
 

BOLU VE ALADAĞ ORMAN İŞLETMESİ GÖKNAR (Abies bornmülleriana Mattf.) 

ORMANLARINDA ETKİN ZARAR YAPAN KABUK BÖCEKLERİNİN 

YAŞAM DÖNGÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE 

BUNLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN ARAŞTIRILMASI 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde Uludağ göknarı (Abies 

bornmülleriana Mattf.) önemli bir yayılış 

göstermekte olup, mevcut göknar türleri 

içerisinde kabuk böceklerinden en fazla 

zarar gören tür konumundadır. 

Batı Karadeniz Bölgesi göknar 

ormanlarında zarar yapan kabuk 

böceklerinin Bolu, Kastamonu, Sinop ve 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerine 

göre, 1987-2004 yılları itibariyle kayda 

geçmiş zararları toplam 509229 ha alanda 

3383976 m
3
’ün üzerindedir. 

Bu çalışmada etkin zarar yapan 

kabuk böcekleri populasyonunun klimatik 

koşullarla ilişkileri, farklı yükseltilerde 

tuzak ağacı yöntemi ile tespit edilmiştir. 

Ayrıca, zararlı böceğin yuvalarında 

predatör türleri belirlenmiştir. Bu amaçla 

Bolu ve Aladağ Orman İşletmesinde dört 

farklı yükseltide toplam 128 adet tuzak 

ağacı hazırlanmıştır. 

Bulgular: 

Çalışmanın yapıldığı yörede, 

Uludağ göknarı'nın kabuk ve odununda 

gelişen 22 farklı zararlı böcekten yedi 

kabuk böceği türü ile bunların 15 adet 

predatörü saptanmıştır. Bu zararlı böcek 

türleri ve predatörler aşağıda verilmiştir; 

Zararlı Türler 
Coleoptera Takımı 
Scolytidae Familyası 
    Hylurgops palliatus (Gyll) 
    Cryphalus piceae (Ratz.) 
    Pityophthorus pityographus (Ratz.) 
    Pityokteines curvidens (Germ.) 
    Pityokteines spinidens (Reitt.) 
    Pityokteines vorontzowi (Jacob.) 
    Trypodendron lineatum (Ol.) 
Melandryidae Familyası 
    Serropalpus barbatus (Schall.) 
Buprestidae Familyası 
    Phaenops cyanea Fabr. 
Cerambycidae Familyası 
    Hylotrupes bajulus (L.) 

    Morimus sp. 
    Acanthocinus aedilis (L.) 
    Rhagium bifasciatum F. 
    R. inquisitor (L.) 
    Criocephalus rusticus (L.) 
    Tetropium castaneum (L.) 
    Corymbia rubra (L.) 
    Leptura dubia Scopoli 
Curculionidae Familyası 
    Pissodes piceae (Illig.) 
    Hylobius abietis (L.) 
Hymenoptera Takımı 
Siricidae Familyası 
    Urocerus gigas (L.) 
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Sirex noctilio (Fabr.) 

Predatör Türler 
Coleoptera Takımı  

Rhizophagidae Familyası 
    Rhizophagus depressus (F.) 
    Rhizophagus dispar (Payk) 
Cleridae Familyası 
    Thanasimus formicarius (L.) 
Trogossitidae Familyası 
    Nemosoma elongatum (L.) 
Histeridae Familyası 
    Platysoma oblongum (F.) 
    Paromalus parallelepipedus (Hrbst.) 
Nitidulidae Familyası 
    Epuraea sp. 

Tenebrionidae Familyası 

    Corticeus sp. 
    Corticeus linearis Fabr. 
Cucujidae Familyası 
    Pediacus dermestoides (F.) 
    Cryptolestes sp. 
Liodidae Familyası 
    Agathidium sp. 
Staphylinidae Familyası 
    Nudobius lentus (Grav.) 
    Placusa complanata Er. 
Neuroptera Takımı 
Raphidiidae Familyası 
    Raphidia ophiopsis L. 

Yörede etkin zarar yapan göknar 

kabuk böcekleri Cryphalus piceae (Ratz.) 

(Küçük göknar kabuk böceği) ve 

Pityokteines curvidens (Germ.) (Büyük 

göknar kabuk böceği) olup, bunlardan en 

yoğun olanı C. piceae’dir. Bu türlerden C. 

piceae’in yılda iki generasyon verdiği, P. 

curvidens’in ise genelde bir, ancak 1000 

ve 1500 m’lerde çok zayıf geçen ikinci 

generasyonu gözlenmiştir. 

Türlerin uçma zamanları bağıl 

nemden çok ardışık maksimum 

sıcaklıklardan etkilenmektedir. 

Dolayısıyla çalışmanın yapıldığı yıllarda 

kışlama sonrası ardışık günlerde 

maksimum sıcaklıkların 13,3-17,9 °C 

olduğu dönemde C. piceae, 14,0-20,3 °C 

olduğu dönemde P. curvidens öncü 

türlerinin uçuşları meydana gelmiştir. 

Buna bağlı olarak farklı yükseltilerde ilk 

generasyonun, Mart ayının ilk haftası ile 

Mayıs ayının ikinci haftası arasında 

gerçekleşmiş olduğu görülmüştür.  

Her iki türün yüksekliğe bağlı 

olarak populasyon düzeyi azalmaktadır. 

Kabuk kalınlığı, ağaç yaşı ve çapının 

artmasıyla C. piceae’de yuva sayısı 

azalmaktadır. P. curvidens’de ise çapın 

artmasıyla yuva miktarı artarken, kabuk 

kalınlığı ve ağaç yaşında ise Normal 

dağılım göstermektedir. Buna göre yuva 

sayısı, 0,8-1,1 kabuk kalınlığı ve 31-120 

yaşlarında maksimuma ulaşmakta, daha 

düşük veya yüksek kabuk kalınlığı ve 

yaşlarda yuva sayısı azalmaktadır. 

Kabuk böcekleri yuvalarında 

bulunan predatörlerden en yoğun olanı 

Rhizophagus depressus (F.) ve Thanasimus 

formicarius (L.)’dır. Ancak bu türlerden 

ikincisinin konukçu uyuşmazlığı nedeniyle 

sadece bir tanesinin önemli yoğunlukta 

bulunduğu belirlenmiştir 

Sonuç olarak, uygun olmayan 

ekstrem koşullarda göknarın optimal 

sınırları dışında olduğu alanlarda (1000 

m’nin altında) etkin kabuk böceklerinin 

her zaman kitle üremesi yapabileceği 

görülmektedir. Bu nedenle kabuk 

böceklerinin uçma dönemi-sıcaklık ve 

konukçu ilişkileri, mücadele yöntemleri ile 

birlikte değerlendirilerek. uygulamaya 

aktarılmalıdır. 
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