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ÖZET
1994-2009 yıllarında Hirkan Milli Parkının erazisindeki bitkilerle yeşil palıd yarpaqbükeni (Tortricidae:
Tortrix viridana L.) arasindakı trofik ilişkilerin incelenmesi ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Milli Parka ait 21
bitki türü üzerinde yapılan araştırmalarda Tortrix viridana zararlısının bu bitkilerden 7 cinse ait 12 bitki türü
(Quercus sp., Quercus castaneifolia C.A.Mey., Tilia sp., Zelkova carpinifolia C.Koch., Mespilus sp., Ulmus
suberosa (=carpinifolia) Rupp. Ex Suckow, Parrotia persica C.A.Mey., Cydonia Mil., Crataegus sp., Caprinus
caucasica A.Grossh., Populus hyrcana A.Grossh., Alnus barbata C.A.M.) ile trofik ilişkilerinin olduğu tesbit
edilmişdir. T.viridana-nın 12 tür besleyici bitkiden 6 türü relikt ve andemik bitkilerdir. Zararlı başlıca olarak
Q.castaneifolia, Z.carpinifolia, U.suberosa ve P.persica bitki türlerine daha ciddi zarar dokundurmaktadır. Bu
bitkiler üzerinde T.viridana yaprakpükeni yumurtadan imagoya kadar tüm gelişme dönemlerini geçirmişdir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Hirkan Milli Parkı, yaprakbüken, Tortrix viridana, trofik iliskiler

TROPHİC RELATİONS OF TORTRİX VIRIDANA L.
(LEPİDOPTERA: TORTRİCİDAE) İN THE HYRKAN NATİONAL PARK
OF THE LENKORAN ZONE OF AZERBAİJAN
Sheyda MAHARRAMOVA
ABSTRACT
Researches on trophic relations of green leaf roller (Tortricidae: Tortrix viridana L.) were conducted
in the Hyrkan National Park within 1994-2009. As a result of researches conducted on 21 plant species it was
revealed that the green leaf roller has trophic relations with 12 plant species belonging to 7 genera (Quercus
sp., Quercus castaneifolia C.A.Mey., Tilia sp., Zelkova carpinifolia C.Koch., Mespilus sp., Ulmus suberosa
(=carpinifolia) Rupp. Ex Suckow, Parrotia persica C.A.Mey., Cydonia Mil., Crataegus sp., Caprinus caucasica
A.Grossh., Populus hyrcana A.Grossh., Alnus barbata C.A.M.). From them 6 species are relicts and endemics.
Q.castaneifolia, Z.carpinifolia, U.suberosa ve P.persica are the plants most surrefing from this pest. It spent
its development from egg to imago on these trees.
Key Words: Azerbaijan, Hirkan National Park, leaf roller, Tortrix viridana, trophic relation

GİRİŞ
Yarpakpükenler
(Lepidoptera:
Tortricidae)
Microlepidoptera-nın
büyük
familyalarından biri olmakla dünyada 9000-den fazla belirtilmiş türü kendinde bir araya
getirir (Brown, 2005). Onlar özellikle polifag ve oligofag türlerdir. Bu familyanın ekseriya
türleri tırtıl döneminde besleyici bitkilerin yarpaklarını çeşitli biçimlerde sigara gibi sarmalar
ve ağlarla birbirine yapıştırır, bu yüzden de onlara “yaprakpüken” denilir. Tırtıllar
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sarmalanmış yarpakları gerek gida, gerekse de yırtıcılardan (özellikle kuşlardan) korumak
amacı ile sığınak olarak kullanır.
Azerbaycanda yarpakpüken türleri ile ilgili araştırmalar ilk defa Bogaçev (1951),
sonralar ise Ahundova-Tuayeva (1960), Abdullayeva (1988, 1990), Maharramova (2008,
2006, 2003) tarafından yapılmıştır. Halen Azerbaycan direyinde yarpakpükenler 200-den
fazla türü ile temsil edilirler (Abdullayeva, 1990).
Tortricidae familyasından olan Tortrix viridana L. (Lepidoptera, Tortricidae) türü
Avrupada, Kuzeydoğu Afrika ve Küçük Asyada ormanlara zarar veren palearktik türdür.
