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LUDWIGIA PEPLOIDES
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ADLANDIRMA
Latince: Ludwigia peploides
(Kunth) P.H. Raven
Sinonim: Türkçe: Su çuha çiçeği, Göl
toynakotu
İngilizce: Creeping water
primrose

ORİJİNİ
Amerika (Orta, Güney, Kuzey)

TANIMI VE BİYOLOJİSİ
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven; dünya genelinde yaygın olup
ülkemizde sınırlı alanda bulunan, hem suda hem karada yaşayabilen, yayılma
hızı ve adaptasyon gücü oldukça yüksek, çok yıllık, istilacı sucul bir bitkidir.
Gövdesi tüysüz veya seyrek tüylü, yapraklar almaşık veya polimorfiktir. Erken
dönemde su yüzeyinde rozet benzeri yapılar oluşturur. Çiçeklenme döneminde
yapraklar mızrak veya elips şeklinde uzar. Kökleri yapısal olarak toprakla
birleşen ve besin maddesi depolayan ana kökler ve gövdede bulunan, oksijen
alımını sağlayan ve bitki parçalarının köklenmesine yardımcı olan adventif
kökler olmak üzere iki farklı şekildedir.
Yaprak koltuklarından çıkan çiçekleri, 2-5 cm çapında ve parlak sarı
renktedir. Taç yapraklı 5 adet olup yaz döneminde çiçeklenmektedir. Meyvesi
13-25 mm uzunluğunda ve 3-4 mm genişliğinde, silindirik bir kapsül formunda
olup içinde 1.5 mm çapında çok sayıda tohum içerir (Anonim, 2011a). Bitki 1
m2’lik alanda 10.000 adet tohum üretebilmektedir (Dandelot, 2004).

357

Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu

L. peploides

L. peploides’in su altındaki yumrularından çıkan iki ayrı yapıdaki kökleri,
bitkinin hızlı gelişmesini ve büyümesini sağlar (Ellmore, 1981). Bu tür hızlı
büyüme, yüksek azot biriktirme ve hızla ayrışma gibi özellikleriyle bilinir
(Rejmenkova, 1992). Bitki tohumları ve dayanıklı vejetatif yapısı ile kışı rahat
geçirebilir (Dutartre ve ark., 2007). Kütle üretimi çok hızlı olup normal koşullar
altında m2’de 2 kg kadar olabilir
(Dutartre, 2004b). Ekosisteme
bağlı
olarak
oluşturduğu
biyokütle 7 kilograma kadar
çıkabilir (Dandelot, 2004). Buna
göre yavaş akan sularda 15-20
günde, nehirlerde ise 70 günde
toplam
ağırlığı
iki
katına
çıkabilmektedir (Brunel ve ark.,
2010). Gövdenin %95'i yok
edildikten sonra bile yeniden bitki
yeniden çoğalabilmektedir.
Son
30
yıldır
Avrupa
ülkelerinde sorun olan Ludwigia
cinsine ait iki tür (L. peploides ve
L. grandiflora (Michaux) Greuter
&Burdet),
morfolojik
olarak
birbirine
çok
benzediğinden
karıştırılabilmektedir
(Dandelot
ve ark., 2005b). Bu iki tür su
Şekil 1. Ludwigia peploides’in kök, yaprak
içinde 3 m derinliğe, su üzerinde
ve çiçek yapısı (Anonim 2015b).
ise 80 cm yüksekliğe kadar
gelişebilir (Anonim, 2011a).

EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI
Anavatanı Amerika olan bu bitki dünyada geniş bir yayılıma sahiptir. Yabancı
tür olarak şimdiye kadar Avrupa’da (Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya,
Hollanda, İspanya, İngiltere ve Türkiye), Avustralya ve Yeni Zelanda’da,
Asya’da (Tayland, Tayvan), Afrika’da ve Madagaskar’da bulunduğu rapor
edilmiştir (Anonim, 2011a).
Ludwigia cinsine ait iki tür (L. peploides ve L. grandiflora), Avrupa ülkelerinde
son 30 yıldır ekolojik ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Bu iki tür 1830’lu
yıllarda ilk kez Fransa’da belirlendikten sonra, kısa zaman içinde Fransa ve
komşu ülkelerindeki sığ su habitatlarının en tehlikeli istilacı yabancı otu
konumuna gelmiştir (Dandelot ve ark., 2005b).
Bulunduğu bölgelerde sulak alanlar (Rolon ve ark., 2008) ile sucul ve karasal
alanlar arasında kalan bölgelerde yer almaktadır (Hernandez ve Rangel, 2009).
Göl ve göletlerin nispeten nemli olan kenar kısımları, durgun veya yavaş akan
sular, nehirler, sığ göl ve göletler, kanallar, mendereslerde oluşan göller, ıslak
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ve çukur alanlar bitki için uygun habitatları oluşturur. Ayrıca nehir kenarlarındaki
tortularda, ıslak çayırlarda (Laugareil, 2002; Zotos ve ark., 2006), ve tuzlu
sularda (Mesleard ve Perennou, 1996) kolonize olabilir. Aynı zamanda su
altında kalan (ıslak çayırlar gibi) nemli karasal habitatlara da yerleşebilir (Matrat
ve ark., 2006). Akdeniz ülkelerinde su habitatları bu türün istilası için en tehlikeli
alanlar olarak gösterilmektedir (Anonim 2011b).
Ludwigia türleri (L. peploides ve L. grandiflora), çevresel faktörlerdeki
değişimler sonucu yüksek oranda polimorfizm ve fenotipik esneklik gösterir
(Dutartre ve ark., 2004; Muller, 2004). Bu özellikleri farklı koşullarda
gelişmelerine izin verir. L. peploides olumsuz koşullarda (tuzluluk, kuraklık,
kirlilik vb.) da canlı kalabilir (Dandelot, 2004). Neredeyse her tip toprakta
gelişebilir. Besin seviyesi, pH, su kalitesi ve toprak tipi (çakıl, kum, çamur veya
turba) yönünden oldukça geniş koşullara dayanıklıdır (Matrat ve ark., 2006).
Işıkta daha iyi gelişmesine rağmen gölgeyi tolere eder. 0.25 m/s’lik su hızına
dayanabilir (Dandelot, 2004) ve en fazla 10 g/L konsantrasyondaki tuz
seviyesinde gelişebilir (Mesleard ve Perennou, 1996).Bitkinin vejetatif kısımları
kış döneminde don nedeniyle yok olsa bile, generatif üreme organı olan
rizomları canlı kalır (Dutartre ve ark., 2007). Dolayısıyla sürünücü kökleri ile
yüksek oranda azot biriktirmesi, hızlı kütle üretimi, nispeten havasız koşulları
tolere etmesi (Rejmenkova, 1992) ve düşük herbisit dozlarını tolere etmesi vb
özellikleriyle, bitki tarımsal atık suların ıslahı için iyi bir potansiyele sahiptir.
Düşük sıcaklıklar (4-8 oC), bitki tohumlarının canlılık oranını etkilemezken,
su altında kalarak donan tohumlar %40 oranında canlılığını yitirmektedir (Ruaux
ve ark., 2009).

YAYILMA ŞEKLİ
Ludwigia türleri (L. peploides ve L. grandiflora), Avrupa’da sonradan istilacı
olan diğer bazı türler gibi süs bitkisi olarak kullanılmak üzere taşınmıştır
(Dutartre ve ark., 2004; Muller, 2004). Dolayısıyla bitkinin farklı coğrafik
bölgelere yayılmasında insanlar önemli bir etkendir. Ayrıca vejetatif olarak
üremeye yarayan bitki parçaları su, kuşlar veya insan hareketleri ile yayılır.
Diğer yandan bitki tohumla da çoğalabilmektedir. L. peploides m2’de 10.000
adet tohum üretebilmektedir. Tohumlar hem sürekli bankasını artırmakta, hem
de suyla kolaylıkla diğer bölgelere yayılmasına neden olmaktadır (Dandelot,
2004; Anonim, 2011b).

