdığı enerji
kendi frekansıyla orantılıdır. Dalga olgusunda, bir monokromatik dalganın enerjisi
onun şiddeti ile orantılıdır. Bu, aynı şiddete, ancak farklı frekanslara sahip iki
elektromanyetik dalgadan, yüksek frekanslı olanın daha az foton içereceğini
belirtmektedir.
Elektromanyetik dalgalar bir cisim tarafından soğurulduğunda, bu dalgaların
enerjisi genellikle ısıya dönüştürülür. Fotonlar soğurulduğu cisimlerin yüzeyinde
atom ve molekülerin bağlarını gevşetir ve titreşmelerine neden olur. Titreşim
hareketi ile açığa çıkan ısı güneşin ısıtması olarak adlandırılır. Güneş ışığının
ışıdığı yüzeyleri ısıtması bunun çok iyi bilinen bir sonucudur. Çoğunlukla bu olgu,
özel olarak kızılötesi ışınımla eşleştirilir, ancak herhangi bir çeşit elektromanyetik
ışınım, soğurulduğu bir cismi ısıtır. Elektromanyetik dalgalar ayrıca, enerjileri
başka tarafa yönlendirilerek veya dağıtılarak, yansıtılabilir veya saçılabilirler.
İşlevsel ekolojinin hemen tüm aşamaları doğrudan veya dolaylı olarak
güneşin ışınım

enerjisinden etkilenmektedir.

Gezegenimizin ekolojik enerji

stokuna girdi sağlayan güneşten yayılan elektromanyetik enerjinin farklı dalga
boyları vardır. Güneşin ışınım enerjisi ısı üretir, yaşamın kimyasal tepkimelerinde
aktif enerji olarak ölçülen fotonları sağlar. Yaşam biyolojisi belirli bir sıcaklık
aralığında yürür. Isı, sıcaklığı düzenleyen bir enerji şeklidir. Gelişme hızını,
etkinliği, davranışı ve birincil üretimi etkiler. Sıcaklık ısı enerjisinin şiddet ya da
yoğunluk etkenidir ve büyük ölçüde güneş ışınımının tekerrür oranına bağlıdır.
Yatay ve dikey uzamsal sıcaklık değişikliği büyük ölçüde iklimleri ve sonuçta
yeryüzünün her tarafında farklı ekosistemlerde (veya biome’larda) biyolojik
çeşitliliğin dağılımını ve birincil üretimin düzeyini etkiler. Isı ve sıcaklık ayrıca, çok
büyük orandadış çevre sıcaklığı tarafından düzenlenen ve ona bağlı olan bir vücut
sıcaklığına sahip olan poikilotherm ile içsel olarak düzenlenen ve metabolik enerji
harcanarak

sürdürülen

bir

vücut

sıcaklığına

sahip

olan

homeotherm

hayvanlardaki iki metabolizma sınıfı ile etkin bir ilişki içindedir ve onları farklı
şekilde etkilemektedir.

Işık yeryüzünün birincil enerji kaynağıdır. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler
ışık soğurur ve fotosentezle enerji özümlerler. Fotosentez veya H 2S’nin inorganik
fiksasyonu
Ototroflar
(enthalpic)

ile

enerji

birincil

özümleme

üretimden

bağlarda

ve

potansiyel

yeteneğindeki
metabolik
enerji

organizmalar

yoldan

olarak

ototroflardır.

biyokimyasal

depolanan

ışık

entalpik

enerjisinin

özümlenmesinden sorumludurlar. Heterotroflar enerji ve besinlerini sağlamak için
ototroflardan beslenirler.
Işık koşulları sucul çevrede de değişir. Işık suya geçtiği kadar absorbe edilir.
Böylece mevcut ışık miktarı derinliğin artması ile azalır. Işığın geçtiği su
katmanına fotik (photik) zon denir. Yeryüzünde meydana gelen fotosentezin
yaklaşık %80’i bu fotik zonda meydana gelir. Onun altındaki zon, hiç ışık

olmayan aphotikzondur. Birkaç kemotropf dışında, aphotik zonda yaşayan
organizmalar enerjilerini photik zondan aşağı doğru sürüklenen veya göçen
organizmalardan sağlar.
Işık, üretim ve enerji temini arasında bir bağıntının olması, yeryüzünde
ekosistem

dinamiklerinin dağılım,

kompozisyon ve yapısını etkilemektedir.

(ormancılıkta ekosistem tabanlı planlama, ekosistem dinamikleri, ilişkileri) Belirli
bir ekoloji veya çevredeki bir populasyon veya türde değişen dinamikleri
etkileyen ekolojik etkenler çoğunlukla abiyotik (cansız) ve biyotik (canlı) diye
ikiye ayrılırlar.

Çevrenin abiyotik etkenleri
Organizmaların

kendi

aralarında

ve

çevreleriyle

etkileşimlerinin

araştırılmasında, her iki, canlı ve cansız etkenler değerlendirilmektedir. Biyotik ya da
canlı etkenler, çevredeki tüm canlı organizmaları ve diğer canlılar üzerindeki
doğrudan ve dolaylı etkilerini içerir. Abiyotik ya da cansız etkenler su, oksijen, ışık,
sıcaklık, toprak ile inorganik ve organik besinleri içerir.
Abiyotik etkenler özel bir çevrede ne tür organizmaların yaşayabileceğini
belirler. Örneğin, çöllerde çok az temin edilebilir su vardır ve sıcaklık günlük olarak
çok sıcak ile soğuk arasında değişir. Bu koşullarda sadece uyum sağlamış, adaçayı
çalısı (sagebrush) ve kaktüs gibi bitkiler yaşayabilir. Tahıl, meşe ağaçları ve orkideler
gibi diğer bitki çeşitleri çöllerde yaşayamaz. Bu bitkiler uyum sağladıkları, değişik
abiyotik koşullara sahip diğer çevrelerde gelişirler.

Abiyotik etkenler jeolojik-Jeomorfolojik, coğrafik, hidrolojik ve iklimsel
(klimatolojik) parametrelerdir. Bitki ve hayvanların özgün bir birlikteliği için
yaşama yeri sağlayan, özel bir takım cansız ekolojik etkenler tarafından
karakterize edilen, çevresel olarak aynı yapıdaki koşulların olduğu bir alan veya
bölge biyotop olarak adlandırılır. Biyotop tam olarak habitat

terimi ile eş

anlamlıdır, ancak habitatın konusu bir tür veya bir populasyon olurken,
biyotopun konusu bir biyolojik topluluktur. Habitat veya biyotopları doğrudan
etkileyen özgün abiyotik etkenler ışık, sıcaklık, su, hava ve toprağı kapsar. Işık,
fotosentezle ekosisteme enerji sağlar.

Sıcaklık, ?????bazı türler için ısıya tolerans çok önemli olsa da, belirli uç
değerleri aşmamalıdır. Düşük sıcaklık, böceklerin coğrafi dağılımını ve mevsimsel
etkinlik şekillerini (patterns) etkileyen en temel çevresel kısıttır. Low temperature
is a major environmental constraint impacting the geographic distribution and
seasonal activity patterns of insects. Su, aynı zamanda yaşam ve çevre için
gerekli olan bir maddedir. Su, yağış dediğimiz yağmur, kar, çiy ve sis şeklinde
atmosferden salıverilir. Yıllık yağış şekilleri (miktarları ve mevsimlere dağılışları
gibi) enlem ve yükselti ile bağlantılıdır ve ayrıca dağlar ve büyük su kütleleri gibi
yerel özellikler tarafından etkilenir. Hava, canlı türlerine oksijen, azot ve
karbondioksit sağlar, polen ve sporların yayılmasına, böceklerin ve kuşların
uçmasına izin verir. Toprak, aynı zamanda bir besin ve fiziksel destek kaynağıdır.
Toprağın pH’sı, tuzluluğu, azot ve fosfor içeriği, su tutma yeteneği ve kıvamı
hepsi etkilidirler. Ayrıca, büyük boyutlu çevresel değişiklikler ve doğal yıkımlar da
abiyotik etmenler içinde değerlendirilir.
Doğada organizmaların araştırılmasında, ekologlar, dikkatlerini çoğunlukla
belirli bir doğal çevre çeşidindeki belirli bir organizma grubuna odaklarlar. Belirli
bir türün belirli bir alan içindeki tüm bireylerini içeren organizmaların doğadaki en
yalın

grubu

bir

populasyon’dur.

Belirli

bir

populasyonlarının hepsi bir topluluk (biocenose)

alandaki

farklı

organizma

oluşturur. Topluluk, bitki,

hayvan ve mikroorganizma populasyonlarının bir grubudur. Her bir populasyon,
aynı türün bireyleri arasındaki üremenin ve belirli bir yerde ve belirli bir zamanda
birlikte yaşamanın bir sonucudur.
Bir ekosistem, bir topluluğu ve onun fiziksel çevresini içerir. Bir ekosisteme,
her iki abiyotik ve biyotik etmenler dahildir. Ekosistemin canlı ve cansız kısımları
arasında süren materyal değişimi vardır. yeyüzündeki tüm ekosistemler birbirine
bağlıdır. Organizmalar ekosistemin birinden diğerine geçerler.

Su ve diğer

inorganik maddeler bir ekosistemden diğerine taşınır. Organik bileşikler de,
taşıdıkları enerji ile birlikte ekosistemler arasında aktarılırlar.
Bir ekosistemdeki her bir organizma çeşidinin (TÜR) içinde yaşadığı özel bir
çevre bölümü vardır. Bu onun habitatı (yaşama yeri)’dir. Bir ekosistem içinde
meydana gelen karmaşık etkileşimlerde her bir türün özel bir rolü de vardır. Bir
türün ekosistemdeki rolü onun nişi’dir. Bir organizmanın habitatı nişinin elemanı,
sadece parçasıdır. Ayrıca, besinlerini nasıl, ne zaman ve nereden sağlandığını,

üreme davranışını ve çevresine ve ekosistem içindeki diğer türlere olan doğrudan
ve dolaylı etkilerini de içerir.
Bir populasyon yetersiz sayıdaki bireylerden ibaret olduğunda, bu populasyon
yok

olma

tehlikesindedir;

türün

bireylerinin

katıldığı

composed

bütün

toplulukların çökmesi bir türü yok olmaya götürebilir. Küçük populasyonlarda,
aynı soydan olma topluluğu daha da güçsüzleştiren kalıtsal çeşitliliğin azalması ile
sonuçlanabilir. monokültür
Biyotik ekolojik etkenler de topluluğun yaşama yeyteneğini etkiler; bu
etkenkler ya tür içi veya türler arasıilişkiler olarak değerlendirilir. Tür içi ilişkiler
bir populasyonu oluşturan aynı türün bireyleri arasında kurulmuş olan ilişkilerdir.
Bunlar işbirliği (dayanışma) veya rekabet ilişkileridir. Rekabet, alan ayırma
ve bazen sıradüzen toplulukların örgütlenmesi ile ilgilidir.
Türlerarası ilişkiler, farklı türler arasındaki çok fazla sayıdaki etkileşimlerdir
ve çoğunlukla yararlı,

zarar verici veya etkisiz olarak nitelendirilirler. En önemli

ilişki, ekolojideki zorunlu besin zincirleri kavramlarını yönlendiren predasyondur.
Herbivor türler bitkisel besinlerle beslenirler ve karnivorlar tarafından tüketilirler,
ancak bunların her ikisi de daha büyük karnivorlara av olabilir.
Türlerarası diğer ilişkiler asalaklık, bulaşıcı hastalıklar ve iki türün aynı
ekolojik nişi paylaştığında ortaya çıkabilen sınırlı kaynaklar için rekabeti kapsar.
Çeşitli canlılar arasında var olan etkileşimler, büyümeleri, yaşamaları ve
üremeleri

için

uzaklaştırılan

organizmalar
mineral

ve

tarafından
organik

alınan

ve

maddelerin

sonunda
kalıcı

bir

atıklar

olarak

karışımı

ile

sürdürülmektedir. Elementlerin (özellikle karbon, oksijen ve azot’un) ve suyun bu
değişmez döngüsü biyojeokimysal döngüler olarak adlandırılır. Bu döngüler, insan
etkileri, uç hava halleri veya olağan dışı jeolojik olaylar dışında, biyosferde
değişmez bir kararlılığın güvenceleridirler. Kendi kendine yürüyen bu düzen,
negatif geri besleme denetimi ile sürdürülmekte, ekosistemlerin devamlılığını
güvenceye almaktadır.
Ekosistemler kararlı görünse de zamanla değişme geçirirler. Değişme,
ekosistemde yaşayan organizmaların çevreyi değiştirmesiyle meydana gelir. Her
ekosistem, ekolojik süksesyon olaylarından sonra, klimaks denilen ideal bir
duruma gelişme eğilimindedir. Klimaks topluluk milyonlarca yılda gelişir. Klimaks
topluluklar çoğunlukla baskın bitki formlarıyla nitelendirilir. Bir klimaks topluluğun

baskın bitkileri çevrenin fiziksel etkenleri tarafından belirlenir. Yeterli yağış ve
uygun toprağın olduğu yerde, klimaks topluluk büyük olasılıkla bir ormandır.
Orman yapısını destekleyecek yeterli su yoksa, klimaks topluluk çayır ve diğer
bazı bitki çeşitlerinden meydana gelir. Hayvan yaşamı bitki toplulukları ile değişir.
Doğu Ladini Picea orientalis (L.) Link Doğu Karadeniz Bölgesinde, Ordu Melet
Çayının doğusunda, Doğu Karadeniz Dağlarının denize bakan (deniz etkisi
altındaki) yamaçlarında doğal olarak yayılmıştır. Batı Karadeniz bölgesinde
görülen kaplumbağa bu

bölgede yaşamaz. Çam kese böceği Thaumetopoea

pityocampa Orta ve batı Karadenizdeki varlığına rağmen bu bölgede görülmez.
Kırmızı orman karıncası Formica rufa, batı Karadeniz ormanlarında ve doğu
karadenizin Karadeniz ardı ormanlarda (Aluçra) yaşarken ladinin yayılış alanında
yaşamaz.

ABİYOTİK ETKENLER
Böceklerin yaşam ortamını ve dolayısıyla çoğalmalarını sınırlayan tüm etkenler
arasında abiyotik faktörler üzerindeki çalışmaların daha enstantif ve konuyu
aydınlatıcı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle, sıcaklık, böceklerin çoğalma ve gelişme
oranı ile onların coğrafik ve lokal dağılışları üzerinde önemli rol oynamaktadır. Buna
karşın,

ancak

birkaç

böcek

türünün

sıcaklıkla

olan

ilişkileri

kesin

olarak

aydınlanabilmiştir. Keza, ışık, nem, hava akımları ile ilgili diğer hususların böceklerle
olan ilişkilerine ait bilgiler çok noksandır. Fakat bu konular üzerinde de geniş
çalışmalar yapılmaktadır.
Hayvanlar üzerinde etkileri görülen abiyotik etkenler çok çeşitlidir. Bu kısımda
böceklerle ilgili abiyotik etkenlerden en önemlileri üzerinde durulacaktır.

12-1 Işık
Yeryüzündeki hemen tüm canlılar için enerji doğrudan veya dolaylı olarak
güneş ışınlarından sağlanır. Güneş ışınlarının yoğunluk veya şiddeti ile aydınlatma
süresi ya da gün uzunluğu, enleme göre değişir. Ekvatorun çevresindeki bölgeler en
yüksek yoğunlukta güneş ışığı alırken, kuzey ve güney kutup bölgeleri düşük
yoğunlukta ışık alırlar. Ekvator kuşağı ile kutup bölgeleri arasında kalan alanlarda

görece gündüz ve gece uzunlukları, yazın daha uzun ve kışın daha kısa süreli gün
ışığı ile mevsime göre değişir.
Güneş ışınlarının yoğunluğu ve aydınlatma süresi bitkilerin gelişimini ve
çiçeklenmelerini, meyve tutma ve geliştirmelerini (bitki fenolojisi) etkileyen temel
etmendir. Bazı bitkiler yüksek ışık yoğunluğuna ve uzun günlere gereksinim
duyarken diğerleri düşük ışık yoğunluğunda ve kısa günlerde gelişirler. Pek çok
hayvanda göç, kışlama, yazlama ve üreme davranışları gece ve gündüzün göreceli
(relative) uzunluklarından (ışık devirselliği = fotoperiyodisite) etkilenir.

Şekil xx. Işık ve diğer solar ışınımların dalga boyu.
Fotoperiyodizm,

organizmaların

yaşam

sürelerince

mevsimsel

etkinliklerin

düzenlenmesinde gün uzunluğunu önceden alınan bir işaret olarak değerlendirme ve
kullanma yetenekleridir. Pek çok hayvan, özellikle yukarı enlemlerde yaşayanlar,
mevsimlere bağlı uygun davranışsal ve gelişimsel stratejilerini düzenlemek için gün
uzunluğunu ön bilgi olarak kullanırlar. Bunların en yaygın olanı böceklerdeki kışlama
diyapozunun başlatılması ve pek çok hayvan gruplarındaki mevsimsel üreme
stratejileridir. Gün uzunluğu ve dolayısıyla yıl içinde mevsim bilgisi pek çok hayvan
için yaşamsaldır. Belirli biyolojik ve davranışsal değişiklikler bu bilgiye bağlıdır.
Fotoperiyod, sıcaklık değişiklikleri ile birlikte, kürk ve tüy renginin değişimini, göç
olgusunu, kışlamaya girişi, çiftleşme davranışını ve hatta eşey organlarının gelişimini
hareket geçirir.

Fotoperiyodizm, özellikle geri dönüşü olmayan ve gelecek bir

zamanda veya uzak bir yerde sonuçlanacak olan fizyolojik ve gelişimsel işlemlerin
başlatılmasında önemli olmaktadır.

Fotoperiyod,

eklembacaklılarda

diyapoz,

göç

ve

üremeye

öncülük

eden

neuroendokrin basamakların başlatılması için ilk hareket veya engel işareti sağlar.
Besin,

sıcaklık

ve

nemle

etkileşiminden

dolayı,

fotoperiyod

bu

etkinliklerin

tamamlanma hızlarını da ayarlayabilir. Fotoperiyod ile sıcaklık arasında bir etkileşim
olduğunda, yüksek sıcaklıklar uzun gün etkilerini ve düşük sıcaklıklar kısa gün
etkilerini destekleme eğilimindedir. Örneğin, ılık, nemli yazların ve sert kışların
olduğu ılıman çevrelerde, özellikle orta karasal iklimlerde, uzun gün eklembacaklıları
çoğunlukla kısa veya kısalan günlerin başlattığı bir hibernal (kışsal) diyapoza girer.
Yazları sıcak ve kurak, kışları yumuşak ılıman çevrelerde, kısa gün eklembacaklıları
uzun günlerin başlattığı bir aestival (yazsal) veya her iki, uzun ve kısa günlerin neden
olduğu

aestival

ve

hibernal

diyapoza

girebilir.

Yukarı

enlem

veya

kutup

eklembacaklıları gelişmeyi iki veya daha fazla yıla yayabilir ve bireyleri yaşam
döngüleri süresince iki veya daha çok evrede fotoperiyodik olarak ayarlanan iki veya
daha fazla diyapoza girebilirler
Fotoperiyod, devam etmekte olan gelişimden diyapoza geçmede zamanlama
açısından çok önemlidir, ancak diyapoz çoğunlukla kendiliğinden veya düşük
sıcaklıkların

uzayan

etkisine

(donmaya)

tepki

olarak

sona

ermektedir.

Eklembacaklılarda, photoperiodism ile ilgili ışık algılama nokta gözleri, bileşik gözleri
veya beynin kendisini kapsar.
Gün uzunluğunun yorumlanmasından sonra, yürütücü veya durdurucu
fotoperiyodik tepki, beyinden, peptid hormonlar aracılığıyla, juvenil hormonun (bir
terpenoid) salıverilmesini düzenleyen corpora allatada (allatostatins and allatoropins)
veya ecdysteroid salıveren ön göğüs salgı bezlerinde (prothoracicotropichormone)
veya ipek böceğinde (Bombyx mori) neural bağlantılarla diyapoz hormonu (bir
peptid) salıveren suboesophageal ganglionda başlatılır. Eklembacaklıların çoğunda,
mevsimsel polyfenizimlerin(polyphenisms) ve mevsimsel gelişmenin, diyapozun,
göçün ve üremenin fotoperiyodik denetimi juvenil hormonu, ecdysteroidi veya
onların etkileşimini kapsar.

Işık koşulları sucul çevrede de değişir. Işık suya geçtiği kadar absorbe
edilir. Böylece mevcut ışık miktarı derinliğin artması ile azalır. Işığın geçtiği su
katmanına “Fotik” (photik) zon denir.
Yeryüzünde meydana gelen fotosentezin yaklaşık %80’i bu fotikzonda
meydana gelir. Bu zonun altında hiçışık olmayan zonaphotikzondur. Bazı

(birkaç) kemotropflar dışında aphotikzonda yaşayan organizmalar enerjilerini
photikzondan aşağı doğru kayan veya göçen organizmalardan sağlar.
Bilindiği üzere güneş ışınları ekolojik yönden, kızılötesi (Infrared = Infraruj),
Morötesi (Ultraviole) ve Işık (Görünen ışınlar) diye üç sınıfa ayrılır. Böcekler ışığın
yoğunluğu (şiddeti), rengi (dalga boyu) ve süresi tarafından etkilenir. Bu etkiler
çeşitli şekillerde kendini gösterir. Işıktan kaçan hayvanlar (Foto negativ) kırmızı
ışığı, bunun tersi olan Foto pozitif karakterliler, mor ışığı severler. Işığın
parlaklığından hoşlanmayan böcekler de sarı renkte toplanırlar.
Genellikle toprak altında; odun, meyve yaprak gibi bitki kısımlarında yaşayan ve
galeri açan böceklerde Işıktan kaçma görülür. Buna karşın genç tırtıllarda ışığa
yönelim (Pozitif Heliotropizm) mevcuttur. Örneğin, Euproctis chrysoorhoea

(L.)

(Lepidoptera, Lymantriidae) tırtılları baharda yuvalarını terk ederek ışığa doğru (dal
uçlarına) hızla hareket ederler. Bu harekette besinin de önemi mevcuttur. Zira genç
yapraklar dalların ucunda bulunur. Yapılan araştırmalar tırtılların Güneş seven
(Heliofil) tipte olduğunu göstermiştir. Fakat, bu durum onların açlıktan ölmesine
neden olacak kadar güneşe yöneldiği anlamına gelmez. Güneşli günlerde birçok
tırtıllar yaprak ya da dalların alt yüzeylerinde bulunur. Bu konuda enterasan
durumlarda mevcuttur. Örneğin, Parnassius apollo (L.) (Lepidoptera, Papilionidae)
tırtılları güneş ışığı olmadan beslenemezler. Aynı türün kelebekleri de güneş ışınları
vücutlarına doğrudan doğruya gelmezse uçamazlar. Buna karşın beslenmeleri kapalı
yerlerde olmayanları, gündüz gizlenirler ve gece karanlıkta beslenmeğe başlarlar.
Örneğin, Noctuidae (Lepidoptera) familyasına bağlı birçok böcekte olduğu gibi.
Böcekler ışığın farklı dalga boylarından da etkilenirler. Bu durum beslenme ya
da yumurtlama yönünden yararlı olmaktadır. Örneğin kelebek sarı, kırmızı ve mavi
rengi,

yeşilden ayırt edebilirler.

Besin alacakları çiçekleri bu özelliklerinden

yararlanarak bulabildikleri gibi, aynı kelebeklerin çoğu yumurtalarını yeşil renkli taze
yapraklara koyarlar.
Işık şiddetinin böcekler üzerindeki etkisinin önemi Cydia pomenella (L.)
(Lepidoptera,

Tortricidae)

kelebeklerinde

saptanmıştır.

Bu böcekler

en fazla

yumurtlama 26.7ºC sıcaklıkta ve 1-1.5 metre-mum ışık altında görülür. Fakat, bazı
türlerde, örneğin ışıktan kaçan (karanlıkta yaşayan) Trogederma granarium Everts
(Coleoptera, Dermestidae) larvaları yüzde yüz ışık ya da yüzde yüz karanlıkta hemen
aynı gelişmeyi göstermişlerdir.

Işık renginin böcek gelişmesi yönünden de önemli etkileri vardır. Örneğin,
Bonbyx

mori

(L.)

(Lepidoptera,

Bombycidae)’nin

üçüncü

dönem

tırtılları,

yetiştirildikleri değişik renkli fanuslardan, menekşe renkli olanının altında gelişmesini
hızlandırdığı saptanmıştır. Aynı durum Arctia caja (L.) (Lepidoptera, Arctiidae)
tırtıllarında

da

gözlenmiştir.

Bunlar

da

menekşe

renkli

ışık

altında,

diğer

ışıklardakinden iki kat fazla yaprak yemişler ve kelebekleri mavi ve kırmızı ışıkta
yetiştirenlerden 14 gün önce meydana gelmiştir
Yapılan araştırmalardan Foto periyodisite (Işık Devreselliği)’nin, yani günlük
ışıklanma süresinin değişmesinin, böcekler üzerinde de etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Örneğin, bitki türlerinde (Homoptera, Aphidoidae) gün uzunluğunun kısalması
halinde kanatlı formlar meydana gelir. Bu türlerde Foto Periyodisite uzarsa
parthenogenetik üreme artar. Bunun aksi, yani günlük ışıklanma süresinin kısalması
(sonbaharda) sexual üremeyi artırır. Işık devirselliği böceklerdeki diyapoz olayında da
etkisini gösterir. Örneğin, Cydia molesta (Busck) (Lepidoptera, Tortricidae)’da günde
14 saatten fazla ışıklanma, diyapozu önler.
Morötesi ışınların öldürücü etkileri önemlidir. Örneğin, çeşitli bakteriler,
funguslar ve virüsler gibi hastalık etmenleri bu ışınlar tarafından büyük oranda yok
edilir. Bu ışınların varlığı Drosophila melanogaster Meigen (Diptera, Drosophilidae)’in
ışığa yönelme tepkisini artırır. Yapılan denemeler, insanların görmediği mor ötesi
ışınların, böcekler tarafından alındığını ve buna karşı tepki gösterdiklerini ortaya
koymuştur. Yapılan tespitlerden, özellikle Melanophila (Coleoptera, Buprestidae)
cinsinin orta bacaklarındaki ısı organları ile orman yangınlarındaki ısı ve dumanı
hissettikleri ve hatta 4.8 km uzaklıkta çıkan bir yangını algıladıkları saptanmıştır.
Teorik olarak, ışığı da sıcaklıkta olduğu gibi, optimum, etkili, hareketsiz ve
öldürücü zonlara ayırabiliriz. Bu zonlar ve ekseriyetle optimum, türlere göre
değişmektedir. Işığın böcekleri aktif hale getirici etkisi en iyi şekilde Chrysobothris
(Coleoptera, Buprestidae) türlerinin erginlerinde görülmüştür. Bu böcekler havanın
sıcaklığı ne kadar yüksek olursa olsun, bulutlu havalarda hareketsiz kalırlar. Yapılan
bir araştırmada 39ºC’da normal ölüm reaksiyonu gösteren Drosophila’nın 30ºC’da ve
480 mumluk kuvvetli bir ışık altında ölüme yöneldiği saptanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan, ışığın böceklere karşı olan etkisini sıcaklıktan
ayırmanın güç olduğu anlaşılmaktadır. Fakat ışığında böcekler hayatında önemli bir
yeri olduğu söylenebilir.

Işığın Orman Böceklerinin Hayatında Yeri
Orman içine geçen ışık, yaprakların seçici absorpsiyonu ile değişikliğe
uğratılır. Ağaç örtüsü altında ışık, kızılötesi ışınlarca zengin ve morötesi
ışınlarca yoksuldur. Orman örtüsü altında ışık yoğunluğu, ağaçların doğasına
göre büyük oranda değişir ve orantılı ışık, yaprak döken yapraklı ağaçların
olduğu durumda, mevsimsel olarak yaprakların döküldüğü kış aylarında en
yüksektir.
Işık yoğunluğu, açık koşullardakine oranla aşağıdaki ışık yoğunluğu
yüzdeleri olarak ifade edilir.
Işık yoğunluğu, açık koşullardakine ORANLA 115 yaşındaki meşeler
altında, kışın %43-69 ve yazın %3-35 arasında, 60 yaşında kayınlar altında
kışın %26-36 ve yazın %2-30 arasında, sarıçam altında tüm yıl %22-40
arasında ve sık bir ladin meşceresinde tüm yıl %1’den daha azdır.
Bu rakamlar kayının meşeden daha çok gölge yaptığını göstermektedir.
Bu değişikliklerin vejetasyon ve böcekler üzerinde önemli etkileri olmaktadır.
Ancak, ışık yoğunluğu yeterli olduğunda döl üretebilen scolytid kınkanatlılar,
Dryocoetes hectographus ve Pityogenes chalcographus doğrudan
güneş ışığının etkisindeki dallaraancak yerleşirler. Lymantria dispar ve
Tortrix

viridana’nın

meşeliklere

yumurta

koyma

yoğunlukları,

ağaç

örtüsünden geçen ışık miktarına bağlıdır. Yumurta koyma düzeyleri, ışığın
daha yoğun olduğu yerde, diğer bir anlatımla, orman kenarlarında ve
tıraşlama sınırlarında daha fazladır. [D. micans ‘ta fark olup olmadığı]

Çam

keseböceği

Thaumetopoea

pityıcampa

(Schiff.)

(Lepidoptera:

Thaumetopoeidae) genellikle meşcere içindeki ağaçlardan çok meşcere kenarındaki
ağaçları tercih eder. Her yönden ışık alabilen bireysel ağaçları daha fazla tercih eder.
Ayrıca, güney bakıdaki taşlı ve sığ topraklar üzerinde bulunan ve herhangi bir
nedenle açılmış, kapalılığı krılmışmeşcerelerde ve makilikler içerisinde bulunan çam
ağaçlarında daha fazla görülür.

İsveç’te tehlikeli görülen (tehdit oluşturan) böceklerin%60’dan fazlası
sık ormanlarda bulunan ağaçlar yerine, güneş ışığı etkisindeki ağaçlara
yerleşmeyi tercih etmekte ve %25’i açık alanlar yerine kapalı ormanları tercih
etmektedir (Gardenfors&Baranowski, 1992).
Farklılıklar, ağaç türlerine de bağlı olabilmektedir.
Kayınla ilişkili türlerin %70’i sık ve gölgeli ormanları tercih etmekte ve
meşede yaşayan böceklerin %70’i açık ormanları tercih etmektedir.
İki cerambycid türü Cerambyx cerdo ve Xylotrechus antilope
meşede yaşar ve doğrudan güneş ışığı etkisindeki ağaçları tercih eder.
Elateridae türleri Denticollis rubens ve Ischnodes sanguinicollis ile
melandryid Melandrya barbata kayınlarda yaşar ve gölgeli ağaçları tercih
eder. (Larvaları Köklerde gelişir)

Böceklerde Işiğin Renk ve Yoğunluğuna (Doygunluğuna) Tepki

“Koyu yeşil” veya “sarımsı “gibi terimler bitki renklerinin sadece belirsiz
tanımlamalarıdır. Bir rengi tanımlamak için fizikçiler tarafından kullanılan üç
temel değişken onun rengi (renk tonu), doygunluğu ve yoğunluğudur. Renk
tonu

görülebilir

spektrumun

temel

renklerini-kırmızı,

sarı,

yeşil

vb.

gösterirken, doygunluk rengin yoğunluğunu belirtir. Böylece daha yeşil, gri
vb. daha az doygunlukta belirli bir renk ile karışmaktır. Bu nedenle, pastel
(soluk) renkler doygunlaşmamış olurken kuvvetli parlak renkler yüksek
derecede doygundurlar.
Eğer renkli bir kart parçası düşen (gelen) beyaz ışığı parlak bir alan veya
“parıltılı nokta” olarak doğrudan yansıtırsa, bu alandaki renk doygunluğu (the
saturation of color) büyük oranda azaltılır.