Bu tür once bitkinin yeni açılmış uç yaprakları ile beslenir ve orada gida yetersizliği
duyduğunda daha sonar ağacın aşağı kısımlarında yapraklarla da beslenmeye başlar ve
bazen ağacın yapraklarını tamamen mehvedebilir. Sonuçta bitki büyüme özelliğini
kaybeder ve bunun yanısıra meşe ağacının verimini olumsuz etkiler.
Bu zararlının ormanlarda yaygınlaşmasına, biyolojisine ait notlara edebiyatlarda sık
raslanılır. Edebi kaynaklarda T.viridana trofik ilişkileri ile çeşitli mülahazlara raslanılır, çoğu
kaynaklarda zararlının yalnız meşe ağacı cinsinin bir türü ile beslenecek kesin monofag
olduğu, bazı kaynaklarda ise Quercus cinsine ait birkaç türle beslenerek oligofag olduğu
gösterilmektedir. Зерова vd. (1989) T.viridana eski SSCB-nin Avrupa kısmında monofag
ve bazı hallerde dar oligofag olmakla 3 tür meşe ağacı ile (Quercus robur L., Q.pubescens
Willd., Q.petraea Liebl.) beslendiğini vurguluyorsa, çoğu müellifler ise T.viridana türünün
kesinlikle monofag (Rayxxolf-Rim (2002) vd.; Abdullayeva (1990); Lozovoy (1965))
oldugunu onaylıyorlar. Bazıları T.viridana-nın küçük yaşlı tırtıl döneminde yalnız meşe
ağacı bitkisi ile beslenerek sonradan büyük yaşlı tırtıl dönemine ulaşınca ıhlamur,
akçaağaç, kızılağaç ve b. bitkilerle de beslenmesinin mümkün olduğunu gösterirler
(Vorontsov, 1967).
Azerbaycanda T.viridana türünün trofik ilişkilerine hasredilmiş araştırmamızda
amac bu zararlı böceğin Hirkan Milli Parkı ve ona bitişik arazilerde beslenmesini, gida
seçimini etkileyen faktörler, gida bitkilerine bağlı olarak onun biyolojik göstergelerinde
vuku bulan değişiklikleri, gelişmesini olumsuz ve olumlu etkileyen nedenleri araştırmaktır.
YÖNTEM
Araştırmalar 1994-2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları Milli
Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları her yılın MartEkim aylarında Lenkeran, Astara ve Masallı illerinin orman alanlarında, koruyucu
bölgelerde ve özellikle de Hirkan Milli Parkı arazisinde sürdürülmüştür. Doğada 21 bitki
türü gözetlenmiştir. Doğadan T.viridana tırtıl ve pup dönemine ait örnek toplanarak
laboratuvarda gelişmeleri sona kadar izlenmiştir. Örneklerin toplanması ve işlenmesi genel
olarak kabul edilmiş yöntemler gereğince gerçekleştirilmiştir (Fasulati, 1971).
T.viridana-nın beslendiği birkaç tür bitkide (her bitki türüne ait 5 örnekte) zarar
verme haddi hesaplanmıştır. Bunun için zedelenme derecesi 5 puanlık kadranla
belirtilmiştir:
1 puan – yaprakların % 10’u zedelenmiş;
2 puan – yaprakların % 11-25’i zedelenmiş;
3 puan – yaprakların % 26-50’si zedelenmiş;
4 puan – yaprakların % 51-75’i zedelenmiş;
5 puan – yaprakların % 76-dan fazlası zedelenmiştir (Buluhto, 2002).
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Gida bitkisinin zararlının yumurta verimini etkilemesinin belirlenmesi için ayrı ayrı
bitkilerle beslenmiş T.viridana olgun dişi fertlerin (aşağı yukarı 5 örnek) karıncığı
yarılmakla yumurtaları hesaplanmış ve her bir bitki için ortalama potensiyel verim
belirlenmiştir.
