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ÖNSÖZ 

"Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Ormanlarında Etkin 

Zarar Yapan Kabuk Böceklerinin Yaşam Döngülerinin Belirlenmesi ve 

Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması" adlı araştırma projesi, 

yoğun ve kapsamlı bir çabanın ürünüdür. Etkin zararlı böceklerin yaşam 

döngüleri üzerinde sıcaklık, nem ve biyolojik çevre direnç faktörlerinin önemli bir 

etkisi bulunmaktadır. 

Bu konuda arazi çalışmaları sırasında büyük desteklerini 

gördüğümüz Bolu Orman Bölge Müdürlüğü elemanlarına, Projenin 

desenlenmesi ve analizinde desteklerini gördüğümüz Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Müdürü sayın Zehra ÖZPAY ve Suat TOSUN’a, 

arazi çalışmalarında emekleri geçen ve tuzak ağaçlarının hazırlanmasında 

önemli destekleri olan aynı kurumda çalışan sayın şoför Cevdet 

BAŞARAN, işçi Yakup KARAKAYA ve Vahit ÜSTÜN, Kastamonu, 

Sinop ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü O.Z.M. Şube Müdürleri 

Muharrem UÇUKOĞLU, Kadir TOPÇU ve Cemil AKSOY, Bolu Orman 

Bölge Müdürlüğü O.Z.M. Şube Müdürü H. Önder ÜNÜVAR, İşletme 

Müdür Muavini Gültekin AKSAN ile projenin yürütülmesinde A.İ.B.Ü. 

Düzce Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalında 

Araştırma Görevlisi Akif KETEN’e teşekkür ederiz. 

Araştırmanın ülkemiz ormancılığına yararlı olmasını dileriz. 

 

Bolu, 2005 

 

Metin SERİN 

Mahir ERDEM 

Yrd. Doç.Dr. Beşir YÜKSEL 

Doç.Dr. Süleyman AKBULUT 
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ÖZ 

 Ülkemizde Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) önemli 

bir yayılış göstermekte olup, mevcut göknar türleri içerisinde kabuk 

böceklerinden en fazla zarar gören tür konumundadır. 

 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. 

 Yörede etkin zarar yapan göknar kabuk böcekleri Cryphalus 

piceae (Ratz.) ve Pityokteines curvidens (Germ.) olup, bunlardan en 

yoğun olanı C. piceae’dir. 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, 0,8-1,0 kabuk kalınlığı ve 31-120 

yaşlarında maksimuma ulaşmakta, daha düşük veya yüksek kabuk 

kalınlığı ve yaşlarda yuva sayısı azalmaktadır. 

Kabuk böcekleri yuvalarında yapılan incelemelerde 15 predatör tür 

tespit edilmiş olup, bunlardan en yoğun olanı Rhizophagus depressus (F.) 

ve Thanasimus formicarius (L.)’dır. 

 Kabuk böceklerinin uçma dönemi-sıcaklık ile konukçu ilişkilerinin 

değerlendirilmesi ve tespit edilen potansiyel predatörlerinin uygulamaya 

aktarılmasıyla mücadelede başarı şansı artacaktır. 

 

Anahtar sözcükler: Uludağ göknarı, Pityokteines curvidens, Cryphalus 

piceae, sıcaklık, bağıl nem, predatör türler 
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ABSTRACT 

 Uludağ fir has an important distribution in Turkey and is the most 

damaged fir species by bark beetles. 

 In this study, the relationship between climatic conditions and bark 

beetles’ populations were investigated by using trap trees at different 

altitudes. In addition, predator species found in the galleries were 

determined. 

 In the region, two effective fir bark beetles, Cryphalus piceae 

(Ratz.), Pityokteines curvidens (Germ.) were found. C. piceae had a higher 

population density than that of P. curvidens. It was found that the pioneer 

flight time of these species was more related to consecutive daily maximum 

temperatures than daily relative humidities. After overwintering stage, when 

the daily maximum temperature was between 13,3 and 17,9°C and 14,0-

20,3°C during two consecutive days C. piceae and P. curvidens strated to 

fly respectively. Accordingly, first generation occurred between the first 

week of March and the second week of May at different altitudes. 

 Population levels of both species decreased with increasing altitudes. 

There was a negative correlation between the number of galleries of C. 

piceae and the bark thickness, age and diameter of trap trees. The number 

of galleries of P. curvidens had a positive correlation with the diameter of 

trap trees, but with increasing bark thickness and age of the trap trees, the 

number of galleries had a normal distribution. According to these results, 

the number of galleries were maximum when the bark thickness 0,8-1,0 cm 

and the age of the host trees were 31-120. The number of galleries were 

lower in numbers at lower and higher bark thickness and ages  

 A total of 15 predator species was found in the galleries of the bark 

beetles. Among them, two species were the most abundant, Rhizophagus 

depressus (F.) and Thanasimus formicarius (L.). 