Bundan başka, eğer renkli bir

kardın yarı yaprağı gölgeli ise, o zaman renk tonu ve doygunluk aynı kalırlar;
sadece yoğunluk (veya parlaklık) değişir (Langford, 1974 ).
Böceklerin, insanlardan farklı görsel duyarlılıkları vardır; bu nedenle,
davranışsal bir araştırmanın yürütülmesinde kullanılan tekniklerin, bazen
değiştirilmesi gerekir. Bazı yarı karanlıkçıl veya gececil türler için, arazi
gözlemlerinde bir fotomultiplikasyon cihazının kullanımı gerekli olabilmektedir
(Faegri, 1978; Lingren et al., 1978). Örneğin, geceleyin etkin olan lepidopter

pamuk zararlılarının, gece görüş gözlüklerinin kullanılması ile arazide konukçu
bitkilere ve feromon kaynaklarına yönelimleri gözlenmiştir (Lingren et al.,
1978). Bu tür gözlükler pasif ay ışığı altında veya yıldız ışığı koşullarında veya
böceğin tepki vereceği ışık spektrum parçasını gidermek için filitrelerle
donatılmış bir el feneri veya başlambası donanımından kaynaklanan yapay bir
ışıkla tümlenerek, başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bununla birlikte,
fotomultiplikasyon

cihazı,

böceğin

çok

saklı

olduğu

ve

kolayca

keşfedilemeyeceğinde kullanışsızdır (örneğin, Owens et al., 1982). Bazı
böcekler bir el fenerinin veya kırmızı ışığın kullanılması ile taciz edilirler. Belirli
böceklerin insanların görebildiği bütün dalga boylarına gerçekte tepki
gösterebildiklerinden, gece görüş gözlükleri ile birlikte, filitre yapay ışığın
kullanılmasının denetim altına alınması akla da uygun düşmektedir.
Bir yarı karanlıkçıl veya gececil etkin böcek tarafından sergilenen tam
davranış repertuarı

değil

de, sadece laboratuar etkinlik döngüsü ile

ilgilenildiğinde, Chabora ve Shukis (1979) tarafından geliştirilen bir aygıt
yararlı olabilmektedir. Bu araştırıcılar, bir böceğin bir çift iletken tabak
arasındaki geçişinin her bir anını kaydetmek için çubuklu bir grafik kaydedici
ile birleştirilmiş yetkinleştirilmiş bir yük boşaltma aygıtı kullandılar. Chabora
ve Shukis (1979) bu aygıtı kullanarak, ev sineği, Muscadomestica’da, daha
önce kaydedilmemiş olan, doğrudan görsel gözlemin güç olduğu karanlık
dönemin sonuna doğru artan oranda bir etkinlik saptadılar.
Böceklerin çoğunun görsel duyarlılık spektrumları (yaklaşık 350-650 nm),
insanlarınkinden (yaklaşık 400-700 nm) farklı olduğunda, gözlemci, böceğin
kendi çevresi içinde insanla aynı çeşit görüş sağlayacağından her zaman emin
olmayabilir. Örneğin, bir böcek morötesi ışığa tepki vermede kararsız
olduğunda, morötesine geçirgen merceklerle donatılmış, taşınabilir bir video
kameranın

kullanılması,

farklı

duyusal

perspektiften

değerli

bilgiler

sağlayabilir (Eisner et al., 1969). Böceğin, her zaman insan duyuları ile tam
olarak fark edilemeyecek dürtü türüne (görsel dürtüler yanında kokusal veya
işitsel de) tepki verebileceği hatırlanmalıdır. İnsanların bu tür dürtüleri fark

edemedikleri gerçeği, bunların bir böcek üzerindeki etki olasılığını hiçbir
şekilde hesaptan çıkarmaz.

Sıcaklık
Böceklerin faaliyetini düzenleyen abiyotik etkenlerin en önemlilerinden biri
sıcaklıktır. Sıcaklık, güneşten gelen kırmızı ötesi ışınların dünyadaki cisimlere
çarpması sonucu meydana gelen ısı enerjisinin şiddet (yoğunluk) etkenidir. Sıcaklık
birimi olarak santigrad (ºC), fahrenheit (ºF) ve réaumur (ºR) dereceleri kullanılır.
Ekolojik çalışmalarda birimleri çevirmek için C/5 = R/4 = F-32/9

formülden

yararlanılır.
Sıcaklığın Genel Etkisi. Böcekler Poikilothermal (değişken vücut sıcaklığı)
hayvanlardır. Yani, iç sıcaklıkları çevreye göre değişir ve vücut sıcaklıklarını fizyolojik
olarak ayarlayamazlar. Bilinen birbucuk milyondan fazla hayvan türünün 20 000
kadarı hariç, geri kalanları değişken ısılı hayvanlardır. Fakat bir kısım böceklerin
sıcaklıklarını optimum bir derecede tutabilmek için bazı davranışlara başvurdukları
gözlenmiştir. Örneğin, sosyal böcekler ve özellikle bal arılarının kışlık kümeleri çevre
sıcaklığından etkilenmezler. Kanat çırpmaları vücuttaki yedek besinlerin oksidasyonu
ve bunlara ek olarak kümeyi kuşatan arıların oluşturduğu dış kabuğun yalıtkanlığı
onları çevrelerinden asgari 10ºC yüksek sıcaklığa sahip kılar. Yaz aylarında ise
kovanların sıcaklığı 35ºC’da sabit tutulur. Bu tip sosyal böcekler çevrelerinin mikro
klimaları üzerinde az da olsa bir ayarlama gücüne sahiptirler. Su sosyal çabaları
sonucu olarak bağımsız değişken ısılı duruma gelirler. Bunlar gibi, toprak içerisinde
yaşayan Coleoptera takımına ait bazı böcekler, solunum borularında buharlaştırma
sağlayarak, vücut sıcaklıklarını 2ºC düşürebilirler.
Böceklerin sıcaklığa karşı olan toleransları türlere göre değişiklik gösterir. Geniş
sıcaklık değişmelerine tolerans gösteren böceklere Eurythermal; dar sınırlar içinde
sıcaklık

değişmelerine

tolerans

gösterenlere

Stenothermal

Stenothermal böcekleri de iki gruba ayırabiliriz (Şekil 12-1).

böcekler

denir.

Sıcaklığa tolerans sınırlarının karşılaştırılması

1. DAR SINIRLAR İÇİNDEKİDüşük sıcaklıklara karşıaz tolerans gösterenlere
Oligothermal (Mikrothermal) formlar adı verilir. Örneğin, Himalaya dağlarında
bulunan Collembola ve Diptera türleri.
2. DAR SINIRLAR İÇİNDEKİYüksek sıcaklıklara karşıaz tolerans gösterenlere
Polythermal (Megathermal) böcekler denir. Örneğin, kuş ve memeliler üzerinde
ektoparazit olarak yaşayan böcekler.
Böceklerin kaba ölçü sınırları içerisinde kalarak, 6-35ºC arasında faal oldukları
saptanmıştır. Böcekler için en uygun (optimal) sıcaklık +26ºC olarak kabul edilir. Uç
sıcaklıkların minimumu -50ºC ve maksimumu +65ºC’dir.

Sıcaklık
Sıcaklığın böceklerin yerel ve enlemsel yayılışına etkileri.
Sıcaklık ve diğer iklim etmenlerinin, böcekler ve diğer hayvanların
fizyoloji ve davranışları üzerinde çoklu etkileri vardır. Bunlardan sadece tipik
durumlar için yalnızca birkaç örnek üzerinde durulacaktır.
Ilıman ormanlarda, en yüksek yaz sıcaklıkları düşük ve en düşük kış
sıcaklıkları yüksektir. Bu, yapraklarla güneş ışınlarının alıkonması, yerden
yayılan ışınların azaltılması ve rüzgarın engellenmesi ile sağlanmaktadır.
Yazın, ağaçların yüksek terleme düzeyleri sıcaklığı düşürür. Bu sıcaklık
azalması, kayın konumunda yüksek, ladinde orta ve sarıçamda düşüktür. Bir

vejetasyon mevsimi süresince, ağaçlardan buharlaştırılan su miktarı, kayın
konumunda 27.4 cm, ladin konumunda 21 cm ve sarıçamda 7.4 cm derinlikte
bir su katmanına eşdeğerdir.
Fransa’da, Fontainebleau ormanında yaklaşık son 50 yıllık dönem
boyunca ölçülen ortalama yıllık sıcaklık, Paris havzasında ölçülenden 1.5ºC
daha düşüktür. Bu durum donlu günlerin sayısını arttırmakta ve geç ilkbahar
ve erken sonbahar donlarına neden olmaktadır. Sıcaklık iklimindeki bu
değişmeler, sığınak ağaçların kuraklığa uyarlılık gösterdiği, terlemenin yazın
değil de sadece yağmurun yenilenen vejetasyonu aktif olarak tetiklediği
sonbaharda olduğu Akdeniz ormanlarında değil de ancak ılıman ormanlarda
görülür. Akdeniz makisi için tipik olan her dem yeşil sık bir meşe
meşcersinde, sıcaklık, ilkbahar ve yazın, ormansız bir alana göre daha
yüksektir. Sonbaharda, açık alana göre bir derecelik azalmanın olduğu ani
sıcaklık düşüşü olur (Pavari, 1962).
Biston, Operophtera ve Erannis gibi birkaç Geometridae (Insecta:
Lepidopetra) güve cinsi, 5 veya 6 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda
etkindir, ancak her iki, gececil ve gündüzcül Lepidoptera’ların çoğu uçuş için
15 derce dolayında sıcaklıklara gereksinim duyarlar. Sıcak, sakin ve güneşli
günler ile kapalı ve esintili geceler Lepidoptera ve diğer böceklerin hareketi
için en uygun koşulları sağlar.
Hortumlu böcek Brachyderes incanus ve Hylobius abietis sarıçam
ağaçlandırma alanlarında büyük zararlara neden olur. B. incanus erginleri
iğneyaprakları, H. abietis erginleri çam fidanlarının kabuğunu tüketir ve her
iki türün larvaları çam ağaçlarının köklerinden beslendikleri toprak altında
yaşar. Larvalar sadece sıcaklık yüksek olduğunda, diğer bir anlatımla, güneş
ışınları

doğrudan

yere

ulaştığında

gelişir,

bu

da

gençliklerdeki

populasyonlarda meydana gelir. Tepe tacı kapalılığı oluştuğunda yer soğur ve
larvaların gelişiminin engellenmesi türün salgın yapma riskini azaltır.
Hylobius abietis or the large pine weevil is a beetle belonging to Curculionidae family. This species is widely regarded as the
most important pest of most commercially important coniferous trees in European plantations. Seedlings planted or arising from natural
regeneration (germinated seed-fall) after clear felling operations are especially at risk. The adult weevils cause damage by eating the bark
of seedlings around the 'collar' of the stem, thus 'ring-barking' the tree seedling which usually results in its demise.

Şekil xx. Brachyderes incanus ergini.

Şekil xx. Hylobius abietis ergininin kabuk ve kambiyumdaki zararı.

Rhyacionia buoliana’nın kuzeye doğru yayılışı en düşük -28ºC’nin
altındaki sıcaklıklarla sınırlıdır. Lymantria dispar’da bu sınır -32°C eş sıcaklık
eğrisidir. Üç diprionid testereli arı türü, Neodiprion sertifer, Diprion pini ve
Gilpinia pallid (Lepidoptera: Diprionidae)’in yayılış enlemleri, embriyonik

gelişim dönemlerinde ve izleyen dönemlerde düşük sıcaklıklara toleranslarının
bir fonksiyonudur. Bu üç türün yayılış enlemleri ve sıcaklık gereksinimleri
aşağıda verilmiştir.
Bu türlerden Neodiprion sertifer’in embriyonik toleransı 12 ile 28°C ve
yayılış enlemleri 40 ile 75°N olurken, Diprion pini’nin embriyonik toleransı 14 ile
34°C ve yayılış enlemleri 35 ile 65°N olmaktadır. Embriyonik tolerans gösterilen

sıcaklık dercesi arttıkça D. pini’nin yayılışı bu sıcaklıkların sağlanabildiği daha güney
enlemere inmektedir. Yılda iki generasyona, dolayısıyla iki embriyonik evreye sahip
bu türün yumurta gelişim evreleri de bu enlemler arasında tolerans gösterilen sıcaklık
aralıklarının yaşandığı Nisan ve Ağustos sonunda meydana gelmektedir. Benzer
şekilde, daha düşük embriyonik toleransa sahip N. sertifer’in 18°C’de embriyonik
gelişim süresi 11 gün olurken, daha yüksek embriyonik toleransa sahip D. pini de
bu sure 18 gün olmaktadır. Embriyonik toleransı (14 ile 32°C) bu iki türün toleransı
arasında olan Gilpinia pallida’nın embriyo gelişimi Nisan ayında ve 15 günde
tamamlanmaktadır.

Tablo xx. Neodiprion sertifer, Diprion pini ve Gilpinia pallida’nın
yayılış enlemleri ve sıcaklık gereksinimleri
Türler

Embriyonik

Yayılış

Embriyonik

tolerans

enlemleri

gelişimin

18°C’de
yıl

içinde zamanı

Embriyonik
gelişim süresi

Neodiprion sertifer

12 ile 28°C

40 ile 75°N

Mart sonu

11 gün

Diprion pini

14 ile 34°C

35 ile 65°N

Nisan-Ağustos sonu

18 gün

Gilpinia pallida

14 ile 32°C

Bilinmiyor

Nisan

15 gün

Şekil xx. Kuzey Kutup dairesi. Kuzey Kutup Dairesi dünya haritalarına
işaretlenen beş büyük enlem dairesinden biridir. Ekvatorun 66° 33′39″ (ya da
66.56083°) kuzeyinden geçen enlem dairesidir. Bu enlem dairesinin kuzeyindeki

bölge Arktik olarak bilinir ve hemen güneyindeki kuşak Kuzey Ilıman Kuşak
olarak adlandırılır. Güney yarıküredeki eşdeğer enleme Antarktik Daire denir.

Sıcaklığın böceklerin yaşam evreleri ve etkinliklerine etkileri
Sıcaklık, kabuk böceği Ips acuminatus (Coleoptera: Scolytidae)’un etkinliğini
sınırlandıran bir etmendir. Ağaç gövdelerine yerleştirilen dönerli tel kafeslere
(tuzaklara) yakalanan böceklerin sayısı, böceklerin uçuşuna izin veren, sıcaklığın
18°C eşiğini aştığı süreye ve günlük en yüksek hava sıcaklığına bağlıdır.

Şekil 2.1. Kabuk böceği, Ips acuminatus’un etkinliğine sıcaklığın etkileri.
Düşey kolonlar, Norveç’te bir orman alanında, Sarıçam, Pinus sylvestris
gövdeleri üzerine yerleştirilmiş dönerli tel kafeslere (tuzaklara) yakalanan günlük
böcek sayılarını göstermektedir. Tuzaklara yakalanan günlük böcek miktarlarında
sıcaklık sınırlandırıcı bir etken olarak rol oynamaktadır. Yakalanan böcek miktarları,
bu böceğin uçuşuna izin veren bir eşik (18°C) üzerindeki sıcaklığın devam etme
süresine ve günlük erişilen en yüksek sıcaklığa (Bakke, 1968) bağlı olmaktadır.

[Böceklerde, ergin uçuşu için gerekli bir eşik sıcaklık değeri gibi gelişmenin olabilmesi
için de bir eşik sıcaklık değeri, ‘Gelişme Eşiği’ vardır]

I. acuminatus’ta ergin uçuşu, sıcaklığın 18°C’nin üzerine çıkmasıyla başlmakta ve
uçuş yoğunluğu, sıcaklığın bu eşik üzerinde kalma süresine ve bu süre içinde ulaştığı
en yüksek değere bağlı olarak artmaktadır.
İklim karakteristikleri, özellikle sıcaklık, toprak düzeyinde, belirli böceklerin
hareket düzeninin orman ve çayırlık çevrelerde değiştiğini göstermektedir. Carabid
kınkanatlılar, çayırlık çevrede temelde gündüzcül ve ormanda pek çoğu gececildir.
Notiophilus türleri çoğunluk gündüzcüldür ve çoğu çayır faunasıdır, oysa Nebria
brevicollis temelde gececildir ve ormanda yaşar. Pterostichus madidus ormanda
gececil ve çayırlıklarda gündüzcüldür (Wallwork, 1976). [Bu durum, çayırlık çevrede
geceleyin geri yansımanın fazla olması ile açıklanabilir]
Sıcaklık, etkisini, yalnız başına geniş bir ölçekte ve şaşırtıcı şekillerde
gösterebilir. Kuzey İsveç’te bir kısım huş, Betula pubescens, ormanları Oporinia
(Epirrata) autumnata (Lepidoptera: Geometridae) tırtıllarından ileri dercede zarar
görür. Vadi tabanında uzanan alanlarda, sürekli akan yoğun bir soğuk hava akıntısı
vardır. Bu düşük sıcaklılar, O. autumnata’nın gelişimini engelleyerek, bu türün
salgınlarını önler ve huşlara yapraklarını kaybetmeme olanağı verir (Tenow, 1975).
Operophtera brumata ve Oporinia autumnata’nın salgınlarının meydana geldiği
kısımlarda ise, en düşük kış sıcaklığının -33°C‘nin altına düşmediği tipik bir denizsel
iklim vardır. Bu durum, bu iki türde, yumurta evresindeki ölümlülüğün -33°C’nin
altında

önemli

oranda

arttığını

gösteren

deneysel

araştırma

sonuçları

uyuşmaktadır (Tenow, 1972).

Şekil xx. Oporinia autumnata (Lepidoptera: Geometridae) tırtılı.

ile

Akklimatizasyon
Düşük kış sıcaklıkları, ladin yeşil afidi Elatobium abietinum’un bazı
populasyonlarını kontrol altında tutar. Yüzde ellilik hayatta kalma oranına izin veren
sıcaklık, böceğin daha önce maruz kaldığı sıcaklık rejimine göre -6.5°C ile -14.5°C
arasında değişim gösterir (Şekil 2.2.). İngiltere’de, 1970-71 kışı ılıman geçmiş ve
1971 ilkbaharında E. abietinum’un meydana getirdiği şiddetli yaprak tüketiminin
eşlik ettiği salgınların olduğu ülke kısımları, Aralık 1970 ile Mart 1971 arasında en
düşük hava sıcaklığının -8°C’nın altına düşmediği alanlarla örtüşmektedir (Carter,
1972).

Şekil xx. Afid, Elatobium abietinum’un populasyonlarında, böceklerin
etkisinde kaldıkları en düşük sıcaklık ve daha önce akklimatize oldukları sıcaklıkların
bir fonksiyonu olarak hayatta kalma yüzdeleri. 1. Çizgi: akklimatizasyon sıcaklığı
0°C. Böceklerin %50’sinin öldüğü ‘öldürücü sıcaklık 50’ (veya LT50) -14.5°C’dir. 2.
Çizgi: Akklimatizasyon sıcaklığı 10°C ve LT50 -11°C. 3. Çizgi: Akklimatizasyon
sıcaklığı 15°C ve LT50 -8°C. (Carter, 1972, değiştirilmiş).

Acclimatization is the process of an organism adjusting to chronic change in its environment,
often involving temperature, moisture, food, often relating to seasonal climate changes. (In
laboratory conditions, this process is controlled to one variable change only and is termed
"Acclimation"). Acclimatization usually occurs in a short time, and within one organism's lifetime
(compare adaptation). This may be a discrete (süreksiz, aralıklı) occurrence or may instead
represent part of a periodic cycle, such as a mammal shedding heavy winter fur in favor of a lighter
summer coat. Where acclimatization occurs naturally, some authors have used acclimation to
describe the process of an organism being forced to adjust to changes in their environment by
artificial means, such as in a laboratory setting. [1]

Şekil xx. Yüksek dağ tırmanışlarında akklimatizasyon.

Sıcaklığın böceklerin generasyon sayısına etkisi.
Pek çoğu çok geniş yayılış alanlarına sahip orman böceklerinin, çok farklı
sıcaklık iklimlerine uyarlılıkları vardır. Bu durum, yaşam döngüsünde ve populasyon
dinamiğinde bazı değişiklikler gerektirir. Çam hortumlu böceği, Hylobius abietis’in
gelişimi Norveç’te bir ile üç yıl, İsveç’te iki ile dört yıl alır ve populasyonları, güneş
ışığının etkisindeki yerlerde her zaman daha büyüktür. Kabuk böceklerinin yıllık
generasyon sayısı iklime göre değişir. Fransa [Türkiye] faunası kabuk böceği
türlerinin çoğunun yılda bir veya iki generasyonu vardır. Scolytus rugulosus’un
Paris bölgesinde iki ve Akdeniz bölgesinde üç generasyonu vardır. Alplerde, üst
yükseltilerde, Arolla çamı (Pinus cembra)’nda yaşayan Hylurgops glabratus’un
gelişimi iki yıl alır. Hypobo rusficus’un Montpellier’de

yılda üç ve Algiers’te dört

generasyonu vardır (Balachowsky, 1949). Scolytidlerin yıllık döl sayısı üzerinde
sıcaklığın etkileri daha fazla da olabilmektedir. Pinus elliottii’de yaşayan, Amerikan
türü Ips calligraphus’un Kaliforniya dağlarında yılda dört ve ABD’nin Güneydoğusunda en az altı generasyonu vardır. Bu türün generasyon sayısı Florida’da 9’a
ve Meksika’da 12’ye çıkmaktadır. Akdeniz çam kabuki böceği, Orthotomicus
erosus’un Ülkemizde ortalama 3-4 adet olan yıllık döl sayısı, başta sıcaklık ve diğer
çevre koşullarına bağlı olarak, yılda 5-6, hatta bazen 7-8’e çıkmaktadır. Daha fazlası,
bir ağaç populasyonu içinde floem kalınlığındaki değişiklikler yıllık döl sayısını
etkileyebilmektedir. Kalın floem katmanına sahip ağaçlarda gelişme daha çabuk

olmaktadır (Haack, 1985). Dev soymuk böceği, Dendroctonus micans, gelişimi için
daha çok kalın kabuklu yaşalı ağaçları tercih etmekte ve bu ağaçlarda daha yüksek
populasyonlar geliştirebilmektedir.

Scolytidlerde

(Kabuk

böceklerinde)

etkinlik,

sıcaklığın

bir

fonksiyonudur. Yeni ağaçları işgal etmelerine olanak veren döl verimi, çok net
belirlenmiş sıcaklıklarda meydana gelir (Chararas, 1962).

Tablo xx. Kabuk böcekelerinin gelişimini ve yaşamasını sınılandıran sıcaklıklar.

Etkinliler

Sıcaklıklar

Öldürücü üst kuşak

+50°C ile +51°C arasında

Sıcaktan uyuşma

+40°C ile +49°C arasında

Aşırı etkinlik kuşağı

+30°C ile +40°C arasında

En uygun etkinlik kuşağı

+18 ile +29°C arasında

Döl verimi

+16 °C ile +18 °C arasında

Döl vermeden normal etkinlik

+10°C ile +15°C arasında

İlk etkinlik

+5°C ile +9°C arasında

Soğuktan uyuşma (kışlama)

-10°C ile +5°C arasında

Öldürücü

-15°C ile -10°C arasında

alt

kuşak

(soğuktan

ölüm)

Kuzey Amerikan scolytidi Dendroctonus brevicomis (Coleoptera:
Scolytidae) için Miller (1931) tarafından sağlanmış karşılaştırılabilir veriler
aşağıda tablo xx’de verilmiştir.

Tablo xx. Dendroctonus brevicomis (Coleoptera: Scolytidae)’in
gelişim evrelerine göre etkinliklerini ve yaşamasını sınırlandıran sıcaklıklar.
Sıcaklıklar

Etkinlikler

+49°C

Tüm evreler için ölümcül

+46°C ile +48°C

Larvalar geri dönüşsüz felç olur

+43°C ile +46°C

Çok kısa bir maruz kalmanın ardından larvalar felç olur, ancak düşük
sıcaklıklarda geri dönüş olası

+40°C ile +43°C

Larvalar 1 – 2 saat içinde felç olur; düşük sıcaklıların geri
gelmesinden sonra larvalar kendine gelebilir

+38°C ile +40°C

Larvalar yavaş hareket ederler

+35°C ile +38°C

Larvalar daha az aktiftir

+12.5°C ile +35

En yüksek aktivite

+7°C ile +12.5°C

Larva ve erginler aktiftir

+4.5°C ile +7°C

Larvalar yavaş hareket eder

-9.5°C ile +4.5°C

Tüm evrelerde uyuşma başlaması

-12°C ile -9.5°C

Larvalar donmaya kadar gider, ancak sıcaklık artışında canlılıkları
geri gelir

-15°C ile -12°C

Erginler için kritik sıcaklık,erginlerin ölümlülük oranı – 12C’de
yüksektir., larvalar için mortalite oranı -15C’de düşüktür.

-22°C ile -15°C

Larva ve pupalar için kritik sıcaklık; -20C’de mortalite oranı %50’yi
geçer

-26°C ile -22°C

Yumurtaların ve çok iyi uyum sağlamış larvaların çok küçük bir
yüzdesi hayatta kalabilir

-29°C

Tüm evreler için ölümcül

Temelde Akdeniz Bölgesinde yayılmış olsa da, çam kese böceği, Thaumetopoea
pityocampa / wilkinsoni (Lepidoptera: Thaumetopoea)’nin tırtılları, 250C’yi geçen
çok yüksek aylık ortalama sıcaklıklara katlanamaz (Demolin, 1969).

İzole edilmiş

larvalar için, en üst öldürücü sıcaklık 320C, en düşük öldürücü sıcaklık -60C ve 100C’de
tırtıllar, 200 bireylik kolonilerde, solar bir ısıtaç olarak ödev gören kışlık yuvalarında bir
araya toplanır.
Solar radyasyon, yalıtımın her bir saati için günlük en yüksek sıcaklığı 1.50C
artırarak yuvalara etki eder. Sıcaklık 10 ile 200C arasında olduğunda, tırtıllar,

keselerden ayrılır ve ancak sıcaklığı 200C‘den fazla olan bir yer bulduklarında dururlar.
Bir mevsim süresince düşük sıcaklıklar larval gelişmeyi yavaşlatır ve tırtıllar, kelebek
çıkışını iki veya üç yıla yayılmasına öncülük eden zorunlu diyapoza girer.
İklim etmenlerinin etkilerinden sağlanan verilerin bütünü, çam keseböceği
tırtıllarının Fransa’daki yayılışının açıklanmasına yardım etmektedir. Bu böcek, tüm
Akdeniz havzasında ortaya çıkar ve salgınları, Brest’ten Orleans’a uzanan hattın
güneyinde esas şiddetli olur. Bu yayılış, yıllık güneşlenmenin 1800 saatten daha az
olduğu, diğer bir deyişle, Ocak ayında ortalama en düşük sıcaklığın — 40C’nin altında
olduğu Kuzeyden, Doğu ve merkezi Fransa, Brittany ve dağlık bölgelerin dışında
kalmaktadır. Ocak ayı sıcaklıklarının 00C ile -40C arasında olduğu yerde, sıfırın
altındaki her bir derece, bu türün yerleşmesi için yıllık güneşlenmenin 100 saatine
karşılık gelebilmektedir. Bu, bu böceğin tırtıllarının Alpler, Masif Central ve Pirene’lerin
Akdeniz’e bakan yamaçlarında bulunmasını açıklamaktadır.
Çam kese böceği, Thaumetopoea pityocampa’nin yayılışında sıcaklığın yanında
orantılı atmosferik neminin de önemli etkisinin olduğu görülür.

Düşük sıcaklıklara dayanma (direnç) kademeli aklimatizasyon olgusunu ortaya
çıkarmaktadır. Sıcaklık değişikliklerinin çok az olduğu bir çevrede yaşayan sucul
böceklerde, düşük öldürücü sıcaklık, kışın 00C’nin çok az altında olmaktadır. Öldürücü
sıcaklık, toprak altında kışlayan (manas, chafer) Popillia japonica için düşük (-100C
dolayında) ve çok düşük sıcaklıklara hedef olduğu kabuk altında yaşayan ve burada
kışlayan Dendroides canadensis kınkanatlısı için çok daha düşük(-400C) olmaktadır
(Payne, 1926).