Araştırma arazisi
Azerbaycanın Lenkeran bölgesindeki Hirkan Milli Parkı deniz seviyyesinden -21,4 ve
1816 m yükseklik arasında 21435 hektar araziyi kapsamaktadır. Milli Parkda III devre (36
ağaç ve çalı) ve IV devre ait (yaklaşık 45 tür) relikt ve andemik bitki türleri de dahil 1409
bitki türü korünmaktadır. Burada çoğunluğu Quercus castaneifolia C.A.Mey., Zelkova
carpinifolia C.Koch., Ulmus suberosa (=carpinifolia) Rupp. Ex Suckow, Parrotia persica
C.A.Mey., Carpinus caucasica A.Grossh., Populus hyrcana A.Grossh. ve diğer bitkilerden
oluşan karışık ormanlar teşkil eder. Diğer araştırma arazileri de benzeri bitki örtüsüne
sahiptirler.
Araştırmalar deniz seviyesinden -21,4 m – 450 m yuksekliye kadar arazilerde ova
ve aşağı dağ kuşağını kapsayan ormanlarda yapılmıştır. Gözetlemeler Milli Parkın kenar –
ana yola yakın arazilerinden ormanın 6-7 km derinliğine kadar arazilerini kapsamıştır.
BULGULAR
1994-2009 yıllarında Hirkan Milli Parkının arazisindeki bitkilerle yeşil meşe ağacı
yaprakpükeni (Tortricidae: Tortrix viridana L.) arasındakı trofik ilişkilerin incelenmesi ile
ilgili araştırmalar yapılmıştır.
Gida bitkileri hakkında
Milli Parka ait 21 bitki türü üzerinde yapılan araştırmalarda T.viridana zararlı
böceğinin bu bitkilerden 7 cinse ait 12 bitki türü (Quercus sp., Quercus castaneifolia
C.A.Mey., Tilia sp., Zelkova carpinifolia C.Koch., Mespilus sp., Ulmus suberosa
(=carpinifolia) Rupp. Ex Suckow, Parrotia persica C.A.Mey., Cydonia Mil., Crataegus sp.,
Caprinus caucasica A.Grossh., Populus hyrcana A.Grossh., Alnus barbata C.A.M.) ile trofik
ilişkilerinin olduğu tesbit edilmiştir. Diğer bitkiler üzerinde T.viridana-nın hiçbir gelişme
dönemine rastlanmamıştır (tablo 1).
T.viridana-nın 12 tür besleyici bitkiden 6 türü relikt ve andemik bitkilerdir. Zararlı
genel olarak Q.castaneifolia, Z.carpinifolia, U.suberosa, P.persica bitki türlerine daha ciddi
zarar vermektedir. Bu bitkiler üzerinde T.viridana yaprakpükeni yumurtadan imagoya
kadar tüm gelişme dönemini geçirmiştir. Zarar verme haddinin yüksek olduğu araziler ana
yola yakın olan arazilerdir.
Milli Parkın ana yola yakın arazilerinde T.viridana-nın daha geniş yayılmış olması ve
ciddi zarar vermesi gözetlenmiştir.
Genellikle, otomobillerin havaya bırakılan qazlarla kirlenmiş havadan azot oksidin
udulması sonucu yol kenarında biten bitkiler daha çok miktarda çözülen azota sahip olur.
Azotun yüksek miktarı bitkileri haşeratlar için daha çekici ve gida bakımından daha değerli
olur (New Sci., 1981). Ormanın derinliğine doğru zararlının azınlık oluşturduğu görülebilir.
Milli Parkın yol kenarı arazisinde en çok zarar Q.castaneifolia, Z. carpinifolia, U.suberosa,
P.persica, Carpinus caucasica bitkilerine dokunmuştur.
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Tablo 1:T.viridana-nın araştırma arazisindeki bitkilerle karşılıklı ilişkisi

Üzerinde araştırma yapılan bitki türleri
Acaraceae
1. Acer hyrcanum Fisch.et C.A.Mey.
Betulaceae
2. Alnus barbata C.A.Mey.
3. A.subcordata C.A.Mey.
4. Carpinus caucasica A.Grossh.
Fabaceae
5. Gleditsia caspia Desp.
6. Robina pseudoacacia L.
Fagaceae
7. Fagus Lipsky.
8. Quercus castaneifolia C.A.Mey.
9. Quercus sp.
Hamamelidaceae
10. Parrotia persica (D.C.) C.A.Mey.
Oleacea
11. Fraxinus L.
Rosaceae
12. Cydonia Mil.
13. Crataegus L.
14. Malus L.
15. Mespilus Z.
16. Rubus L.
Salicaceae
17. Populus hyrcana A.Grossh.
18. Salix Kusnetzowii Zaksch.
Tiliaceae
19. Tilia L.
Ulmaceae Mirb.