 Relationships among the pioneer flight period of bark beetles 

temperature and host trees should be considered as a whole. In addition, 

potential predators should be used in any control strategies which may 

increase the success in control. 

Keywords: Uludağ fir, Pityokteines curvidens, Cryphalus piceae, 

temperature, relative humidity, predator species  



 

 

 

1 

 1. GİRİŞ 

 Doğal yöntemlere dayanan sürdürülebilir bir orman işletmesinin 

gerçekleştirilmesinde ormanın korunması ve onun sağlığına planlamada 

birinci derecede önem verilmesini gerekli kılar. Türkiye’nin orman 

varlığının büyük bir kısmını doğal ormanlar oluşturmaktadır. Doğal 

ormanlara günümüzde gen havuzu gözüyle bakılmasının temel nedeni, 

içinde barındırdığı toplumların türce zenginliğinden kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla son yıllarda bu genetik kaynağın korunmasına duyulan ilgi 

giderek artmaktadır. Gittikçe artan dünya nüfusu, ormanların ve ilgili 

ekosistemlerin üretim kapasitelerini ve sağlıklarını tehdit etmektedir. 

Türkiye’nin  orman  sahası 20,7 milyon  hektar ile tüm  alanının % 

26,6’sını içerir. Bunun % 48’i verimli ormanlar olup, toplam orman 

alanının % 39,4’ünü, Türkiye sahasının ise % 10,5’ini kapsamaktadır. 

Ormanlarınmızın % 46’sını geniş yapraklı ağaçlar, % 54’ünü iğne yapraklı 

ağaçlar oluşturmaktadır. Göknarlar, 457 778 ha’lık sahada verimli 

ormanlar kurmaktadır. Bu ise verimli ormanlar içinde % 5,61’lik bir oranı 

temsil etmektedir (Konukçu 1999). Kapladıkları alan bakımından çam, 

meşe ve kayından sonra gelmektedir (Günal 1997). 

Ormanların yapıtaşlarından olan ağaçlar, hayatlarının her evresinde 

biyotik ve abiyotik faktörlerle etkileşim içerisindedir. Son yıllarda 

ekonomik değeri giderek artan Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana 

Mattf.) Batı Karadeniz Bölgesi ormanlarında önemli bir yayılış gösterir. Bu 

tür, birçok kabuk böceği ile bazı sekonder zararlıların konukçusudur. 

Uygun koşullarda bu zararlılar çoğalarak primer duruma geçmekte ve 

sağlıklı ağaçlara da zarar vermektedir. Yurdumuzda görülen kabuk 

böceklerinin çoğu sekonder zararlıdırlar. Bu nedenle başlangıçta fizyolojik 

bakımdan zayıf düşmüş olan ağaçları tercih ederler. Bunlar ancak fırtına 

kırma ve devirmeleri, kar kırmaları, orman yangını, yaprakların diğer 

böcek türleri tarafından büyük ölçüde yenmesi, ekstrem kuraklık ve 

özellikle temiz bir işletme uygulanmaması sonucu böceklerin arız olmasına 

uygun çok sayıda ağaçların bulunması durumları da ormanlar için büyük bir 

tehlike oluşturur (Defne 1954). Böyle durumlarda eğer yazlar da sıcak ve 

kurak geçerse, bu böcekler kitle üremeleri yaparlar. Böcekler uygun üreme 

materyali eksikliğinde sağlıklı ağaçlara da giderek primer zararlı gibi 

davranmaya başlarlar. Tekrar tekrar yaptıkları saldırılarla da sağlıklı 

ağaçları tasalluta elverişli bir duruma getirirler. 

Batı Karadeniz Bölgesi göknar ormanlarında zarar yapan kabuk 

böceklerinin Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak Orman Bölge 
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Müdürlüklerine göre, 1987-2004 yılı itibariyle kayda geçmiş zararları 

toplam 709 522 ha alanda 2 353 057 m³’ün üzerindedir (Tablo 1) (Aksoy 

2000; Uçukoğlu 2003a; Ünüvar 2000). Bu bölgede kurak geçen yıllar, 

fırtına ve kar zararları nedeniyle kuruyan göknar ve çam ağaçların önemli 

bir kısmı ormandan çıkarılmıştır. Göknar ormanlarında zaman zaman 

görülen kurumaların temelinde, ekolojik ilişkilerin değerlendirilmesi ve 

uygun mücadele yönteminin kombine edilememesinden kaynaklanan 

problemler bulunmaktadır. 