ZARARI VE KONTROLÜ
Oluşturduğu Zararlar: Bu türün Avrupa ve Akdeniz bölgesinde çevreye ve
tarıma olan zararlı etkisinin yüksek olduğu bildirilmiştir (Brunel ve ark., 2010).
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1. Ekolojik ve sosyal zararlar: Su akışının engellenmesi ve sisteminin
değişmesi, oksijen miktarının ve pH’nin düşmesi, önemli ekolojik zararları
arasında sıralanabilir (Anonim, 2011a). Ludwigia spp. suda oluşturduğu büyük
kütlelerle sulama kanallarında ve nehirlerde su akışı yavaşlatmakta veya yavaş
akan su yollarını bloke etmektedir. Göl ve göletlerde sulama ve drenajı
etkileyebilmekte (Dandelot ve ark., 2005a; Sheppard ve ark., 2006; Dutartre,
1988), sedimentasyon ve taşıma kapasitesindeki azalış sonucu sel riskine yol
açabilmektedir. Bu bitkinin yoğun bir şekilde gelişmesi ile su akışının
yavaşlamasının dolaylı bir sonucu olarak avlanma, balık tutma, sulama ve
turizm gibi bazı sosyal aktiviteler engellenmektedir (Anonim 2011a-b).

Ludwigia spp. özellikle sucul ekosostemlerde bitkisel ve hayvansal
biyoçeşitlilikte bölgesel kayıplara yol açar (Dandelot, 2004; Delbart, 2013).
Sudaki fauna ve florada değişikliklere yol açabilir, yoğun olduğu yerlerde balıklar
yok olabilir. Durgun sularda ayrışan bitkiler, su seviyesinin azalmasına ayrıca
bataklık ve bataklık benzeri vejetasyonun oluşmasına neden olabilir. Durgun
sulardaki yoğun popülasyonlarda, oksijenin su ve atmosfer arasındaki geçişini
engeller, fotosentetik oksijen üretimini azaltır, bitki kökleriyle oksijenin tüketilmesi
sucul faunaya zarar verir. Bu türün bulunduğu sudaki oksijen miktarının 1 mg/L
olduğu belirlenmiştir (Dandelot ve ark., 2005a). Su altındaki fotosentetik
gelişmenin baskı altına alınması sonucunda genel olarak pH azalır, ayrıca su
rejimlerinde değişime neden olur (Dandelot ve ark., 2005b). Dolayısıyla
Ludwigia türleri, bazı bölgelerde en zararlı sucul bitkiler olarak
değerlendirilmektedir (Dutartre, 2002; Ruaux ve ark., 2009).

Şekil 2. Fransa’da nehri tamamen kaplayan Ludwigia peploides
popülasyonu (Anonim 2015c).
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2. Allelopatik etkisi: Ludwigia türleri (L. peploides ve L. grandiflora) yıl
boyunca su kalitesini etkileyen ve diğer bitkilerin gelişmesini engelleyen
allelopatik aktiviteye sahiptirler (Dandelot ve ark., 2008).
3. Tarım ve hayvancılık ile ilgili zararlar: Kültür bitkilerinin verim ve kalitesine
direk etkileri düşüktür. Örneğin çeltikte nadiren bulunduğu halde üretime direk
zarar vermez. Ancak kanal ve banketlerde sulama suyunun akışını engelleyerek
dolaylı olarak önemli derecede zarara neden olur. Dolayısıyla bitkinin mücadele
masrafları yüksektir (Anonim, 2011b). Ludwigia türleri, nemli çayırlarda otlayan
hayvanların otlanma alanını sınırlandırabilmektedir (Dutartre, 2004). Lezzetli
olmadıkları için mera alanlarında ancak hayvanların tercih ettiği diğer türler
olmadığında sığır ve atlar tarafından tüketilirler.
Kontrolü: Bu türün yoğun olarak bulaştığı alanlarda ortadan kaldırılması
oldukça zor veya imkansız olarak değerlendirilir. Ancak müdahale edilebilecek
su sistemlerinde ve yeni başlayan istila durumunda bu türün bölgesel olarak yok
edilmesi mümkündür (Grillas, 2004).