20. Zelkova carpinifolia C.Koch.
21. Ulmus suberosa (=carpinifolia) Rupp. et Suckow
Toplam: 21

T.viridana ile gida ilişkisi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12

T.viridana-nın qidasını oluşturan bitkilerin bulunduğu arazilerin de zararlının
beslenmesinde büyük önemi vardır.
T.viridana – ışıkcıl ve sıcakcıl türdür. T.viridana-nın ova ormanlarda arealı daha
geniştir, aşağı dağ kuşağına kalktığında arealı küçülür. Bu yüzden deniz seviyesi ile
kıyaslamada deniz seviyesinden aşağı arazilerde nem nisbetinin bol olması ve sıcaklığın ve
işığın az olması zararlının burada yaygınlaşmasını engellemiştır (deniz seviyasinden 21,4m-den deniz seviyesi yüksekliyine kadar ormanlarda), deniz seviyesine beraber –
deniz seviyesinden 200 m yüksükliğe kadar araziye T.viridana-nın arealı çok geniştir. Deniz
seviyesinden 250-300 m yükseklikte arealı zaman-zaman kısılır, deniz seviyesinden 350400 m yüksüklikteki arazilerde ve ormanın derinliğine doğru (aşağı yukarı 6-7 km) artık
zararlının gidasını oluşturan bitkilerin geniş yayılmış olmasına rağmen Tortrix viridana-ya
raslanmıyor.
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Fakat edebi kaynaklarda Tortrix viridana türünün monofag ve ya oligofag tür kibi
gosterilmesine rağmen Hirkan Milli Parkında 1994-2009 yıllarında yapılan araştırmalarda
zararlının 7 cinse ait 12 bitki türü (Quercus sp., Q.castaneifolia, Tilia sp., Z.carpinifolia,
Mespilus sp., U.suberosa, P.persica, Cydonia Mil., Crataegus sp., C.caucasica, P.hyrcana,
A.barbata) ile trofik ilişkileri mevcut olduğundan zararlının Azerbaycan ortamında monofag
ve ya oligofag olmadığı söylenilebilir. T.viridana-nın 12 tür besleyici bitkiden 6 türü relikt
ve andemik bitkiler, diğer tür bitkiler ise Kafkasyanın dıger arazilerinde de rastlanan
bitkilerdir.
Zararlının diğer bitkilerle beslenmemesi bu bitkilerin T.viridana-nın gidası için kesin
yararlı olmaması ile açıklanır ve bu da bitkilerin kimyasal bileşiminin etkisinden de olabilir.
Bu bitkilerin terkibinde çoğunluğu zararlı tür için tehlikeli olabilecek ve onları
mahvedebilecek maddeler (mesela, eter yağları, bazı alkaloitler vd.) teşkil edebilir.
T.viridana temel gida bitkisi olan Q.castaneifolia, Z.carpinifolia, U.suberosa ve P.persica
bitki türlerinin kimyasal bileşimine bakılırsa, bu bitkilerin her birinin terkibinde kversetin,
kemprefol, rutin, mirisetin gibi flavonoidlere raslanılır, fakat onun beslenmediği bitki
türlerinde ise bu türlü kimyasal bileşimlere raslanmır veya yalnız birine raslanılır (Golovkin
vd., 2001).
Tortrix viridana yaprakpükeninin diğer bitkilerle trofik ilişkilerinin mövcudluğu
zararlının gelişmesindeki sıçrayışlı kitlevi artıma baglanabilir. 1999-2002 yıllarında Hirkan
Milli Parkında T.viridana türünün gelişmesinde sıçrayışlı kitlevi artım kaydedilmiştir.
