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DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)’UN 

POPULASYON DİNAMİĞİNİ ETKİLEYEN PREDATÖR ve PARAZİTLERİ 

 

       GİRİŞ 

       Ladin ormanının en tehlikeli böceği 

olarak kabul edilen Ips typographus, halen 

primer zararlı olarak varlığını 

sürdürmektedir.  

       Böcek, İngiltere dahil bütün 

Avrupa’dan Sibirya’nın batısına kadar, 

Gürcistan, Kafkasya, Türkiye, Çin, Kore, 

Japonya, Kanada ve Kuzey Amerika 

ormanlarına yayılmıştır. Yayılış alanında 

başta Picea abies ve P. orientalis olmak 

üzere ender olarak P. jezoensis, P. glehnii, 

P. sitchensis, P. omorica, Pinus slyvestris, 

P. cembra, P. nigra, P. strobus, Abies alba, 

Larix decidua, Cedrus libani ve 

Pseudotsuga menziessii türlerinde 

gelişmektedir. 

       I. typographus, Türkiye’de ilk defa 

Wichmann (1924) tarafından Sapanca-

Gökdağ ve Berker (1936) tarafından da 

Trabzon-Maçka yöresinde tespit edilmiştir. 

Ancak bu lokal tespitlerden sonra Doğu 

Karadeniz Bölgesi Doğu ladini 

ormanlarındaki esas olarak varlığı 9 Nisan 

1984 tarihinde Artvin’de ortaya 

konulmuştur.  

        I. typographus’un, son yıllarda Doğu 

Karadeniz Bölgesi Ladin ormanlarında 

toplu ölümlere neden olmasının temelinde, 

1994-95 yıllarında uzun süren yaz 

kuraklığının etkisi büyüktür.       Avrupa’da 

30 yıldan fazla uygulanan ve ülkemizde de 

yeni uygulamaya aktarılan, biyoteknik 

yöntemlerden feromon tuzakları 

kullanılarak mücadelede başarılı olduğu 

belirtilmektedir. Ancak bu yöntemin; çok 

pahalı olması, mücadelede sürekliliğin  

  

bulunmaması, hatta Avrupa’da ilk 

kullanıldığı ülkelerde hala kesintisiz 

olarak kullanılması ve zararlının predatör 

ve parazitlerini cezbetmesi gibi 

olumsuzlukları bulunmaktadır. Bu 

olumsuzluklar, uzmanları etkin mücadele 

yöntemleri veya zararlının doğal ortamda 

varolan yeni ajanlarını bulma arayışını 

yönlendirmiştir.  

       Bu çalışmanın amacı; Doğu 

Karadenizin Doğu ladini ormanlarında 

zarar yapan I. typographus’un 

biyolojisini ve yayılışını, yöresel 

populasyon yoğunluğunu, mevcut 

predatör ve parazit yoğunlukları 

bakımından ilişkilendirmek ve doğal 

ortamda mevcut olan predatörlerinin 

yoğunluğunu belirleyerek, gelecekte 

biyolojik mücadele amacıyla 

kullanılabilecek potansiyele sahip 

olanları tespit etmektir.  

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Bölgede, I. typographus’un yoğun 

olarak bulunduğu 1999 yılında ön 

incelemelerde belirlenen, Artvin Orman 

Bölge Müdürlüğü alanındaki genellikle 

saf ladin meşcerelerinden, beş farklı 

yükseltide (Murgul-Traklı ve Başköy 

(1100 m), Şavşat-Veliköy (1500 m), 

Borçka-Balçı (1600 m), Artvin-

Tütüncüler (1700 m) ve Ardanuç-

Karanlıkmeşe (1900 m)’lerde 132 adet 

ladin tuzak ağacı hazırlanmıştır. Seçilen 

tuzak ağaçlarında zaralı böceğin 

biyolojisi incelenerek yumurta sayımları 

yapılmıştır.  
 



       Tuzak ağaçları orman içi açıklıklar ve 

meşcere kenarları tercih edilerek, üç farklı 

bakıda (güney, batı ve kuzey) ve her 

bakıda 44 adet hazırlanmıştır. Tuzak 

ağaçları; boyları 13-34 m’ler arasında ve 

ortalaması 23,48 m, çapları 32-62 cm ve 

ortalaması 45,14 cm, kabuk kalınlığı ise 

0,6-1,7 cm arasında ve ortalaması 1,13 cm 

olan ağaçlar arasından seçilmiştir. 