Düşük sıcaklıklar. Düşük öldürücü sıcaklıklar türe ve mevsimlere göre değişir.
Yapılan araştırmalar, aynı türün sonbahar ve kış, ilkbahar ve yaza oranla daha fazla
soğuğa dayandığını göstermiştir. Diğer yönden, tropik mıntıkalarda yaşayan
böceklerin ılıman mıntıka türlerine oranla soğuğa karşı daha hassas olduklarını
göstermiştir.
Yapılan gözlemler, bazı böceklerin normal yaşayışlarını çok düşük sıcaklıktaki
yerlerde geçirebildiklerini göstermiştir. Örneğin, Astagobius angustatus Schmidt
(Coleoptera, Silphidae), -1.7ºC ile +1.0ºC arasında değişen buz mağaralarında
yaşamaktadır. Bunlar soğuğa adapte olmuş böceklerdir. Kuzey yarım kürenin ılık
iklimli bölgelerindeki böcekler soğuğa dayanması yönünden iki gruba ayrılır :
1. Vücut sıcaklıkları -10 ya da -30ºC’a düşse de yaşayabilenler. Bu böceklerin
vücudu içerisinde çok defa buz oluşur, fakat sıcaklık artışı başlayınca canlılıklarını
kazanırlar. Bu böceklerin erginlerinde donma (ölme) -35ºC, larvalarında -50ºC’a
kadar inebilir. Örneğin, Callosomia promethea (Drury) (Lepidoptera, Saturniidae)
adlı kelebeğin pupası -35ºC’da dahi ölmez. Kışı yumurta döneminde geçiren
Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera, Lymantriidae)’ın yumurtalarının -29ºC’a kadar
dayandığı saptanmiştır.
2. Suyun donma noktasında (0ºC) ölen böcekler. Hatta bazı tropik türlerin,
örneğin Tribolium confusum Duval (Coleoptera, Tenebrionidae)’un 6-7ºC’da ancak
birkaç hafta yaşayabildiği saptanmıştır. Birçok böcekler 0ºC’nin biraz altındaki
sıcaklıklarda ölürler.
Yukarıdaki örnekler, böceklerin soğuğa dayanma bakımından geniş ölçüde
farklılık gösterdiğine açıklık getirmektedir. Ayrıca dondurucu soğukları olan yerlerdeki
böceklerin hayat dönemlerine ait dayanıklılık da değişiktir. Ya da hiç olmazsa bir
dönem düşük sıcaklıklara karşı koyabilmektedirler. Bir böcek kışa, dayanıklı dönemde
girerse ilkbahara kadar hayatiyetini sürdürür; aksi halde ölür.
Yapılan tespitlere göre, kışlama yerine giden böceklerde soğuktan korunmak
için bir takım değişiklikler görülür:
(1) Etkinliklerini oldukça azalır,
(2) Metebolik su meydana getirilmesi azalır,
(3) Soğuğa dayanmada önemli rolü olan vücut sıvısındaki tuz ve
Kolloid’lerin yüzde oranı artar,

(4) Hücrelerdeki serbest su, vücut kolloid’lerine bağlanır.
Fakat bu hazırlıklar sonucu kazanılmış olan soğuğa dayanıklılık erken ya da geç
donlara karşı yarar sağlayamaz. Bu nedenle de zamansız düşük sıcaklıklar böcek
populasyonlarının azalmasında önemli rol oynar.
Orta enlemlerde ve kara iklimine sahip yerlerde görülen böcek-sıcaklık
ilişkileri şekil 12-2’de gösterilmiştir. (Z) ile belirtilen optimum’dan daha aşağıda (K)
ile gösterilen Soğuktan uyuşma başlangıcı (15ºC) noktası bulunur. Sıcaklığın biraz
daha düşmesiyle Geçici uyuşukluk görülür. Sonra Aşırı soğuma devresine gelir.
Aşırı soğuma olayı böceklerin soğuğa dayanmalarında önemli bir rol oynar. Bu esas
olarak donmadan korunma şeklidir. Böceğin herhangi bir döneminde (yumurta dâhil)
vücut çevre ile birlikte soğur ve sıcaklık gerçek su donma noktasının çok altına düşse
bile buz oluşmaz. Böceğin sıcaklığı çevreninkini -10ºC ya da -15ºC’a kadar izler ve T1
(kritik nokta )’e gelir. T1 noktasında vücutta bulunan saklı sıcaklık açığa çıkar ve
vücut iç sıcaklığı örneğin -1.5ºC’a kadar yükselir; yani adeta bir geri tepme görülür.
Bu yükseliş böcekler için hayat sigortası gibidir. Bu dönemde çevre sıcaklığında bir
artma görülürse, böcekteki sıcaklık yükselmesi devam eder ve böcek yeniden aktivite
kazanır. Fakat böyle bir sıcaklık artışı olmazsa, vücut sıvısı yavaş yavaş donmaya
başlar ve T2 noktasından sonra donma tamamlanır ve T3 noktasında Mutlak ölüm
meydana gelir. Kışlayan böceklerde bu aşırı soğuma çok defa geniş ölçüde görülür.
Hatta bu olay sonucunda -50ºC sıcaklığa kadar dayanma mümkün olur.

Böcek etkinliği - sıcaklık bağıntıları

Böcekler kış soğuğunda göç etme, kışlama ya da fazla enerji harcamayı
gerektiren çabalarını durdurarak kaçınabilir. Örneğin, karada yaşayan böcekler sık sık
coğrafi göçler yaparlar. Bu hususta kelebekler daha çok dikkati çekerler. Kuzey
Amerika’da yaşayan Danaus plexippus (L.) (Lepidoptera, Danaidae ) adlı kelebeğin
erginleri sonbahar başlarında toplu halde güneye göçerler. Böylece kış soğuklarından
korunmuş olurlar. Buna benzer bir durum Pentatomidae (Hemiptera) familyasından
Eurygaster ve Aelia cinslerine bağlı türlerde (süne ve kımıl) de görülür. Fakat
bunların göçü fazla sıcaklık bastırınca başlar. Bu böcekler yaz sıcaklıklarını ve kış
soğuğunu geçirecekleri tepelik alanlara giderler.
Bazı

böcek

türlerinin

gelişmelerini

tamamlayabilmeleri

için,

belirli

bir

dönemlerinde, kış soğuklarında kalmaları şarttır. Örneğin, Malacosama neustria
(L.) (Lepidoptera, Lasicampidae) yumurtaları içerisinde embriyo gelişmesi olursa da,
kış soğuğuna uğramadan tırtıllar yumurtayı terk etmezler. Bazı türlerde, kış soğuk
olmazsa embriyo gelişmesi olmaz ya da kışlama dönemi atlatılamaz.
Yüksek sıcaklıklar. Yüksek sıcaklığın böcekler üzerine çok değişik etkileri
vardır. Bunların önemlileri aşağıda özet olarak verilmiştir.
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık. Böceklerin ölümüne sıcaklığın yüksekliği kadar,
süresinin de etkisi vardır. Fakat bu etkileri kapsayan doyurucu bir formül
bulunamamıştır. Yapılan araştırmalarda tüm dikkat, sıcaktan ileri gelen ölümden çok,
sıcağa dayanıklılıkta toplanmıştır. Böceklerin sıcağa dayanmasında bazı uyumlar etkili
olmaktadır. Bunlar arasında; (1) Derilerinden su buharlaştırma,

(2) Balarısının

kovanına su püskürtüp kanatlarıyla bunu buharlaştırması, (3) Hareketsiz kalarak
enerji harcamasını ENAZA minimuma indirmesi söylenebilir. Sonuncu hususa
Aestivation (Yazlama) denir. Örneğin, Hypera punctata (Gyll.) (Coleoptera,
Curculionidae) erginleri yaz başlarına doğru ortaya çıkar, beslenir ve sıcakların
başlamasıyla yazlama durumuna (hareketsiz) geçer.
Yukarıda da açıkladığımız üzere, Eurygaster intecriceps (Süne) ve Aelia spp.
(Kımıl)türleri yaz sıcaklığından kaçarak yazlamaya giderler. Örneğin, Eurygaster
cinsleri yazın havanın ısınmasıyla Haziran-Kasım arasında dağda kalır; Kasım’dan
Mart

ayının

ortasına

kadar

kışlamaya

(Hibernation)

chrysorrhoea (L.)’de kışlama larval diyapoz ile birlikte görülür.

gider.

Euproctis

Sıcaktan meydana gelen Geçici uyuşukluk böcek türüne göre değişir. Genel
olarak uyuşukluğun başlangıcı 38-40ºC civarındadır; 46-50ºC arasında ise Sıcaktan
sürel uyuşukluk başlar. Tırtıllar için ölüm, çoğunluk 40ºC’ın biraz üstündedir.
Örneğin, Ephestia (Anagasta) kühniella Zeller (Lepidoptera, Phycitidae) için bu değer
43ºC’dır. Fakat Pyrausta nubilalis (Hübner) (Lepidoptera, Pyralidae) tırtılları 54ºC’da
15 dakikada ölür. Ephydridae (Diptera) familyasının larvaları 65ºC’daki suda
yaşayabilirler.

Sıcaklığın Böcek Metobolizmasına ve Gelişim Hızına Etkisi
Anormal yüksek sıcaklıklarda birçok kelebek pupalarının (Agrotis spp., Ephestia
spp. vb.) oksijen tüketimi artmakta ve daha fazla yağ kullanılmaktadır. Bu durum
ölüm oranını artırmaktadır. Aktif haldeki bir böceğin en az oksijen sarfettiği sıcaklığı o
böcek için Optimum sıcaklık olarak kabul ederiz. Örneğin, Galleria mellonella (L.)
(Lepidoptera, Pyralidae)’da toplam metabolizma 30ºC’da en azdır. Fakat daha aşağı
ve yukarı sıcaklıklarda metabolizma artar. Bu duruma bakarak, bu tür için optimal
sıcaklığın 30ºC olduğu söylenebilir.
Biyolojik olayların hızı, organizmanın normal olarak faaliyet gösterdiği en yüksek
sıcaklık derecesine kadar artar. Böceklerin gelişme dönemlerindeki (embriyo, larva,
pupa) sıcaklık artışı onların büyümelerinde; ergin böceklerde sıcaklık artışı fizyolojik
olayların hızlanmasında kullanılır. Sıcaklık artışı ile biyolojik olaylar arasındaki ilişkiyi
ortaya koymak amacıyla birçok matematiksel EŞİTLİK formülden yararlanılmıştır. Bu
formüllerden en uygun olanı SANDERSON, PEARS, BLUNCK ve BODENHEIMER
tarafından kullanılmıştır:
Thermal Konstant
t (T-C) = Th.C.
Bu formülde: EŞİTLİK
t= gelişme süresi (gün)
T= ortam sıcaklığı (ºC)
C= gelişme eşiği (ºC)
Th.C.= Thermal Konstant (günderece)
Gelişme eşiği, belirli bir fizyolojik olayın ya da hayatın herhangi bir döneminin
tamamlanabilmesi için gerekli olan en düşük sıcaklıktır. Yani bu sıcaklık derecesi

altında gelişme yoktur. Thermal Konstant, bir dölün tamamlanabilmesi için gerekli
olan sıcaklık derecesi ve gün çarpımını gösterir ve günderece olarak ifade edilir. Bir
böceğe ait C ve Th.C. değerlerini bulabilmek için, o türün iki ayrı sıcaklık ortamındaki
gelişme sürelerini bilmek gerekir. Örneğin, yapılan tespitlerde orantılı nem %55’da
sabit kalmak üzere Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae)’un 24ºC’da 26
ve 20ºC’da 41 günde geliştiği saptanmıştır. Buna göre formüller:
26 (24-C) = Th.C.
41 (20-C) = Th.C. olur.
26 (24-C) = 41 (20-°C)
C = 13.1ºC (Gelişme eşiği)

Bundan sonra:
26 (24-C) = Th.C.
26 (24-13.1) = Th.C.
26 x 10.9 = Th.C.
Th.C. = 283.4 günderece
41(20-13.1) = 283.4 günderece
Bu iki değer bulunduktan sonra formül

t = Th.C./ T-C şeklinde kullanarak,

değişik (T) sıcaklıklarına karşıt olan (t) değerleri koordinatlar sistemi üzerinde
işaretlenecek olursa bir Hyperbol meydana gelir (şekil 12-3). Bu hiperbol, adı geçen
böceğin gelişmesi üzerine sıcaklığın etkisini göstermektedir.
Burada şu hususu belirtmek gerekir ki, yukarıdaki değerler ve çizimi tarif edilen
grafik, A Hiperbolü’ne aittir. Ekolojik araştırmalarda ayrıca B ve C hiperbolleri de
kullanılmaktadır. Bunların anlamları şunlardır(Şekil ):
A Hiperbolü = yumurta döneminden ergin hale gelip, yumurtlamaya başlama
zamanına kadar geçen süreye ilişkindir.
B Hiperbolü = yumurta döneminden ergin hale gelip yumurtaların yarısını
koyduğu güne kadar geçen süreye ilişkindir.
C Hiperbolü = yumurtadan ölüme kadar geçen süreye ilişkindir.

Şekil .Ips typographus (L.)’un A hiperbolu (Orantılı nem: %55)

Şekil . Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata (Wied)’nın A, B ve C hiperbolleri

Birçok böcekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, Gelişme eşiği ve Thermal
Constant (Sıcaklık Değişmezi)’ları halinde çıkarılmıştır. Bu hususta önemli bazı
böceklere ait değerler Tablo da verilmiştir.
Tablo . Bazı böceklerde Gelişme eşiği (°C) ve Thermal Konstant (Th.C.) değerleri

Ips typographus

Col. Curculionidae

13.1 °C

283.4

12-3 Sıcaklığın Diğer Etkileri
Sıcaklığın böcekler üzerinde daha birçok etkileri mevcuttur. Bunlardan önemlileri
aşağıda verilmiştir:
1. Lymantria monocha (L.) (Lepidoptera, Lymantriidae)’nın genç tırtıllarıyla
yapılan denemede, sıcaklığın artması böceklerin hareketlerini hızlandırmaktadır.
Fakat sıcaklığın 32.5ºC’dan sonra yükselmesi ile hareketlerde yavaşlama görülür.
Örneğin, 15ºC’de böceğin hızının 14 cm/dakika; 32.5ºC’da 46 cm/dakika olduğu
halde 37.5ºC’da hızın 36 cm/dakika’ya düştüğü saptanmıştır.
2. Sıcaklık değişmesi sonucunda metabolizmada karşıt değişmelerin geriye
dönebilir (Reversibl) ve geçici karakterde olması olağandır. Fakat sıcaklığın değişmesi
ile böcek fenotipindeki irreversibl değişmeler daha çok dikkati çeker. Çünkü bunlar
hem az bulunur, hem de daha belirgindir. Örneğin, Drosophila melanogaster Meigen
(Diptera, Drosophilidae)’de sıcaklığın artışı ile petek gözleri oluşturan facet sayısı
artar. Ayrıca Iphiclides podalirus L. (Lepidoptera, Papilionidae)’da birinci döl
kelebeklerinin tipik örnekler olmasına karşın (ilkbahar dölü), ikinci döle ait
kelebeklerin (yaz dölü) renk modifikasyonları meydana getirir.
3. Sıcaklığın artması böceklerdeki eşey oranının dişi lehine bozulmasına neden
olur. Örneğin, Lymantria monacha üzerindeki denemeler bunu kanıtlamıştır. Bu oran
değişmesinin erkek ve dişi tırtıllardaki ölüm farklılığından ileri geldiği tespit edilmiştir.
4. Sıcak zamanlarda dişilerin bıraktığı yumurta sayısı da artar. Bunun nedeni,
yüksek sıcaklığın cinsel organların fizyolojik faaliyetlerini artırmasıdır. Örneğin, Cydia
funebrana (Treitschke) (Lepidoptera, Tortricidae), 15ºC’da 40, 20ºC’da 50 ve
optimum sıcaklıkta 100 yumurta bırakır.

5. Sıcaklığın artması, yukarıdaki hususlar da dikkate alındığında, döl veriminde
etkili olur. Özellikle, döl sayıları sınırlı olmayan böceklerde bu durum önem kazanır.
Uygun sıcaklıkların böcek salgınları ile bağıntıları ve bunun önemi, bizleri bazı
matematiksel formüllere yaklaştırmaktadır. Bir böceğin Gelişme eşiği Thermal
Konstant ve o yerin aylık sıcaklık ortalamaları bilinirse o böceğin yılda vereceği döl
sayısı bulunabilir. Örneğin, Ceratitis capitata (Wied.) (Akdeniz meyve sineği)
(Diptera, Trypetidae)’nın Ankara’daki yıllık döl sayısı şu şekilde hesaplanır:
Yukarıda verilen Tablodan bu böceğe ait C (Gelişme eşiği)’nin 12.4 ºC ve Th.C.
(Thermal Konstant)’ın 339 günderece olduğunu görmekteyiz. Ankara’ya ait aylık
sıcaklıklar da Tabloda gösterilmiştir.
Tablo . Ankara’ya ait aylık sıcaklık ortalamaları ve etkili sıcaklıklar

Aylık sıcaklık ortalamaları 12.4ºC altında olan aylar süresince gelişme
olmayacağı, önceki bilgilerimiz içindedir. Buna göre C. Capitata Ankara’da ancak VX. Aylarda gelişme gösterecektir. Bu aylarda sıcaklıkların yalnız gelişme eşiği
üzerinde olan kısımları gelişmede etkili olacaktır. Bunlara Etkili sıcaklıklar (Efektif
sıcaklıklar) denir. Ayları 30’ar gün kabul edecek olursak, yıllık etkili sıcaklıklar
toplamı: (3,8 + 6,9 + 10,5 + 11,4 + 5,7 + 1,1 ) x 30 = 1182 günderece olur.
Bir dölün gelişmesi için gerekli günderece 339 olduğuna göre, yıllık döl sayısı:
1182/339 = 3.5 olur.
Yapılan tespitlerde C. capitata’nın B Hiperbol değerinin 745 günderece ve C
Hiperbolü’nün ise 1218 günderece olduğu da saptanmıştır.
Bu bilgilerden yararlanarak yine teorik olarak her bir dölün başlama ve sona
erme tarihleri de hesaplanabilir:
Mayıs ayında etkili sıcaklıklar toplamı

: 3.8 X 31 = 117.8 günderce

Haziran ayında etkili sıcaklıklar toplamı

: 6.9X 30 = 207.0 günderece

Temmuz ayından 2 günlük etkili sıcaklıklar : 10.5X 2 = 21,0 günderece
Toplam

:

345,8 günderece

Bu hesaplamalara göre, aynı türün iki dölü 1 Mayıs günü başlayıp, 2 Temmuz’da
sona erecektir. Hesaplamalar sonucu diğer döllere ait tarihler de bulunabilir:

Birinci

Döl

1

MAYIS’ta

Başladığında

63 Gün

Sürmekte

ve

2

TEMMUZ’da

Tamamlanmaktadır.
İkinci Döl 3 TEMMUZ’da Başladığında 31 Gün Sürmekte ve 3 AĞUSTOS’ta
Tamamlanmaktadır. 304 +34,4
Üçüncü Döl 4 AĞUSTOS’ta Başladığında 32 Gün Sürmekte ve 4 Eylül’de
Tamamlanmaktadır.
5 Eylülden 31 Ekim’e kadar 26x5.7 + 31x1.1= 148,2 + 34,1 =182,3 günderece’lik
gelişme gelecek yıla aktarılır.
Yukarıdaki orantıların payları döl numarasını, paydaları sürelerini ve tarihler
döllerin başlama günlerini göstermektedir. Artan 182 günderece, gelecek ilkbaharda
gelişmesini tamamlayacak olan son dölün bu yıldan topladığı enerji miktarını
göstermektedir.
Burada şu hususun da açıklanması gerekir ki, bir yerdeki etkili sıcaklıklar
toplamı, herhangi bir böceğin gelişmesi için yeterli olmayabilir (örneğin, kuzey
bölgeler). Bu durumda önemli iki husus ortaya çıkar: (1) Böceğin kuzeye doğru
yayılması sınırlandırılmış olur. Yani böcek belirli bir sınırdan daha kuzeye (yeterli
günderece toplamına ulaşılamayan yerlerde) yayılamaz; (2) Sıcaklığın iki yılda bir döl
vermesine müsaade etiği yerlerde, bazı böceklerde, alt türlerin doğmasına sebep
olabilir.
Sıcaklığın uç değerleri (maksimum ve minimum) de ekolojik yönden çok
önemlidir. Örneğin, Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) kışın
sıfırın altında 23.7ºC’ya dayanabildiği halde, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)
(Lepidoptera, Thaumetopoeidae) tırtılları -12.5ºC’dan daha düşük sıcaklıklarda ölür.
Bu husus böceğin dünya üzerindeki yayılışını sınırlar. Örneğin, Ankara çevresindeki
sıcaklığın kışın -15 ve -20ºC’a düşmesi nedeniyle T. pityocampa burada
yaşayamaz. Keza, bu böceği Karadeniz mıntıkasında ortalama 1000 ve Akdeniz
yörelerinde 1250 m’nin üstündeki yörelerde görmek mümkün değildir.

Böceklerin faaliyete başlamasında enlem ve boylam dereceleriyle yüksekliğin
de etkisi vardır. Böceklerin gelişmesi, her bir yüksek enlemde (1 derece) ve her 100130 m yükseklikte 3-4 gün geriler. Örneğin, aynı böcek türü 36 ve 37. enlem
derecelerinde de yaşıyorsa ve 36. enlemde uçma zamanı 1 Mayıs’ta meydana
geliyorsa, 37. enlemde bu dönem 5-6 mayıs’ta gerçekleşir.
Bazı bölgelerde sıcaklık bağıntıları belirli bir enlem boyunca da değişir.
HOPKINS, “Doğudan batıya gidildikçe her 5 boylamda 4 gün gecikme vardır”
demektedir. Bu kural, Kuzey Amerika’da ve Avrupa fenolojileri üzerindeki gözlemlerin
bir sonucudur. Fakat bu kesin ve genel bir kural olarak kabul edilemez.

Nem / Yağış
Böceklerin yaşamı ve özellikle gelişme süresi ve yayılışları ile ölüm oranı
üzerinde etki yapan çevrenin önemli etkilerinden biri de nemdir. Nemin de, sıcaklık
ve ışıkta olduğu gibi, belirli optimumu ve öldürücü miktarları vardır. Örneğin, Ips
typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae)’un sıcaklık ve neme göre olan gelişme
süreleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo. Ips typographus’un sıcaklık ve neme göre gelişme süreleri
Sıcaklık (ºC)

Orantılı Nem (%)

Gelişme süresi (gün)

24

55

26

24

95

32

20

55

41

20

95

48

Fakat böceklerde nemin ekstrem miktarlarının (maksimum, minimum) sıcaklıkta
olduğu gibi kesin rakamlarla sınırlandırılması güçtür. Nemin fazla ya da noksan oluşu,
böceklerin derhal ölümüne değil, faaliyetlerinin aksamasına neden olur. Bununla
beraber, böceklerin birçoğu faaliyetleri için belirli bir neme gereksinim gösterirler.
Örneğin, Anobiidae (Coleoptera) türleri nemli odunların içinde yaşayamazlar. Bunun
aksine, odun içinde yaşayan ve funguslarla beslenen böcekler, örneğin Xyleborus ve
Trypodendron (Coleoptera, Scolytidae) türleri kuru odunlarda gelişmezler.

Böceklerin nem ile olan ilişkilerine ait bazı tespitler aşağıda verilmiştir:
1. Birçok böcekler ışık tuzağına ya da aydınlık bir yüzeye yağmurlu havada,
açık bir geceden daha çok sayıda gelirler.

Fakat birçok araştırıcılar

gece

kelebeklerinin uçuşu ile nem arasında bir uygunluk bulamamışlardır. Buna karşın,
Noctuidae (Lepidoptera) familyası türlerinin en fazla uçuşu %54 nem olan gecede
tespit edilmiştir.
2. Orta derecede bağıl nem tırtıllar için en uygun olanıdır. Nemce doymuş
hava Choristoneura fumiferana (Clem.) (Lepidoptera, Tortricidae) tırtıllarının
yemesini durdurur ve böceğin gelişme süresi uzamış olur. Günlük ortalama bağıl nem
%40’dan aşağı düşerse Culex pipiens fatigans Wied. (Diptera, Culicidae)’ın
beslenmesi sona erer. Bu böceğin beslenmesi için en uygun nem %50’dir. Çevre
nemi %40’dan aşağı ve %95’den yukarı olursa bu sivrisinek insanlara saldırmaz.
Diğer taraftan Bruchus sp. (Coleoptera, Bruchidae) larvaları yüksek bağıl nemde
daha çabuk; buna karşın yumurta ve pupaları daha yavaş gelişir.
3.

Bağıl

nemin

bir

diğer

etkisinin

dişi/erkek

oranı

üzerinde

olduğu

saptanmıştır. Örneğin, Aporia crataegi (L.) (Lepidoptera, Pieridae) tırtılları düşük
bağıl nemde yetiştirilirse daha çok dişi ergin meydana gelir. Fakat nem yüksek ise
erkekler daha fazla çıkar.
4. Çok yüksek bağıl nem, böceklerde hastalığa neden olun fungusların
gelişmesi için uygun bir ortam yaratır. Örneğin, Enthomophtora grylli (Fries) Thaxt.
(Entomophthorales, Entomophthoracae) fungusu, çekirgeleri yüksek nemde
öldürür

YAĞIŞ

(DAJOZ)

Ormanda, ani yağışın bir kısmı bitki yaprakları tarafından alıkonur, bazı
damlalar gövdelerden aşağı süzülür ve geri kalanlar doğrudan yere ulaşır.
Ormanda yağmurun, başka yerden daha fazla olup olmadığı ileri derecede
tartışma götürür. Bazı yazarlar çeşitli orman alanları için %12 ile %30 arasında
değişenler bulmamışlardır (Parde, 1974).
Orantılı nem, ağaçlardan terlemenin en yüksek olduğu özellikle yazın,
açık yerlere göre genelde ormanda daha yüksektir. Orantılı nemdeki artışlar,

kayın topluluklarında %9.35’e, ancak sarıçam büklerinde sadece %3.87’e
ulaşmaktadır.
Sulawesi (Endonezya)’de birincil yağmur ormanlarına, ışık tuzaklarına
çekilen Homoptera ve Heteroptera miktarları yağış miktarı ile orantılıdır ve
yakalanan böceklerin büyüklüğü yüksek yağışta daha fazladır.

Bu tuhaf

gözlem yarasalar resme dahil edildiğinde açıklanabilmektedir. Yarasalar gececil
böceklerin predatörleridir ve avlarını bulmak için yüksek perdeli sesler
kullanırlar. Şiddetli sağanaklar sırasında, büyük böceklerin boyutuna eşit
yağmur damlaları yüksek perdeli sesleri yansıtır ve yarasaların av bulmasını
engeller. Büyük böceklerin ortaya çıkması (kitlesel uçuşu: akını), potansiyel bir
predatöre karşı koruyucu bir tepkinin ortaya çıktığı, sadece kuvvetli yağmurlar
sırasındadır (Rees, 1983).

Pek çok orman böceğinin etkinlik dizemleri (ritimleri), orantılı nem gibi
iklim etkenleri tarafından denetlenir. Tekeböceği Cerambyx cerdo gibi çeşitli
odun yiyici kınkanatlılar gececildir ve geceleyin, gün boyu içinde saklandıkları
yaşlı ağaç gövdelerinde gezinirler.

Park et al. (1931) Passalid kınkanatlısı

Boletofherus cornutus gibi gececil böceklerin etkinliğinin, orantılı nem
yükseldikçe ve sıcaklık düştükçe arttığını göstermiştir.

Cerambyxcerdo galerileri

Agrilusviridis larva galerileri

Yağmur, ağaçlarda neden olduğu değişikliklerle de odun yiyici böcekleri
dolaylı olarak etkiler. Buprestid kınkanatlı Agrilus viridis, yağışın her yıl 900
mm’den daha az olduğu Bavaria (Bayern-Almanya)’da sadece kayın ağaçları
üzerinde toplanır. Kurak yıllar ve geçirgen topraklar, doğal olarak sadece su
metabolizması

altüst

edildiğinde

(bozulduğunda)

ağaçların

kabuklarına

yumurta koyan bu böceğin yerleşmesini kolaylaştırır (Bovey, 1971). Kabuk
böceklerinin (Scolytinae türlerinin), su noksanlığından kaynaklanan fizyolojik
yetersizlikteki

ağaçlara

yerleşmesi

çok

iyi

bilinmektedir.

Kanada’da,

Choristoneura fumiferana (Clemens, 1865) (Lepidoptera: Tortricidae)
(Spruce Budworm) nemli atmosferde kuru atmosferden daha etkindir ve daha
çabuk beslenir (Şekil 2.3.).

Şekil xx. Choristoneura fumiferana tırtılı

Şekil 2.3. Kanada’da, Haziran yağmurları ile Choristoneura fumiferana’nın ladin iğne
yaprak tüketim yüzdesi arasındaki ilişki (Wellington et al.,1950,).

Sıcaklık ve orantılı nemin eşanlı etkileri pek çok böcekte ve özellikle iki
iğneyaprak
araştırılmıştır

tüketicisi,
(Şekil

Lymantria
2.4.).

L.

monacha

ve

monacha’nın

Panolis

endişe

flammea’de

yarattığı

(tehdit

oluşturduğu) salgın alanları 16 0C’lik Temmuz ayı eş sıcaklık eğrisi ile sınırlıdır;
salgınların en yüksek olduğu 400-600 mm’lik yağış alanlarını, 600-700 mm’lik
yağış alanları izlemektedir (Breny, 1963).

Şekil 2.4. Sıcaklık ve orantılı nemin etkisi. Sol, Lymantria monacha’nın birinci dönem larvaları için
ölüm yüzdesi; sağ, Panolisflammea dişisinin koyduğu yumurta sayısı (Zwolfer, 1931, 1934).

1.4. Rüzgar
Orman,rüzgar perdesi olarak ödev yapar.

Bir meşe bükünde rüzgar

hızı, açık alanda ölçülenin %11’ine inebilmektedir. Yüksek rüzgarlar böcek
etkinliği üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir. Sivrisinekler ve diğer pek
çok böcek, rüzgar hızı belirli bir eşiği aştığında uçuşu durdurur. Rüzgar,
Kayın keçeli koşnili (Cryptococcus fagisuga

Lindinger (Homoptera: Eriococcidae)

)’nin

hareketli larval evrelerinin yayılışında rol oynar. Bir kayın ormanındaki
çalışmada, düşey eğime göre, toprak düzeyinden ağaç örtüsünün yukarı
kısımlarına, sıcaklıkta çok az bir artış göstermiştir (Şekil 2.5). Rüzgar hızı
ağaç örtüsünün yukarısında önemli ölçüde artmış ve bu koşnil böceğin
larvalarının çokluğu (miktarı) yukarıya doğru azalmıştır. Bireylerin çoğu
aşağı yüksekliklerde yayılmakta, bu böceklerin sadece yaklaşık %1’i
orman

örtüsünün

yukarısına

taşınabilmekte

ve

uzak

mesafelere

yayılabilmektedir (Wainhouse, 1980).

Şekil 2.5. İngiliz (Avrupa) kayını (Fagussylvatica) ormanında sıcaklıkta ve rüzgar hızındaki düşey
değişmeler ile Cryptococcus fagisuga hareketli larvalarının çokluğu (Wainhouse, 1980).

Rüzgar, belirli böceklerin yayılışında önemli rol oynar. Alplerde, melez
(larch)(Larix) tomurcuk güvesinin erginleri 100km’den daha uzak mesafelere
göç ederler (Şekil 2.6). Alplerin oluşturduğu yay içinde çeşitli lokalitelerde
salgınların senkronizasyonunu açıklayan bu göçlerrüzgarakarşı (upwind)
olmaktadır (Baltensweiler&Fischlin, 1979); bu güvelerin rüzgarın taşıdığı eşey
feromonları ile yönlendirildiği olasıdır (Kennedy, 1974). İsviçre Alplerinde

Melez

tripsi

Taeniothrips

laricivorus’unyayılışı

rüzgarın

bir işlevidir.

Ağaçlandırma alanlarının kenarlarında ve melez ağaçlarının rüzgar altında
bulunan ladin ağaçları, melezlerin rüzgar altında bulunmayan ladinlerden
daha çok trips içerirler. İlkbaharda bu böcekler, kışı geçirdikleri civardaki ladin
ağaçlarından rüzgarla taşınarak, melez ağaçlandırmalarının kenarlarında
toplanırlar (Maksymov, 1965). Kanada’nın Alberta eyaletinde, Malacosoma
disstria tırtıl kitleleri soğuk hava cephesi ile en az 500km’ye taşınmaktadırlar
(Brown,

1965).

ponderosae ve

Kuzey

Amerika’da,

kabuk

böcekleri

Dendroctonus

D. rufipennis’in çok büyük hareketleri gözlenmektedir.

Lymantria dispar’ın genç larvaları da rüzgarla taşınmaktadır; bu türün
Güney-doğu Rusya’daki ırkının morfolojisindeki (özeliklerini taşıyan) bireyleri,
sıcak bir hava cephesi ile eriştirildikleri Finlandiya’da bulunmuştur (Mikkola,
1971). Rüzgar, odun yiyici böceklerin ana çekicileri (cazibe materyallari) olan
ağaçların rüzgarla devrilmesinde önemli rol oynayabilir.

