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       GİRİŞ 
 

       Doğu ladini ormanlarında böcek 

salgınlarına karşı daha kolay, ucuz ve 

çevreye zarar vermeyen biyolojik mücadele 

metodunun uygulanması gereklidir. Bu 

çalışmada, Doğu ladinine zarar veren böcek 

türleri tespit edilerek, bunların yırtıcı ve 

parazitleriyle ilişkileri üzerinde 

durulmuştur. Gelecekte bu konuda 

yapılacak çalışmalara ve uygulayıcılara 

yararlı veriler elde etmek amaçlanmış olup, 

özellikle kabuk böcekleri, hortumlu 

böcekler ve teke böcekleri ile diğer 

sekonder böcekleri elde etmek ve bölgesel 

biyolojilerini aydınlatmak amaçlanmıştır. 
 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 
  

       Maçka–Meryemana, Çatak ve 

Hamsiköy, Giresun–Kulakkaya, Ordu–

Çambaşı, Artvin–Atila, Şavşat- Karagöl ve 

Borçka–Karagöl ormanlarında alınan 

deneme alanlarında tuzak ağaçları 

hazırlanmıştır. Ayrıca ormanda istihsal 

sırasında kesilmiş ağaçlardan bir kısmı ile 

bazı devrik gövdelerin kabuklu olarak 

yerlerinde bırakılmaları sağlanmış ve bu 

materyalden de yararlanılmıştır. Bunların 

dışında usulsüz kesilmiş, devrik ve 

müsadereli ağaçlarda da tespitler 

yapılmıştır. Bir veya iki yıl önce orman 

içinde devrilmiş, kesilmiş veya kurumuş 

ağaçlar da incelenmek suretiyle sekonder 

böcekler tespit edilmiştir. Tuzak ağaçlarının 

ve bu materyalin incelenme- leri sonucunda, 

aynı ve farklı tarihlerde gelen böcek türleri 

de tanımlanmışlardır.  

       Ormanlarda periyodik olarak toplanan 

larva ve pupalar, Trabzon’daki 

insektaryuma getirilerek yetiştirme 

kutuları ve kütüklerde erginleştirilmiştir. 

       Doğu Karadeniz Bölgesinde P. 

orientalis ‘e zarar yapan böcekler ile 

bunların parazit ve yırtıcıları tespit 

edilmiştir. Bu amaçla bölgede önce, saf 

ve karışık ormanlar, suni ve tabii gençlik 

alanları, fidanlıklar, orman içi ve orman 

dışı depolar, istihsal alanları ve devrik 

sahalar, elde edilen bilgilerin ışığında 

periyodik olarak incelenmiştir. Bu 

araştırmada sekonder karakterli böcekleri 

de elde edebilmek amacıyla yaşlı veya 

yol şebekeleri tamamlanmadığı için gerek 

fizyolojik ömrünü doldurmuş, gerekse 

kırık ve devrik ağaçların bol bulundukları 

meşcerelerde de araştırmalar yapılmıştır. 

       Arazide zararı bizzat gözlenen 

böcekler toplanmış, içinde larva ve pupa 

bulunduğu tespit edilen böcekli materyal 

yetiştirme kutularına alınmıştır. Zararlı 

böcekler ile bunların parazit yırtıcılarını 

aydınlatmak amacıyla hemen her yıl 

farklı tarihlerde aynı mevkiye gidilerek 

gözlemlere devam edilmiş ve bu arada da 

eski yıllara ait tespitlerin mukayeseleri 

yapılmıştır. 

       Böceklerin yetiştirilmesinde, 

ormanda bulundukları ortamlar dikkate 

alınarak plastik kutularda ve kütüklerde 

üretim yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca 

arazide toplanan larva ve pupalardan 

daha iyi numuneler elde edilmiş ve 

yetiştirilen türlerin biyolojileri üzerinde 

gerekli tespitlerde bulunulmuştur.  
 



       Böcekler insektaryumda 20±5ºC 

sıcaklıkta yetiştirilmiştir. Kuruyan 

öğüntülerin böcekler üzerindeki olumsuz 

etkilerini gidermek amacıyla tüplerdeki 

öğüntüler içindeki larvalar alınarak, 

kuruyan materyaller 2-3 haftada bir kez 

ıslatılmıştır. Çürüme ve mantarlaşma 

görülen kutulardaki larvalar çıkarılmış ve 

kutular temizlenerek tekrar yeni odun ve 

kabuk öğüntüsü konulmuştur.  