Böcekler ve konukçuları farklı ekolojik faktörlerle olumlu veya olumsuz 

bir ilişkileri vardır. Bu ilişki bazen kabuk böceklerinin kitlesel üreme yapmalarına 

neden olmakta ve böylece mücadelede zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Ormanlarımız için yangından daha tehlikeli bir duruma geçebilme enerjisine 

sahip bu canlıların lokal iklim koşullarına göre yaşam döngülerinin tespit edilmesi 

gereklidir. Böceklerin sonsuz üremelerin ve yayılmalarını sınırlayan abiyotik 

çevre direnci faktörlerinden en önemlisi iklimin sıcaklık ve nem etkenleridir 

(Çanakçıoğlu ve Mol 1998). Christiansen ve Bakke (1997)’ye göre sıcak hava 

koşullarının, kuraklılıkla birlikte hassas konukçu ağaçları etkileyerek böcek 

populasyon dinamiği bakımından kabuk böceklerinin kitle üremesine doğrudan 

etki yapabildiğini belirtmektedir. Hatta kabuk böceklerin, sıcaklığın etkisine karşı 

çok duyarlı olduklarını belirten Chararas (1962)’a göre hafif bir bulutluluk, 

güneş tekrar görününceye kadar ergin uçuşunu durdurabilmektedir. 

İklim ve elemanları yıllara bağlı olarak değişmektedir. Bu 

değişkenlerden sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin sadece bilinmesi ve 

ölçülmesi yeterli değildir. Onun zararlı yaşam döngüsü üzerinde etkisinin 

tespit edilmesi ile önemi ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan etkin zararlı 

türlerin biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek predatör türlerin 

belirlenmesi de bu çalışmayla ortaya konulmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi kabuk böceklerinin tür ve populasyonları 

ile iklim verilerinin doğrudan değerlendirilmesi konusunda ülkemizde ve 

bölgemizde kapsamlı bir çalışma yok denecek kadar azdır. Ekolojik 

ilişkileri bilinmeyen kabuk böceklerinin ormanlar üzerindeki tehdidi sürekli 

olacak, karşılanabilir ve çözümsel olmayacaktır. Bu yüzden kabuk 

böcekleri ile mücadele de başarı şansını artırmak için onların biyolojilerinin 

(lokal iklim koşulları da göz önünde bulundurularak) ortaya konmasıyla 

mümkün olacaktır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma, 2002-2003 yıllarında Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi 

göknar ormanlarında etkin zarar yapan kabuk böceklerinin populasyon 

yoğunluğu ve biyolojilerinin, değişik yükselti basamaklarındaki sıcaklık ve 

nem değerlerine bağlı olarak gelişimlerini tespit etmek ve predatörlerini 

ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

2.1. Araştırma Alanının Konumu ve Ekolojik Özellikleri 

Araştırmaya konu Aladağ ve çevresi, Uludağ göknarı’nın (Abies 

bornmulleriana Matt.) 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 1950 m yükseltiye kadar yayılış 

göstermektedir. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi 

göknar ormanları, 30° 33' 00" - 32° 27' 30" Doğu boylam dereceleri ile 40° 

15' 00" - 41° 10' 30" Kuzey enlem dereceleri arasında yer almaktadır (Şekil 

1). 

Araştırma alanı, yörede bulunan Şerif Yüksel Araştırma Ormanı 

Meteoroloji İstasyonu (1550 m) iklim verilerine göre, nemli, mikrotermal, 

su noksanı yok veya pek az olan kısmen deniz etkisi altındadır (Serin 

1998). Toprağın pH oranı 5,2-6,5 olup, kar suyunda 4,5 olarak 

ölçülmüştür (Atakan ve Sarıgül 1995). 

Aladağ ormanları, kütlesi esas olarak bir andezit masifidir. Kütlenin 

eteklerinde üst kretase flişine ait kireç taşı tabakaları bulunmaktadır. 

Kantarcı (1979)’ya göre ise kireçtaşı alt yamaçlarda bulunmaktadır. 

Andezit masifi ise 800-1634 m’ler arasında devamlılık göstermektedir. 

Anataş yapısı kalsiyum, sodyum ve magnezyum bakımından daha zengin 

fakat potasyumca daha fakirdir. 