Şekil 2.6. Yükselti, uzaklık ve rüzgarın bir fonksiyonu olarak Zeirapheradiniana’nın
Alplerdeki göçleri. Eğik taramalar: melezin sürekli var olan yayılışı; eğik noktalı taranmalar
salgınların meydana geldiği kuşaklar; çaprazlar: düşük yükseltilerdeki melez ağaçlandırmaları
(Baltensweiler&Fischlin, 1979).

ABİYOTİK FAKTÖRLERİN İŞBİRLİĞİ
Yukarıda adı geçen abiyotik faktörler bir böceği ayrı ayrı değil, birlikte etkiler. Bu
nedenle böcekler ya da onların populasyonları, abiyotik etkenlerin her birine ayrı ayrı
değil, tümüne birlikte tepki göstermek ve yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar.
Abiyotik faktörler arasında birçok önemli karşılıklı ilgi ve bağıntılar vardır.
12-8 Sıcaklık-Nem işbirliği
Bu iki etken, üzerinde en çok araştırma yapılmış çifttir. Her biri, birçok
durumlarda, diğerine etkide bulunur. Özellikle her böceğin, sıcaklık ve nem
kombinasyonuna

göre

belirlenmiş

bir

optimumu

vardır.

Kombinasyon,

bu

optimumdan uzaklaştığı oranda adı geçen böceğin gelişmesi güçleşir ve ölüm oranı o
ölçüde artar. Örneğin, Schistocerca gregaria (Forsk.) (Sudan çekirgesi) (Orthoptera,
Acrididae)’nın yumurtalarının gelişmesi için 30ºC sıcaklık ve %100 bağıl nem ve
Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera, Trypetidae)’nın yumurta ve larvaları için 16-32ºC
sıcaklık ve %75-85 bağıl nem optimumu oluşturulur.
Her böceğin en iyi şekilde gelişebileceği ve en yüksek sayıda

ergin

oluşturabileceği sıcaklık ve nem değerleri mevcuttur. Bu değerlerin kapladığı alana
en uygun gelişme (Vital Optimum) adı verilir. Şayet değişik sıcaklık ve nem
değerlerinde yetiştirilen böceklerin ölüm yüzdeleri koordinatlar sistemine işlenir ve
eşit değerlerden eğriler geçirilirse, meydana gelen şekle Ölüm Diyagramı denir.

Şekil. Elma içkurdu, Cydya pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) pupalarının
sıcaklık ve nem değerlerinin eşleşmelerine göre ölüm diyagramı.
Ölümün en az olduğu orta kısım, adı geçen Vital Optimum’dur. Bunun dışında
uygun gelişme, daha dışta uygun olmayan gelişme ve en dışta olanaksız
(imkansız) alanları vardır (Şekil 12-4).
Sıcaklık-Yağış işbirliği
Bu iki çift de böcekler için uygun olan ya da olmayan alanları gösterir. Örneğin,
Dociostaurus maroccanus (Thunb.) (Fas çekirgesi) (Orthoptera, Acrididae)’un
değişik hayat dönemleri için Vital Optimum değerleri Tablo 5’de verilmiştir.
Bir böceğin belirli bir yerde gelişip gelişemeyeceğini kestirmek için adı geçen
alandan ve Klimogram (Klimograf)’dan yararlanılır. Klimogram, bir yerin aylık
sıcaklık ortalamalarıile aylık ortalama bağıl nem ya da aylık yağış
miktarlarının birlikte çizilmişkrokisidir.

Bir yerin klimogramı ile bir böceğin en uygun yaşama alanı ve diğer alanlarını
aynı koordinatlar sistemine yerleştirecek olursak, o yerin, o böcek için uygun olup
olmadığı

ortaya

çıkar.

Şekil

80,

4

ayrı

yerin

klimogramlarının

bibiri

ile

kıyaslanmalarına olanak vermektedir. Şekildeki klimoogramlardan ,)’nın yaşamı için
uygun olanı Honolulu’ya ait bulunmaktadır. Hartum (sudan) ise daima gelişme eşiği
üzerinde olmasına karşın 9 ay hoşgörü sınırları dışında kalmaktadır.
Belirli bir yerin klimogramı, uzun yıllara ait ortalama sıcaklık ve bağıl nem (ya
da yağış) değerleri ele alınarak çizilmektedir. Fakat bu, özellikle iklim koşulları yıldan
yıla farklıca olan yerlerde sadece genel bir fikir verebilir. Zira, bu durumda o yerin
çeşitli yıllara ait klimogramları aynı alana düşmeyecektir. Bunun epidomiyoloji
bakımından önemi büyük olup bu durum Bonitasyon bakımından daima göz önünde
bulundurulur. Bonitasyon, belirli bir yerde, belirli bir zamanda bir hayvanın
populasyon yoğunluğunu ve zararlı olma nedenlerini tahmin etmektir. Fakat
salgın ya da olağanüstü çoğalma bakımından bir tek yılın uygunluğu (döl sayısı fazla
olanlar hariç) yetmez.
Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera, Trypetidae)’nın
yumurta ve larvaları için 16-32ºC sıcaklık ve %75-85 bağıl nem optimumu
oluşturulur.

Şekil 14-2. Dünyanın bazı şehirlerine ait klimogramlar ve Ceratitis capitata’nın
gelişme

alanları:

(a)

Paris/Fransa,

(b)

Napoli/İtalya,

(c)

Kahire/Msır,

(d) Hartum/Sudan, (e) Ankara/Türkiye, (f) Honolulu/Hawai.

12-6 Toprak
Birçok böcekler, hayatlarının devamı için doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak
toprağa bağlıdırlar. Toprağın fiziksel ve kısmen kimyasal yapısı, sıcaklığı ve ıslaklığı
böcekleri çeşitli yönlerden etkiler.
Toprak yapısı. Bu yapı, kayalaşmış kilden, gevşek yapılı kuma kadar değişme
gösterir. Kayalaşmış kil topraklarında pek az böcekler bulunur. Zira, bu toprak içinde
hareket çok zordur. Bu yönden tınlı topraklar en uygun olanıdır. Farklı böcek grupları,
farklı topraklardan hoşlanırlar.
Toprak yapısının aynı türün populasyonu üzerindeki etkisi Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Agrotis orthogonia Morr. (Lepidoptera, Noctuidae)’nın durumundaki
değişmeden anlamak mümkündür. Bu türün tırtılları Kuzey Amerika’nın orta
bölgelerinde önceleri az bulunuyordu. Çayırların büyük ölçüde bozulup işlenmesi
sonucu böcekte görülen populasyon artışı ekinlerde büyük zararlara neden olmuştur.
Zira, böcek isteğine uygun toprak yapısına kavuşmuş oldu. Buna karşı kumlu
topraklar Viteus vitifolii (Fitch) (Homoptera, Phylloxeridae) için uygun değildir. Fakat
Scarabaeidae (Coleoptera) familyası türleri bu tip topraklarda iyi bir gelişme

sağlarlar.

Genellikle,

toprakta

tünel

açan

böcekler

sert

yapılı

topraklardan

hoşlanmazlar.
Toprak sıcaklığı. Günlük sıcaklık değişmeleri toprağın alt kısımlarına oranla
üstte daha fazladır. Fakat mevsimlik değişmeler toprağın alt tabakalarına işler.
Sıcaklığın derinlere işlemesi güneşlenme, atmosfer koşulları ve yerel toprak
özelliklerine bağlıdır. Koyu görünüşlü topraklar, açık renklilerden daha çabuk ısınır.
Bu durumlar toprakta yaşayan böceklerin faaliyetlerine tesir eder.
Toprak ıslaklığı.Toprağın çeşitli faktörlerle meydana gelen ıslaklığı, bu
ortamda yaşayan böcekleri çeşitli şekillerde etkiler. Örneğin, ıslak topraklar Diptera
türleri için oldukça uygundur. Bu takımdan Trypetidae familyası türlerinin bolluğu
yüksekçe toprak ıslaklığına bağlıdır. Aynı takımdan Tipulidae türleri çok ıslak
topraklardan hoşlanır.
Yağışlı yerlere alışmış türler, fazla toprak ıslaklığından etkilenmezler. Keza, çöl
böcekleri kuraklığın artmasına uyum sağlarlar. Pupa dönemini toprakta geçiren pek
çok türün erginlerinin çıkışı toprak ıslaklığının artmasına bağlıdır. Örneğin, Rhagoletis
cerasi (L.) (Kiraz sineği) (Diptera, Trypetidae)’nin miktarı, ilkbahar sonunun ya da
yaz başlarının yağışlı geçmesi nedeniyle artar. Bu durum halk arasında, kirazların
kurtlanmasına yol açtığı inancını yerleştirmiştir.
Toprağın kimyasal maddeleri. Toprak içerisinde bulunan kimyasal maddeler
bitki ile beslenen böceklerin populasyon ve yayılmalarına etki ederler. Bir toprak
fosforlu ve potaslı gübrelerle gübrelenirse bu toprakta yetişen bitkilerin dokuları daha
sıkı olur. Bunlar, sokucu emici böceklere karşı, azotça zengin topraklarda yetiştirilen
bitkilere oranla daha dayanıklıdırlar. Zira bu bitkilerde hücre sertleşmesi meydana
gelir. Topraktaki kimyasal bileşikler ile böceklerin büyümeleri arasında pek az bir
uyarlık bulunabilmiştir. Bu hususta geniş araştırmalara gerek vardır.
Hava akımları (rüzgârlar)
Hava akımları, diğer hususlar eşit olmak koşuluyla, yüksek basınçlı yerlerden
düşük basınçlı alanlara doğrudur. Sıcaklık farklılığı, bu akımların meydana gelmesinin
önemli etkenidir. Bu tür hava akımları, yerden yüksekliği, ılıman iklimli yerlerde 9-10,
tropik bölgelerde 15 km olan troposfer tabakasında görülür.
Rüzgârlar böcekler üzerinde doğrudan doğruya ve dolaylı çeşitli etkilerde
bulunur. Bunların önemlileri aşağıda verilmiştir:

Rüzgârın çevreye etkisi. Rüzgârlar değişik sıcaklıklardaki havayı başka
yerlere taşıyarak böcekler üzerinde doğrudan doğruya etkili olur. Ayrıca havanın
buharlaşma gücüne etkide bulunarak sıcaklığın düşmesine ve toprak ıslaklığının
azalmasına neden olur(dolaylı etkiler). Özet olarak, rüzgârlar büyük ve küçük çeşitli
yaşam yerlerinin oluşmasında rol oynarlar.
Rüzgârın böcek yaşamına etkisi. Kuvvetli rüzgârlar böceklerin yaşamında bir
takım zorluklar meydana getirir. Bu durum, özellikle uçuş gücü düşük böceklerde
daha belirgindir. Kuvvetli rüzgârlı yerlerdeki böcekler kuytu yerlere bağlı kalırlar ve
toprakta tünel açma eğilimi gösterirler. Bazı böcekler, örneğin gece ve gündüz
kelebekleri, kendilerini toprak üzerine yapıştırırlar ve ancak hava durulunca uçarlar.
Rüzgârın böcek yapısına etkisi. Ada ve dağ gibi sınırlanmış yerlerde sürekli
olarak kuvvetli rüzgârlar esiyorsa, bu gibi yerlerde kanatsız formların fazla olduğu
gözlenmiştir. Örneğin, Madeira adasında yerli Coleoptera türlerinin üçte birinin
uçma kabiliyeti yoktur. Tibet’in yüksek ve rüzgârlı yaylalarındaki çekirgelerde de aynı
durum mevcuttur. Fakat bu yaylaların eteklerinde yaşayan aynı türler kanatlıdır.
Rüzgârın böceklerin yayılmasına etkisi. Rüzgârlar yardımıyla böcekler
kilometrelerce uzağa taşınırlar. Bu taşıma şekilleri böcek göçlerinde çok etkilidir.
Örneğin,

Kuzey

Afrika’da

rüzgarlarının yardımıyla

yaşayan

Sphingidae

(Lepidoptera)’lerin

Akdeniz’i aşarak Kuzey Almanya’ya kadar

güney

geldikleri

bilinmektedir. Aynı şekilde Pyrameis cardui L. (Lepidoptera, Nymphalidae)
erginleri Afrika’dan Avrupa’ya, hatta İzlanda’ya kadar uçarlar. Danaus plexippus (L.)
(Lepidoptera,Danaidae) kelebeklerinin bazıları rüzgârlarla Kuzey Amerika’dan
İngiltere’nin güney sahillerine sürüklendikleri bilinmektedir.
Rüzgârlarla taşınan hayvanlara hava planktonu da denir. Bu gruba dahil türler
kanatsız ya da zayıf uçan böceklerdir. Örneğin, Kuzey Avrupa’da yaşayan bazı
Aphidoidae (Bitki bitleri) türlerinin rüzgârla Grönland’a ve hatta Kanada’ya geçtikleri
saptanmıştır. Fakat bunların hiçbirisi hayat dönemlerini havada tamamlayamaz.
Rüzgârın

öldürücü

etkileri.

Bazı

durumlarda

sıcak

rüzgârlar,

böcek

populasyonları üzerinde öldürücü etkilere sahip olurlar. Örneğin, 4 Eylül 1931 günü
İsrail’de esen ve gölgede sıcaklığı 47.5ºC’ye çıkaran hamsin rüzgarı bölgedeki
Rodolia (Novius)cardinalis (Muls.) (Coleoptera, Coccinellidae) populasyonunu
hemen hemen tamamen yok etmiştir.

Rüzgârın koku taşıması. Rüzgârlar gerek cinsel, gerekse gıda kokuları
taşımasıyla böceklerin birbirlerini ve gıdalarını bulmalarını sağlar. Örneğin, Lymautria
dispar (L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) kelebeğinin dişisini salgıladığı cinsel kokular
(Feremon) rüzgârla uzaklara kadar iletir. Böylece erkeğin, dişisini bulması kolaylaşır.

12-10 Tüm abiyotik etkenlerin işbirliği
Bir böcek türünün yayılma alanı, onun ölümüne neden olan tüm abiyotik
etkenlerin kombinasyonu tarafından sınırlanmıştır. (İleride görüleceği üzere bu
etkenlere diğer bazı etkenler de –Biyotik, Besin ve beslenme, Konukçu dirençliliğikatılmaktadır.). Yani bu alanın dışında ölüm %100’dür. Bu yayılma alanı, böceğin
fazla üremesine uygun olup olmaması yönünden iki mıntıkaya ayrılır: (1) Kitle
değişim mıntıkası; Tüm etkenlerin bazı seneler elverişli gitmesi sonucunda, böceğin
zararlı olacak derecede fazla ürediği mıntıka. (2) Sürekli zarar mıntıkası; Böceğin
üremesi için tüm etkenlerin daima optimal olduğu mıntıka.
Böceklerin birey sayısını artmasında tün etkenlerin kombinasyonunun önemi
büyüktür. Yani tüm etkenlerin optimal kombinasyonunda bulunan böcekler, en çok
yavru meydana getirirler.

1.5 Ormanda böceklerin uzamsal yayılısı
Ormanda böceklerin uzamsal yayılışı tekdüze olmayıp; mikro iklim
elemanlarına bağıntılı olarak böceklerin davranış ve gereksinimleri tarafından
belirlenmektedir.

Yayılış

tiplerinin

bilinmesi,

popülasyon

dinamiğinin

araştırılması gibi nicel doğadaki herhangi bir araştırma için gereklidir. Birkaç
örnek aşağıda verilmiştir.

1.5.1. Çam sürgün bükücüsü, Rhyacionia buolina tırtıllarının durumu
Bu güvenin tırtıllarının yayılışı toplanma tipindedir; bireyler azçok gruplarda
yaşama eğilimindedir. Toplam 2.074 ağaçtaki 2.015 tırtılın yayılışının negatif
binominal (iki terimli: aralarında + veya – bulunan iki terim) bir dağılış gösterdiği
gözlenmiştir (Nef, 1959).
En boylu ağaçlar saldırıya en fazla eğilimlidir ve alt dallar en büyük sayıda tırtıl

taşımaktadır (Şekil 2.7). Bu gözlemler, Rhyacionia buoliana’nın popülasyonlarını
gübreleme ile azaltma girişimi ile, işlem gören ağaçların etkilerinin araştırılması
amaçlandığında mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. İşlem görmüş ve görmemiş
plotların karşılaştırılması, buna göre, aynı boydaki ağaçlar kullanılarak yapılmalıdır. Bu
deneme, eşit boydaki ağaçlarda, tırtılların işlem görmemiş ağaçlarda daha fazla
olduğunu (Nef, 1967), ancak farklı gübrelerin kullanılmasından kaynaklanan önemli
bir farkın olmadığını göstermiştir.

Tablo xx. Rhyacionia buoliana tırtıllarının dağılımının negatif binominal değerleri
Ağaç başına tırtıl sayısı

Ağaç sayısı

Hesaplanan negatif binominal dağılım değerleri

0

1.063

1.062.6

1

511

509.8

2

264

251.3

3

123

125.0

4

56

62.4

5 veya daha fazla

57

62.9

Şekil 2.7. Rhyacionia buoliana tırtıllarının Sarıçamda dağılımı. Ağaç boyu (H) ile ilişkili olarak her
bir dal ucundaki ortalama tırtıl sayısı (N). H ile bağıntılı N’yi temsil eden çizgiler ağaç ucu E’ye çekilmiştir.
Bir yıllık bir sürgünün ucu V1 ve iki yıllık bir sürgünün ucu V2 (Nef, 1959).

1.5.2. Kavak yaprak güvesi, Leucoma salicis’indurumu
Kavakta yaşayan bu güve, bazen çok büyük miktarlarda yaprak kayıpları
meydana getirir. Yumurta koyma, büyük gövdelerde ve ışığa en çok maruz
kalan kısımlarda yoğunlaşır. Çoğunlukla en yüksek yumurtlama, tepe ve altta
iki en az yumurtlamanın olduğu gövdenin ortasındadır. Bu toplanma
yoğunluğu tipi, yumurtalarını koymak için en yüksek ışık etkisini arayan dişinin
davranışı ile açıklanabilir (Nef, 1975).

1.5.3. Sünger örücüsü, Lymantria dispar’ındurumu
Sünger örücüsü ya da diğer adıyla, Kır güvesinin ve parazitoidlerinin
uzamsal yayılışı, onların davranışları ve özellikle sıcaklık, orantılı nem ve ışık
gereksinimleri tarafından belirlenmektedir (Weseloh, 1972, 1976). Ergin güve
ve parasitoid Apanteles inelanoscelis, ağaçların yukarı kısımlarında daha sık
yakalanmaktadır. Parazitoid bu güvenin yumurtalarına çeşitli yüksekliklerde
saldırır, ancak tıraşlama alanlarında ormanda olduğundan daha az sıklıktadır.
Diğer bir parazitoid, Brachymeria intermedia, temelde ağaç tepelerine yakın
konumdaki pupalardan çıkar ve yerden yukarı beş metreden daha az
konumlarda bulunmaz. Bu verilerin bilgisi örnekleme tekniklerine ve etkili
kontrol

yöntemlerine

katıldığında

önemlidir:

istendiğinde,

insektisitler,

parazitoidin en etkin olduğu ağaçların yukarı kısımlarına püskürtülmeyebilir.
1.5.4. Dipteraların Düşey Yayılışı
Ormanda böceklerin düşey yayılışı, çoğunlukla toprak düzeyi ile tepe
örtüsü arasında ortaya çıkan sıcaklık ve orantılı nem eğimlerine bağlı
olmaktadır.

Uganda ormanlarında sivrisinek Aedes africanus yaklaşık 18

metre yüksekte tepe örtüsünde bulunurken, Anopheles gambiae temelde
toprak düzeyine yakın yaşar. İngiltere Keşişler Ormanında tipulidler 20.00 ile

23.00

saatleri

arasında

daha

etkindirler;

bütün

türlerin

yoğunluğu,

çiftleşmenin meydana geldiği toprak düzeyinde en yüksektir ve böcekler
toprak düzeyinden yaklaşık 3 metre yüksekte tamamen kayboluncaya kadar
hızla azalır.

Hava türbülansı zayıf olduğunda ancak ortaya çıkan Tipulidler,

zayıf uçuculardır (Service, 1973).
Ağaçların çoğunlukla çok boylu olduğu tropikal ormanlarda, sıcaklık,
orantılı nem ve ışık düşey katmanlaşması, ılıman ormanlardakinden daha
fazladır ve çeşitli türlerin düşey dağılımı çoğunlukla çok belirgindir. Bu dağılım,
Ivory Coast (Afrika)’ta bir ormanda scolytidler ile platypodidler durumunda
gösterilmiştir. Araştırılan on türün her biri için, düşey yayılışı en iyi açıklayan
etken, orantılı nem ve sıcaklığın bir fonksiyonu olan terlemedir (Cachan,
1974). Terleme toprak yüzeyine yakın en düşük olmaktadır, Platyscapulus
auricoinus gibi yüksek nem isteyen türler ağaçların aşağı kısımlarında
yoğunlaşırlar; Hypothenemus cavipennis gibi düşük nem düzeylerine
hoşgörülü türler ağaçların yukarı kısımlarında ortaya çıkarlar; nemle ilgili
gereksinimi orta derecede olan Ptatyscapulus camerunus ağaçların tüm
yüksekliğinde yayılır.
Ormanda pek çok parazitoid böceğin davranışı sıcaklık ve nem tarafından
belirlenir. Braconidler ve chalcidler yüksek sıcaklıklarda ve düşük nemde daha
aktif olurken, ichneumonidler orta sıcaklıklarda ve yüksek nemde daha
etkindirler. Testereli arı Neodiprion swainei’ninparazitoidlerinin yayılışı nem
tarafından idare edilir (Price, 1971). Polifag bir parazit olan tachinid
Compsilura concinnata, dağınık olanlardan çok grup ağaçlarda daha sık
rastlanır, çünkü bu sinek grup halindeki ağaçların sağladığı koşulları, yani
düşük sıcaklık ve yüksek nemi tercih eder (Sehwenke, 1958).

2. AĞAÇ YAPRAK VE GÖVDE MİKRO İKLİMLERİ
Orman pek çok farklı mikro iklimleri kendinde toplar. Kışın, güneş ışığı
etkisindeki konifer iğne yapraklarının sıcaklığı, çevrelerindeki havadan 2

0

C

daha fazla olabilir. Yazın, yaprak sıcaklığı, gündüz, havadakinden ortalama 80C

daha yüksek ve gece, 30C daha düşüktür.
Yaprakların termal mikro iklimleri Kanada’da araştırılmıştır (Wellington,
1950). Picea glauca iğne yaprakları doğrudan güneş ışığının etkisinde
kaldığında, sıcaklıkları, çevredeki havanın 5,6 derece yukarısına kadar
yükselir; gölgedeki iğne yaprakların sıcaklığı hava sıcaklığından 2,2 derece
düşük olabilmektedir. Bu, oyucu böceklerin galerilerini ve sonuçta bu
böceklerin

vücut

sıcaklıklarını

etkiler.

Orantılı

nem

oyuk

galerilerinde

havadakinden daha yüksektir (Çizelge 2.1). Yaprakların termal mikro iklimleri,
ağaç strese girdiğinde değişebilmektedir. Bu, Dendroctonus rufipennis ile
bulaşık Picea engelmanni ağaçları ile bulaşık olmayan diğer ağaçlar
karşılaştırıldığında açığa çıkarılmıştır; Ağustos ayında bir gün boyunca, bulaşık
ağaçların iğne yapraklarının sıcaklığı 08:50 ile 09:30 saatleri arasında ve
10:40 dan 11:30 saatlerine kadar diğer ağaçlarınkinden önemli derecede
düşük (0,1 ile 2,4 dereceler arasında) olmuştur; yaprakların sıcaklığı günün
diğer zamanlarında daha yüksek (0.7 ile 4.9 dereceler arasında) olmuştur
(Sehmid, 1976).

Zaman
(Saat)

Hava
Sıcaklığı

Galerilerin
sıcaklığı

Larvaların
sıcaklığı

Havanın
nispi nemi

Galerilerin
nispi nemi

0

0

0

0

0

11:45

30,6

29,0

29,9

49,0

89,0

12:44

28,0

28,1

30,3

53,0

63,5

13:47

28,8

31,1

29,5

52,0

65,0

14:45

27,0

26,9

28,0

73,0

89,0

15:27

32,2

30,5

29,9

53,0

73,0

C

C

C

C

C

Çizelge 2.1. Yaprak mikro iklimi. Havada ve böcek galerilerinde sıcaklık ve
orantılı nem ile Picea glauca’da yaşayan Choristoneura fumiferana’nın
altıncı (son) evredeki larvalarının vücut sıcaklığı (Wellington, 1950).

Şekil xx. Choristoneura fumiferana’nın Picea glauca’da tırtılı

Şekil xx. Choristoneura fumiferana’nın Picea glauca’da zararı.
Ağaç gövdelerinin mikro iklimi, orman mikro ikliminin çok önemli bir
çeşididir (Graham, 1925; Savely, 1939; Dajoz, 1967, etc.). Kabuk altındaki
sıcaklık, ağacın güneş ışınlarına maruz kalmasının ve kabuğun yapısının bir
fonksiyonudur. Güneş ışığının etkisinde, sıcaklıktaki günlük değişmeler, siper
altındaki ağaçlarda kaydedilenden çok daha fazladır, bu fark bazen 20 0C’ye
erişir. Güneş ışığından siperlenen kabuk altında (örneğin devrik bir gövdenin
alt tarafında) sıcaklık değişmeleri, çevredeki havadakinden daha azdır; gövde

içindeki sıcaklık için de aynıdır (Şekil 2.8).

Şekil 2.8.a. Ağaç gövdelerinin termal mikro iklimi. Hava sıcaklığı (sürekli çizgi) ve bir çam
ağacı gövdesinde 5 cm derinlikteki sıcaklık (kesik çizgi) (Savely, 1939).

Şekil 2.8.b. Bir kesim alanında, devrilmiş bir kayın ağacının kabuk altı sıcaklığı; gövdenin üst
tarafında (sürekli çizgi), gövdenin alt tarafında (kesik çizgi) ve hava sıcaklığı (noktalı çizgi) (Dajoz, 1967).

Sıcaklık, ağaç gövdelerinde yaşayan böceklerin yer tayininde önemli bir rol
oynar. Sıcaklıktan hoşlanan Chrysobothris cinsi Buprestid kınkanatlısı
(süslüböcek) larvaları, güneş ışığına maruz gövdelerin çoğunlukla yukarı
kısmına

yerleşirken,

Cerambycidlerin

Rhagium

cinsi

ve

Pyrochroa

(Pyrochroidae) cinsinin türleri devrik gövdelerin yan veya alt taraflarında
gölgeli alanlar arar.

İki scolytidtürü Tomicus minor ve Ips acuminatus, galeri oyuklarını
oluştururken, çam kabuğunun kalınlığına bağlı olarak aynı tercihi gösterirler,
ancak farklı sıcaklık gereksinimlerine göre, kabuğun faklı etkilerdeki yüzlerini
seçerler.

Tomicus minor 14 ile 26 0C arasındaki sıcaklıkları ve ortalama

20.50C sıcaklığı tercih ederken,
sıcaklıkları ve ortalama 29.9

Ips acuminatus 20 ile 38 0C arasındaki

0

C sıcaklığı seçer. Aynı çam gövdesinde, T.

minor’ün galerileri çoğunlukla alt tarafta ve I. acuminatus’ungalerileri yan ve
yukarı taraflarda bulunur. Galeriler için bu yer seçimi, larval gelişimi daha fazla
sıcaklık gerektiren I. acuminatus’a uygun düşmektedir (Bakke, 1968).

I.typographus

P.spinidens

C.abietis
üst bölüm H.palliatus
D.micans
T.formicarius
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Cerambycidae
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adet
2735
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7848
1
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2
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7335

orta bölüm H.palliatus
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T.formicarius

R. dispar
Cerambycidae
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P.spinidens

C.abietis
alt bölüm H.palliatus
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R. dispar
Cerambycidae

4
21
2
23
9911
974
7063
431
93
15
1
14

Şekil xx. Doğu ladini, Picea orientalis, ağaç gövdelerinin aşağı, orta ve
yukarı kısımlarında çeşitli kabuk böceği ve Cerambycidae türlerinin dağılımı.
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Şekil xx. Ağaç gövde bölümlerinde metrekaredeki Ips typographus miktarları.
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Şekil 20. Ağaçlarda metrekaredeki Tomicus minor ve Tomicus piniperda miktarı
Odun yiyici (xylophagous) böcekler tarafından oyulmuş galerilerde, odunun
selülozu ile atmosferik su arasında sürekli bir su buharı değişimi olduğundan,
orantılı nem çoğunlukla yüksektir. Bu ağaç, nemli havanın kuru havaya verdiği
suyu yeniden absorbe eden bir sünger ödevi görür. Su içeriği %15’e eşit bir
odunda, hidrostatik denge ile karşılıklı olarak havanın higrometrik durumu, 10
ile 40

0

C arasındaki sıcaklıklarda, en fazla

%75’den %80’e değişir. Bu

nedenle,

odun

yiyici

böcekler,

doyma

noktasına

yakın

değişmez

bir

atmosferde, en azından yeni ölmüş ağaçların durumunda yaşarlar. Bazen
odunun su içeriği aniden düşebilir ve galerilerdeki havanın orantılı nemi
%50’den aşağı düşer.

Bu durumda, fauna fakirleşir ve anobiidler gibi kuru

odunla ilişkili türleri içerir. Nemlilik larval gelişim süresini etkiler; belirli
Cerambycidler kuru odunda 6-7 veya daha uzun yıllar yaşarlar, ancak
nemli odunda yaşam döngülerini sadece 2–3 yılda tamamlarlar.
Cerambycid Hylotrupes bajulus’ta optimum gelişme hızı odun nemi %35
dolayında olduğunda ve Ergates faber’de %60’lık bir nemde meydana gelir.
Anobiidae familyasından diğer pek çok böcekte olduğu gibi, Anobium
punctatum’da

optimum

gelişme

hızı, odunda nem %30’a eriştiğinde

meydana gelir (Schwerdtfeger, 1963). Siricid yaban arıları (odun arıları) ile
cerambycid ve scolytid kınkanatlıları gibi odun yiyici pek çok böceğin larval
gelişimi,

odun

nemi

%20’nin

altına

düştüğünde

durur.

Cerambycid

Monochamus scutellatus’un larval yaşamı güneş ışığına maruz ağaç
gövdelerinde bir yıl ve gölgedeki ağaç gövdelerinde üç yıl sürer (Graham,
1925).

Ölü

ağaçlarda

yaşayan

böceklerin

tercih

ettiği

mikro

habitatların

karakteristikleri ile onların yüksek sıcaklıklara ve su kaybına dayanıklılıkları
arasında bir ilişki mevcuttur. Bu böcekler için üst öldürücü sıcaklık orantılı
nemle artar; bu sıcaklık, güneşli kabuk altında yerleşen Chrysobothris
affinis gibi bir türde, gölgeli alanlar arayan Pyrochroa coccinea (44 - 48
0

C)’den daha yüksek (50 - 54

0

C)’tir. Yüksek sıcaklıklarda su kaybından

kaynaklanan ağırlık kaybı Pyrochroa’da, Chrysobothris’ten daha fazladır

Şekil 2.9. Yüzde 10’luk bir orantılı nemde üç saat tutulan üç kınkanatlı türün larvalarında sıcaklığın
ağırlık kaybına etkisi (başlangıçtaki ağırlığın yüzdesi olarak).