Zararlının başlıca olarak yol kenarlarında ve ormanların 2 km derinliğine kadar olan
arazilerinde yaklaşık %80 kadar zarar dokunmuştur. Fakat araştırmaların yapıldığı 19942009 yıllarinda yalnız 1999-2002 yıllarında zararlının gelişmesinde sıçrayışlı kitlevi artım
tesbit edilmişdir. Diğer araştırma yapıldığı yıllardakadar olan arazilerinde yaklaşık %80
kadar zarar dokundurmuştur. Fakat araştırmaların yapıldığı 1994-2009 yıllarında yalnız ,
yani zararlının sabit popüllasyon yoğunluğuna sahib olduğu yıllarda, yani zararlının sabit
popüllasyon yoğunluğuna sahib olduğu yıllarda da zararlının diğer besin bitkisi ile
beslenmesine bu ilişkilerin tesadüf yüzünden veya gida yetersizliğinin neden olmadığı bir
daha kanıtlanır.
Eğer Milli Parkın arazisinde palid bitkisi küçük arealı kapsamış olsaydı, o halde
zararlının diğer bitkilerle beslenmesi gida yetersizliği ile de izah edilebilirdi. Fakat palid
bitkisinin arealının Milli Parkın genel arazisinin %25,3 kapsaması zararlının diğer bitkilerle
beslenmesine gida yetersizliğinin neden olmadığı söylenilebilir.
Tortrix viridana yaprakpükeninin gida bitkilerine zarar verme derecesi
Gida bitkilerine bağlı olarak zarar verme haddi farklı olmuştur. Zarar verme haddi 5
puanlık sisteme uygun olarak 1-4 puan arasinda değişmiştir. Bitkilere dokunan zarara göre
Q.castaneifolia, Z.carpinifolia, U.suberosa, P.persica diğer bitkilerden farklıdır. Bu bitkilere
dokunan zarar çeşitli yıllarda 2-4 puan arasında değiştiği halde diğer gida bitkilerinde bu
zarar 1 puan oluşturmuştur. T.viridana-nın gelişmesinde sıçrayışlı kitlevi artım göründüğü
yıllarda (1999-2002) zararlı böcek temel gida bitkilerine 5 puanlık zarar dokunmuştur.
T.viridana yaprakpükeninin bezi bioloji göstergelerinin gida bitkilerine
bağlılığı
Araştırmalarla tesbit edildiği üzere T.viridana yaprakpükeninin gelişme sikli,
yumurta verimi ve ölüm halleri (parazitlenme ve çeşitli nedenlerle ölüm) bitkilerle trofik
ilişkisine bağlı olarak farklıdır. Nitekim, beslenme bitkisine bağlı olarak:
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a) İmagoya kadar gelişme
Laboratuvar ortamında T.viridana-nın gelişmesinin sona kadar izlenmesi gida
bitkisine bağlı olarak T.viridana-nin Q.castaneifolia ile beslenildiğinde imagoya kadar
gelişme - %58, Z.carpinifolia ve Cydonia sp. ile beslenildiğinde - %59, U.suberosa ile
beslenildiğinde ise yaklaşık %82-83 gelişmesini sonuna kadar sürdürdüğünü gösterdi.
Demek ki, imagoya kadar gelişme en çok U.suberosa ile beslenilen T.viridana
örneklerinde, en az ise A.barbata yer almaktadır. Örneklerin diğer kısmı çeşitli
nedenlerden (parazitoid ve yırtıcılar, mantar hastalıkları, kuruma ve b. nedenlerden)
gelışmesini sonuçlandıramamıştır.
Cinsiyet oranı gerek labotuvarda beslenilmiş T.viridana örneklerinde ve gerekse de
doğadan toplanmış imagolarda hesaplanmıştır. İstenilen halda cinsiyet oranına göre gida
bitkisine rağmen çoğunluğu dişi fertler teşkil eder.
b) Yumurta verimi
Gida bitkilerine bağlı olarakolgun fertlerin potensiyel yumurta veriminde fark
bilinmiştir (tablo 2).
Belirlendiği üzere (Voronsov, 1967) zararlı türlerin tırtıllarinin çok sayıda gida
bitkileri ile gidalanmasına rağmen onlar kısıtlı miktarda gida bitkileri üzerinde gelişir ve
verimli kelebekler verebilir.
T.viridana yaprakpükeni başlıca Q.castaneifolia, Z.carpinifolia, U.suberosa ve
P.persica bitki türleri üzerinde yumurtadan imagoya kadar tüm gelişme dönemlerini
geçirerek hem de bu bitkiler uzerinde yumurta döneminde kişlamaktadır.