Yine Kantarcı (1979)’a göre; bu yörede Uludağ göknarı’na en çok Doğu 

kayını (Fagus orientalis Lipsky) eşlik etmektedir. Ayrıca, yer yer Çoruh 

meşesi (Quercus dschorochensis K.Koch), Karaçam (Pinus nigra Arnold), 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) gibi ağaç türleri ve Bodur ardıç (Juniperus 

comminus L.), Kolşik çoban püskülü (Ilex colchica Poj.), Karayemiş 

(Prunus laurocerasus L.) gibi çalı türleri ile karışık meşcereler 

oluşturmaktadır. 
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Batı Karadeniz göknar ormanlarında görülen kurumalarla ilgili 

yapılan incelemede, toprakta kükürt miktarı 100-150 ppm iken göknar 

ibrelerinde 3100 (Kastamonu) - 5940 (Bolu-Kökez) ppm olarak tespit 

edilmiştir. İbre örneklerinde elde edilen toplam kükürt miktarının sınır 

değerlerinden 3-6 katı fazla olduğu bilinmektedir (Atakan ve Sarıgül 1995). 

 

 

 

Şekil 1. Bolu ve Aladağ Göknar Ormanı Mevkii Haritası 
Figure 1.  The Map of Bolu and Aladağ Fir Forests 

 

2.2. Deneme Alanlarının Belirlenmesi 

Bolu yöresi Uludağ göknarı ormanlarında kitle üremesi yaparak 

önemli zararlara neden olan Pityokteines curvidens (Germ.) ve Cryphalus 

piceae (Ratz.) ile diğer kabuk böceklerin bulunduğu alanlar incelenmiştir. 

Ayrıca, 2000-2001 yıllarında, literatür verileri değerlendirilmiş, bu ağaç 

türünün Bolu yöresindeki karışık, saf ve bunların sağlıklı meşcere 

kuruluşları hakkında amenajman planı ve haritalarından yararlanılmıştır. 

Yörede, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün Orman Zararları ile Mücadele 

Şube Müdürlüğü elamanları ile birlikte envanter çalışması yapılarak, 

potansiyel kabuk böceği alanları belirlenmiştir. C. piceae ve P. curvidens 
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zararına uğrayan ağaçların tepe kısmı kızıl bir renk almakta, bu ağaçlar 

orman içinde sağlıklı ağaçlardan kolaylıkla ayırt edilebilmektedir (Aksoy 

2000; Defne 1954). Böylece, zararlı böceklerin bulunduğu tahmin edilen 

ağaçlar kesilerek, böcek türleri ve yuvalarında inceleme yapılmıştır. 

 

Tablo 1. Batı Karadeniz göknar ormanlarında Pityokteines curvidens (Germ.) ve   

               Cryphalus picea (Ratz.) zararına uğramış ağaçların 1987-2004 yılları 

arasındaki miktarı ve alanları 

Table 1. The amount of damages and size of infestation sites for Pityokteines curvidens  

                (Germ.) and Cryphalus picea (Ratz.) at the Western Black Sea Fir Forests between 

1987 and 2004 
 

Y
ıl

la
r 

Y
ea

rs
 Bolu Kastamonu Sinop Zonguldak Toplam 

zarar 

Totally 

damage 

(m
3
) 

Zararı 
Damage 

(m3) 

Alan 
Field 

(ha) 

Zararı 
Damage 

(m3) 

Alan 
Field 

(ha) 

Zararı 
Damage 

(m3) 

Alan 
Field 

(ha) 

Zararı 
Damage 

(m3) 

Alan 
Field 

(ha) 

1987 39640 4150 - - 
Sinop Orman 

Bölge Müdürlüğü 

1992 yılında 

kurulmuştur. 

49946 11602 89586 

1988 72455 13750 - - 62025 15592 134480 

1989 31268 14200 - - 74929 22628 106197 

1990 15952 11000 - - 45498 16345 61450 

1991 6665 3713 - - 21427 15559 28092 

1992 2410 769 - - 

132396 211807 

37373 5095 39783 

1993 2298 800 33835 - 28771 9724 197300 

1994 4930 3210 230 225 27591 6416 32751 

1995 161130 12000 65000 1866 114003 13983 229536 50764 569669 

1996 68772 12000 53000 3138 150612 19567 198621 51864 471005 

1997 32678 7500 40000 3446 70482 6313 75762 25639 218922 

1998 6974 5279 21000 25717 - - 25871 13456 53845 

1999 7191 2459 10000 2373 15542 433 22742 11441 55475 

2000 6038 2282 18000 2213 - - 17406 10673 41444 

2001 3093 3838 20000 3419 6724 1377 16330 5872 46147 

2002 10764 4417 17000 5840 17410 2171 16491 6089 61665 

2003 3032 1245 18000 4659 974 250 7683 2230 29689 

2004 54114 3141 500 300 - - 60943 13683 115557 

Top. 529404 105753 296565 53196 508143 255901 1018945 294672 2353057 

 

 

Araştırma alanında, Uludağ göknarı’nın yaptığı yayılışa bağlı 

olarak tesadüf bloklarına göre dört farklı yükselti basamağında Kuzey 

bakıda (Kökez; 1000 m ve 1200 m, Şerif Yüksel Araştırma Ormanı; 1500 

m ve Belkaraağaç; 1700 m) dört deneme alanı seçilmiştir.  
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2.3. Örnek Ağaçların Seçimi 

Örnek ağaçların seçilmesinde yön, çap, sıklık ve aralarındaki 

uzaklık özelliklerine dikkat edilmiştir. Gövde ve tepe formu bakımından 

normal ve sağlıklı olmasına ve kabuk yapısının düzgün olmasına önem 

verilmiştir. 

