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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KIZILAĞAÇLARDA  

[Alnus glutinosa (L.)] ZARAR YAPAN BÖCEKLER 
 

   

            GİRİŞ 

 

              Kızılağaç ülkemizin doğal olarak yetişen 

önemli ağaç türlerinden birisidir. Özellikle 

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde geniş 

bir yayılış göstermekte ve düşük rakımlarda 

ise hızlı bir büyüme yapmaktadır. Ayrıca 

bölge halkı tarafından sahipli arazilerde, 

diğer ağaçlar ve tarımsal ürünlerle birlikte 

yetiştirilmekte ve korunmaktadır. Bu 

durumda, kızılağaçları gelişimini etkileyen 

faktörlerden olan böceklerin ve bunların 

etkinliklerinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Bu çalışma, 1999-2001 

yıllarında Doğu Karadeniz Bölgesinde 

Artvin, Giresun ve Trabzon Orman Bölge 

Müdürlüğü Kızılağaç meşcerelerinde zarar 

yapan türler ve bu türlerin zarar oranlarını 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  
 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

      Arazi çalışmaları, saf ve karışık doğal 

ormanlar, özel arazilerdeki kızılağaç 

grupları, ağaçlandırma sahaları, fidanlıklar 

ve orman depolarında ve usulsüz kesilmiş, 

devrik ve müsadereli ağaçlarda yapılmıştır. 

Bir veya iki yıl önce orman içinde 

devrilmiş, kesilmiş veya kurumuş ağaçlar da 

incelenmek suretiyle sekonder böcekler 

tespit edilmiştir. Ayrıca, Artvin-Hatilla, 

Giresun-Tirebolu fidanlığı ve Trabzon-Of 

fidanlığında ışık tuzaklarından 

yararlanılmıştır. Arazide zararı bizzat 

müşahede edilen böcekler toplanmış, kabuk 

altında ve yaprak üzerinde larva ve pupa 

  

bulunduğu tespit edilen böcekli materyal, 

sıcaklık (20±2 °C) ve nispi nemin (% 70-

80) ayarlanabildiği bir laboratuara 

getirilerek, 80-90x50x50 cm yetiştirme 

kafeslerine veya küçük plastik kutulara 

konularak gözlemler yapılmıştır. Larvalar 

habitatına uygun bir şekilde laboratuardaki 

taze Kızılağaç kütüklerine ve saksıda 

yetiştirilen ağaç yapraklarına yerleştirilerek 

erginleştirilmiştir. 

      Tespit edilen böceklerden en yoğun 

olan Agelastica alni’ nin biyolojisi ve 

predatörleri belirlenmiştir. Belirlenen 

predatörlerin laboratuvar ortamında günlük 

larva beslenme denemeleri yapılmıştır. 
 

        SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

       Böcek türleri ve zarar grupları; 

Fidanlıklarda kızılağaç fidanlarında, 

Gryllotalpa gryllotalpa, Melalontha 

melalontha, Otiorrhynchus sp. ve Agrotis 

segetum köklerde, Phyllaphis fagi, 

Pterocallis alni ve Pterocallis maculata 

türleri ise yapraklarda özsu emerek primer 

zararlı karekteri taşımaktadırlar. 

Ağaçlandırma alanlarında ve tüm yaşlı 

ağaçların yapraklarında ise Agelastica alni, 

Linaeidea aenea, Luperus longicornis, 

Phyllodecta vitellinae, Pyrrhalta lineola, 

Attelabus nitens, Byctiscus betulae, 

Deporaus betulae, Phyllobius calcaratus, 

Rhynchaenus fagi, Erannis defoliaria, 

Phalera bucephala ve Eriocampa ovata 

primer zararlı türlerdir. 
 



       Aynı ağaç gruplarının genç sürgün ve 

dallarında Oberea linearis, Chlorophanus 

gibbosus, Cryptorhynchus lapathi ve 

Trachodes hispidus primer olarak zarar 

yaparlar. Anisoplia segetum ve Mimela 

aurata türleride ağaçlandırma alanlarında 

ağaçların köklerinde zarar yapmasına 

rağmen, ekonomik bakımdan önemli türler 

değildir. 