Eğer zararlı yumurta dönemini bu bitkiler uzerinde keçiriyorsa, kışı geçirmiç
yumurtadan çıkan kücükyaşlı tırtıllar tabii ki beslenmek için palid bitkisini aramadan
üzerinde kışı geçirdiği bitkiyle beslenecektir.
Tablo 2:.Gida bitkilerine bağlı olarak T.viridana-nın olğun fertlerinin potensiyel yumurta verimi

Gida bitkileri

İmagonun ortalama potensiyel yumurta
verimi
43,5
49,6
49,6
46
54
48,5

Q.castaneifolia
Z.carpinifolia
C.caucasica
P.persica
U.suberosa
Ortalama potenciyel yumurta verimi

Gorundüğü kibi, Q.castaneifolia ile beslendiğinde ortalama 43,5, U.suberosa ile
beslendiğinde yaklaşık 54 yumurta olmustur. Hetta en yüksek yumurta verimi
Q.castaneifolia ile beslenmede değil, U.suberosa ile beslenmeden ileri gelmektedir.
Milli Parkta T.viridana komplesinin gida bitkisine bağlı olarak tırtıl veya pup
döneminde çeşitli nedenlerden – parazotoidle bulaşma, yırtıcılar, mantar hastalıkları, pup
veya tırtılların kuruması ve b. gelişmesini sona erdirememiştir.
c) Ölüm halleri
parazitoidle bulaşma ve yırtıcıların önemi
Birçok parazitoid ve yırtıcılar kendi sahiplerini hiç de sistemsiz bir biçimde
aramamışlar, aksine kendi sahiplerinin yayılmış olduğu araziyi çok net belirtebilirler. Bazı
yırtıcı ve parazitoidleri uzak mesafeden kendi sahiplerinin kokusu celbetmektedir. Diğerleri
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onceden sahiplerini buldukları arazide ararlar. Hatta sahiplerinin beslendiği bitkilere göre
de parazitoid ve yirticilar arama yaparlar (Varli vd., 1978). Gozetleme yapılmış arazilerde
T.viridana-nin tırtıl ve pup döneminde 40 tür parazitoid bulaştırır. Bunlar Hymenoptera ve
Diptera takimlarının üyeleridir. Gida bitkileri T.viridana-nın parazitoidlerinin tür çeşidini
etkilemiştir. A.barbata ve P.hyrcana bitki türleri ile beslenen T.viridana örneklerinde
parazitoidle bulaşma görülmemiştir. T.viridana örneklerini Q.castaneifolia üzerinde 31 tür,
P.persica üzerinde 8 tür, U.suberosa üzerinde 7 tür, Z.carpinifolia üzerinde ise 6 tür
parazitoid bulaştırır.
Yırtıcılardan örümcekler, yırtıcı arılar, kuşlar, Forficula sp., Chrysopa larvaları, keza
qarıncalar T.viridana tırtıl ve pupları ile beslendigi gozetlenmiştir.
Çeşitli nedenlerle ölüm halleri
Çeşitli nedenlerle ölüm halleri dedikde mantar hastalıkları, tırtıl veya pupların
kuruması, çürüme ve b. nedenlerden ölüm halleri öngörülür. Çeşitli nedenlerle ölüm halleri
A.barbata, C.caucasica ve Cydonia sp. bitki türleri ile beslendiğinde belirlenmiştir.
T.Viridana türünün gida bitkileri ile karşılıklı munasibeti
Ormanlarin bitki örtüyü dolayısı ile hem de entomofaunanın terkibine ve onun ayrı
ayri türlerinin gida seçimine gida seçimine kendi etkisini gösterir (Voronsov, 1963).
T.viridana türünün temel gida bitkisi sayılan meşe agacı ile birlikte tekamülü
sonucu artık bu bitki zararliya temamen uyduğundan T.viridana tırtılları bu bitkinin
yaprakları ile ne kadar beslense bile bitki tamamen kurumaz ve mahvolmaz (Apostolov
vd., 1998). Tek tek ağaçların yapraklarının tamamen mahvetmesine rağmen ağaçların bu
nedenle kuruması haline çok az hallerde raslanılır. Bu da genellikle yalnız çok kuru
topraklarda ve pek ziyade kuraklık halinde olabilir. Adeta hatta en fazla zarar görmüş
ağaçlar da özellikle olumlu iklim ortamında yeniden yapraklarını iadeedebilir. T.viridana
türünün ormandakı bitkilere etkisinin belirlenmesi esnasında çoğu orman bitkilerinin
fotosentez aparatının tekrar yaprakladığına göre hızlı iade yeteneği göz önüne alınmalıdır.