1. Mücadelesi oldukça zor ve belirli bir yoğunluktan sonra imkansız olan bu
türün idaresinde ilk adım, bulaşmasının engellenmesi için gerekli karantina
tedbirlerinin alınmasıdır.
Bu tür, 2011 yılından itibaren karantina bitkisi olarak Avrupa Bitki Koruma
Organizasyonu olan EPPO’nun A2 listesinde yer almaktadır ve EPPO
tarafından bu listedeki bitkilere karşı ülkemizin de dahil olduğu üye ülkelerde
gerekli karantina tedbirlerinin alınması tavsiye edilmektedir (EPPO 2015).
Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde istilacı yabancı ot türlerine karşı şimdiye kadar
34 eradikasyon programı uygulanmış olup. L. peploides bu programda önde
gelen türler arasındadır (Brunel ve ark., 2013).

Şekil 3. Amerika’da boş alanı tamamen kaplayan Ludwigia peploides
populasyonu (Anonim 2015d).
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Bu bitki maalesef süs bitkisi olarak ülkeler arasında ithal edilmektedir. Satışı
ve doğal alanlara bulaştırılması Portekiz’de 1999, Fransa’da 2007 yılında
yasaklanmıştır. Belçika’da Ludwigia türlerinin (L. peploides, L. grandiflora)
ithalat ve ihracatını engellemek aynı zamanda bölgesel olarak da satış, dağıtım
ve doğaya salınmasını yasaklamak için yapılan federal düzeyde bir kraliyet
kararnamesi vardır. İsviçre’de de bu türlerin ticaretini yasaklayan federal
kararname çıkarılmıştır..Benzer şekilde Hollanda’da bu türlerin satışı kanunen
yasaklanmıştır (Anonim, 2011a-b).

2. Mekanik mücadelesi mümkün olsa da vejetatif üreme yeteneğine dikkat
edilmelidir. Bulaşık nehir ve kanalların özellikle kenar kısımlarında mekanik
aletlerle veya elle toplama yapılarak mücadele edilebilir (Anonim, 2011a-b).
3. Kimyasal mücadelesi için uygulanabilecek bazı herbisitler olmasına

Şekil 4. Ludwigia peploides populasyonu ile mekanik mücadele (Anonim
2015e).
rağmen doğal ortamda kullanımı zordur (Anonim, 2011a-b). Ayrıca uygulanan
kimyasalların etkisi genellikle düşüktür (Delbart, 2013).
4. Bu bitkiler çok sayıda zehirli veya uzaklaştırıcı bileşik üretir (Ghani, 1998)
ve bu nedenle herbivor böcek ve hastalık etmenlerinin biyolojik etkinliği düşüktür
(Dandelot, 2004).
L. peploides’in anavatanı olan Amerika’da bu tür üzerinde Curculionidae
ve Chrysomelidae takımından dokuz tür ağırlıklı olarak tespit edilmiştir (Harms
ve Grodowitz, 2012). Güneydoğu Amerika’da L. grandiflora üzerinde saptanan
Lysathia ludoviciana (Fall.) (Chrysomelidae)'nin potansiyel biyolojik mücadele
ajanı olabileceği düşünülmüştür (McGregor ve ark., 1996). Yine Fransa’daki
Ludwigia türlerinin doğal düşmanları olan Procambarus clarkii (kerevit) ve
Myocastor coypus (su maymunu ve bataklık kunduzu) bitkiyi önemli ölçüde
tüketebilmektedir (Lambert ve ark., 2009). Ayrıca Fransa’da Chrysomelidae
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takımından bir böceğin yapraklarda beslendiği, gözlenmiştir (Petelczyc ve ark.,
2006).