       SONUÇ VE ÖNERİLER 

       I. typographus, dünyada ve Türkiye’de 

önemli ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bu çalışmada farklı yörelerde, 

zararlı böceğin biyolojisi belirlenerek, 

toplam ana yuvadaki her predatörün 

populasyon yoğunluğu esas alınarak 

anahtar pretadör ve parazit böcek türü 

tespit edilmiştir. 

       I. typograhus’un biyolojisinin 

belirlenmesi için toplam 132 adet tuzak 

ağacı hazırlanarak, böceğin biyolojisi ile 

predatör ve parazit türleri ve populasyon 

yoğunluğu tespit edilmiştir. I. 

typographus’un açılan ana yuvalarında 

dört takıma ait 13 farklı familyadan 22 adet 

predatör böcek türü tanımlanmıştır. Bu 

predatörlerden Thanasimus formicarius ve 

I. typographus populasyonunun biyolojik 

kontrolünde etkili rol oynayabileceği 

ortaya konulmuştur.  

       Bölgede zararlının, Hymenoptera ve 

Diptera takımından dört farklı familyadan 

altı parazit türü belirlenmiştir. Bu türlerden 

Mdetera signaticornis, zararlının larva ve 

pupaları ile beslenen obligat paraziti ve 

yörede en yoğun bulunan türüdür. Kabuk 

böceklerinin populasyon yoğunluğunu 

etkileyen en önemli faktör biyotik çevre 

faktörleridir. Artvin ormanlarında deneme 

alanlarına göre farklılık olmasına rağmen 

zararlı böceğin popülasyonlarına yoğun bir 

predatör saldırısı vardır.  

       Artvin yöresinde predatörlerin 

yoğunluğunu tespit için açılan 12 746 faal 

I. typographus yuvasında 22 predatör tür 

tespit edilmiştir. Zararlının yuvasında en 

yoğun olarak % 20,68 ile T. formicarius ve 

% 4,53 ile R. depressus tespit edilmiştir. 

Farklı yörelere göre bu türler ile zararlının 

populasyon yoğunluğu değerlendirilmiştir. 

        Bu predatörlerin yoğunluğu en yüksek 

(% 38,20) ve zararlının populasyon 

yoğunluğu en düşük (% 41,78) olan deneme 

alanı Şavşat yöresidir. Etkin predatör 

yoğunluğu en düşük (% 15,70) ve zararlı 

populasyon yoğunluğu en yüksek (% 63,67) 

olan deneme alanı ise Borçka yöresidir. 

Yine parazit yoğunluğu en yüksek olan 

deneme alanı Şavşat olarak belirlenmiştir. 

Bu alanda yoğun olarak Coeloides 

bostrichorum, Roptrocerus xyloghagorum 

ve Medetera signaticornis parazitleri tespit 

edilmiştir. 

       Artvin ormanlarında I. typographus’un  

populasyon yoğunluğu üzerinde baskı 

oluşturan predatörler T. formicarius ve R. 

depressus, parazit ise M. signaticornis’dir.  

       Artvin Bölgesi, Doğu ladini 

ormanlarında I. typographus’un 22 

predatörü ve 6 paraziti olduğu ancak 

bunlardan üç tanesinin önemli 

yoğunluklarda bulunduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca yukarıdaki denge oranı dikkate 

alındığında, Şavşat’a göre diğer yörelerde 

biyotik dengenin en az iki misli düşük 

seviyede olduğu görülmektedir. Bu 

aşamadan sonra yapılacak iş, tespit edilen 

bu türlerin laboratuvar ortamında kitle 

üretiminin yapılarak doğal ortama 

aktarılması, ladin ekosistemindeki biyotik 

dengenin tekrar oluşmasını sağlayacak ve 

böylece zararlı ekonomik zarar eşiğinin 

altında tutabilecektir.  

       Ips typographus’un biyolojik 

mücadelesinde T. formicarius ve M. 

signaticornis obligat paraziti kullanılabilir. 

Ancak sadece biyolojik mücadele ile sınırlı 

kalmayıp bölgede kabuk böceklerine karşı 

entegre zararlı yönetim modellerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. 
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