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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

DOĞU LADİNİ  [Picea orientalis (L.)  Link.] ORMANLARINDA ZARAR YAPAN 

BÖCEK TÜRLERİ ile BUNLARIN YIRTICI VE PARAZİTLERİ -II 

(YIRTICI ve PARAZİTLER) 
 

         

       GİRİŞ 

       Ana vatanı Karadeniz’in Doğu kıyıları 

kabul edilen Doğu ladini [Picea orientalis) 

(L) Link.] Kafkas Dağlarında ve Türkiye‘ 

nin Doğu Karadeniz Bölgesinde doğal 

olarak yayılmıştır. Doğu ladini Türkiye’de             

oldukça geniş ve genellikle saf meşcereler 

yapmaktadır. Kayın, Göknar ve Sarıçam 

türleriyle oluşturduğu meşcerelerde             

birinci derecede kıymet ağacı olmaktadır. 

       Doğu ladini saf meşcerelerden 

oluşması nedeniyle böceklerin kitle halinde 

üremesine çok elverişlidir. Doğu ladininin 

Doğu Karadeniz kıyılarındaki alt sınırları, 

insanların yüzyıllar boyunca yaptığı çeşitli 

müdahaleler sonucu, hemen hemen her 

tarafta bozulmuştur. Bu bölgenin nüfus 

yoğunluğu yüksek, yerleşim alanları 

dağınık ve dardır. Orman içinde yaşayana 

halkın büyük bir kısmı elverişli olmadığı 

halde kısmen tarım ve kısmen de 

hayvancılık yapmaktadır. Ayrıca fırtına, 

kar kırması ve devriği, zehirli gazlar gibi 

diğer abiyotik faktörlerden de önemli 

zararlar görmektedir.  

       Otlatma, kaçak kesimler, işletme ve 

silvikültürel problemler de kısmen 

böceklerin çoğalarak epidemik zararlı 

olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu 

nedenle bölgede Dendroctonus micans 

(Kug.), Ips sexdentatus (Boerner), Ips 

typographus (Linné), Pityokteines pinidens 

(Reitter), Orthotomicus erosus (Woll.) ve 

Pityophthorus pityographus (Ratz.) gibi 

kabuk böceklerinin salgınları önemli 

oranda ürün kaybına neden olmaktadır. Bu  

  

zararlılara karşı yıllardır mekanik ve 

kimyasal mücadele yapılmasına rağmen, 

genelde soruna bir çözüm getirilememiş, 

sadece bu zararlıların populasyonu bir 

miktar azaltılabilmiştir.  

       Artvin ormanlarında 1985 yılında Ips 

sexdentatus’a kısmen ve Dendroctonus 

micans’a genel olarak yürütülen biyolojik 

mücadele çalışmaları etkili ve başarılı 

olmuştur. Bugün Ips sexdentatus’un Artvin 

ormanlarında önemli bir epidemisi 

görülmemektedir. 

        Bu çalışmada, Doğu ladininin yayılış 

alanı içindeki zararlı böcekleri ile bu 

zararlılara karşı yapılacak biyolojik 

mücadelede kullanılabilecek yırtıcı ve 

parazit türlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
 

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

        Bu çalışma Maçka-Meryemana, Çatak 

ve Hamsiköy, Giresun-Kulakkaya, Ordu-

Çambaşı, Artvin-Atila, Şavşat-Veliköy ve 

Borçka - Karşıköy ormanlarında yapılmış 

ve bu ormanlarda tuzak ağaçları 

hazırlanarak ışık tuzakları da 

kullanılmıştır. 

        Araştırmaya, tüm bölgeyi karakterize 

edecek şekilde 85 Orman İşletme 

Şefliğinde, istihsal alanlarında kesilmiş, 

uzun süre kabuklu olarak kalan ağaçlar ve 

devrik ağaçlar ile orman depolarındaki 

kabuklu müsadereli ladin tomrukları da 

dahil edilmiştir. Bir veya iki yıl önce 

orman içinde devrilmiş, kesilmiş veya 

kurumuş ağaçlar da incelenmek suretiyle 

sekonder böcekler tespit edilmiştir.  