Üst öldürücü sıcaklık Pyrochroa

0

coccinea’de 44 C, Chrysobothris affinis’te 50 ºC ve Uleiota planata’da 54 0C’dir (Dajoz, 1967).

Asilidae familyasına ait sinek Andrenosoma bayardi, larval evrede ölü
odunda yaşar. Erginleri ölü ağaç gövdelerine yerleşir; geceleyin kuru alanlarda
ve batı taraflarda gövdelerin aşağı yüzeylerinde saklı kalırlar. Güneşin ilk
ışınlarına maruz kaldıklarında hareketlenmeye başlarlar ve ardından gövdelerin
güneşli kısımlarına hareket ederler; en sıcak saatlerde kademeli olarak
gövdenin gölgeli kısımlarına hareket ederler. Gövde üzerinde böceklerin
bulunduğu yer, 33 ile 350C arasında uzanan bir sıcaklığın araştırılması ile
açıklanmaktadır. Gövdenin yukarı kısımları, sıcaklığın 50 0C’ye eriştiği günün
en sıcak zamanlarında terk edilir (Musso, 1972).

3. MEVSİMLİK İKLİMSEL DEĞİŞİMLER VE BÖCEK FENOJOJİSİ
Böcek Fenolojisi, böceklerin değişik yaşam döngüleri ile ağaç gelişim
evreleri, mevsimler ve iklim koşullarıarasındaki ilişkiyi araştıran disiplindir.
3.1. Bir kayın ormanında böceklerin fenolojisi
Kayın ormanlarında çeşitli böceklerin mevsimsel hareketleri ve fenolojisi
Danimarka’da

tanımlanmıştır

(Nielsen,

1974).

Sekiz

fenolojik

evre

tanıtılabilmektedir.
1. Kasım ortası ve Mart başı arasında ağaçlar dallarda, kabuk çatlaklarında,
yosunlarda ve epyphilic likenlerde ya da toprakta sığınak arayan yaprak
arthropodlar’ında azalan etkinliğe neden olan uyuyan tomurcuklar taşır.
2. Mart ile Nisan ortası arasında tomurcuklar henüz açmamıştırancakuygun
iklim

koşullarında

birkaç

tür

etkin

duruma

geçer:

hortumlu

böcek

Rhynchaenus fagi, kulağakaçan Chclidurclla acanthopvgia, cantharid
kınkanatlıların larvaları, örümcekler ve isopodlar. Cantharid larvalar özel
olarak, kış etkinlikleri nedeniyle dikkate değerdirler.
3. Nisan ortası ve Mayıs başı arasında tomurcuklar patlar ve yapraklar
kıvrımlarını açar. Böcek etkinliği artar, ağaçlarda yaşayan Rhynchaenus fagi,
Phyllobius argentatus, P. mollis ve P. undatus gibi kış boyunca toprakta
sığınak aramış türler ağaçlara tırmanırken görülürler. Bu ayrıca, Nisan’da
güneşli günler boyunca gerçek kümeler oluşturabilen Cecidomyiid gal titrer
sineği Mikiola fagi’nin ortaya çıkma devresidir.

Şekil x. Kayın yaprağında Mikiola fagi yumruları.

4. Mayıs ayı, tam yaprak gelişimi ve yaprak yiyen böceklerinen
yüksektüketimi ile nitelendirilir. Bu ay, Chimabacche fagella güvesinin, ağaç
gövdelerine tırmanan

uçamayan

dişilerinin

etkin

devresidir. Tepe

taçı

faunasının baskın türleri Rhynchaenus fagi ve Phyllobius argentatus
erginleri ile Operophtera fagata larvalarıdır. Bu 4 tür ilebirlikte, Phyllobius
mollis,

Strophosonus

melanogrammus,

S.

capitatus,

Coccinella

septempunctata, C. 14-punctata türleri ve pentatomid tahta kurusu
Troilus luridus ile, böceklerin toplam sayılarının %80-90’ını oluşturur. Bu
dönemin sonunda elaterid kınkanatltlar Athoussub fuscus ve A. vittatus
ortaya çıkar ve kayın yapraksüslübiti Phyllaphis fagi’nin salgınları başlar.
5. Haziran’da yaprak böcekleri en yüksek yoğunluğuna ulaşır, fakat
yapraklarını döken türlerin birkaçının etkinlikleri, yaprakların sclerification’u
tamamlandığında yavaşlar. Phyllohius argentatus ve Operophtera fagata
etkinliklerini sonlatıdırır; yumurtalarını koymak ve sonraki pupa evresini
geçirmek için toprağa iner. Rhynchaenus fagi’nin yeni nesli görünür ve
Athous cinsleri ve eantbaridler’in elaterid’leri (Cantharis spp. ve Maithodes
spp. gibi) yapraklarda çok sayıda bulunur.
6.

Temmuz’da

ana

phytophagous

böcekler;

tortricid,

Chirnahac

chefagdlla geometrid güvesi ve Phyllaphis fagi ile Typlocyha eruenta
özsu besleyicilerinin larvalarıdır. Chelidureila acanthopygia kulağakaçanı
çok olur.
7. Ağustos’ta ve Eylül’ün ilk yarısı boyunca bu kulağakaçan, etkinliliğinin
zirvesinde olur; başlıca epiphytic bitkilerden beslenir.
8. 15 Eylül ve Ekim’in sonu arasındaki dönem yaprak dökülmesine benzer.
Ağaçların üstteki kısmıyla ilişkilendirilmiş birkaç tür, toprağa dönüp kış
uykusuna yatarken hala çoktur.

3.2. Bir meşe ormanında böceklerin fenolojisi
Bir meşe ve fındık ağacı odununda Belçika böcekleri, yılın çoğunun
başından sonuna kadar etkindir. Tümünde bolluğun iki uç noktası vardır, ilki 5
ve 25 Temmuz arasında, ikincisi 16 Ağustos’tan 5 Eylül’e kadardır. Familya
seviyesinde; carabid, chrysornelid, curculionid ve leiodid’ler 12 Nisan ve 23
Mayıs arasında, searahacid ve staphylinid’ler 27 Haziran ve 25 Temmuz
arasında, hydrophylid, cantharid ve etaterid’ler 24 Mayıs’tan 13 Haziran’a
kadar boldur. Türler seviyesinde Fenoloji çok değişkendir. Geotrupes
stercorosus hayvan gübresi böceğinin maksimum bolluk dönemi açık
olmamakla birlikte yıl boyunca mevcuttur. Catopstris tisleiodid’e 1 ve 21
Mart arasında en çok rastlanır. Podabrusai pinusca, sadece 24 Mayıs’tan 4
Temmuz’a kadar mevcuttur (GasparStVerstraeten, 1972).

4. ODUN AYRIŞTIRMA VE BÖCEK SÜKSESYONLARI
Odun miktarı ormanın biyokütlesinde geniş yer kaplar, yapraklar bunu takip
eder. Fakat yapraklar her yıl yenilenir ve çoğu birkaç ay içinde hızlıca çürür, odun
biriktirilir ve kimyasal bileşiminden dolayı daha zor ayrıştırılır. Ayrışma birkaç yılı alır,
bazen de 10-20 yıl sürer. ABD’nin Kuzeybatındaki çok geniş iğne yapraklı ormanlarda
80 cm çapındaki duglas gövdelerinin %90’nın ayrışması 480 ila 530 yıl alır. Bu
çürükçül çevrenin büyük kararlılığı gösterir. Ağaçların zayıf toprak ve kuraklık gibi
keskin iklim koşullarındaki gelişimi çok yavaş olur ve çok ileri yaşlara kadar sürer. Bu
şekilde oluşmuş odun dayanıklıdır ve birkaç bin yıl böcek ve mantar saldırısına
uğramadan hayatta kalabilir. Kaliforniya’da Sierra Nevada’da birkaç bin yıl yaşında,
sert odunlu ve yıllık halkaları çok dar olan ve yerde devrik halde yatan Pinus
aristata ölü ağaç gövdelerinin görülebilir böcek ve mantar izi taşımamasında ortaya
çıkan durum da budur.
Odun kalıntılarının çeşitli şekillerde bulunması ormanlarda biyolojik çeşitliliğin
sürdürülmesinde önemli bir öğedir. Sadece böcekler değil aynı zamanda pek çok
diğer omurgasız ve omurgalılar gibi hayvanlar ölü oduna bağlıdır; Amerikanın Kuzey
Batısındaki ormanlarda ölü odun birkaç düzine omurgalı hayvan türüne vazgeçilmez
yaşam ortamı sunar. Çürümekte olan ağaç gövdeleri tohumların çimlenmesi ve
fidelerin gelişimi için uygun bir ortam sağlar; böylece bu gövdeler fidanlık olarak rol

oynar ve ormanların doğal gençleştirmesini desteklerler. Uzun diş olarak bilinen dikili
ölü ağaçlar 63 omurgalı türü içeren pek çok canlı yaratık için uygun habitat sağlar,
bunlardan omurgalıların çoğunu ağaç oyuklarında yuvalanan ve hepsi böcekçil olan
kuşlar oluşturur.
Devrik ağaçlar altındaki toprağın fiziko-kimyasal özellikleri değiştirilebilirdir.
Ausmus (1977) yapraklı ağaç ormanlarında topraktaki organik madde miktarının 4
kat arttırıldığını; bunun da ATP miktarını 8 kat, kök biyokitlesini iki kat, kalsiyum
düzeyini 5 kat arttırdığına işaret etmektedir.
İveç’te kınkanatlı böcek türlerinin %20’den fazlası ve tehlike altındaki yosun
türlerinin %41’i ölü oduna bağlı oldukları tahmin edilmektedir. Mantarlar, özelliklede
basidiomycetes’lerden 3 aile Polyporaceae , Corticiaceae, ve Hymenochaetaceae
odun çürütmede önemli bir rol alırlar ve bir çoğu ormanların işletilme şeklinden
olumsuz yönde etkilenirler.
Bu

mantarlar

Elateridae

ailesinden

olan

kınkanatlılar

gibi

ormanın

sürekliliğinde ve uzun bir dönem boyunca ölü odunun tüm ayrışma evrelerinin yeterli
nicelikte değişmezliğinin sağlanmasında iyi bir göstergedir.
Avrupada 1500 mantar türünün ve 1300 kınkanatlı (coleoptera) türünün
ölmüş oduna bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Fransa’da Dryodon corolloides ve
Stereum insignitum
şimdilik

kullanılmamış

gibi birçok basidiomycetes’ler
rezerv

alanlarında

Fontainebleau ormanlarında

bulunmaktadırlar

(jacljuiut,1978).

Myxomycetes ölü odun üzerinde büyümektedir, Fontainebleau ormanında 76 tür
bulunmaktadır, dünya florasının dörtte biri burada bulunmaktadır (Heim, 1955).
İlk süksesyon çalışmaları 19. ve 20’ci yüzyıl başlarına dayanır. Öncü
çalışmalardan bazıları, Adams, Blacman&Stage, Graham, Regnier ve Savely’dir.
Birçok çalışma ılıman bölgelerde; birkaç tanesi de tropikler ve subtropiklerde
yürütülmüştür (Eidmann, 1943; Becker, 1955: Vuattoux, 1968: Moron,

1985:

Torres 1994 ete.…). Süksesyonlar, ağaç türü ve iklim koşulları gibi pek çok değişik
etkene bağlı oarak, doğada çok büyük çeşitliliktedir.

Çam ve Meşede Süksesyon
Meşe

ve çamdaki böcek süksesyonları Pensilvanya

Savely

(1939) ve

Rusya’da Mamaev and Sokolov (1960) tarafından tanımlanmıştır. Merkezi Rusya’da

Meşelerde 4 evrede tanımlanabilmektedir: Bunlar cerambycid, lucanid , karınca ve
yerspolucanı evresidir. Birinci evrede cerambycid’lerden
melondryid’lerden

Hypulus

quercinus

çürütürler. İkini evrede lucanid’lerden

Leptura sexguttata ve

baskındır ve ağacı %13.5 oranında

Ceruchus chrysomelinus, diptera larvası

ve elaterids cinsinden Melanotus ve Ampedus üstün konuma gelir. Bu evrede
Ceruchus chrysomelinus odunu % 50 oranında ayrştırır, tek bir larvası odunun her
gün 0.45 cm’lik kısmını tüketir; geri kalan odun kırıntılarını %13-15’i

bu böceğin

dışkısındandır. Üçüncü evrede karıncalardan Lasius niger, Lasius fuliginosus ve
Myrmica ruba odun içinde diğer türlerle birlikte hareket ederler. Dördüncü evrede
geri kalan odun diploid ve yer solucanlarının desteklediği bir ayrıştırma sürecinden
geçer; bu aşamada böceklerin oynadığı rol önemsizdir.

Kayında Süksesyon
Güney Avrupada bir kayın ormanında Yapılan bir çalışama, her biri belirli bir fauna ile
karakterize edilen birkaç evrenin varlığını ortaya koymaktadır.
Çürümenin Birinci aşaması bir ile dört yıl sürer ve Buprestit ve Cerambycid
evresi olarak nitelendirilebilir. Ağaç kabuğunun altına yerleşen ilk kınkanatlılar
Chrysobothris affinis, Agrilus viridis, Dicerca berolensiz gibi buprestid ve çok
az miktarda

Taprorychus bicolor ve Dryocoetinus villosus gibi scolytidler ve

cerambycid’lerden

Rhagium bifasciatum’dur. Aynı zamanda bu kınkanatlıların

predetörü olan Peudocleops mutillarius, cucujids’lerden bazı Laemophloeus ve
Colydiids’lerden
birkaç

Bitoma crenata gelmektedir. Bu evrede oduna girmekte olan

Coleeoptera

Rhagium

ve

Xylotrechus

gibi

cerambycidler

ve

Eucnemids’lerdir.
İkinci aşama: Cerambycid ve anobiid aşamasıdır. Odunun ölmesinden sonra 3
ila 7 yıl sürmektedir. Kabuğun sub- cortical habitatı Rhagium, Leptura and
Grammoptera cinsine ait cerambycid larvalarıninki gibi odunun birinci ayrıştırılma
aşamasında yer almayan birkaç buprestid ve scolytid tarafından işgal edilir. Bu
aşamada odunun içindeki fauna, özellikle Anobium ve Xestobium cinsleri ile Ptilinus
pectinicornis cerambycidler ve Rhagium, Leptura and Strangalia gibi cerambycid
türleri bakımından çoğalır,
Üçüncü aşama: Bu son aşama 6 ila 10 sürer. Cerambycidler ve özellikle
lucanids ve tenebrionid’ler tarafından karakterize edilir (özellikleri belirlenir).

Ampedus, Melonotus ve Atous cinsi Elaterid larvaları gibi Pyrochroa larvaları da
çoğunukla kabuk altında bol miktarda bulunur. Morimus asper and Aegosoma
scabricorne gibi büyük cerambycidler, Melasis culinaris and Helops coeruleus
gibi tenebrionidler ve lucanidler gibi odun delici larvalar da yaygındırlar. Bu böcek
saldırısı dalgalarının (gidip gelmelerinin ardından) gelip geçmesinden yaklaşık 10 yıl
geçtikten sonra, odundan geriye kalan, Silvestri (1913) tarafında çürüme kompleksi
olarak adlandırılan ufalabilir bir odun kütlesinden ibarettir. Bu bileşim bundan böyle
uzun süreli baskın olmayacak grup olan Coleoptera’ları içeren omurgasızları kapsar.
Kayın ormanı durumunda (koşullarında)ki omurgasızlır solucanlar (lumbricids and
enchytraeids), oduntahtakuruları, salyangozlar, çeşitli akarar ve böceklerden Diptera
larvaları ve pselaphids and ptiliids gibi çok çeşitli topak faunası temsilcilerini içeren
Coleopteralardır.

Göknarda Süksesyon
Göknar faunası Avusturya Rotwald’da birincil (Bakir) ormanda, odun faunası
ve odunun çürüme durumu hakkında bir fikir veren floem ve kambiyal alanın
görünüşü tarafından tayın edilen dört evre belileyen Schimitschek (I 952) tarafından
araştırılmıştır.
Birinci aşama: Ağaç ölümünüi hemen ardından, odun çok az değişikliğe
uğrar ve kambiyumun rengi henüz değimemiştir.

odundaki küçük değişiklikler ve

cambiyumdaki renk değişiklikleri . Güneş ışığı maruz kalmış ağaç gövedelerinin subcortical and cambial alanları Ips typographus ve Ips amitinus gibi scolitiler,
Cerambycid cinsinden Tetropium ve çok sayıdaki kınkanat predatör ailesinden
Cleridae , Staphylinidae ve Xylophagus ve Lanchaea gibi sinek cinsleri tarafından
istilaya uğrar. Sub-cortical ve cambial alanlarda ağaç gövdeleri güneş ışığında
korunmasız bırakılır, bu ağaç Scolytids’lerden

Ips typographus ve Ips amitinus,

Cerambycid cinsinden Tetropium ve çok sayıdaki kınkanat predatör ailesinden
Cleridae , Staphylinidae ve Flies cinsinden Xylophagus ve Lanchaea tarafından
istilaya uğrar.
Ağaç gövdelerinin gölgedeki kabukları Dryocoetes, Hylurgops and Polygraphus
cinsi scolytidler, curculionid Pissodes piceae, Tetropium cinsi cerambycidler ve çeşitli
clerid

and staphylinid

predators

sığınak olur.

Odunun derindeki katmanları

Cerambycid larvaları (Rhagium gibi), lucanids (Ceruchus chrysomelinus and
Sinodendron cylinricum) ve elateridsler (Melanotus gibi) tarafından delinir.
İkinci aşama: Odunun çürümenin daha ileri bir aşamasındaır; İkincil floemde
mantar istilasından dolayı kahverengilik yada kahverengi benekler oluşur. Kabuğun
altında hala çeşitli böcekler bunmaktadır: Hylurgops and Dryocoetes gibi Scolytids,
Rhagium, Pyrochroa gibi Cerambycid’ler
predatörleri

ve

Dipteralardan

ve çeşitli Carabid, Staphylinid ve

Syrphids

cinsi

Xylophagus.

Odundaki

Clerid
fauna

1.evredekine benzer ancak toprak faunası tarafından zenginleşlemeye başlar ve çok
miktarda Elaterids, Lucanids ve Staphylinids içerir. vardır.
Üçüncü aşama: Kabuk çoğunlukla ayrıdır. Ligni colours mantarlardan Fomes
fomentosus ve Gonoderma applanatum üreme formları oluşturur. Oduna kırmızı
çürüklük ve yüksek su doyurganlığı saldırır. Ağaç kabuğu (Kabuk) Rhagium and
Pyrochroa(cerambycidae) larvalarına, Melanotus and Ampedus cinsi elateridlere ve
çeşitli Staphylinidlere ve Dipteralara barınak olur (barınak oluşturur). Birçok küçük
Arthropot yaygındır, Myrmica cinsi
katmanlarındaki

(böcek)

faunası

karıncalar yuva yapar; odunun daha derin
cerambycidler

bakımından

fakirleşir;

ancak

lucanidler ve elateridler daha da zenginleşir.
Dördüncü aşama: Bu aşamada odun ayrışmanın ileri bir aşamasındadır;
kabuk soyulur dökülür. Ölü odun böcekleri, bu aşamada kalan kabuk altında sadece
birkaç Pyrochroa ve elaterid larvae ile staphylinids and Diptera tarafından temsil
edilirler. Lucanid ve Elaterid odun içerisinde kalmakta devam ederler ve Collombola,
Psocoptera, çeşitli Diptera, Annelida ve Diplopoda gibi toprak faunasının büyük bir
kütlesel saldırısı olur.

Doğu Ladini Odununda Ayrışma Kategorileri ve Böcek Süksesyonları
Doğu Karadeniz Bölümü ladin ormanlarında dip kütüklerinden sağlanan ladin
odunu örneklerinden elde dilen böceklerin ait oldukları familyalara göre tür sayıları ve
miktarları Tablo 24 ve Şekil 7’de gösterilmiştir. Ladin dip kütüklerinden sağlanan
odun örneklerinden toplam 12 Scolytidae, Kabuk böceği türü elde edilmiştir. Doğu
ladini ormanlarında bu ağaç türünde canlı ve ölü ağaçların gövde, dal ve köklerinin
kabuk, kambiyum ile diri ve öz odununda yaşayabilen 21 Scolytiade türü tespit
edilmiştir (Yüksel, 1996; Alkan Akıncı, 2006). Bu kabuk böceklerinden ikisi esasen
çamlarda yaşayan Tomicus piniperda ve T. minor türleridir. Kabuk böceklerinden bir

kısımı doğrudan ince dal veya tepe kısılarında yaşayan türlerdir. Ölmüş ve
ayrışmakta olan odunda yaşayan türler esas alındığında, KOE olarak değerlendirilen
örneklerden elde edilen türlerin sayısının, ladin odunun ayrıştırılmasında rol oynayan
toplam türleri temsil edebilecek bir oranda olduğu açık olarak görülmektedir.
Tablo XX. Odun örneklerinden elde edilen böceklerin sınıf, takım ve familyalara
göre tür sayıları ve miktarları.
Taksonomi

Tür sayısı Birey sayısı

Taksonomi

Sınıf: INSECTA

Takım:MEGALOPTERA

Takım: COLEOPTERA

İnocelliidae

Buprestidae

1

3

Elateridae

6

32

Chrysomelidae

1

8

Cerambycidae

8

36

Scarabaeidae

1

1

Polydesmidae

Curculionidae

1

5

Takım: JULİDA

2

Birey sayısı

1

1

1

4

1

10

Takım: DİPTERA
Tabanidae
Sınıf: DİPLOPODA
Takım: POLYDESMİDA

1
Scolytidae

Tür sayısı

1
959

Julidae

5

Carabidae

8

57

Takım: ISOPODA

Rhizophagidae

1

16

Porsellionİdae

1

10

Cleridae

1

3

Oniscidae

1

6

Ostomidae

1

6

Sınıf: ARACHNİDS

1

1

1

3

1

7

1
Colydiidae
Silphidae

Takım:
130

1

15

PSEUDOSCARPİONİDA
Garypidae

Takım:
HYMENOPTERA

Takım: OPİLİONES

Siricidae

2

5

Phalangiidae

Orussidae

1

2

Sınıf: CHİLOPDA

2
Ichneumonidae

Takım:
10

İbaliidae

1

2

Formicidae

1

6

LİTHOBİOMORPHA
Lithobiidae

Bu araştırmada, çok büyük bir bölümü çeşitli ayrışmışlık düzeyindeki ladin dip
kütüklerinden sağlanan KOE’dan toplam 8 Cerambycidae, Teke böceği türü elde
edilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde tespit edilen 60 dolayındaki Cerambycidae
türünden yaygın olan 40 türün yaklaşık yarısının çam, ladin ve göknar odunlarında
yaşadığı belirlenmiştir (Alkan ve Eroğlu, 2001). KOE’dan elde edilen Cerambycidae
türlerinin sayısı ladin odununda yaşayan olası türlerin (Yüksel, 1996) yarısı kadar
olmuştur. Önceki çalışmalarda saptanan türlerden bir kısmının yaygın olmadıkları,
çok sınırlı örneklerle temsil edildikleri de bilinmektedir. Dolayısıyla sadece dip
kütüklerinden sağlanan sınırlı sayıdaki örneklerle yürütülen bu araştırmada elde
edilen Cerambycidae türlerinin, ladin odununun ayrıştırılmasında rol alabilecek türleri
temsil edebilecek bir sayıda oldukları anlaşılmıştır.

Şekil 7. Odun örneklerinden elde edilen böceklerin familyalara göre tür ve birey sayıları.
Bu

araştırmada

KOE’ın

ayrıştırılmasında

süksesyonal

evrelerin

değelendirilmesinde iki ayrı yol takip edilmiştir. Birincisinde, ladin odunu örnekleri
makroskobik özelliklerine ve kimyasal analizlerle belirlenen NaOH çözünürlüğü
değerlerine dayalı ayrışmışlık derecelerine göre gruplandırılarak süksesyonal evreler
değerlendirilmiştir. İkincisinde, odun örneklerinden elde edilen böcek türlerinin her

birinin bilinen beslenme davranışları dikkate alınarak, ağacın, dolayısıyla odunun,
kurumaya (ölmeye) başladığı andan sonraki süreçte, farklı ayrışmışlık düzeylerindeki
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak bu böcekler tarafından
kullanılma düzenine göre süksesyonal evreler değerlendirilmiştir.
Süksesyonal ilişkilerin, odun örneklerinin makroskobik özelliklerine dayalı
kategorizasyonla belirlenen 6 evre içinde değerlendirilmesinin en önemli üstünlüğü,
KOE’ın ayrıştırılmasında en çok tür ve bireyle temsil edilen ve muhtemelen en yüksek
etkiye sahip olan Scolytidae familyasının tür ve birey sayılarının bu evrelere
dağılımlarının ve süksesyonal ilişkilerinin daha açık olarak görülebilmesidir.

Bu

kategorizasyonda Scolytiade türlerinin birinci evreden başlayarak dördüncü evreye
kadar görüldüğü ancak tür sayılarının kademeli olarak azaldığı ortaya çıkmaktadır
(Şekil 5). Tür sayısı dağılımına pararlel olarak birinci ve ikinci gruplarda çok yüksek
olan birey sayısı da üçüncü ve dördüncü evrelerde belirgin olarak azalmaktadır. İkinci
evredeki tür sayısının birinci evreden az olmasına karşın bu evredeki birey sayısının
daha fazla olması, bu ayrışmışlık düzeyindeki odunlarda yaşayan bazı türlerin çok
küçük yapılı olmaları ve dolayısıyla birim hacimde daha fazla bireyle temsil ediliyor
olmalarındandır. Bu süksesyonal düzenleme, farklı ayrışmışlık düzeyindeki değişik
ekolojik koşullara sahip odunlarda yaşayan kabuk böceği tür ve birey dağılımlarını
tam olarak gösterebilmektedir.
Süksesyonal ilişkilerin, odun örneklerinin makroskobik kategorizasyona dayalı 6
ayrı evre içinde değerlendirilmesinin diğer bir önemli üstünlüğü, Scolytidae
familyasından bir ambrosia böcek türü olan Trypodendron lineatum’un sadece Grup
2’deki odun örneklerinde bulunması ve bu grup için belirteç bir tür olması nedeniyle,
bu evrenin daha ileri ayrışmışlık düzeyindeki üçüncü ve dördüncü gruplardan
dolayısıyla bu evrelerden ayrılıyor olduğunu göstermesidir. Larvalarının beslenmesi
için mantar yetiştirdiği odun içindeki galerileri alanlarının belirli bir nem içeriği ile
birlikte değişmez bir besin kalitesinde olma zorunluluğu, bu türü belirli bir ayrışmışlık
düzeyindeki odunda yaşamaya zorlamaktadır.
Bu kategorizasyonla açık olarak açıklanabilen bir diğer süksesyonal durum da
ölmekte olan veya yeni ölmüş olan ağaçların odununda yaşayan Hymenoptera
takımından Siricidae, odun arıları familyası türlerinin sadece birinci ve ikinci gruptaki
odun örneklerinde bulunması, yani ikinci gruptan sonraki süksesyonal evrelerde yer
almamalarıdır. Her ne kadar odun arıları çok zayıf veya ölmüş ağaçların odununda
aktif olarak delik açsalar da, sindirimin bir destekçisi (Marti, 1987) veya muhtemelen

yegane besin kaynağı olarak (Morgan 1968) yumurta koyma sırasında aşıladıkları
simbiyotik mantarlardan desek sağlarlar. Dolayısıyla bu simbiyotik mantarları
aşılayabilecekleri odunun T. lineatum’da olduğu gibi belirli bir nem ve besin maddesi
içeriğine sahip olması gerekmektedir. Özellikle biyolojik özellikler bakımından
çok önemli olabilecek ekolojik bir farklılığın kimyasal değer olarak karşılığı
çok dar bir aralıkta kalabilmektedir. Açıklanan durumlar, bu kategorizasyonda
ikinci, üçüncü ve dördüncü evreleri birbirinden ve özellikle de ikinci evreyi sonraki
üçüncü ve dördüncü evrelerden açık olarak ayrabilmektedir.
Birinci evredeki odun tüketici türlerin %81.81’i ve bireylerin %98.86’sı, ikinci
evredeki türlerin %38.1’i ve bireylerin %89.23’ü Scolytidae familyasına aittir. Bu iki
evrede Hymenoptera takımının Siricidae, odun arıları familyasına ait birer tür
tekrarlanmaktadır. Birinci evrede odun ayrıştırıcı böceklerden Scolytidae ve Siricidae
türleri dışında sadece 1 Cermbycidae türüne rastlanırken, ikinci, üçüncü ve dördüncü
evrelerde

Cermbycidae,

Elateridae

ve

Colydiidae

türleri

baskın

olarak

tekrarlanmaktadır. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü evreler, birinci ve ikinci evrelerden,
öncelikle herhangi bir Scolytidae türü bulundurmamakla tamamen ayrılmaktadır.
İkinci evredeki türlerin %28.57’si, tüm evrelerde temsil edilen Cerambycidae ve
%14.29’u, son üç evrede temsil edilen Elateridae türleridir. Üçüncü evredeki türlerin
%28.57’si Cerambycidae ve %57.14’ü Elateridae türleridir. Dördüncü evrede odun
ayrıştırıcı böceklerden sadece Cerambycidae ve Elateridae türleri yer almaktadır. Bu
familyaların bu evredeki tür ve birey sayıları sırasıyla %66.66 ve %33.33 ile %37.5
ve %62.5’tir. Tür sayısında Cerambycidlerin ve birey sayısında Elateridlerin fazla
olduğu görülmektedir.

Özellikle kuşlar, memeliler ve böcekler üzerinde büyük bir etkisinin olduğu
bilinmesine rağmen, orman ekosistemlerinde, ölü ve çürümüş ağaçlara, yakın
zamanlara kadar gereken önem verilmemiştir. Bir ağaç öldüğünde ekolojik rolünün
sadece bir parçasını tamamlamış bulunmaktadır. Ölü ağaç, yetişme yerindeki ekolojik
süreci ve tür bileşimini etkilemeye devam eder (Franklin et al. 1987).

Odunun

çürümesi kısa bir süreç, ancak organik madde ve besin kaynağı ile geniş bir erimdeki
organizmalara yaşama yeri ve humuslaştıktan sonra da orman toprağının önemli bir
bileşeni olması ise uzun bir süreçtir. Biyoçeşitlilik için KOE’ın önemi ortaya çıktıkça
(Hanula, 1993; Samuelsson et al. 1994), son yıllarda KOE ile ilgili veriler de üstel
olarak artmaktadır.