Araştırma alanında, her deneme alanında da sekiz adet tuzak ağacı 

kesilmiştir. Tuzak ağaçları arasında yaklaşık 100 m mesafe bırakılmıştır. 

Ayrıca, böceklerin ilk generasyon dönemi için yörede uygun kar devriklerin 

de tuzak ağacı olarak değerlendirilmiştir. İki yıllık çalışma periyodu 

boyunca böceklerin katlı generasyonu ilgili olarak toplam 128 adet tuzak 

ağacı seçilmiştir. 

Tuzak ağaçları seçim sırasında orman içi açıklıklar ve meşcere 

kenarları tercih edilmeye çalışılmıştır. Tuzak ağaçları; boyları 10.3-32.2 

m’ler arasında ve ortalaması 17.3 m’dir. Yaşları d0,30= 41-172 ve 

ortalaması 95.3, dip çap yaşları (d1) 38-156 ve ortalaması 87.1, ağacın orta 

çap yaşları (d2) 25-82 ve ortalaması 47.6, uç çap yaşları (d3) 7-30 ve 

ortalaması 14,1’dir. Çapları d0,30= 21-76 cm ve ortalaması 36.6 cm, dip 

çapları (d1) 20-68.5 cm ve ortalaması 33.3 cm, ağacın orta çapları (d2) 13-

40 cm ve ortalaması 22.0 cm, uç çapları (d3) 2.0-13 cm ve ortalaması 5.6 

cm’dir. Kabuk kalınlığı d1’de 0.6-2.4 cm ve ortalaması 1,23 cm, orta çapın 

kabuk kalınlığı 0.3-1.3 cm ve ortalaması 0,79 cm ile uç çapın kabuk 

kalınlığı 0.2-1.0 cm ve ortalaması 0.32 cm olan ağaçlar arasından 

seçilmiştir (Şekil 1). Ayrıca, ağaçların d1,30 çapı, meşcere tipi ve kabuk 

yapısı ölçümleri yapılmıştır. Ancak, bu değerlendirmeye 2002 yılı ikinci 

generasyon dönemi için hazırlanması geciken ve böcek yuvası bulunmayan 

tuzak ağaçları dahil edilmemiştir. 

Kar devriklerinden, 2002 yılında birinci generasyonda 7-9, 16, 18-

20, 22-25 ve 28-32 no’lu ağaçlar, 2003 yılında birinci generasyonda 9-17, 

19-20, 22-24 ve 31 no’lu ağaçlar tuzak ağacı olarak belirlenmiştir. 

 

2.4. Örnek Ağaçların Hazırlanması 

Tuzak ağaçları böceklerin uçma zamanları dikkate alınarak yatık 

vaziyette hazırlanmıştır. Tuzak ağaçlarının belirlendiği alanlar genellikle 

saf göknar meşcerelerinden oluşmaktadır. 2002 yılında birinci generasyon 

tuzak ağaçları 10.04.2002 ve 09.05.2002 tarihlerinde hazırlanmıştır. İkinci 
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generasyon tuzak ağaçları ise 16.07.2002 ve 26.07.2002 tarihleri arasında 

kesilmiştir. 2003 yılında birinci generasyon tuzak ağaçları 14.03.2003 

tarihlerinde hazırlanmıştır. İkinci generasyon tuzak ağaçları da 16-

20.6.2003 tarihlerinde kesilmiştir. Yörede, birinci generasyon tuzak 

ağaçlarında böceklerin ilk pupa dönemleri görüldüğü zaman, ikinci 

generasyonun tuzak ağaçları hazırlanmıştır. 

Ayrıca, tuzak ağacının gerek açılan kabuk kısmının ve gerekse 

direkt güneş ışığı etkisiyle hızla kuruyarak çatlamasını önlemek ve bu 

şekilde kabuk böceğinin üremesine engel olacak (abiyotik gelişmelere 

imkan verilmeyecek şekilde) ağaçların üzerleri ibreli dallar ile örtülmüştür. 