       Kutu ile üretim tekniğinde, 2x2x5 cm 

ve 5x5x6 cm ebatlarında plastik kutular, 

yarısına kadar toprak, odun veya kabuk 

öğüntüleri ile doldurularak 

gerçekleştirilmiştir.  

       Bu amaçla, ağaçların kabuğunda zararlı 

olan Monochamus sartos Fabr., 

Acanthocinus aedilis (Linne), Saperda 

scalaris (Linne), Hargium inquisitor 

(Linne) ve Hargium mordax (De Geer)’ın 

larva ve pupaları, kabuk öğüntüsü 

kullanılarak erginleştirilmiştir. 

       Larva dönemlerinin önemli bir 

bölümünü odunda geçiren Monochamus 

galloprovincialis (Olivier), Pogonochaerus 

hispidulus (Pill.), Rhagium bifasciatum 

Fabr. ve Criocephalus ruscitus (Linne) gibi 

türlerinde larva ve pupaları kabuk ve odun 

öğüntüsünde erginleştirilmiştir. Benzer 

şekilde hortumlu böceklerden Pissodes 

harcyniae Herbst, Pissodes notatus (Fabr.) 

ve Pissodes piceae (Illig.) Türlerinin larva 

ve genellikle pupalarının 

erginleştirilmesinde de aynı yöntem 

uygulanmıştır. Yırtıcılardan Thanasimus 

formicarius (Linne), Cucujus sp. ve 

Raphidia ophiopsis Linne türlerinin olgun 

larvaları insektaryuma getirilerek, sadece 

kabuk öğüntüsünde erginleştirilmiştir.  

       Fidanlıklarda ladin fidanlarının 

köklerinde tespit edilen Hylobius abietis 

(Linne)’in pupaları ve Agrotis segetum 

Schiff. larvaları kutuda toprak içinde 

erginleştirilmiştir. Arazide toplanan 

Dioryctria abietella Den. et Schiff.’in 

larvalarının bulunduğu kozalaklar 

insektaryuma getirilerek biyolojileri 

üzerinde gerekli tespitler yapılmıştır. 

        Bunların dışında Scolytidae, 

Anobiidae ve Buprestidae türlerinin 

ormanda arız oldukları ladin ağaçlarından 

alınan kütükler insektaryuma getirilerek 

ergin çıkışları gözlenmiştir. 
 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Doğu Karadeniz Bölgesinin kıymetli 

ağaç türü olan Doğu ladini, eskiden beri 

zararlı böceklerin önemli bir konukçusu 

durumundadır. Bölgedeki yerleşim 

düzeninde köy, mezra ve yaylalar orman 

içinde bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu 

yüksek, yerleşme alanları dağınık ve dar 

olup ekilebilir arazinin az oluşu ve zor 

geçim şartları gibi nedenler, yöre halkının 

ormanda usulsüz faydalanmasına neden 

olmaktadır. Bunlara ormanlarda yapılan 

yamaç yolları nedeniyle meydana gelen 

yaralanma, pedavra çıkarma, işletme ve 

silvikültürel problemler ile biyotik ve 

fırtına, rüzgar, kar ve zehirli gazlar gibi 

abiyotik zararları da katmak 

gerekmektedir. Ayrıca yüzeysel kök 

yapan bir ağaç türü olduğu içinde uzun 

süren yaz kuraklarından fazlaca 

etkilenmektedir. 

       Bu nedenlere bağlı olarak zayıflayan 

ladin meşcerelerinde genellikle sekonder 

zararlı kabuk böcekleri epidemi yaparak 

önemli oranda artım, dolayısıyla 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Bu çalışmayla Türkiye’de Doğu ladini 

yayılış alanlarında bulunan 5 takım 18 

familyaya dağılmış 84 zararlı böcek türü 

saptanmıştır.  

      Tespit edilen zararlı türlerden 7’ si, 

yırtıcılardan ise 14’ü Türkiye böcek 

faunası için kaydedilen yeni türlerdir. 
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