Bir ormandaki yıllık ortalama ölü odun miktarı çeşitli etkenlere bağlı olarak
muhtemelen değişmektedir. Doğal ormanlarda kalın odunsu enkazının hacmi üç
faktöre bağlı olmaktadır. Bunlar, ölü odun oluşum oranını etkileyen yetişme ortamı
verimliliği, ölü odunun ayrışma hızı ve meşcere sükseysonununu ile ölü odun oranını
etkileyen ağaç türü karışımıdır (Harmon et al. 1986).
Şiddetli bir orman yangınından sonra, ayrıştırıcı türler için önemli olan üç
süksesyonal evre ayırt edilebilir (Wikars 1992). İlk evre yangından hemen sonra
başlamaktadır. Fennoscandia’da kaydedilen yaklaşık 30 ayrıştırıcı böcek türünün,
(çoğu kınkanatlı, ayrıca yassı tahtakuruları, sinekler ve bir güve) yangından
hoşlandıkları, yeni yanmış alanlarla çok büyük olasılıkla bağıntılı ve muhtemelen bu
alanlara bağlı oldukları kabul edilmektedir (Wikars 1997). Bu böcek türlerinin çoğu
kavruk odunda gelişen Ascomycetelerden beslenir ve yangından hoşlanan bazı böcek
türlerinin bu mantarların taşınmasında rol oynadığının kanıtları vardır (Wikars and
Elewi 1997). Bu yangına özel türlerden başka, diğer pek çok ayrıştırıcı tür de yanmış
alanlara çekilir. Kabuk böceklerini, predatörleri ve odun mantarlarıyla ilişki türleri
içeren pek çok ayrıştırıcı böcek grupları yangından hemen sonra artmaktadır (Muona
and Rutanen 1994). İkinci süksesyonal evre, yangından yaklaşık 5-25 yıl sonra
sonra, kapalılık oluşmadan önce, çok büyük miktarlarda kavruk odunun güneşin
etkisine açık olduğu koşullarda meydana gelir. Pek çok odun çürütücü mantar ve
böcek türünün bu koşullara uyum sağladığı bilinmktedir (Palm 1951, Erikson 1958,
Wikars 1992, Ahnlund and Lindhe 1992). Üçüncü evre yangından sonraki 20-30 yılda
ortaya çıkar.

5. KENAR ETKİSİ VE ALAN ETKİSİ
Orman

kenarlarının

(özelliklerinin)

ve

kenar

araştırılması, kuşların

populasyonlarının

karakteristiklerinin

çalışılmasıyla başlamıştır. Pek

çok

araştırmada da böcekler, örümcekler ve hatta yumuşakçalar gibi omurgasızlar
temel alınmıştır. Bazısı bir hektardan daha az olan, yalıtılmış orman parçaları
içinde yoğun ağaçlık alanlara dönen alan kaybı, artarak genişleyen bir olgu
olmaktadır. Bu orman parçaları çoğunlukla ekilip biçilen tarım alanları ile
çevrilidir ve birinden diğerine faunanın yayılışını engelleyen uzaklıklarla
birbirinden ayrılabilmektedir. Geniş orman alanlarının parçalanmasına böcekler
çok duyarlı görünürler; böceklerin özellikle dört grubu etkilenmektedir; bunlar:

tozlaştırıcılar, tohum yiyiciler, parazitoidler ve organik madde ayrıştırıcılardır.
5.1. Kenar etkisi
Orman ve bitişik canlı topluluğu arasındaki arabirim (arayüz), orman
kenarı ya da “ectotone”, bir geçiş kuşağıdır. Orman kenar yolları ve kesim
alanlarının sınırları, tarım alanları ile kesişen kısımlar gibi, orman kenarı olarak
nitelendirilebilir.

İnsanlar

tarafından

engellenmediği

zaman

ve

iyi

geliştirildiğinde, orman kenarı, örtü ve kenar olarak 2 kısımdan oluşmuş,
karışık bir yapıya sahiptir. Örtü kısmı çalılar ve ağaçlardan meydana gelir. Otsu
ve sık sık uzun ömürlü olan bitkiler ise kenar kısmına egemendir. Bu iki
kuşağın bitki varlığı türce zengindir. Paris’in güneyinde kalkerli topraklarda
kenar kısmı, Lithospermutn ve Vincetoxicuni türlerini içerirken örtü kısmının 2
çalı karakteristiği, Ligustrum vulgare ve Prunus tanella’dir. Bitki türlerinde bu
zenginliğin doğal sonucu olarak, özellikle phytophagous türlerde böceklerin
sayısına orman çevresinin etkileri yüksektir. Orman kenarı, özellikle sıcaklık,
görece nem, rüzgar hızı ve ışık değerleri açısından özel mikroklimatik
özelliklere sahiptir.
5.1.1. Kenar etkisinin olumlu sonuçları
Kenar etkisi; orman alanı türleri, açık çevre türleri ve başka yerde
bulunmayan türlerin karışımı nedeniyle ormanlarda ve işlenmiş alanlardan
farklı daha büyük nüfus ve daha büyük türler tarafından karakterize edilir.
Kayın ve Çam ağacı ormanları nüfusların moribatid toprak; keneleri, Belçika’da
çalışılmıştır (Fehrun, 1988). Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi, ecotone, daha
fazla tür kenelerin daha büyük bir bolluğu ve daha yüksek farklı bir indekse
sahiptir:
Paris yakınlarında işlenmiş alan ile ayrılan bir ormanını carabid böceklerinin
çalışması tarafından kenar etkisi kanıtlanmıştır (Dajoz, 1993). Dört metre
genişliğinde, uzun çimenler ve çalılardan oluşturulan orman kenarı, ne işlenmiş
alanda ne de ormanda karşılaşılan 4 türü barındırdı. Uçuş önleyici tuzaklar
vasıtasıyla bir yılın üzerinde örneklenen carabid popülasyonunun ana özellikleri
tablo 2.3.’de verildi. En azından sıcak bölgelerde orman alanı. türleri, işlenmiş

alanlardakinden daha büyük bir ortalama boyuttadır. Orman kenarı, nüfusu
çok bol olan türlerde en zengin çevredir ve farklılık indeksi en büyüktür.
Açık ağaç kesiminin yer aldığı, bozulmamış ormanların kenarlarının
popülasyonu, Finlandiya’da çalışıldı (HelleStMuona, 1985). Çalışılan tüm
Homoptera, Diptera, karıncalar ve kınkatlu böceklerin ormandaki çokluğu, açık
kalan ağaç kesilen alandakinden daha büyüktür. Birkaç grupta en yüksek
bolluk kenarlarda bulundu. Bu zenginlik için bir açıklama- şudur ki; kenarda
bulunan ağaçlar, solmasına neden olan ve birkaç böcek tarafından istilasını
kolaylaştırılıran güneş yanığı ve rüzgara maruz kalırlar. Bu zengin omurgasız
hayvan varlığı, kuşlara. Orman kenarında sık sık ncelenen yuva yapan türlerin
daha büyük yoğunluğunu açıklayan bir bol yemek temini sağlar.
Kenar etkisi diğer böceklerde incelenmiştir. Bir kızılağaç ormanı, yakın bir
otlak ve onlardan ayrılan ecotone’den oluşan bir transect’te, her kuşak farklı
bir

sivrisinek

faunasına

sahiptir

(Dabrowska-Prot

ve

diğerleri,

1973).

Güneybatı Fransa’da Mont Ventoux’un güney eğimlerinde Avusturya çamınm
bir mevkiinde karrncanın 14 türü sayıldı. Ağaçsız. yerler 11 ve kenarlar 10 tür
içerirken 6 tür ile orman, en fakir çevredir. Bazı türler sadece ağaçsız yerlerde
yaşar, bazıları ağaçsız yerler ve kenarlarda yaygındır, bazıları kenarlar ve
ormanlarda, birkaçı ise her yerde olanlardandır ve 3 çcvrcnrn tümünde dc
yuva yapar. Nüfusun yapısı ve yuvaların bolluğu yıl boyunca çeşitlilik gösterir;
göçebe türlerden Leptothoraxuntfasciatus, baharda ağaçsız alanları işgal eder
ve

ya/m

daha

düşük

sıcaklık

ve

neınin

daha

yüksek

seviyelerinin

araştırmasında ormana hareket eder (DuMerle ve diğerleri, 1978).
Orman kenarlarının oluşturulması ve habitaların parçalanması, böcekler ve
kuşlar gibi diğer hayvanlara yararlı etkiler yapabilir. Birkaç orman kenarı
böcekleri, güneş ışığını bulmaya çalışır ve gölgelik türü ağaçlardan kaçar.
Kelebekler

çiftleşmek

için

açık

güneşli

alanlara

gereksinim

duyarlar.

Heteroptera ve curculionid ve chrysomelid böcekleri çoğunlukla ışık isteyen
bitkilerde yaşarlar (Greatorex-Davies ve diğerleri, 1993, 1994). Ormanlarda
gölge ağaçları çok fazla olduğunda böyle bitkiler ve höceklerinhollıığıı azalır.
Tiinı bu ilklerin koruması, en yüksek farklılık ve ışığın içe işlemesini

garantilemek için ormanın yönetimini gerektirir.
Kaliforniya’da

Pinus

radiata’nın

doğal

popülasyonlannda,

böcek

toplulukları. Orman kenarlarınm çevresinde merkezde olduğundan daha fazla
bireylere sahiptir (Qhmart 8 Voig(, 1981). [in, höceklerin sağ kalma oranı gibi
ağaçların fizyoloji ve fenolojisinideğiştirerı mikro iklimde farklılıklar tarafindan
açıklanabilir (Sehowaltcr ve diğerleri, 1986). Vaisanen ve 1-lellövaara
(1994)’de Finlandiya’da bir ormanda, orman kenarındaki böcek türlerinin
sayısınm, kenardan 250 m orman içine olan yerden 1,2-1,3 katı büyük
olduğunu göst ermiş lerdir.

6. BESİN VE BESLENME FAKTÖRLERİ

6.1.

Konukçu Seçimi

1.Beslenme, 2. Yumurta koyma, 3. Barınma ve 4. Savunma
Orman böceklerin çoğu ya sadece tek bitki türü ile (Monofag), ya da birbirine
yakın birkaç akraba bitki türü ve cinsi ile (Oligofag) beslenirler. Birçok böceklerde
çok çeşitli bitkiler yerler (Polifag). Örneğin, Acleris undulana (Wlsgm.) (Lepidoptera,
Tortricidae) Sedir (Monofag); Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) (Lepidoptera,
Thaumetopoeiidae) Çam türleri (Oligofag) ve Lymantria dispar (L) (Lepidoptera,
Lymantriidae) yapraklı ve iğne yapraklılarda (Polifag) zarar yapar.
Monofag türler konukçularına kesin olarak bağlıdırlar. Bu böcek türleri, yakın
akraba bir bitki türüne aktarılsalar bile, ya beslenmedikleri için ölürler, ya da besin
alsalar

bile

gelişmelerini

tamamlayamazlar.

Bu

nedenle

monofag

türlerin

yeryüzündeki yayılışında, bitki sınırlayıcı bir etki gösterir. Bir böceğin yeni adapte
olmak istediği bir yerde asıl konukçusu yoksa, iklim koşulları ve diğer etkenler ne
kadar uygun olursa olsun böcek orada yerleşemez. Polifag türlerde bu durum söz
konusu değildir. Diğer taraftan, monofag bir böcek konukçu bitkisinin yenmeye en
uygun döneminde ortaya çıkar. Şayet monofag bir böceğin larvaları herhangi bir
nedenle yumurtadan geç çıkarlarsa yiyecekleri bitki kısmı elverişsiz bir duruma
geleceğinden beslenemez ve ölürler.

Konukçu seçimi konusunda böceklerde görülen diğer bazı önemli hususlar
aşağıda verilmiştir: Bazı böceklerde konukçu değiştirme görülür. Örneğin, Pineus
orientalis (Dreyfus) (Homoptera, Adelgidae) türü, Türkiye’de Fundatrix, Gallicola,
kısmen Sexupar ve Sexula generasyonlarını Picea orientalis (Doğu ladini); Sistens ile
kısmen Sexupar generasyonlarını da çamlar (Pinus sylvestris) üzerinde geçirir.
Böylece

P.

orientelis

primer-sekonder-primer

konukçularda

yaşayarak

hayat

dönemlerini tamamlar.
Senede birden fazla döl veren bazı böcekler aynı bitkinin farklı kısımlarıyla
beslenirler. Örneğin, Prays oleale (Bern.) (Lepidoptera, Hyponomeutidae)’nın
yılda

3

generasyonu

vardır.

Bunlardan

1.

nesil

çiçeklerle

beslenir;

buna

Anthophagus nesli denir. 2. nesil meyvelerle beslenir; buna Carphophagus nesli
denir. 3. nesil ise yapraklarla beslenirler ve buna da Phyllophagus nesli adı verilir.
Belirli bir bitki üzerin de yaşayan böcekler konukçunun tükenmesi halinde,
başka bir konukçuya uymak ya da ölmek durumu ile karşılaşırlar. Bu konudaki
çalışmaları 3 grupta toplayabiliriz: Bazı böcekler, örneğin Malacosoma disstria Hübner
(Lepidoptera, Lasiocampidae) kolaylıkla ve hiçbir hastalık izi göstermeden
konukçu değiştirilebilir. Bir kısım böcekler bir bitkiden yakın akraba olan bir
başkasına, ancak

Böceklerin Konukçu Bitki Bulmalarının Değerlendirilmesi
Dethier (1947)’in, “hiçbir çekicinin, yalnız başına bir böceğe onun uygun
konukçu bitki, besin veya eşi için kılavuzluk hizmeti yapamayacağını ve arzulanan
ereğin uyum içinde, etkili kimyasal, ışık, sıcaklık ve nem gibi karmaşık bir uyartı
düzeni tarafından ancak başarıldığı”nı belirtmesi 50 yıldan daha fazla olmuştur. Buna
rağmen, çapraşık uyartının henüz tümüyle imgelenip imgelenmediği şüphelidir. Bu
sonuçla, tam olarak eşey feromonları orantılı payları yer, zaman ve populasyondan
populasyona değişebilen, bazen kokusal uyartı karışımlarıdır,

aynı şey böcekler

tarafından konukçu bitkilerin bulunmasında kullanılan görsel ve kokusal uyartılar için
de geçerlidir (Finch, 1977, 1980; Miller and Strickler, 1984; Miller and Harris, 1985).
Böceğin böcekle (feromon) iletişimi üzerine yakın yıllarda çok çalışma yürütülmüşse
de, böcek-bitki sistemleri ihmal edilmiştir ve Thorsteinson (1960)’un “konukçu bitki
seçimi ile ilgili literatür verimli değildir” ifadesi hala uygunluğunu korumaktadır. Bu
ihmalden dolayı, bu derleme kapsamına alınan bazı teknikler ilkin feromon

araştırmalarında geliştirilmişlerdir. Yine de, bunlar, uçucu kimyasallara böceğin
tepkilerinin anlaşılmasında temel ilkeleri aktardıklarından,

burada konuyla tam

ilgilidirler.
Bu bölümde, gececil böceklere özel bir önem verilmese de, betimlenen
yöntemlerin çoğu gündüzcül ve gececil böcekler için de eşit olarak uygulanmakta,
ancak bu bölüm kapsamına alınan Eickwort and Ginsberg (1980) tarafından gözden
geçirilerek değerlendirilen tozlaştırıcılarla ilgili araştırmalar tozlaştırıcılar ile
ilgili kısma dahil edilmemiştir.
I.

Konukçu Bitki Bulma Sırasında Böceklerin Hareket Türleri

Yaşamlarının bazı evrelerinde, bitki ile beslenen böceklerin çoğu bir konukçu bitki
bulmak için hareket ederler. Bazısı sadece kendilerinin veya ana babalarının
geliştiği bitkiye çıkar, diğerleri yüzlerce kilometreye dağılırlar. Yayılma fazı
sırasında, eğer böcek, besin veya konukçu bitki gibi “vejetatif” uyartıya tepki
göstermiyorsa (Kennedy, 1961), bu hareket gerçek bir “göç” olarak ele alınır
(Southwood,

1962).

Kullanışlı

karşılığıyla,

gerçek

göçün

kapsanıp

kapsanmamasına göre yayılma fazını anlama, populasyonun yayılacağı alanı
belirttiğinden son derece önemli olmaktadır. Populasyon yayıldıktan sonra,
“vejetatif” uyartıya tepki verme “sıradan” hareketler olarak sınıflandırılır (Thorpe,
1951). Yayılma “göç hareketleri” ve “sıradan hareketler” olarak ayrılsa da,
arazide göçsel hareketlerin ne zaman biteceği ve sıradan hareketlerin ne zaman
başlayacağını belirlemek güç olduğundan, bu durum kuramsal durumu açıklar. Bu
şimdiye kadar özellikle uçuşun erginin sadece kısa bir yaşam dönemiyle sınırlı
olmadığı aynı zamanda yer değiştirme vasıtası da olduğu Diptera ve Lepidoptera
gibi böcekler içindir. Bu nedenle, araştırmaların çoğu, böceğin kaynak konukçu
bitki materyalinden sadece 1-10 m uzakta olduğu, konukçu bitki bulmanın son
evresi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
II.

Bir Koku Kaynağının Bulunmasının Mekanizmaları
Üç davranışsal tepki mekanizması bir böceğin bir koku kaynağını bulmasını

destekler (Shorey, 1973). Birincisinde, böcek, koku molekülleri eğiminin doğrudan
algılanabilmesinin bir sonucu olarak, koku kaynağının yönüne göre vücudunu düzene
sokabilir (gerçek kimyasal yönelim). Bu tür bir “yönelim” veya yönelme, Koehler
(1950)’in tanımlamasında aşama yapan ileri giden) bir hareket içermez. Sonuçta,

“yönünü çevirmiş” böceğin koku kaynağına varması için ayrı bir harekede geçirici
tepkinin veya devinimin başlatılması gerekmektedir.
Bu devinimler Shorey (1973)’in davranışsal tepki kategorilerinin ikincisine uygun
olmaktadır. Burada böcek koku eğiminin yönünü bulmaz, ancak bunun yerine koku
kimyasallarının lokal konsantrasyonlarındaki değişiklikler tarafından değişen hızlarda
hareket etmek (orthokinesis) veya farklı frekanslara sapmak (klinokinesis) için
uyarılır. Böylece böcek kokunun düşük konsantrasyonlarına hızlı hareket için ve
yüksek konsantrasyonlara yavaş hareket için (ters orthokinesis) uyarılırsa, eninde
sonunda koku kaynağının yanına ulaşacak ve durdurulacaktır. Böceğin bu yolla tepki
vermesinden dolayı, etkili koku, böceğin yaklaşımlarını kokuya yakınlaştırmak için
daha kuvvetli bir “tutsak edici” (Dethier et al., 1960) olur. Bazı örneklerde koku,
böceklerin yetersiz kaynağa inmelerinde çok etkili olur ve muhtemelen yeterli
adaptasyondan önce meydana gelir, ardından son ereğe ulaşmak için kısa bir
“sıçrama” dizisi ile ilerler (Hawkes and Coaker, 1979; Dindonis and Miller, 1980).
Tezat olarak, araştırılan böceklerin çoğu, temelde kokunun tutkusal etkisinin, böceği
konma yerine yaklaştıran görsel uyartıya dikkatin artması ile kısmen geçersiz
kılınmasından dolayı, doğrudan koku kaynağına uçarlar.
Böceklerin bir koku kaynağını bulmalarına olanak veren ikinci mekanizma uyartı
azaldığında daha sık veya keskin dönüşleri (ters klinokinesis) ve konukçu bitkilerin
kokularının konsantrasyonu arttığında daha az sıklık ve kuvvetteki dönüşleri kapsar.
Arazide böceklerin tuzaklara yakalanma sonuçları, görsel uyartının yakın erimde
kimyasal uyartıyı önemsizleştirmediği; bunun yerine bu iki işe uyumlu kıldığını
göstermektedir. Örneğin, lahana kök sineği yaklaşık 2.5 m uzaklıktan flourescent sarı
tuzaklara görsel olarak tepki vermektedir (Finch and Skinner, 1974). Bu sarı renkli
tuzaklara bu kuvvetli görsel çekilime rağmen, çekici madde salan bir feromon
dispanserinin tuzağın merkezin sadece 0.3 m uzaktaki bir noktaya uzaklaştırılmasıyla
daha az sinek yakalanmıştır (Finch and Skinner, 1982a). Buradan, böcek, kaynağına
yakın koku tüyündeyse, klinokinesis, böcekleri en azından kendi rotalarından, bitişik
bir normal üstü görsel uyartı sunulduğunda

dahi, saptırabilecek bir oranda çok

kuvvetli olabilmektedir. Bu nedenle, kaynağa daha yaklaştıkça, görsel uyartı, yerine
geçmekten

çok,

kimyasal

uyartı

ile

etkileşmektedir.

Tahsis

edilen

Böceğin

yararlandığı kimyasal ve görsel uyartının doğal olmayan ayrılma durumu tepki veren
böceklerin oranında kabul edilemez olmaktadır.

Davranışsal tepkinin üçüncü kategorisinde, koku molekülleri böceklerin diğer bazı
uyartılara yönlendirilmesine neden olmaktadır. Bu mekanizmanın en yaygın alıntı
yapılan örneği, bir “çekici” kimyasalın moleküllerinin ilerleyen böcekleri rüzgara doğru
dönüşe (anemotaxis) uyarlamasıdır. Araştırıcıların çoğunun, uygun bir konukçudan
gelen uzaktaki bir koku kaynağına böcekleri yönlendiren başlıca araç olarak
değerlendirdikleri mekanizma budur. Maalesef, konukçu bitki bulmada geçerli başlıca
mekanizmanın bu olduğunu gösterme girişimleri, bugüne kadar arazide büyük
oranda başarısız olmuştur. Kennedy (1977, 1978)’nin yayınları böcekleri koku
kaynaklarına

götürücü

tepkilerinin

geleneksel

sınıflandırmasının

tenkitsel

bir

değerlendirmesi ve bu terimlerin pratik durumlara nasıl uygulanacağının anlaşılır
açıklamaları için Shorey (1973) başlangıç derlemeleri için önerilerde bulunmaktadır.
Havalandıktan sonra, konukçu bitki bulma ile aktif olarak angaje olmuş kendini
vermiş böcekler, çoğunlukla yere yakın konarlar ve üzerinde uçtukları objelerin açık
hareketlerini görsel olarak değerlendirirler (Kennedy, 1939). Bu tür uçuşlar sırasında
rüzgara doğru uçuşun hızı, büyük oranda görsel yer görüntülerinin göz önünden
geçme hızında yönlendirilir (Kennedy and Thomas, 1974). Bunun yanında, bazı
böcekler, gözlerinin önünden geçen yer görüntülerinin hızından çok, uçuş hızlarını
maksimize ettikleri bir yükseklikte uçmayı tercih ederler (Kuenen and Baker, 1982).
Rüzgara

doğru

uçan

böcekler

(optomotor

anemotaxis)

yerdeki

desenlerle

yönlendiklerinden önden geriye boylamasına vücut eksenlerine yaklaşık koşut olarak
hareket ederler. Konukçu bitki bulma sırasında rüzgara karşı, çapraz veya rüzgarı
yenerek uçan bir böceğin kazandığı olası üstünlükler daha fazla çalışılmayı
gerektirmektedir. Bununla birlikte, rüzgara çapraz uçuşlar, rüzgara doğru uçmaya
çalışan böceklerin yer değiştirmeleri sonucu olabileceğini akla getirebilmektedir.
Benzer şekilde, yere yakın uçarak yayılan pek çok böceğin konukçu bitki bulma
sırasında rüzgar

destekli uçuşun üstünlüklerinden yararlanama

olanağı elde

edemedikleri ve rüzgarın, daha çok orantısal olarak hafif bir hava akımının, kendi
uçuş

hızlarını

düzenlemede

onlar

için

oldukça

kuvvetlenmesiyle

kondukları

görünmektedir
III.

Arazide Böceklerin Bitkilere Tepkilerinin Doğrudan Gözlenmesi
Belirli bir uzaklıktan açıkça görülebilen ve dikkat çekici işaretlenen böceklerin

seçilmesiyle,

arazide

böcek

davranış

araştırmaları

sırasında

kazanılabilecek

üstünlükler (yararlar) bu kitabın birinci bölümünde büyük ölçüde ayrıntısıyla
betimlenmiştir. Ancak, bu tür betimlemelere uyan böcekler çoğunlukla, çalışma

konularının serbestçe seçimine müsaade edilen teorisyen ekologlar veya gözlem için
uygun ve göze çarpıcı zararlı türler üzerinde çalışan yeterince şanslı uygulayıcı
ekologlar tarafından araştırılabilmektedir. Uygulayıcı ekologların çoğu, ürünsel
bitkilerde ekonomik zarara neden olmadan önce populasyonları yüksek yoğunluklara
erişmesi gereken türlerle sınırlandırılmışlardır. Küçük olma eğiliminde olan bu türlerin
bireyleri, zararlı olmayan yakın akraba türlerden çoğunlukla ancak mikroskobik
incelemelerle ayrılabilirler ve sıkça eşeyler arasında herhangi bir açık dimorfizm
göstermezler. Bundan dolayı arazi koşulları altında kaydedilen verilerin çoğu dişi
etkinliklerinden çok erkek etkinliklerinden sağlanmaktadır. Araştırılan türle ilgili
gözlemsel verilerin tamamen kesin olması için, arazide gözlenen bireyler mutlaka
yakalanmalı ve şüphe götürmeyecek şekilde teşhis edilmelidir. Eğer bu yapılmazsa,
bazı bitki yiyici böceklerin (örneğin, Delia spp.) kendi predatörleri (örneğin, Caricea
spp.) ile dahi karıştırılma tehlikesi vardır. Pek çok test böcekleri ile açık “dayanışma”
yokluğuna rağmen, Opp ve Prokopy’nın vurguladıkları gibi, arazi koşulları altında
toplanan uygun gözlemsel verilerden sağlanan önemli katkılar vardır. Bununla
birlikte, kabul edilebilir bir hızda ilerleme için, ekologların çoğu, kısmen kontrol
edilebilen belirli deneysel işlemler veya koşullardaki arazi kafesleri ve laboratuar
çalışmalarının kullanımını değerlendirilebilir kıldılar.
Bir dereceye kadar yapay olduklarından eleştirilebilen bu çalışmalara rağmen,
bunlar çoğunlukla konukçu bitki bulma sırasında meydana gelen karmaşık bazı
davranışsal repertuarların sadece dolaşık yönleridirler. Laboratuar çalışmaları,
arazide test edilebilecek varsayımları açık ve kesin bir biçimde belirtmek için de
sıkça kullanılabilmektedir. Bu tür çalışmalar, ya çevresel zorlamalar olduğunda
veya univoltinismin zararlı böceğin arazide her bir yıl sadece kısa bir dönem için
etkin olduğunu kesinleştirdiğinde, en üstün önemdedirler

BÖCEK KONUKÇU BİTKİ ETKİLEŞİMLERİ
Savunma ve Saldırı
Değişmez bir mücadele vardır. Yeterli enerji sağlamak için üreyebilmeleri için, türlerin
her bir bireyinin zorunlu kaçınılmaz işgallerinin nedeni budur. (Çevrelerini kullanma).
Bir organizma varlığını ve kendinin geleceğini sağlamak için uyum sağlamaktadır.
Vücudun her bir hücresinde depolanan enerjiye . Bir organizma varlığını sürdürebilmesi
için çevreye uyum sağlamasının yanında ürettiği organik maddeler diğer canlılara da
enerji kaynağı üretmiş olur. Bu ifadenin bir istisnası vardır. Bu enerjinin depolandığı

karşılıklı bütün canlılar enerji kullanır. Bir bitki glikoz ürettiği zaman hem kendisi için,
hem de diğer canlılar için enerji kaynağı oluşturur enerjinin kazanımında karşılıklı
etkileşimlerde veya belirli kontrollü yakmada. Beslenme piramidi dediğimiz (beslenme
düzlemleri) bir türün ürettiği enerji daha üst kademedeki canlıya enerji kaynağı olur.
Bunun sağlanmasıyla organizmalar için büyük kazanç olacaktır. Bitki ve herbivor böcek
ilişkilerinde bu görüşe dahil edilmişlerdir. Bireyler veya organizmalar tüketebilecekleri
enerjinin tamamını kendi adlarına kullanmaya çalışırlar. Eğer başka bir organizma
(piramitte daha üstte) bu savunmayı kırarsa bundan yararlanabilir. Bu gücün kazanıcı
galibi iki kat bir üstünlük sağlar: 1-) Bitkiler gibi üreticiler ürettikleri şeylerden dolayı
herbivor böcek. Üreticiler olarak bitkiler, zararlı böceklere karşı kendi kendilerini
savunan ilk grupturlar. Bitkilere karşı bir böcek saldırısı bitkideki savunma uyumunu
bir seleksiyon veya bir karşı atakta oluşturabilir. Bu karşılıklı yararlanma döngüsü,
organizmalar arasındaki çok yakın beslenme ilişkisi, birlikte gelişim sürecinin bir gereği
olur.

Birincil ve İkincil Metabolik Ürünler
Bitkiler alemi çok büyük bir kimyasal çeşitlilik içerir. Bunların birincil işlevlerinden çok
daha fazlasını içeren çok çeşitli kimyasal çeşitlilik içerirler. Bitkilerde hormonal sistem
kimyasalları vardır. Bitkiler zannedildiğinden daha fazla kimyasal içerirler. Bazı
kimyasalları nadir kullanırlar ama buna rağmen bunları bitki dokularında bulundururlar
nadiren kullanırlar ama mutlaka üretirler. Bazı bitkiler belirli kimyasal üretirler. Bu olgu
bu kimyasal bitkinin temel metabolizması için gerekli maddeler değildirler. Temel
metabolik işleyiş için bazı kimyasal maddeler tüm bitkiler tarafından ortak üretilir.
Bunlar o maddeler değildir. Özel durumlarda bazı bitkiler tarafından üretilen maddelere
ikincil metabolik ürünler denir. Bu tür ürünlerin bitkilerde yaygın olması gerçeği bitki
kimyasal taksonomisi üzerindeki kaynaklar tarafından desteklenir. Bunlar ikincil
metabolik ürüne dayalı yayınlardır. (ikincil metabolik ürünler nelerdir?). Yakın akraba
bitkiler muhtemelen birincil metabolik ürünler için yaklaşık olarak aynı metabolik yolu
paylaşırlar. Benzer ikincil metabolik ürünlerin üretimindeki eşzamanlılıkla tek bir enzim
sentezini değiştirebilecek tek bir gen mutasyonu yansıtabilir. Üretilen ikincil metabolik
ürünün türünü değiştirebilir. Bu yüzden kimyasal taksonomi daha sağlıklı analitik test
sonuçlarına getiriyor.

