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Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, araştırma alanı Bolu-Kökez ve 

Şerif Yüksel Araştırma Ormanında (Aladağ) 

karaçam ve sarıçam tuzak ağaçlarında 14’er 

adet zararlı ve 12’şer adet faydalı böcek türü 

tespit edilmiştir. Genel olarak her iki ağaçta 

22 zararlı ve 17 faydalı böcek türü olmak 

üzere 39 farklı böcek türü tanımlanmıştır. 

Karaçam tuzak ağaçlarında (950-1200m) 

33,83 m³ kabuklu alan açılmıştır. Açılan 

alanlarda 5382 adet Tomicus spp. yuvası 

incelenmiştir. Bu yuvalarda 1747 adet 

T.formicarius ve 220 adet R.depressus türü 

tespit edilmiştir. Sarıçam tuzak ağaçlarında 

(1200-1550m) ise 25,96 m³ kabuklu alan 

açılmıştır. Açılan alanlarda 4543 adet 

Tomicus spp. yuvası incelenmiştir. Bu 

yuvalarda 1227 adet T.formicarius ve 957 

adet R.depressus türü tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucuda T.piniperda’nın 

ihmal edilmeyecek önemde bir zararlı 

olmasına karşılık, T.minor’un daha önemli bir 

zararlı olduğudur. Predatör türler ise hangi 

zararlı tür, hangi ağaçta veya yükseltide 

yoğun ise özellikle T.formicarius predatörü de 

orada yoğun olarak bulunmakta olup, 

yaklaşık olarak üç Tomicus yuvasına bir adet 

olarak düşmektedir. R.depressus predatörü 

de sıcaklık artışı ve uygun nispi nem 

koşullarına göre popülasyonunun daha hızla 

artması ile zararlı türlere karşı kullanılabilir. 
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BOLU ALADAĞ YÖRESİ ÇAM 

ORMANLARINDA ETKİN ZARAR 

YAPAN KABUK BÖCEKLERİ İLE 

PREDATÖRLERİN POPÜLASYON 

ETKİLEŞİMLERİ 

 

BATI KARADENİZ 

ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 



 

Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

Ağaç ve böcek ilişkilerinin doğru 

yorumlanması veya konukçu bitki 

modellemesi ile böcek popülasyonunda 

yiyecek, beslenme habitatı ve kışlama 

habitatı olarak ayrıntılı değerlendirmeler 

Türkiye ormancılığına yeni ufuklar 

kazandıracaktır. İlaveten hava koşulları ve 

doğal düşmanlar da popülasyon değişiminde 

rol oynayan sekonder anahtar faktörlerdir. 

İğne yapraklı ormanlarda kabuk zararlısı 

böceklere dayalı zaman zaman görülen 

kurumaların temelinde, ekolojik ilişkilerin 

değerlendirilmesi ve uygun mücadele 

yönteminin kombine edilebilmesi için 

kompleks ilişkilerin çözümlenmesi 

gerekmektedir. Hava koşulları yıllara bağlı 

olarak değişmekte ve sekonder zararlıların 

kitle üremesine uygun ortamlar 

oluşturmaktadır. Bu değişkenlerden sıcaklık 

ve bağıl nem değerlerinin sadece bilinmesi ve 

ölçülmesi yeterli değildir. Ayrıca zararlının 

yaşam döngüsü üzerinde etkisinin tespit 

edilmesi ile önemi ortaya çıkacaktır. 

 

Yapılan Çalışmalar: 

Bu çalışma, 2011-2013 yıllarında Bolu ve 

Aladağ Orman İşletmesi göknar ormanları 

meşcere kuruluşunda yer alan çam ağaçları 

ve etkin zararlı kabuk böcekleri ile birlikte 

predatörlerinin popülasyon yoğunluğu ve 

habitat ilişkilerini (ekolojik niş) değişik 

yükselti basamaklarındaki sıcaklık ve nem 

değerlerine bağlı olarak tespit etmek ve 

biotop ilişkilerini ortaya koymak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya konu 

Aladağ ve çevresi, Uludağ göknarı’nın (A. 

bornmülleriana) Türkiye’de belli başlı yayılış 

yaptığı ormanlardan birini oluşturmaktadır. 

Bolu il merkezinin güneyinde yer alan Aladağ 

silsilesi dik yamaçlardan meydana gelmiştir. 

Genel olarak kuzeye bakan bu yamaçlarda 

Uludağ göknarı 900 m’den 1700m yükseltiye 

kadar yayılış göstermektedir. Araştırma 

alanında, Uludağ göknarı’nın yaptığı yayılışa 

bağlı olarak çam karışımı ve saf göknar 

alanlarında tesadüf bloklarına göre üç farklı 

yükselti basamağında kuzey bakıda (Kökez; 

1000m ve 1250m ve Şerif Yüksel Araştırma 

Ormanı; 1500 m) üç deneme alanı seçilmiştir.  

 

 

 

Her deneme alanında, tuzak ağaçlarından 

elde edilen bütün bilgiler düzenli olarak 

çizelgeye işlenmiştir. Bu bilgilere göre, 

zararlının biyolojik dönemleri tespit 

edilmiştir. Zararlı böceğin her tuzak ağacının 

a1, a2 ve a3 seksiyonlarındaki popülasyon 

yoğunluğunu, ağacın birer metrelik kısmına 

gelen yuva adedi sayılarak belirlenmiştir. 

Zararlı böceğin cezbedildiği tuzak ağacının 

bir metrelik çevresel alanı (2..r) esas 

alınarak, böceğin yuva veya yumurta adedi 

(Yn) ve zararlının birim alandaki (1m2) yuva 

yoğunlukları (P) tespit edilmiştir. Birim 

alandaki zararlı böceğin yoğunluğu; p= 

100*Yn/2r formülü ile hesaplanmıştır. 

 

 