Avrupa’da L. peploides’in dahil olduğu bazı sucul istilacı bitkilerin biyolojik
mücadele programları için Chrysomelidae ve Curculionidae takımından böcekler
ilk tercih olarak uygun görülmüştür (Gassmann ve ark., 2006). Diğer yandan
yapılan çalışmalarda amfibi bitkilerinin tamamen eradikasyonu nadiren mümkün
olmuştur. Başarılı sonuçlar, mekanik veya kimyasal uygulama sonrası elle
toplama gibi tamamlayıcı bir yöntemin kullanılması ile elde edilebilmiştir. Diğer
yöntemlere göre daha az işçilik gerektiren kimyasal mücadelenin etkisi
genellikle düşük bulunmuştur (Delbart, 2013).

ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER
Bu bitki, ülkemizin coğrafik durumu ve iklim koşulları dikkate alındığında
başta Ege, Marmara ve Karadeniz kıyı bölgelerimiz olmak üzere, ülkemizdeki
durgun veya az hareketli tüm sulak vejetasyonlar (göller, nehirler vb.) için
önemli bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla sahip olduğumuz
çok sayıdaki göl ve nehir büyük risk altındadır. L. peploides amfibi bir tür olması
nedeniyle sulak alanlarımız dışında ülkemiz tarımsal alanları, meralar ve boş
alanlarda da sorun olma potansiyeline sahiptir. Bu bitkinin ülkemiz için taşıdığı
muhtemel riskler şu şekilde sıralanabilir; su akışının engellenmesi, yavaşlaması
veya değişmesi; sel baskınları, sulama ve drenajın engellenmesi, balıkçılığı ve
bazı sosyal aktivitelerin engellenmesi, bitkisel ve hayvansal biyoçeşitlilikte
azalma veya değişiklikler, tarımsal alanlarda ve meralarda sorunlar.
Bu istilacı tür, ülkemizde şimdiye kadar kaydedilen iki sucul bitkiden biridir. L.
peploides ülkemizde şimdiye kadar sadece Akdeniz Bölgesi’nde Antalya İli’nde
(Göktürk ve Sümbül 1998; Güner ve ark., 2000; TUBİVES, 2015) kaydedilmiştir.
Diğer sucul tür olan Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ise 2014 yılında (Üremiş
ve ark., 2014) kaydedilmiş olup, her iki tür de EPPO A2 yani karantinaya esas
bitkiler listesinde yer almaktadır (EPPO, 2015, Arslan ve ark., 2013). Ülkemiz
karantina listesinde sadece Arceobothium türleri ve E. crassipes yer aldığı
düşünüldüğünde (Anonim 2011c; Arslan ve ark., 2015) ülkemiz için taşıdığı
riskin boyutları daha da büyümektedir.
Son derece hızlı bir şekilde büyüyen ve yayılan, Avrupa'nın en önemli istilacı
türleri arasında yer alan L. peploides (Anonim, 2011b; Dandelot ve ark., 2005b)
ülkemizde yaklaşık 20 yıl önce kayıt edilmiş olmasına rağmen bu türün
ülkemizdeki yayılış durumu ve mücadelesi için neler yapılabileceği henüz ele
alınmamıştır. Sayılan tüm nedenlerden dolayı bu türün ülkemizde kaydedildiği
alandan başlanarak yayılma durumu belirlenmeli, daha sonra acilen
eradikasyon çalışmalarına başlanmalıdır. Ülkemizdeki diğer bölgelere
yayılmasını engellemek için de her türlü karantina önlemi alınmalıdır.
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