Böceklerin Konukçu Seçimi
Böcekler gelişim evrelerinin ilk basamaklarında bitki türleri ile aralarındaki kimyasal
ilişkilerinde anahtar rol oynarlar. Örneğin; bazı bitki familyaları, Glukosinotlar ve

Precursuslar, hardal bitkisi (Hardal yağı)’nın habercisi bazı Glukosinotları içeren bazı
bitki familyaları Capparisae, Prasisae, Crucifera, Trupalicea, Limnitecae familyaları
glukinozat içerirler. Belirli böcekler örneğin; Phyllotreta, Crucifera ve Ph. seteiroleta
gibi sadece bu familya üyesi bitkilerden beslenirler. Hardal yağları tahriş edici özelliğe
sahiptirler, hayvan dokularında çok ciddi zararlar oluşturabilirler. Aynı zamanda da
yüksek bitkiler içerisinde bilinen güçlü antibiyotiklerdendir.
Solanacea familyası üyeleri içerdikleri bitki üyeleri ile iyi bilinirler. Örneğin; patatesin,
Solanum tuberosum, yeşil kısımları bazı alkolitleri, Solanine, içerir; tütün, Nicotiana spp.,
nikotin içerir. Atropa belladona (Güzel avrat otu, deadly nightshade) atropin üretir, uyarıcı
etkisi vardır. Bazı böceklerin beslenmeleri sadece bu familyanın üyeleri ile sınırlandırılmıştır.
Örneğin; Colorato patates böceği, Leptinotarsa decemliniata (Coleoptera: Chrysomelidae),
belirli bazı yaprak pireleri (Coleoptera) ; tütün ve dometas, boynuzlu tırtılları (Sphingidae),
Manduca sexta, Manduca quinquemaculata.
İki akraba familya şunlardır: Ascelepiadae, Apocynaceae, üyeleri sütlü bir öze ve
kardiyak (yürek) glikozitlere veya kardenolitlere sahiptirler ve herbir familya iki spesifik özgün
bitki yiyiciye sahiptirler bunlar yaygın değildir. 1-) Euchaeteias 2-) Cycnia
Yakın akraba bitkiler, yakın akraba böcekleri desteklerler. Böceklerdeki özgün
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gelişiminde zayıf

fakat

kararlı

değişiklikler

(sindirim

veya diğer

enzim

stoklarındaki) yakın akraba türlerin artışına izin vermişlerdir. Böceklerin gelişimindeki özgün
farklılaşmalar az fakat kararlıdır. Sindirim sistemi veya diğer enzim sistemlerindeki zayıf fakat
kararlı değişiklikler yakın akraba türlerden beslenecekleri bitki artmıştır. bu bitkilerin zehirli
maddelerine bu böcek gruplarının bireylerinin bir kez karşı karşıya geldikten sonra bu türlere
karşı hızlı bir özgünlük kazanarak bitkilerin bu zehirli maddelerin kırılmasına izin vermiştir.
Böceklerle beslenen böceklerin konukçu seçiminde

İkincil Metabolik Ürünlerin (Maddelerin) Özellikleri şöyle özetlenebilir:
1-) İkincil Metabolik Ürünler Kendi kendilerine sorgulanırlarsa, Bunlar bitkinin temel
protoplazmik hücresel metabolizması için gerekli değildir.
2-) Bitkiler yalnız başına sorgulandıklarında, bu maddeleri neden ürettiklerine dair
kesin ipuçları yoktur.
3-) ikincil metabolik ürünler diğerlerinde olmayan ancak bazı bitki veya bitki
familyalarında ortaya çıkan düzensiz ve seyrek olan oluşumlardır. Bu gerçek, bunlara bakışı
bunların bitki metabolizmasına gerekli olmadığı bakışına yöneltmektedir.

4-) Akraba bitki türlerinde aynı veya akraba ilincil metabolik bileşiklerin ortaya çıkışı
bitkilerin kimyasal taksonomisi bu bileşikleri önemli kılmaktadır. Bunun yanında bazı ilincil
metabolik bileşikler birbirinden bağımsız olarak gelişmişlerdir.
5-) Bu ikincil metabolik ürünlerin çoğu çok büyük miktarlarda üretilirler ve metabolik
olarak üretici bitkiye yük yüklerler (üretimleri zordur). Bu nedenle, çok büyük bir amaca
hizmet etmeleri gerekir.
6-) Bu ikincil metabolik ürünlerin çoğu hayvanlar ve diğer bitkiler için zehirlidirler veya
en azından uzaklaştırıcı etkiye sahiptirler.
Whittakre 1954, Dethier 1954, Frangle 1959, Ehrlich and Rave 1964 vd., gözlemlerine
dayalı olarak gelişen bakış, bitki ikincil ürünlerinin bitkilerin düşmanlarına karşı onların birincil
ödevleri bitki düşmanlarına karşı savunma maddeleri olduklarıdır. Bu düşmanlar patojenleri,
herbivorları veya onlarla rekabet edenleri içermektedir ve bitki veya hayvanların bu
biyokimyasal beslenme kazanımı “allelopothy” olarak adlandırılmaktadır.

Bitkilerde Kimyasal Savunma
Bitki düşmanları; mantarlar, herbivorlar, patojenlerdir. Bitki-bitki etkileşimlerinden
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değerlendirilmiştir. Ancak bitki-bitki etkileşimlerinde kullanılanlara benzer kimyasallar,
bitkilerin herbivorlara karşı savunmalarındaki gibi, en az onlar kadar öneme sahiptirler.
Tütün bitkisi tarafından nikotinin üretilmesi bunun en açık bir örneğidir. Bu zehir o
kadar etkili bir zehirdir ki tütünle beslenmeye özelleşmemiş böceğin tütüne saldırısını
azaltmıştır. Tütün, İnsanlar tarafından bir insektisit olarak kullanılır. Pyretrumun
çiçeklerinden, yapraklarından üretilen pyretherein de aynı etkiye sahiptir.
Brassicaceae veya Cruciferaelerde hardal yağı glikoziti olan sinikrin bu bitkileri
potansiyel herbivorlar kitlesinin bu bitkilerden beslenmesine karşı bu bitkileri korur.
Bununla birlikte herbivorlar bitki-bitki etkileşimlerinde sonuçta etkili olabilecek zehirli
kimyasal madde üretimi için birincil seçici baskıyı kullanmış olabilirler. Yumurta koyan
bir dişi böcek tohum ve fidelerinde ölüme götüren veya kuvvetli bir savunmaya
götüren üreyen bir bitki neslinin büyüklüğüne yönelebilmektedir. Rekabeti azaltıcı
ikincil kimyasal maddeler bitkinin çok iyi bir gelişim sağlamasından sonra ancak
çoğunlukla etkili olabilmektedir.
Feenny 1968, meşe yapraklarında üretilen tanenlerin etkisini Avrupa ve Doğu
Kanada’da ciddi bir zararlı olan Operophtera brumata’nın gelişme hızına ve pupaların
ağırlığına etkisini test etmiştir. Tanen içeriğinin yaş meşe yapraklarının %2.4’ü olduğu,
olgun yaşlı meşe yapraklarında sonbaharda birikmiş olan taneni ekstrakta etmiştir.

Tanen yapay bir besleyici olan kazein ile karıştırılarak bu protein tanenlendirilmiş, bu
işlemde bu kelebeğin tırtıllarının meşe yapraklarını kemirmeye başladığında yapılmış.
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populasyonları azalır. Tanenlerin benzer bir etkisi de azotlu bileşiklerin sindirimini
azaltan Legümünaceae tohumlarında endopeptitaz inhibitörleri tarafından temsil
edilebilir.
Problem çözme düzeyinde bitkilerdeki ikincil metabolik ürünler ile ilgili işlem
yürütmenin güçlükleri karmaşık olabilmektedir. Bu tür kimyasallar çoğunlukla bitkinin
çekici kokusuna karşılık gelmektedir. (Örneğin; hardal yağlarının Cruciferalar )
(Turpgiller) ancak aynı kimyasal özgün bir zararlı türü beslenme ve yumurta koymada
harekete geçirici olarak etkin olabilmekte veyahut ta spesifik zararlı türü beslenme
veya harekete geçirici olarak etki edebilmekte ve özgün olmayan zararlılarda
antibiyotik (uzaklaştırıcı) etki yapabilmektedir. Bu çıkmaz durum (ikilem) Decosta ve
Jones 1971 tarafından salatalıkta bulunmuştur. Bitter (acılık), Bi geni baskındır
antibiyotik
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sorumludurlar. Bu tetrasitlik triterpenonits özgün salatalık böceğinin beslenmesini
uyarır. Böylece bitkiler homozigot çekinik geni , bi’den yoksun salatalıklarda
Bu yüzden salatalıklarda homozigot çekinik bi geni bulunmayan bitkiler bu zararlı
böceğin kontrol vasıtası olarak önerilirler. Bununla birlikte bi bi genli bitkiler iki noktalı
akarın direncinden yoksundurlar. Böcek hormon aktiviteli kimyasallar üreten bu
taksonomik grup dizinimler içinde pek çok bitki vardır. Ama bunların ortaya
çıkmalarındaki olası şansları çoğunlukla kural dışıdırlar. Hormon taklitleri olgunluk
öncesi koşulların sürdürülmesini sağlayan (larva dönemlerinin arka arkaya gelişmesini
sağlayan) juvenil hormon tipi olabilmekte veya deri değiştirme faaliyetini eş zamanlı
olarak ortaya çıkaran deri değiştirme hormonu olabilmektedir. Böcek gelişimindeki bu
her iki yaşamsal süreç ecdyson ve juvenil
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bulunmuştur. Bu kimyasal maddeye yönelik ilgi, bulunduğu Kuzey Amerika kağıt
ürünlerini Avrupa tahta kurusu böceği Pyrrhocoreis apterus’dan dolayı juvenil
hormon içeriklerinin ortaya konmasını sağlamıştır. Bu tahta kuruları bu kağıtlarla
temas içinde yetiştirildiklerinde erişkin hale gelemezler fakat olgun nimf gelişimi
gösterirler. Juvabione olarak adlandırılan bu hormon mimiği kuzey Amerika kağıt
üretiminin önemli bir kısmının sağlandığı Balzam Göknarı odununda mevcut olduğu
bulunmuştur.

Deri değiştirme hormon aktivitesi Podocarpus, Polypotive ve Vitex’de bulunmuştur.
Japonya’da bitki türleri taranmasıyla 1056 bitki türünün test edilmesi ile 40 aktif
ekstrakt veya bunların %4’de elde edildiği ortaya çıkmıştır.
Kartal eğreltisi Piteridium aculium nispeten yüksek ecdyson türevlerinin ürünü ile
bilinir ve bunlar çekirgelere enjekte edildiklerinde çok aktiftirler. Bununla birlikte Jones
ve Fecin 1978, sadece iz miktarlarda bulmuşlar ve bitkisel savunma için yeterli
olmayan iz düzeylerde bulmuşlardır ve çekirgeler bu hormonu parçalayabildikleri
sürece bundan zarar görmeden bu bitkinin yapraklarını yiyebilmektedirler. Şüphesiz bir
kartal eğreltisinde ecdyzon benzeri kimyasallar birkaç bin yıldan bu yana etkili
kimyasallar savunucular olması ile bir karşı savunma oluşturdukları şüphesizdir.
Bu ektizisteroller Amarandhaceae familyasının bireylerinde bulunurlar. Bulunmakla
beraber aktiviteleri bir böcek türünden bir diğerine ve bir ektistoroldan bir diğer
ektisitrelde farklılık gösterir. Bazıları bölgesel olarak uygulandıklarında insektisel etki
gösterirler, diğer bazıları da normal gelişmeyi durdururlar.

Koruyucu Kimyasalların Belirlenmesi
Bitkilerin vejetatif kısımlarından daha çok üreme organlarına enerji aktardıkları
bildirilmektedir. Bitkilerin üreme organları çoğunlukla daha küçüktürler ve bu nedenle
daha zarar görürler, besin maddeleri bakımından zengindirler ve bu nedenle herbivor
böcekler tarafından daha fazla değer verilirler ve bunun yanında bitki üreme organları
bitkinin bütününün varlığının temelidirler. Bazı dokular besin maddeleri bakımından
zengindirler. Örneğin; Marujuana (Cannabis sativa) ‘da fizyoaktif maddelerin her biri
bitkinin çiçek ve yapraklarında (tohumlarında) yoğunlaşmıştır.
Hypericum türlerindeki toksik bir amil olan hypericin bitki sapının alt kısımlarında yaş
ağırlığın 30 mg/gr’lık bir konsantrasyonda bitki sapının yukarı kısımlarında yaş ağırlığın
70 mg/gr bir konsantrasyonda, çiçeklerde 500 mg/gr. Pyretrum bitkisi Chrsonthemum
cinerariaefolium, yüksek insektisidal aktiviteye sahip olduğu bilinen pyretrinleri üretir.
Bu bileşikler evlerde kullanılan pek çok insektisitlerin şaşırtıcı, böcek öldürücü darbe
etki kareteristikleri meydana getirirler ve çiçek başlarında yoğunlaşırlar ve tohumlarda
pek çoğu kimyasal aktiviteye sahiptirler. Bu kimyasalların çok hızlı etkileri çok hızlı bir
şekilde tahrip olabilecek ancak bu korumadan dolayı çeşitli bitki kısımlarındaki zararı
en aza indirirler. Rosaceae familyasının pek çok üyesi Cyanogenic aktiviteli tohumlar
meydana getirirler. Örneğin; elma, şeftali, badem.
Aynı damarda, uzun ömürlü bitkilerin daha kısa ömürlü bitki türlerine oranla daha iyi
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populasyonlarında polimorfizm ile veya populasyonlar arasında kimyasal savunma yer

değiştirme farklılıkları ile sonuçlanabilmektedir. Bitkilerde morfolojik değişiklikler ile
sonuçlanabilmektedir. Cates 1975, yabani zencefil Asarum cautatum’un iki şeklinin
olduğunu göstermiştir. Sümüklü böcek gibi genel herbivorların sayılarının çok az
olduğu durumda enerjinin önemli bir kısmı büyüme hızında kullanıldığı bir şekli ve
tohum üretimi çok yaygın olmaktadır. bununla birlikte sümüklü böceklerin bol olduğu
bir bitkide azalan büyüme hızlı bir şekil ve tohum üretimi mevcuttur. Ancak enerjinin
büyük bir kısmı bir kimyasal savunma gücü olarak kanalize edilmektedir.
Herbivor baskısı az ise bitki hızlı büyüme oranına sahip bir morf ve tohum üretme hızı
artıyor. Eğer sayısı yüksekse büyüme hızı ve tohum üretimi düşük olmakta ancak
enerjinin büyük bir kısmını savunmaya ayırıyor.
Jones 1962, acyanogenic klonların daha çok tohum ürettiği, daha çok büyüdüğü ve
herbivor baskısının düşük olduğu klonlaşmanın daha hızlı olduğu Lotus carniculatus ‘da
acanogenic ve cyanogenic morflarında benzer etkiler bulmuştur. Herbivorlara karşı
savunmanın maliyet ve yararları bu çalışmalarda açık olarak değerlendirilmiştir.
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çalışması daha sonraki yoğun çalışmaları, bu bitki üzerinde yerleşen sümüklü böcek ve
salyangozlarda seçici herbivorları ile varlığını sürdürdüğü kanıtlarını ortaya koymuştur.
Bununla birlikte bu her yerde (sahada) polimorfizmin varlığını tam bir açıklaması
olmamaktadır. Rekabete dikkat çekilmesi gerekmektedir.

Zehirli Kimyasal Maddelerin Birincil Rolleri
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çoğunlukla yeterince araştırılmış değildir. Zehirli kimyasalların üretiminde büyük secici
etkenlerin bitkilerin düşmanları olduğunu gösterildiği çok sayıda yayın bulunan literatür
tatmin edici değildir.
Bununla birlikte bu kimyasallar bitkilerde birincil işlevlerde de kullanılabilmektedirler.
Pek çok zehirli kimyasallar bazı durumlarda birkaç saatlik yarılanma ömrü ile, yıkılma
zamanı dinamik bir denge halinde bulunurlar. Karbon ve azot etiketli nikotinler tütün
bileşiklerine besin maddesi olarak verildiklerinde, işaretler (işaretli azot ve karbon)
aminoasitlerde, şekerlerde ve organik asitlerde görülür. Bunların hepsi bitki için birincil
önemde belirirler. Bir tütün bitkisinde günlük tutulan yaklaşık %12’lik karbon nikotin
biyosentezinde kullanılmakla birlikte bitkideki nikotinin hemen hemen % 40’ı 10 saatlik
bir fotoperiyodda yıkılmaktadır. Diğer pek çoğunu temsil eden bu bulgular bitki
düşmanlarının seleksiyon baskısından bağımsız, zehirli kimyasalların uyarlanmış
rollerinin araştırılmasına sevk etmektedir. Bu zehirli kimyasallar gerekli kimyasal
karışımların depolanması veya biyokimyasal işlemlerde düzenleyiciler olarak rol

oynayabilmektedirler. Jones et all., 1968, hava sıcaklığı cyanogenesis ibaresini de
etkilemekle birlikte bazı alanlarda cyanogenesisle polimorfizm üzerinde büyük selektiv
baskının varlığını gösteren çalışmalar ve araştırmalar, toprak suyu baskısı ve diğerleri
gibi hava sıcaklığını kapsamaktadır. Açık olarak ikincil metabolik bileşiklerin varlığını
beyan etmede pek çok alternatif varsayımları kapsayan daha çok çalışmanın yapılması
arzulanmaktadır ve bunun için polimorfik bitki populasyonlarının kuvvetli bir anlamlılık
testlerinin ortaya koyulması gerekmektedir.

Kimyasal Savunuculara Böceklerin Cevap Vermesi
Bitki ile beslenen böcek herbivorlar bitkilerin pek çok kimyasal savunucularına belirgin
olarak karşı koymakta veya tür sayısına ve populasyon büyüklüğüne bağlı olarak
yeterince başarılı olamamaktadır. Omurgalılar detoksifikasyon (zehirlerin üstesinden
gelme) merkezleri olan karaciğerlerinde ilaçların ve pestisitlerin pek çoğuna karşı
metabolik bir saldırı geliştiren enzimler içerirler. Benzer enzimler omurgasızlarda da
bulunmuş ve Lepitoptera larvalarında bu enzimlerin orta bağırsak dokularında
yoğunlaşmaktadır. Bu mikrosomal karışık işlevli oksidazlar tepkimelerine etki eden
enzimleri çok büyük çeşitlilikteki tepkimeleri katalizlerler ve çoğunlukla böcek
populasyonlarında insektisit direncinin gelişimine yardımcı olurlar. Böyle olmakla
beraber Chrysanthemum’daki pretrinler her şeyden önce büyük bir olasılıkla koruyor
olmakla birlikte yüksek derecede mikrozomal oksidaz üreten böceklere karşı koymaya
muktedir değildirler. Hemen hemen bu gelişimdeki ırkın inanılmaz inanılmaz değişimi
Neotropikal Legümünacae, Dioclea megacarpa’da özgün olan Caryedes brasiliensis
Prugidae kın kanatlısı böceği ile ilgili bir zehirli kimyasal maddeyi kullanmaya izin
veren bir böcek tarafından kazanılmış karmaşık uyumsal biyokimyasal özellikleri
gösteren etkileyici bir örnek Rosetha 1989 tarafından ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Bu
hortumlu böceğin larvaları yüksek konsantrasyonlarda tohumun kuru ağırlığının en
fazla %13’ü kadar nonprotein aminoasit Canavanine’nin yüksek konsantrasyonlarını ve
tohumun tüm azotunun en fazla %55’ini içeren büyük tohumlarda beslenmektedirler.
Canavaninae bir protein aminoasit argininenin olduğundan organizmaların büyük bir
çoğunluğuna karşı yüksek oranda zehirlidir. Canavanine polipipeptit zincirlerine katılır
ve canavanine içeren polipeptit zincirlerinden oluşan tüm proteinlerin normal işlevlerini
ters yönde etkiler. Bu kimyasal madde bu nedenle tohumların azot depolaması zehirli
bir kimyasal içinde kilitlendiğinden tohumların azotu depolaması tüm herbivorlara karşı
etkili bir savunucudur. Tohumlarda canavanine içeriğinin artırılması tanen yiyicilerin
selektiv baskısı altında olacaktır. Bununla birlikte C. brasiliensis bu kimyasal engeli
yıkar ve C. brasiliensisD. magacarpa’nın tohumlarından beslenen yegane tür olarak

bilinmektedir. Bu böcek tarafından kazanılmış başlıca biyokimyasal adaptasyonlar
aşağıdaki içerikte verilmiştir.
1-) C. brasiliensis’de transfer RNA arginine ve canavanineyi birbirinden ayırt eder.
Böylece canavaninin bol olmasından da polipeptit zincirlere dahil edilmez.
2-) Bruchid hortumlu böceği ve diğer böcekler argininenin hidrolizine katılan arginasce
enzimi

üretirler.

Ancak

oluşan

azotça

zengin

üreyi

kullanılabilir

amonyağa

dönüştürebilecek ürease enziminin pek çok böcekte çoğunlukla bulunmamasından
dolayı azot kaynağı olarak kullanılmamaktadır. Önce amonyak meydana gelir. Kısa bir
sürede üreye dönüşür. Üre amonyakça zengindir. Bazı canlılar üreyi bazı faaliyetlerde
kullanırlar.
3-) C. brasiliensis’te arginase canavanineyi canaline ve üreye dönüştürür, ürease üreyi
protein aminoasitlerin sentezi için canavanineyi zengin bir azot kaynağı yaparak
kaobondioksit ve amonyağa dönüştürür. Aginase ve diğer enzimler canavanine ve
canaline tarafından normalde kuvvetli derecede tutulurlar. Fakat bu hortumlu böcekte
bu tutma (inhibitasyon) aşikar değildir. Canavanine ve canaline nonproteindirler.
4-) Canaline aynı zamanda pek çok böcek için yüksek derecede zehirlidir. Bu nedenle
canavaninenin kullanımı canalineyi

amonyoğa yıkarak protein biosentezi için daha

fazla azot sağlayan C. brasiliensis’in sahip olduğu bir enzimin varlığı da gerekmektedir.
Bu enzim bu böcekte yeni olup olmadığı veya geniş spekturumlu bir enzim olup
olmadığı henüz bilinmemekle birlikte canalineye normal insektisidal özellik verildiğinde
çok az bir miktarda enzimin ilişiği bulunmuştur.
5-) Karasal böceklerin pek çoğu azotlu atılları ürik asit olarak boşaltmaları yanında C.
brasiliensis çok az miktarlarda ürik asit, ancak büyük miktarlarda amonyak ve üre
boşaltmaktadır. Çok yüksek derecede zehirli olan amonyakla ilgili ileri adaptasyonların
bir gereği olarak bunu yapmaktadır.
Rosenthal (1983) D. magacarpa tohumlarından yararlanmadaki evrimleşmesinde
böceğin kazandığı üstünlükleri açıklamaktadır.
1-) Çok yüksek derecede bir azot kaynağına gereksinim olması
2-)

Diğer

metazoa

tanen

yiyicilerden

kaynaklanan

rekabetin

yokluğunun

tamamlanması
3-) bu türün maruz kaldığı zehirli kimyasalların geniş bir dizilimine sahip bu
tohumlardan

beslenmede

böceğin

uzmanlaşması

önemli

bir

kısmına

varlık

sağlayabilecek çok az sayıda bireyi ortadan kaldırmıştır. Bu hortumlu böceğin çok
küçük bir zehrin üstesinden gelme sistemine ihtiyacı oldu.

4-) Genç larvalar çevrelerindeki besin duvarı diğer pek çok organizma için zehirli
olduğundan güvenli bir yaşama alanına sahiptirler. Bu larvalar tarafından canavanine
tüketim maddesi olarak seçilmesi C. brasiliensis’e saldıran parazitoidlerin yokluğu için
önemli bir değerdir. Bu anlatımdaki bilinmeyen bu zehirli tohumların üstesinden
gelmede (bu tohumların zehrinden sakınmada) bu böceğin bu denli kapsamlı
alışılmamış genetik bilgiyi nasıl kazanabildiğidir. Genlerin kademeli gelişmesinden daha
çok

Eğer canavanine hiçbir şekilde kullanılmamış ise bu alışılmamış genin bir

kuantum sıçraması gerektiğini göstermektedir. Beş büyük biyokimyasal uyumlar eş
zamanlamaya gerek duyduğundan
Rosenthal 1983, bu böceğin mikrobial bir simbiyot elde ettiğini bu daha çok
biyokimyasal

ile

açıklanabilecek

bu

mikrop

D.

magacarpa

tohumlarının

ayrıştırılmasında tipik olacak bir mikrop olmalıdır. Sindirim sisteminde mutualizmin
sürdürülmesi ile bir kuantum sıçraması biyokimyasal mucize içerisinde mümkün
olabilmektedir. Canavanine ve/veya canalineyi kullanmaya yetenekli pek çok bakteri
elde edilmiştir. Bu bakterilerdeki genetik bilginin bir virüs yardımı ile böceğe geçeceği
olabilir. (Diğer bir olasılıktır.) tohumlara karşı koymada böcek için gerekli bilgi bitkiden
elde edilmiştir veya bir bakteriden sağlanmıştır, bir virüs tarafından aktarılan
Rosenthal’ın 1983 yılında yayınladığı bu olayı sentezlediği çalışmalarını açıklayıcı
ayrıntıları da içeren ayrıca üç önemli daha mevcuttur.
1-) Bitkiler tarafından birincil metabolik yollarda kullanılan toksit kimyasallar
(üre vb.,) önemli depolanma bileşikleri olarak rol oynarlar.
2-) Bitkilerdeki zehirli kimyasallar bu bölümün son kısmında da tartışıldığı gibi
herbivorların düşmanlarını önemli derecede etkileyen ve beslenme sisteminde geri
tepmeye sahiptirler. Mutualistlerin bu kullanımı her iki türü de içine alan yeni evrimsel
kazanımların büyük bir adımına öncülük edebilmektedir.
Kimyasallardan Geçici Sakınma
Herbivorlar, bitki zehirli maddeleri ile mücadele etmeden (etmekten çok)daha çok
onlardan sakınabilirler. Meşe yapraklarından beslenen tırtıllarla ilgili daha önceki
ifadelerin karşıtı da mevcuttur. Yapraklarındaki tanen maddesi bireysel büyüme hızını,
üreyimliliği ve populasyon gelişimini etkin bir şekilde azaltmasına karşın büyük don
kelebeği,

Operoptera

brumata

meşe

yapraklarının

önemli

bir

zararlısıdır.

Bu

yanıltmacın cevabı, don kelebeği larvalarının yoğun tanen içeren meşe yapraklarından
geçici sakınmalarında yatmaktadır. Fenny (1970), (küçük don mühendis böceği) don
kelebeği larvalarının niçin yumurtadan erken bir sezonda, hatta bazen yapraklarla
beslenemeyecekleri bir zamanda ve populasyonda çok büyük miktarda ölüm getirecek
bir zamanda (yapraklar henüz açılmadığı için) niçin yumurtadan çıktıklarını tam anlamı
ile bulup ortaya koymuştur. Yumurtadan çıkışı bu kadar erken zamanda olan don

kelebeğinin önünde iki generasyon meydana getirmesini sağlayabilecek çok belirgin bir
bollukta bir besin dönemi olmasına rağmen bu böcek sadece bir generasyona sahiptir.
Fenny tablo 5’de verilen pek çok değişik faktör, sonuç ve diğer etkenleri araştırmıştır.
Erken sezonda beslenme, en iyi protein sağlamayı ve kelebeğin tüm hayat döngüsünü
değiştirecek yeterince güçlü erken beslenmedeki seleksiyon baskısını en iyi yapar. Bu
çalışmalar Varley 1967, tarafından gözlenen meşe yaprağı ile beslenen yeterli sayıdaki
Lepidopteraların tümünün ilk açan yapraklarla hızlı bir şekilde beslendikleri ve meşe
yapraklarından beslenmeleri yaygın olmayan türlerin yapraklarının tanen içeriğinin
zengin olduğu ve gelişimlerinin yavaş olduğu dönemde beslendikleri genel kuralını
(modelini) açıklamaktadır. Bu erken beslenme modeli Drooz 1971 tarafından da
karaağaç arşınlayıcı kelebeği (Geometridae) ve diğer türlerde fark edilmiştir.
Zehirlerden sakınma diğer böcekler için de mümkün olmaktadır. bazı afitler gibi pek
çok böcek kurumakta olan yapraklardan beslenir ve zehirli bileşiklerden veya bitkinin
bu

kısmındaki

diğer

bitki

savunma stratejilerinden

sakınırlar.

Heteroptera

ve

Homopteralar çok ince delici ağız parçaları onların konukçu bitki içindeki zehir kanalları
ve zehir birikimleri arasındaki dokulardan beslenmesini sağlar. Böylece uzamsal bir
sakınmayı başarmış olurlar.

BÖCEKLERİN İKİNCİL METABOLİK ÜRÜNLERİ KULLANMASI
Böcekler tarafından, İkincil metabolik ürünler, böcek türünün bitkilerin savunmasını
(bitkilerin zehirli savunmalarını) tolere edici ve giderici mekanizmaların gelişmesinden
sonra bitkinin böcek için beslenme ve üreme amaçları için tanınmasının ipucu olacak
şekilde kullanılabilmektedir. Eğer bir böcek türü bazı fizyolojik uyarlamalarla zehirli bir
bitkiyi besin olarak kullanabiliyorsa, sağladığı üstünlükler daha önce örnek olarak
gösterilen C. brasiliensis’ten en az 4 kat daha fazla olabilmektedir.
1-) Herbivor böcek diğer herhangi bir herbivor tarafından kullanılamayacak çok az
birkaç herbivor tarafından kullanılabilecek bir besin kaynağı sağlar ve bu besin için
rekabet en aza indirilmiş olur.
2-) Bu besin kendisinin ikincil bileşik etiketi ile çok kolaylıkla tanınır.
3-) Bu besinden beslenme herbivora zehirli veya tadı hoşa gitmeyen bir özelliğinde
açıklayabilmektedir. Bu herbivor üzerindeki predasyon baskısı bu nedenle azaltılmış
olacaktır.
4-) Pek çok zehirli kimyasalın antibiyotik özellikleri herbivoru patojenlere karşıda
koruyabilmektedir.
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paraziti Zenillia adamsoni’de vücudunda aktif zehirler içerir. Zenillia longicauda lotus
corniculatus gibi cyanogenic bitkilerden beslenen Zygaena (kelebek) cinsi kelebeğinin
larvalarından beslenen Zenillia longicauda da olduğu gibi zehirli milk weed’den
beslenen

monarşi

vücudunda

aktif

kelebeği
zehirler
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cyanogenic bileşiklerin decostifikasyonunda aktif Rhodanese enzimi içerirler. Sadece
herbivorlar tarafından nadiren yenilen bazı bitki ürünleri predatörlere karşı savunmada
biriktirilir ve kusulur. Bu maddeler gerçek salgılar değildirler, fakat tecrit edilen
maddelerdirler.