Tekamül sonucu bir uyuşma emaresi olarak ağacın vejetasyon süresi uzanır, bu zaman
içinde ağaç belli miktarda yedek besin toplayabilir ve bu da onun kurumasını
önlemektedir.
Henuz XX yüzyılın 30’lı yıllarında çevrede ve heşeratların bedeninde metalların
toplanması arasinda ilişkinin mevcutluğu kendi onayladı. Defalarca vurgulandığı üzere
heşeratlar kimyasal elemanların periodik sisteminde müstesna önemi vardır (Rafes, 1964).
Bu, özellikle filofag haşeratlar tarafından toprağa mikroelemanların yeniden iadesinin
gidişini hızlandırmakla (bilhassa ekskrement halinde, aynı zamanda gida artıkları ve
mahvolmuş tırtıllar halinde) ifadesini bulur. Bunun yanısıra haşeratlar özellikle
gelişmesinde sıçrayışlı kitlevi artımın gidişi esnasında kendi bedenlerinde bu veya diğer
kimyasal elemanları toplamakla da onların doğada tekrar paylanmasına katılırlar (Zlotin,
1967).
Filofag haşeratların gidasını oluşturan yapraklar çoğu miktarda bakır, çinko ve az
miktarda kurşun ve kadmiyum gibi toksik (zehirli) elemanları kendi bileşiminde güçlü bir
biçimde toplamak özelliğine sahiptir. Yapraklarla beslenen haşerat tırtılları da kendi
sırasında beslenirken bu ağır metalları da kendi bedenlerine toplarlar. Mikroelemanların
temel kısmı toprağa haşeratların ekskrementi halinde geri iade edilir. Belirlendiği üzere
eksekrmentlerin bileşimindeki mikroelemanların miktarı haşeratların tırtıllarının bedeninde
olduğundan hayli miktar azdır ve yapraktaki mikroelemanların bileşimine daha yakındır. Bu
da haşeratın tırtıllarının yapraklarla onların bedenine dahil olan mikroelemanları kendi
bedenlerinde toplamak özelliğine sahip olduğunu gösterir. Haşerat türleri bu özelliğine
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göre biribirinden farklıdır. Araştırmacıların yaprakları araştırmalarda T.viridana tırtıllarında
yapraklardakı mikroelemanları kendi bedenlerinde toplamak özelliğinin çok yüksek olduğu
görülmüştür (Ivashov vd., (2008); Savuşkina (2006)).
Meşe agacının çeşitli türlerinin yapraklarında çoğu miktarda fenol bileşimleri
mevcuttur (Rast.resursi... (1985); Lapa (1985)). Bu fenol bileşimleri T.viridana tırtıllarınin
barsaklarında detoksikasyona uğrar, fenol bileşimleri OH-qrubu veya şekerle birleşerek
kendi toksik etkisi kaybetmiş olur (İvaşov vd., 1992). Böylece T.viridana türü bir bitki
zararlısı olarak gida bitkilerine zarar verdiği kadar fayda verebildiği belli olur. Yani bitkilerin
yaprakları ile beslenmekle onlara zarar verir, fakat karşılığında bitkinin yapraklarındakı ağır
metal ve mikroelemanlar tırtılların bedeninde toksinlerden temizlenir ve ekskrementlerle
tekrar doğaya dönmez. Bir de T.viridana ekskrementleri de bitkileri gübre olarak etkiler,
bitkinin kendinin yeniden kurumasında önem taşır.
Demek ki, doğal olarak bu zararlı ve onun gida bitkisi arasında bilanço yaranır –
bitki zararlı böceği gida ile temin eder, zararlı böcek ise kendi sırasında bitkinin
terkibindeki ağır metalları ve zararlı mikroelemanların miktarını tehlikesiz hadde düşürerek
bitkinin tekrar bu zararli maddelerle yüklenmesini önler ve ekskrementi ile bitkinin kendini
yeniden iade etmesine yardımcı olur.
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