Tuzak ağaçları ve böceklerin belirlenmesinde; altimetre, pusula, 

meşcere haritası, şerit metre, kumpas, motorlu testere, balta, bıçak, bis, 

sprey boya ve renkli yağlı tebeşir kullanılmıştır. Daha sonra büroda 

hazırlanan 1’den 32’ye kadar numaratörlü tabelalar tuzak ağaçlarına 

çakılmıştır. Materyallerin fotoğrafları Pentax ve Canon marka fotoğraf 

makinaları ile çekilmiştir. Böcekli materyallerin tanınmasında arazide ana 

yuva sistemleri, lup ve laboratuvarda stereozoom mikroskoptan (Zeiss 

Stemi DV4) yararlanılmıştır. 

 

2.5. Böcek Yuvaları ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Kabuk böceği populasyon yoğunluğu, böceğin yumurtayı tamamen 

koyduğu dönemde Şekil 2’deki örnek tuzak ağacı modeli esas alınarak 

böceğin her tuzak ağacında dip, orta ve uç kısımlarından birer metrelik 

alanlarda, ana yuvaları veya giriş delikleri sayılarak belirlenmiştir. Predatör 

türlerin tespiti ise açılan kabuk böceği yuvalarında yapılmaya çalışılmıştır. 

Yine biyolojilerine yönelik tespitler daha önceden hazırlanan cetvellere 

kaydedilmiştir. Ancak, böceklerin biyolojileri ve doğal düşmanlarının 

farklılığı nedeniyle gözlemler Şubat-Kasım veya Aralık ayları arasını 

kapsayan dönemde yapılmıştır. Her ağaçtaki kabuklar dikkatli bir şekilde 

kaldırılarak ters çevrilmiş ve daha sonra kabuk altında (zararlı böceğin 

larva döneminde) kademeli olarak açılan böceğin ana yuvası sayılarak 

biyolojik dönemleri ile predatör türler ve biyolojik dönemleri belirlenmiştir. 

Türlerin ana yuva sayımları, 2002 yılında 04-31 Temmuz-31 

Ağustos ve 11 Eylül günleri ile 2003 yılında 16 Haziran- 02 Temmuz ve 

03-24 Eylül tarihleri arasında yapılmıştır. 

Tuzak ağaçlarında etkin zararlı böceklerin biyolojisi incelenerek, 

dönem dönem kabuk böceği ana yuvası üzerinde yumurta sayımı da 
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yapılmış, böceğin gelişim durumu ve generasyonu gözlenmiştir. Yine, tuzak 

ağaçlarından alınan böcekli numuneler Batı Karadeniz Ormancılık 

Araştırma Müdürlüğü insektaryumuna getirilerek, yetiştirme kafeslerine 

konulmuş ve gözlemler sürdürülmüştür. 

Her deneme alanında, tuzak ağaçlarından elde edilen bütün bilgiler 

düzenli olarak tabloya işlenmiştir. Bu bilgilere göre, zararlının ve 

predatörlerinin biyolojik dönemleri tespit edilmiştir. Zararlı böceğin her 

tuzak ağacının a1, a2 ve a3 seksiyonlarındaki populasyon 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 adedi (Yn) ve zararlının birim alandaki 

(1 m
2
) yuva yoğunlukları (P) tespit edilmiştir. Birim alandaki zararlı 

böceğin yoğunluğu ; p= 100*Yn/2r formülü ile hesaplanmıştır. 
 

 

Şekil 2. Örnek bir tuzak ağacı ; h: ağacın boyu, d0,30: ağacın 0,30 

cm’deki çapı, d1: dip çap, d2: ağacın orta çapı, d3: ağacın uç 

çapı, a1, a2 ve a3 : ağacın dip, orta ve uç kısımlarından 1’er 

m’lik seksiyonlar 

Figure 2. A sample trap tree ; h: tree height, d0,30: ground diameter at 0,30 

cm, d1: bottom diameter, d2: middle diameter, d3: top diameter, a1, 

a2 and a3 : one meter sections taken from bottom, middle and top of 

trees respectively 
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Bütün bu verilerden yararlanılarak kabuk böceklerinin yuvalarında 

bulunan predatörler ve bunlar içerisinde en yoğun olanlar da tespit edilerek, 

hangilerinin potansiyel biyolojik mücadele ajanı olarak kullanabileceği ile 

ilgili öneriler de ortaya konulmuştur. 