 
 



        Doğu ladini ormanlarında önemli 

derecede zarar yapan kabuk böcekleri ile 

bunların parazit ve yırtıcılarını belirlemek 

amacıyla tespit edilen tuzak ağaçlarında 

4250 kabuk böceği yuvası açılmıştır. 

Periyodik olarak her ağaçta kabuklar 

dikkatli şekilde kaldırılarak, kabuk 

altındaki böceğin ana yuvaları sayılarak, 

biyolojik evreleri ile yuvalardaki yırtıcı 

türlerin miktarı ve evreleri belirlenmiştir. 

Sayımlara Rhizophagus grandis (Gyll.) 

dahil edilmemiştir. Çünkü bu predatör, 

insektaryum üretimiyle desteklendiği için 

sonucu olumsuz yönde etkileyecektir. 

Sadece Dendroctonus micans (Kug.)’a 

özgü bir predatör olduğundan 

değerlendirilmesi ayrıca yapılmıştır. 

Larva döneminde teşhis edilemeyen 

tuzak ağaçlarından alınan böcekli 

numuneler insektaryuma getirilerek izole 

edilmiş 90x50x50 cm’ lik yetiştirme 

kafeslerine konularak gözlemler 

yapılmıştır. 

       Deneme alanlarında elde edilen 

bilgiler düzenli olarak tablolara 

işlenmiştir. Zararlıların ve predatörlerin 

evreleri, zararlının ana yuvası esas 

alınarak yırtıcı miktarı, yırtıcının etkinliği 

ve yoğunlukları esas alınarak yırtıcı 

miktarı, yırtıcının etkinliği ve 

yoğunlukları belirlenmiştir. 
 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

      Bundan önceki ara bülten yayınında 

(Yüksel 1998), zararlı böcek türlerinin 

kutu ile üretim tekniği, yayılışı, zararları 

ve biyolojileri ile ilgili detaylı bilgiler 

verildiğinden bu çalışmada ladinde zarar 

yapan böcek türleri sadece lisans halinde 

belirtilmiştir.  

       Araştırmanın bu bölümünde ise 

böceklerin  (özellikle Scolytidae 

türlerinin) predatör ve parazitleri 

incelenmiştir. Böylece 75 yırtıcı ve 14 

 parazit böcek türü tespit edilmiştir.  

       Doğu ladininde bu zararlı böceklerden 

Scolytidae türleri en etkin zararlı türlerdir. 

Bu Türler Dendroctonus micans, Ips 

typographus ve Ips sexdentatus’tur. Ayrıca 

1974’ te uzun süren yaz kuraklığını takip 

eden yıllarda ayni familyadan, özellikle 

Pityophthorus pityographus, Pityokteines 

spinides ve Orthotomics erosus türleri sınırlı 

da olsa kitle üremesi yaparak Doğu Ladini 

ormanlarında önemli zararları görülmüştür. 

Bu zararlı türlerin faal yuvaları esas alınarak 

yapılan değerlendirmelerde, açılan 4250 

yuvada 73 yırtıcı ve 11 parazit böcek türü 

belirlenmiştir. Ayrıca yırtıcı böcek türlerinin 

konukçuları üzerindeki etkinlikleri de ortaya 

çıkartılmıştır.  

      Bölgede Dendroctonus micans ladin 

ormanlarında primer bir zararlıdır. Bu zararlı 

1996 yılı itibariyle yaklaşık 250.000 

hektarda bulaşık durumda olup, gelecek 

yıllarda bütün ladin ormanlarına 

bulaşacaktır. Bu tür Doğu Karadeniz 

ormanlarında 1966-1996 yılları arasında en 

az 10 Milyon adet Ladin ağacını 

kurutmuştur. Ancak D. micans ‘ın yayılışını 

kontrol altına almak için biyolojik ve 

mekanik mücadelede başarılı sonuçlar 

alınmıştır. 
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