        Kızılağaç odununun sekonder derecede 

zarar yapan böcek türleri; Bostrychus 

capucinus, Valgus hemipterus, Hylecoetus 

dermestoides, Aegosoma scabricornis, 

Cerambyx scopolii, Chlorophorus varius, 

Ergates faber, Hylotrupes bajulus, Lamia 

textor, Leiopus nebulosus, Leptura 

maculata, L. quadrifasciata, L. scutellata, 

Morimus verecundus, Nathrius brevipennis, 

Prionus coriarius, Purpuricenus budensis, 

Rhagium bifasciatum, Saperda scalaris, 

Stenostola dubia, Stenurella bifasciata, 

Stromatium unicolor, Xyleborus saxeseni, 

Xyletorus signatus, Platypus cylindrus ve 

Xiphydria camelus türleridir. Bu türlerin 

genel olarak larvaları odunda zarar 

yapmaktadır. Bu böceklerin zararı ormanda 

terk edilmiş ve devrik ağaçlarda, müsadereli 

ve yakacak envaller ile kütüklerde 

görülmektedir. Ancak, Xyleborus saxeseni, 

Xyletorus signatus, ve Platypus cylindrus 

türlerinin erginleri odunda ana yolu açarak, 

Lamia textor, Leiopus nebulosus, Morimus 

verecundus, Saperda scalaris ve Stenostola 

dubia türleri de ağaçların dallarının 

kabuklarını kemirerek zararlı olmaktadırlar. 

      Türlerin populasyon durumları, böcek 

zarar şiddetinin bilinmesi, onlara karşı 

uygulanacak savaş stratejisinin belirlenmesi 

bakımdan önemlidir. Zararlı böceklerinin 

ağaçtaki zarar oranını esas alan Bevan 

(1987), beş kademeli bir sınıflandırma modeli 

geliştirmiştir. Bunlar sırasıyla; birincisi çok 

şiddetli veya toplu ölüm, ikincisi şiddetli, 

şiddetli artım kaybı veya tek tek ağaç 

ölümü, üçüncüsü önemli artım ve ekonomik 

kaybı, dördüncüsü az önemli, artım ve değer 

kaybı bakımından bazen gecikmelere neden 

olma ve beşincisi önemli değil, tek bir bitki 

veya ürün üzerinde belirtisi hafif veya çok 

az olmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre Doğu 

Karadeniz Bölgesinde kızılağaçlarda, 

 böceklerinin özellikle sağlıklı ağaçlardaki 

salgınları da dikkate alınmış böylece zarar 

oranı bakımdan; Melalontha melalontha, 

Agelastica alni, Otiorrhynchus sp. ve 

Agrotis segetum ikinci, Gryllotalpa 

gryllotalpa, Pterocallis alni, Hylecoetus 

dermestoides, Linaeidea aenea, 

Phyllodecta vitellinae, Cryptorhynchus 

lapathi, Phyllobius calcaratus ve 

Eriocampa ovata üçüncü, Phyllaphis fagi, 

Pterocallis maculata, Luperus longicornis, 

Pyrrhalta lineola, Oberea linearis, 

Attelabus nitens, Chlorophanus gibbosus, 

Rhynchaenus fagi ve Erannis defoliaria 

dördüncü ve diğer türler ise beşinci 

derecede bulunduğu belirlenmiştir. 

      Türlere Karşı Alınabilecek Önlemler; 

Doğu Karadeniz Bölgesi, Kızılağaç 

meşcerelerinde 52 zararlı böcek türü 

belirlenmiş ancak bunlardan bir tanesinin 

(Agelastica alni) önemli yoğunluklarda 

bulunduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu türün 

de iki önemli predatörü (Hister teter ve 

Picromerus sp. türü) tespit edilmiştir. Bu 

türlerden Agelastica alni’ nin özellikle 

sahil kesiminde yüksek bir popülasyon 

oluşturduğu ve bunun sonucu olarak 

Haziran- Temmuz aylarında Kızılağaçları 

tamamen yapraksız bıraktığı gözlenmiştir. 

Bölgede, Kızılağaçların en önemli zararlısı 

Agelastica alni’nin önemli iki değişik obur 

predötörü tespit edeilmiştir.      

       Günümüzde hızlı büyüyen türlerde 

entansif çalışma hedeflendiğinden, zararlı 

ile mücadele sadece predatör ve parazit 

türlere bırakılmamakta, birçok hallerde 

kesin ve çabuk sonuç veren mücadele 

yöntemleri esas alınmalıdır. 
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