 

2.6. Tuzak Ağacı Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Araştırma alanında devrik ve tuzak ağaçlarında 2002 yılı içerisinde 

kabuk böcekleri ve predatörlerin biyolojisi ile ilgili kontroller 26 defa 

yapılmıştır. Bu kontroller; 05 Şubat, 05 Mart, 09 Mart, 11 Mart, 10 Nisan, 

02 Mayıs, 09 Mayıs, 18 Mayıs, 23 Mayıs, 05 Haziran, 04 Temmuz, 05 

Temmuz, 10 Temmuz, 16 Temmuz, 26 Temmuz, 31 Temmuz, 01 Ağustos, 

07 Ağustos, 13 Ağustos, 14 Ağustos, 27 Ağustos, 31 Ağustos, 11 Eylül, 03 

Ekim, 04 Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2003 yılı 

içerisinde periyodik kontroller 36 defa olup; 27 Şubat, 14 Mart, 21 Mart, 

10 Nisan, 11 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 05 Mayıs, 08 Mayıs, 15 Mayıs, 

21 Mayıs, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran, 16 Haziran, 19 Haziran, 20 

Haziran, 24 Haziran, 27 Haziran, 02 Temmuz, 08 Temmuz, 21 Temmuz, 

29 Temmuz, 01 Ağustos, 03 Ağustos, 07 Ağustos, 03 Eylül, 09 Eylül, 11 

Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül, 06 Ekim, 15 Ekim, 23 Ekim, 06 Kasım ve 10 

Kasım tarihlerinde yapılmıştır. 

Göknar ormanlarında önemli derecede zarar yapan kabuk böcekleri 

ve biyolojileri ile bunların, predatörlerini belirlemek amacıyla hazırlanan 

tuzak ağaçlarında 2002-2003 yılları arasında toplam açılan kabuklu alan 

205,65 m
2
 olup, 64 407 adet kabuk böceği yuvası açılmıştır (Tablo 2). Bu 

ağaçlarda birer metrelik seksiyonlarda yapılan yuva sayımları, böcek 

yuvaları ve özelliklerinin değerlendirilmesi bölümünde yapılan işlemlerle 

birim alana (1 m
2
) dönüştürülerek kullanılmıştır. 

2002-2003 yıllarında elde edilen böceklerin tuzak ağacı tercihleri, 

birim alandaki yuva sayıları, farklı yükselti, seksiyon, çap, yaş ve kabuk 

kalınlığı etkisini belirlemek için varyans analizi, anlamlı ilişkilerin 

değerlendirilmesinde de duncan testleri uygulanmıştır. Ayrıca, aynı veriler, 

karekök dönüşümlü korelasyon (r) ve belirtme katsayısı (r
2
) ile 

ilişkilendirilmiştir. Analizler, ''Tarist İstatistik Paket Programıyla'' 

gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 2. Tuzak ağaçlarında kabuk böceği generasyonlarına bağlı 

olarak ağacın farklı bölmelerinde açılan kabuk alanı ve kabuk 

böceği yuva sayıları. 

Table 2.  Exposed bark areas and galleries at different sections of trap trees 

related to generations of bark beetles 

Yıllar 
Years 

Yükselti 
Altitude 

Açılan kabuklu alan (cm2) 
Opening bark fields 

Alan 

toplamı 
Total 

Açılan yuva sayısı (ad) 
Opening galleries 

Yuva 

toplamı 
Total dip orta uç dip orta uç 

2
0

0
2

 I
. 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 112985.71 65041.43 16437.14 194464.29 179 1055 935 2169 

1200 101985.70 62731.43 6348.57 171065.70 108 1111 180 1399 

1500 109685.71 66597.14 1948.57 178231.43 197 77 6 280 

1700 83914.29 14064.29 0 97978.58 94 97 0 191 

Toplam 408571.42 208434.29 24734.28 641739.99 578 2340 1121 4039 

2
0

0
3

 I
. 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 113771.43 65434.29 10434.29 189640.00 752 4162 1205 6119 

1200 91457.14 59714.29 10120.00 161291.43 419 2833 1883 5135 

1500 128542.86 71028.57 11125.71 210697.14 648 5890 1096 7634 

1700 92085.71 83914.29 83914.29 259914.29 517 4795 1032 6344 

Toplam 425857.14 280091.43 115594.29 821542.87 2336 17680 5216 25232 

2
0

0
3

 I
I.

 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 74328.57 45760.00 9931.43 130020.00 4221 17952 4211 26384 

1200 68514.29 42522.86 9491.43 120528.57 64 588 2137 2789 

1500 65371.43 40857.14 7920.00 114148.57 1387 1697 891 3975 

1700 60657.14 83914.29 83914.29 228485.72 56 1156 776 1988 

Toplam 268871.43 213054.29 111257.15 593182.87 5728 21393 8015 35136 

Gen. Top. cm2 1103299.98 701580.02 251585.72 2056465.72 8642 41413 14352 64407 

Gen. Top. m2 110.33 70.16 25.16 205.65 8642 41413 14352 64407 

 

2.7. Sıcaklık ile Nispi Nem Verileri ve Değerlendirilmesi 

Bu çalışma süresince 1000 m yükseltideki göknar ormanlarında 

sıcaklık ve bağıl nem değerleri data logger cihazı ile sürekli olarak her saat 

ölçülerek kaydedilmiştir. Alanda devrik ve tuzak ağaçlarında yapılan 

kabuk böcekleri surveyleri, bu veriler ile değerlendirilerek böceklerin uçma 

zamanları ve thermal konstant değerleri ortaya çıkarılmıştır. 