1964, göstermiştir ki Dipronoid (Diprion sp.) çam ibrelerinden

elde ettiği reçineyi kullanır, bu reçineyi sindirim borusunun diverticula’sında biriktirir
ve ağızdan yapışkan küçük damla halinde onu tecrit eder (ayrı tutar). Bu madde
omurgalı predatörlere ve omurgasız predatörlere ve bu böceğin yumurta parazitlerine,
beslenmeye karşı bir isteksizlik oluşturur. Easner vd., 1971, çekirge Romolea
microptera’nın savunma salgısına katılan herbisit ile yayılmış olan ve püskürtülmüş
bitkiler
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beslenmesinden

kaynaklandığı

zannedilen

uzaklaştırıcı

bir
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keşfedilmiştir. Bu güvenilir bir şekilde göstermektedir ki, böcekler yapay veya doğal
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kullanabileceklerini göstermektedir.
Bu örnekler bitki niteliklerinin çoğunlukla beslenme zincirine etki sahibi olduklarını
göstermektedir. Bu kimyasal karmaşıklık karasal böcekler için vücut kokusu ekolojisini
özetleyen şekil 5.6’da gösterilen bir topluluktaki karşılıklı etkileşimlere arabuluculuk
etmektedir. Şekil 5.6’da birinci etkileşimde herbivorlar uçucu kimyasallar ile konukçu
bitkiye çekilirler. Parazitoidler de muhtemelen aynı bileşiklere tepki verirler. Ancak
herbivorlar tarafından konukçu bitkilerden sağlanmış olan zehirli kimyasallar aynı
zamanda düşmanlara karşı savunmada etkili olabilmektedir. Domates bitkisinde
tomatine düzeyinin artması domatesten beslenen helezitoden daha çok kendi
konukçusu Hyposeter eixiguae’da daha (siliktir) silicidir. Ama zehirli kimyasallar
yukarıda söz edildiği gibi Zenillia türü parazitoidlerde tecrit edildiğinde bu zehirli
kimyasallar dördüncü beslenme düzeyindeki türlere karşı etkili savunucular haline
gelirler.
Bitkilerin

fiziksel

özellikleri

aynı

zamanda

herbivor-düşman
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arabuluculuk etmektedir. Yapraklar üzerindeki Trichomnes düşmanların nerede daha
etkili olamayacakları noktaları predatör ve parazitoidlerin araştırma hızlarında da
yardımcı olabilmektedirler. Nispeten büyük galler herbivor düşmanlarına karşı, küçük
gallerden daha fazla koruma sağlarlar. Ekstra floral nektarlı galler parazit arılar
tarafından engellenen yaprak yiyici karıncalar tarafından engellenirler.

Monofagi ve Polifagi
Zehirli bitkilerden beslenmeye özelleşmenin bu kadar üstünlükleri varken niçin bazı
türler monafagus diğerleri polifagustur? Ayrıca bazı türler açıkçası niçin zararsız
konukçulardan beslenirler. Doğada verilen her bir problem için pek çok çözüm
mevcuttur. Evrimleşme süreci denilen pek çok olası çözüm yolunu güvence altına
almaktadır.

Bazı

türlerin

gen

havuzu,

gerekli

enzim

kombinasyonunu

oluşturamadığından güçlü bitki savunmalarını kıracak evrimsel gelişimsel şansa hiçbir
zaman sahip olmazlar. Öbür diğerleri de birkaç güçlü bitki kimyasalları ile ilgili
özelleşme geliştirirler. Bir diğerleri daha az zehirli birçok bitkiden yararlanmaya
genelleşme geliştirirler. Bunlar iki temel seçenek olarak görülmekte ve her ikisi böcek
(tarafına) kısmına oldukça külfetli bir sorumluluk yüklemektedir. Momofag türler
besinlerindeki zehirlerin üstesinden gelebilmek için çok büyük miktarlarda enzim
üretmeleri gerekir veya dipronoid testereli arıların durumlarında olduğu gibi depolama
mekanizmaları geliştirmeleri gerekir. Krieger vd., 1971, tezat olarak polifagus böcek
türleri

çoğunlukla

potansiyel

besinlerindeki

bitki
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çok
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düzenlemeleri ile ilgili olarak orta bağırsaklarında çok daha fazla karmaşık işlevli
mikrosomal oksidazların ürettiklerini göstermiştir.
Besin arama ile ilgili olarak, monofagus türler daha zor bir arama yapacaklardır. Ancak
bu tür bir böcek kendi aramasında ileri derecede özelleşmiş olabilecek ve başlatıcı
olarak bu kimyasal yapıcılara sahip olacaktır. Polifagus türler, daha fazla besin
kaynağına sahiptirler, onun işaret kimyasalları daha az ayırıcıdırlar veya bunlar daha
az miktarda üretilirler ve böcek besinlerindeki çeşitli kimyasalların herhangi birine
özelleşmek için gerekli gücü sergileyemez. Monofagus tür çoğunlukla besin kaynağını
diğer bir kaç türle paylaşmak zorunda kalırken, polifagus tür pek çok güçlü rakiplerle
karşılaşacaktır. Doğada bunların arasında tam bir kazanım içerisinde olanı yoktur ve
her uyumsal kazanım için çözüme götüren her bir yoldan daha çok bu üstünlüğün
kendi çıkarına kullanabilmenin doğru limitlerini oluşturur.
Monofagus ve polifagus beslenme stratejilerinin her ikisi de metabolik olarak külfetli
oldukları

açık

olarak

görülmektedir.

Bu
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yönlendirebilecek enerji miktarını azaltmaktadır. Bu neredeyse herbivorların besin
kaynağı kimyasal zehirler şeklinde bir çevresel direnç etmeni içeriğidir. Galiba zehirli
olmayan
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gösterecekler ve doğal besinlerden beslenenler besinlerin içerdiği çevresel direnci
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karşılaştırması ile bu faktör hesaplanabilir. Bazı evrimsel böcek uzanımları zehirli
bitkilerden beslenmeye uyum sağlıyorsa ve sıkça olduğu gibi ve bu zehirleri kullanmak

onların davranışlarının başlatıcısı oluyorsa, sonuç kimyasal olarak birbiriyle akraba, çok
iyi tanımlanmış topluluk bileşenleri her bir bitki dizisine uygun yegane böcek faunaları
ile sonuçlanacaktır. Bu zehirli bitki familyaları ile beslenen böcek faunası araştırmasını
çok

ilginç

kılmakta

ve

topluluk

organizasyonlarının

anlaşılmasını

çok

değerli

kılmaktadır.

Aposematik ve Hiposematik
Asclepiadeceae familyası “milk weeds” letal dozun yarısı omurgalı predatörler
tarafından alındığında kusturucu olan cardiyac glikozitler üreten bazı türleri içerir. Bu
glikozitleri üreten bazı türler içerir. Bu glikozitleri bünyesine alan herbivor böcekler için
önemli

bir

nokta

olmaktadır.

Çünkü

eğer

predatör

böcek

ölürse

predatör

populasyonunun bir aposematik türden beslenmeden kaçınmayı öğrenecek şansları da
kalmamış olurdu. Kuzey Amerika’nın ılıman kısmında, dört böcek takımı içerisinde
sürekli olarak Asclepiadeceae’den beslenen sadece çok küçük bir böcek grubu
mevcuttur (Tablo 5.1, Şekil 5.7). bunlardan biri dışında hepsi (all but one) bunların
hepsinin

kimyasal

olarak

korunduğunu

gösteren

aposematik

renklidirler.

Bu

açıklamaya tezat olarak Brower 1969, Kuzey Amerika’nın doğusunda beslenen monarşi
kelebeği

beslendiği

bitkiler

cardiyac

glikozitlerden

yoksun

olduğu

için

yenilenebilirliklerini açıklamıştır. Bununla birlikte Tuffey 1970, Brower tarafından
milkweed olarak söz edilen bu bitki türünün glikozit içerdiğini göstermiştir. Aposematic
coloriation (Aposematizm= uyarıcı renklenme) potansiyel predatörleri caydırıcı bir
hayvanda potansiyel predatörler caydırıcı olarak görev yapan göze çarpıcı işaretler
şeklinde uyarıcı renklenme

Lezzetlilik Spekturumu
Monarşi

kelebeği,Danaus

plexippus(Lepidoptera:

Nymphalidae:Danaidae

(milkweedbutterflies)) populasyonlarında,(yoktan) sıfırdan, kusmaya neden olacak
yeterli konsantrasyonlara kadar çok büyük bir glikozit içeriği varyasyonunu olduğu açık
olarak bilinmektedir. Böylece bu kelebeğin predatörleri için bir lezzetlilik spektueumu
mevcuttur. Sucutter ve Duffey 1972, milk weed’lerden beslenen aposematiklerde
cardiyac glikozitler bulmuş ve bu kimyasallar bu böceğin savunma salgılarında
katılmaktadırlar. Milk weedlere özelleşmiş Tetraopes spp. türleri gibi kınkanatlılarda
glikozitler içerirler. Asclepiase cinsi milkweedlerin büyük bir çoğunluğu cardiyak
glikozit içerdiği ve bu bitkilerden beslenen böceklerin çoğunluğunun bu zehirli
kimyasalları yutma (yeme) ve kullanmaya karşı korunduğu yukarıdaki çalışmalardan
anlaşılmaktadır.

Bitkilerin Karşı Saldırıları
Karışık işlevli oksidase (enzimi) aktivitesini inhibe eden pyrthrum çiçeğindeki sesamin
(susam yağı) üretimine daha önce değinilmişti. Daha yoğun bir bitki karşı tepkisi dizisi
Legümünasea bitki türlerinde muhtemelen legümünase tohumlarına yumurta koyan
Bruchid hortumlu böceğinin herbivor baskısına muhtemelen bir tepki olarak Janzen
1969 ve Center ve Jhonson 1974 fiziksel ve kimyasal savunmayı rapor etmişlerdir.
1-) Bazı türler, yumurtadan yeni çıkmış bir larva tarafından tohum kabuğu delindiğinde
zamk üretirler; bu (zamk) yumurta kitlesini dışarıya itebilir veya larvayı aşağıya itebilir
veya da hareketlerini zorlaştırabilir.
2-) Tohum kabukları dağılmış tohumlar tohum kabuğu duvarından içeriye girmekte
olan larvalardan sakınmak (kaçmak) için ve yumurta koyan dişiden kaçmak için yarılıp
açılabilir, parçalanabilir.
3-) Bazı türlerin tohumları çatlaklı yüzeyden yoksundurlar. Böylece pürüzsüz yüzeye
bazı bruchidler yumurtalarını yapıştıramazlar.
4-) Bazı türler kendi kendine açılmayan tohum kabuğuna sahiptirler, böylece sadece
açılmış tohumlara yumurta koyan türler tohumdan uzak tutulurlar.
5-) Bazı türler tohum kabuğu açıldığında şişen ve tutturulan yumurtayıuzaklaştıran
tohum yüzeylerinde bir materyal katmanına sahiptirler.
6-) Pek çok tür alkaloidler, sabunlar, pentoz şekerler ve serbest aminoasitler gibi
zehirli veya halojenik bileşiklere sahiptirler.
7-) Bazıları fasulyenin bruchidler tarafından sindirilmesini son derece güç güçleştiren
endopeptidase inhibitörlerce zengindirler.
9-) Acacica tohumlarında olgunlaşmamış tohumlar yıl boyunca küçük olarak kalırlar ve
tam yayılma öncesi çok ani bir gelişme ile olgunluğa erişirler.
10-) Bir Casua türünde tohumlar bir Brucidi olgunlaştıramayacak kadar incedirler.
11-) Yapraklı pek çok yabani Legümünaselerde tohumlar, içlerinde Brucidlerin
erginleşemeyecek kadar küçüktürler. Canset, Mitchell 1977, Johnson ve Slobodchikoff
1979, Johnson 1981, diğer örnekleri de doğrulamaktadır.
Yukarıdaki listede görüldüğü gibi predasyondan sakınmanın bir yolu tohum veya
meyvelerin hızlı saçılmaları tohum uzmanları tarafından büyük oranda tohumlara
özelleşmiş

türlerin

besin

bulmada

daha

büyük

sorunlarla

karşılaşmalarıyla

sonuçlanmaktadır. Bitkiler arasında çok sayıdaki tohum dağıtma mekanizmaları
açıkçası bu amacı sağlamaktadırlar. Rüzgarla yayılmaya uyum sağlama ve hayvanlara

tutulmanın çok çeşitli şekilleri mevcuttur. Hayvanlar tohum ve meyveleri ağız veya
sindirim sisteminde taşırlar ve tohum ve meyve kabuğunun lezzetli kısımlarını yerler
ve tohumları yayarlar ve tohumlar küçük memeliler hasat karıncaları ve odun
karıncaları veya tohum saklayan kın kanatlılar tarafından gömülürler. Bazı tohumlar
hayvanların sindirim sisteminden geçerek çimlenme engelini giderirler. Bu üstünlükler
lezzetli bir meyvenin üretiminin bedeli olarak sağlanabilmektedir. Tohumlar ne kadar
hızlı yayılırsa bu tohumlardan predasyonların yararlanması o kadar az olur. Canzen
1971 tarafından öne sürülen bir kural tohumların ayakta kalma olasılıklarının tohum
yoluyla ilişkisini gözlemlemektedir. Hayatta kalmanın muhtemel olduğu durumda ata
ile yeni döl arasındaki mesafe en düşük uzaklıktadır. Böylece eğer bir tür tohumları
yararlanabilir olmaktan çıkaracak etkili bir yayılma mekanizması geliştirememiş ise
geriye kalan yegane seçenek onları çok lezzetsiz veya çok küçük yapmadır.

Bitki Görünebilirliği Hipotezi
Kimyasallar ile sağlanan bitki savunmasının iki farklı temel çeşidi bu bölümde daha
önceden açıklanmış ve Fenny 1975, 1976, 1992 ve Rhoades ve Cates 1976 tarafından
hatırlatılmış.

Fenny

1976’nın

terminolojisi

ve

argümanları

(delilleri)

burada

kullanılmıştır. Meşe yapraklarının taze halde % 2.4 oranında tanen içerdikleri ve
gelişmiş yaprakların bu oranın % 5 veya daha üzerinde olduğu görülmüştür.
Tanenlerin savunucu etkilerinin dozaja bağlı olduğu böylece tanen konsantrasyonunun
yükselmesi

larval

inhibitasyonu

arttırmakta

(larvaların

gelişmesini

durdurmayı

arttırmaktadır) çünkü yaşlı meşe yapraklarında sindirimi azaltıcı kimyasalların oransal
olarak yüksek olmasındandır. Tanenler böcekler karşı nicel engeller (doza bağlı) olarak
rol oynarlar ve tanen bakımından zengin bitkilerle beslenmeyi alışkanlık haline getiren
böcekler üzerinde etkili olurlar.
Tezat olarak Cruciferlerin en büyük kimyasal savunucuları oransal olarak düşük
konsantrasyonlarda bulunan hardal yağlarıdır. Briceae nigra’da Allylglucosinolas
yaprakların yaş ağırlığının sadece % 0.18’i -% 66’sı ile temsil edilir. Ancak bu oran
nonspesifik (bitkiye özelleşmemiş) herbivorun bu bitkiden yararlanmasını yeterince
belirgin

olarak

azaltabilir

veya

onları

öldürebilir.

Bununla

birlikte

Cruciferlere

özelleşmiş herbivorlar için bu kimyasal maddeler büyüme üzerinde herhangi bir
inhibitör etkileri yoktur ve etkide doza bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır. Tanenler
tüm böceklere karşı etkili görünmekle birlikte, hardal yağları bazı türler ve onlara karşı
zehirliliğin üstesinden gelme uyumuna sahip olmakla birlikte, sadece uyuma sahip
olmayan herbivorlara karşı etkilidirler. Bu nedenle hardal yağı gibi kimyasallar herbivor
saldırılarına karşı nitel bariyerler olarak davranırlar. Bu birbirine tezat modları, farklı
ekolojik süksesyon evrelerinde ortaya çıkmaktadır. Tüm herbivorlara karşı etkili olan

nicel savunma saf meşcere oluşturma eğiliminde olan veya uzun bir zaman dönemi
içerisinde nispeten düşük çeşitlilikteki meşcereleri oluşturma eğiliminde olan son
dönem süksesyon bitkilerinde etkili olabilmektedir. Bu bitkiler ekolojik zamanda
herbivorlar

tarafından

geçici

(gidici)

olarak

bulunmaktadırlar

veya bu

bitkiler

herbivorlara açıktırlar. Böylece yüksek derecede uyumlu az çok genel etkili kimyasal
savunma da nispeten çok yüksek oranda yarar sağlayıcı olduklarından yüksek oranda
uyumludurlar. Uzun bir generasyon süresi ile bu tür yüksek savunma bedeli birkaç
gelişme mevsimi boyunca arttırılabilen üreme enerjisinden dolayı kazançlı değildir.
Özelleşmiş türlerin çok kısa generasyon sürelerinden dolayı nitel savunma değerini
ciddi bir biçimde sınırlandırmaktadır ve konukçu bitki ile akraba çok geniş populasyon
büyüklükleri hızlı bir şekilde karşı uyum geliştirebilir. Böylece populasyonda yeni
savunma yolları yakınlaşacaktır. Nitel savunmalar özelleşmiş herbivorlara karşı etkili
olamamaktadır., ama ekolojik süksesyonun erken evrelerinde tipik bitkilerindeki
bileşikler etkili olabilmektedir. Pek çoğu Crucifer olan bu bitkiler kısa ömürlü,
sömürülen, hızlı büyümeye uyum sağlamış, erken olgunlaşan ve yer veya zamanda
etkili

dağılımları

olanlardır.

Böylece

uzmanlaşmış

herbivorlara

karşı

en

etkili

savunmaları zaman ve mekandan kaçıcı olarak ortaya çıkarlar. Bu bitkiler nispeten
bunlara

özelleşmiş

böceklere

bulunmaları

bakımından

zordur

veya

özelleşmiş

böceklere karşı korunmaktadırlar.
Fenny 1976, ekolojik süksesyonda görülen kimyasal savunma modelinin herbivorların
hayat dönemleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu işaret etmektedir.
Süksesyonun erken dönemdeki çok miktardaki tüketilebilecek materyal yüksek oranda
besleyicidir fakat nitel olarak korunmuştur. Bu nedenle herbivorlar nitel savunmanın
üstesinden gelebilmek için spesifik enzimlerle uyum sağlamak zorundadırlar. Konukçu
bitkinin herbivorlar tarafında bulunması için karmaşık metotlar geliştirirler. Ancak bu
bitkilerin keşfedilmesi herbivorların hızlı büyüme ve üremesine müsaade eder. Böylece
kısa ömürlü bitkiler bunlardan yararlanan böcekler kısa ömürlü bir R seçilmiş hayat
dönemine kabul ettirirler veya izin verirler.
Süksesyonun son döneminde herbivorlar tarafından tüketilecek bitkisel materyal
kantitatif (nicel) olarak korunmaktadır. Herbivorlarda seçilmiş savunma baskısı yüksek
olacaktır.

Süksesyonun

erken

dönemlerinkinden

daha

çok

k

seçilmiş

olarak

yapmaktadır. Herbivorların kendi düşmanlarına görünmeleri bitkilerin görünmesi veya
bu bölümde daha önce değerlendirilen 3 düzeyli beslenme düzeyi
mekanizmaları

ve

bitkilerin

görünebilirliği

tarafından

, ilgili savunma

etkilenmektedir.

Fenny,

kelebekler arasında bir karşılaştırma yapmaktadır: Kaplan kırlangıç kuyruğuPapilio
gnaglaucus larvaları ağaçla beslenmekte ve yavaş gelişmektedir ve siyah kırlangıç
kuyruklu Papilio polyxenes larvaları otlardan beslenmekte ve hızlı gelişmektedirler. 1.

tür Papilio gnaglaucus akrabalarında bulunmayan bazı düşman karşıtı adaptasyonlar
gösterir.
1-) Larvaları genç yılanları şeklinde taklit etmiştir. Bunun predatörü olan ötücü kuşlar
merkez veya Güney Amerika’da kışladıklarından bundan sakınmayı öğrenmişlerdir.
2-) İçinde dinlendikleri bir yaprak yumağı (topu) oluştururlar. İnzivaya çekilirler.
3-) Kısmen tüketilmiş yaprakların petiollerini çiğnenen ve böylece potansiyel vücut
kokusu sinyallerini predatör ve parazitoidlerinden uzak tutarlar. Yaprak kesme
davranışlarının gerçek uyum değeri ayrıntılı araştırmalara gerek duyulmaktadır.
Parazitoidler ve diğer karnivorlar zarar görmüş bitki kısımlarını ve ağız salgı bezleri
salgılarını ve ağaçların yenen yapraklarının kimyasallarını kullanırlar.

Tanenlerin Rolü
Bitki

herbivor

karşılıklı

etkileşimlerinin

anlaşılmasının

ilerletilmesinde

yukarıda

sıralanan modellerin benimsenmesi (onaylanması) önemli olmaktadır, ancak mevcut
durum

ilk

görüldüğü

kadar

anlaşılır

değildir.

Foxtiller

ve

Macaules

1977,

yapraklarındaki yoğunlaşmış tanen konsantrasyon düzeyleri yaprak kuru ağırlığının %
4, % 7 ve % 12’sine ulaşmasına karşı Avustralya’daki üç Eucaliptus türünün yaprak
yiyicisi böceklerin saldırısına uğradığını bulmuşlardır ve tanen konsantrasyonunun azot
kullanım yeterliliğine hiçbir etkisi olmamaktadır. Bu klimaks orman ağacı türlerinde,
tanenler nicel savunucular olarak davranmamaktadırlar. Önemli tür içi varyasyonu
olan Eucaliptus mannifera ağacında yaprak kuru ağırlığının % 33’üne erişecek
derecede genç yapraklar çok yüksek yoğunlukta tanen konsantrasyonu içermekle
birlikte, yaprak yiyicilerinden geçici olarak kurtulabilmiş değillerdir. Çekirgelerde besin
maddesi olarak yaklaşık % 20 oranında tanen kullanılan denemelerde bazı problemler
ortaya çıkmıştır. Dört çekirge türünde besinlerindeki yoğunlaştırılmış tanenin hayatta
kalmaları, gelişmeleri, besin maddesi tüketimleri, sindirimleri ve sindirilmiş besinlerin
kendilerine özgü bileşiklere dönüştürmelerinde herhangi bir etkiye sahip olmamıştır.
Yalnızca bir türde % 20 hidrolize olabilir tanenin bir orta bağırsak epitelinde zarar
meydana getiren bir zıt (ters) etkisi görülmüştür. Bazı herbivorlar çok genel anlamda
nicel savunucular olarak ele alınamayacak yüksek konsantrasyonlu tanenli besinleri
etkili bir şekilde kullanabilirler. Bernays 1978, böceklerin gelişimlerinin başında
tanenlere uyum sağladıkları bitkilerdeki tanenlerin öncelikle (birincil olarak) diğer
nedenlerle var oldukları sonucuna varmıştır. Bernays 1978-1981, hidrolize olabilir
tanen tannic asidin etkisinin sindirimi yavaşlatıcı etkisinden daha çok zehirli olduğunu
bulmuştur ve bazı hidrolize olabilir tanenlerin bazı herbivor türler için beslenmeyi
uyarıcılar olarak etki gösterdiğine işaret etmektedir. İşlevi belirleyen yapıyı sav olarak

Zucker 1983, yoğunlaşmış tanenlerde bulunan çok benzer yapıların genel amaçlı
savunuculara olarak işlevleri ortaya koyabildiğini ancak hidrolize olabilir tanenlerin,
yapısal olarak çok büyük çeşitlilik gösterdikleri ve bir özgün proteine bağlı her bir
tanenin çok yüksek oranda spesifik savunucularda olabildikleri göstermiştir. Böcek
beslenme

ekolojisi

üzerindeki

derlemelerinde,

Scriber

Slansky

(1981)

ağaç

yapraklarının çoğunlukla yılın aynı vaktinde yapraklı bitkilerden daha az su ve azot
içeriğine sahip olduklarını göstermişlerdir ve bu maddelerin konsantrasyonlarının yıl
boyunca hızlı bir şekilde azaldığını da göstermiştir. Bu nedenle besinin su ve azot
içeriği kimyasal savunma kadar önemli olabilmektedir. Bununla birlikte Fenny 1976;
Rhodes ve Cates 1976 tarafından kabul gören genel model öğeleri böceklerde en
yüksek oransal gelişimin taze yaprakla beslenen Lepidopteralarda görüldüğü ve ağaç
yapraklarıyla beslenen Coleopteralarda en düşük olduğu çok güçlü bir şekilde ortaya
konulmaktadır. Bu konu üzerinde geliştirilen literatür gelecekte geniş olacaktır (merak
uyandıracaktır).
Bitkilerin kökensel olarak farklı dağılım modelleri geliştirdikleri ve farklı türde
kimyasallar içerdikleri gerçeği, herbivorların konukçu seçiminin farklı türlerine ve farklı
beslenme stratejilerine gereksinim duyduklarına işaret etmektedir. Cogan 1967, 4’ü
burada tartışılan 6 genel tip altında kategorize etmiştir.

BÖCEKLERİN KONUKÇU KEŞFİ
Nitel savunuculu süksesyonun başlangıcındaki bitkiler özel bir koku -bitki gövdesinin
kokusu-kimyasal labirentle araştırılabilecek özel bir koku herbivorlar için özgün bir
ipucu sunar. Cogan 2 modeli bu durumu kapsamaktadır. 1.’si model 4: yumurta
koymak için konukçu bulmanın yönlendirmeyle ilgili ergin dişiler koku eğilimlerine
doğru konukçu bitkiye uçarlar. Kokunun kimyasal alıcılarla temas etmesi bitkilerin
arasında etkin bir ayırt etmeye izin verir, böylece yumurtalar en uygun konukçu
bitkiye

bırakılır.

Larvalar

daha

az

ayırıcıdırlar

beslenme

uzaklaştırıcılarından

(engelleyicilerinden) yoksun pek çok bitkide beslenebilirler. Solanaceaelerde yaşayan
böcekler, patates böceği Leptinotarsa decemlianeata, Manduca sexta ve Lema
trilineata gibi bu modelde tipik olanlardır. Yumurta koyacak dişiler Solanecea
bitkilerine veya belirli bir tür alkolaidle karakterize edilen bu familya içindeki gruplara
yüksek oranda özelleşmişlerdir. Lematrilineata turupanea alkoloidi içeren Datura physo
türlerine yumurta koyar. Bununla birlikte larvaları pek çok bitki familyasından
beslenebilirler. Manduca sexta’nın birinci (I) dönem larvaları Scrophulariaceae,
Brassicacea

veya

Cruciferae,

Mgraceae,

Plantagineae

ve

Fabaceae

veya

Legüminoceae. Bu türlerin özelleşmesi uygu konukçu bitkileri bulma ve kabul
etmesinde kimyasal işaretlerin dar bir kuşağının dişi tarafından kullanılmasının önemi

ile ancak sürdürülebildiği görülmektedir. Cogan’ın model 5’i: yumurta koyma ve
beslenme için konukçu bulma benzer bir durumla bağlantılı olarak çok yüksek oranda
seçicidir. = Burada konukçu bitki seçiminin biyokimyasal temeli ergin ve larvalar için
aynıdır. Erginler için özel çekiciler, yumurta koyma uyarıcıları ve beslenme uyarıcıları
konukçu bitkilerde mevcuttur. Brassicaceae ve Cruciferae’nin herbivorlerı bu tür
kimyasal yol göstericilere tepki verirler, Hardal yağı çekici olarak, yumurta koymayı
uyarıcı özgün herbivorlar için beslenmeyi uyarıcı çekiciler olarak, ancak özelleşmemiş
böceklere karşıda uzaklaştırıcı olarak rol oynar. Cogan’ın işaret ettiği bu konukçu
bulma stratejisinin başarısı özelleşmiş Diptera, Lepidoptera, Coleoptera, Homoptera’da
bulunan temsilcileri, Cruciferler takımlarında bir temsilcileri bulunan geniş bir böcek
çeşitliliği tarafından yansıtılmaktadır.
Klimaks topluluklarının herbivorları konukçu bitkinin araştırılmasında bu ayırt edici
kimyasal ipuçlarından (izleme maddelerinden) çoğunlukla yoksundurlar ve bunlar
savunmada bir rol oynayan: yüksek tanen içeriği, düşük azot veya diğer besinler
düşük su ve yüksek lignin ve dayanıklılık gibi 1.’cil veya 2.’cil çok güçlü birleştirici
karakteristiklerde yüz yüze gelebilirler. Model 4 ve 5 bu durumlar altında etkili
olmayabilir ancak problemin dikkatlice incelenmesi sade, yalın olabilmektedir. Uygun
konukçu bitkiler çoğunlukla kısa hayat döngülü herbivorların kimyasal alıcıları ile
temasında hızlı bir şekilde test edilmesi ile yumurta koymak için birkaç alternatif
bitkinin ve pupadan erginlerin çıktığı yerde çoğunlukla bol olarak bulunmaktadır.
Gerekli olduğunda uzaktaki konukçu bitkilerin bulunması düşey şekiller veya da derin
gölgeler gibi görsel ipuçları olabilmektedir. Bazı kimyasallar kısa mesafe içerisinde
çekiciler olarak görev yapabilirler. Elma kurdu Rhogoletis pomolella’ya ve muhtemelen
kabuk böceklerine karşı uygulanabilir görülmektedir.
Herbivorlarda Özelleşme
Fenny tarafından ileri sürülen bitkilerde savunma modelleri ve Cogan tarafından
tanımlanan bitki seleksiyon modelleri erken süksesyonal herbivorların, ortalama olarak
geç
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bulunmuştur. Çeşitli kaynaklardan sadece bir familyanın bitki bireylerinden beslenen
çeşitli Lepitoptera taksonlu türlerinin sayılarını ve birden çok familyaya ait bitkilerden
beslenen çeşitli Lepidoptera taksonu türlerinin sayılarının her ikisinin konukçularının
odunsu ve otsu olmasına göre ilişki içinde oldukları ilişkisine dayandırılmıştır. Bu
familyaya karşı birden çok familyaya karşı gelecek odunsu bitkilere karşı otsu bitkilerin
2x2’lik olasılık tablolarını oluşturmuştur. Bu familyaya karşılık odunsu ve otsu, çok
familyaya karşılık odunsu ve otsu (Tablo var). Otsu bitkilerin büyük bir çoğunluğunun

erken süksesyonal oldukları böylece geç süksesyonal herbivorlara karşı erken
süksesyonalların özelleşme derecesi arasındadır. Test edilen 7 durumda özelleşme
gösterenlerin erken süksesyonal bitkiler içinde beklenenden daha yaygın oldukları ve
geç süksesyonal bitkilerde beklenenden daha az yaygın olmuşlardır. Futuysma 1976,
bu modelin olası en iyi açıklamasının kimyasal savunmanın erken süksesyonal türlerde
geç süksesyonal türlerden daha çeşitli olabileceğini, ki bu durumda Fenny 1976’da
dikkat çekmiştir. (önermiştir). Birincil olarak odunsudan 13 bitki familyası ile, birincil
olarak otsu olan 13 bitki familyasının karşılaştırması tanen içeren fenolikler dışında,
kimyasal savunma materyalinin 8 büyük türünün daha büyük sıklıkta otsu bitkilerde
temsil edildiğini göstermiştir. Kimyasal savunucu türlerinin bir listesi bu kimyasalları
odunsu bitkileri ve otsu bitkilerini de içeren toplam 13 familya yüzdeleri sırasıyla,
Fenolikler %85, %38; Quinonlar %38, %69; Sopaninler %8, %46; Alkoloidler %23,
%77 Cyanogenic glikozitler %23, %38; Kumarin glikozitler %23, %38; Asetilenler
%0, %23 ve Sülfür bileşikleri %0, %23’dür.
Bitki belirleme hipotezi ile tahmin edilen genel eğilimleri desteklese de, odunsu bitkiler
üzerinde oldukça özelleşmiş pek çok türün olduğu da açıktır. (Tablo 5.2’de %68).
Odunsu türler içinde çok genel savunucu olan tanenlere rağmen dar bir besin listesi
için seçici faktörlerin olduğu son derece açıktır. Bu faktörler tablodaki listede görüldüğü
gibi pek çok odunsu bitkinin zehir içeriği zehirli kimyasalları Zucker 1983 tarafından da
gösterilen yüksek derecede özelleşmiş hidrolize olabilir tanenleri içerir.