Hava koşulları ve data logger (thermo-higrograph) cihazından 

kaynaklanan problemler nedeniyle 2002 yılında; 01 Ocak-04 Şubat, 27 

Mart-01 Mayıs, 14-31 Aralık, 2003 yılında; 01 Ocak-01 Mart, 04 Eylül-31 

Aralık tarihleri arasındaki veriler Bolu Meteoroloji İstasyonundan (742 m) 

temin edilmiştir. Bunlardan sıcaklık verileri enterpole edilerek, nispi nem 

verileri değiştirilmeden kullanılmıştır. 

Kabuk böcekleri konusunda çalışan uzmanların çoğu, gelişim 

eşiğini maksimum sıcaklıklarla değerlendirerek, onların ardışık günlerde 
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10-19°C ve üzerindeki sıcaklıklarda uçma döneminin gerçekleştiğini 

bildirmektedirler (Bakke 1968; Byers 1996; Chararas ve M'Sadda 1973; 

Haack ve ark. 1998; Hindmarch ve Reid 1999; Mendel 1983; Serez 1983). 

Bu çalışmada gelişme eşiği, C. piceae türü için 12°C ve P. curvidens için 

15°C ile üzerindeki maksimum sıcaklıklar esas alınmıştır (Adam ve Nageleisen 

2004a-b; Chararas 1962). 

Minimum sıcaklıklar bakımından böceklerin kışlama ve beslenme 

oranında etkili değerler olarak 0-4°C ve daha düşük sıcaklık verileri 

kullanılmıştır (Haack ve ark. 1998; Sekendiz 1984, 1991). 

 

2.8. Örneklerin Toplanması, Preparasyonu ve Saklanması 

Araştırma alanında toplanan böcek örnekleri, insektaryumda 

prepare edilerek teşhisleri yapılmış ve böcek koleksiyon kutularına 

yerleştirilmişlerdir. Böceklerin muhafazasında etil asetat ve paradiklor 

benzol kullanılmıştır. 

Göknar ormanlarında kabuk böcekleri ile bunların predatörlerinin 

teşhisi A.İ.B.Ü. Düzce Orman Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Beşir 

YÜKSEL tarafından yapılmıştır. Zararı tespit edilen böceklerin tasnifinde 

Freude, Harde ve Lohse (1964-1983), Grüne (1979)'un eserleri ve önceden 

teşhis edilmiş örneklerden yararlanılmıştır. Türlerin gerek 

isimlendirilmesinde, gerekse mensup oldukları familyaların tayininde, 

teşhisleri yapan kurum ve uzmanların teşhis ve sonucunu bildiren yazıları 

esas alınmıştır. 

Araştırma sonunda toplanıp prepare edilen örnekler, Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü insektaryumu ve A.İ.B.Ü. Düzce Orman 

Fakültesi Orman Entomolojisi ve Orman Koruma Anabilim Dalı 

laboratuvarında saklanmaktadır. 

 

2.9. Uludağ Göknarı’nın Özellikleri ve Yayılışı 

Abies bornmülleriana Matt.’nın asıl yayılış alanı, Bafra Burnu 

(Samsun) ile Uludağ arasında kalan Batı Karadeniz Bölümü ve Kocaeli 

havzasıdır. Türkiye’ye özgü endemik bir türdür. Batı Karadeniz 

Bölgesi’nde yaklaşık 870 000 hektar alanda yayılış gösteren Uludağ 

göknarı genel olarak sahile paralel dağ silsilelerinde görülmektedir. Aladağ 

ormanları, bu göknar türünün genel yayılış alanı içerisinde bulunmaktadır. 

Türün, yayılışı alanlarının ekolojik özellikleri itibariyle toprak ve rutubet 



 

 

 

12 

istekleri fazla, ısı istekleri ise orta derecededir. Normal olarak orta ve 

yüksek dağlık yerlerin ağacı olan Uludağ göknarı uygun koşullarda 

oldukça sağlıklı saf meşcereler kurmaktadır.  

Araştırma alanında saf veya hakim tür olarak orman kuran Uludağ 

göknarı, genel yayılışında alt sınırın yaklaşık 1000 m kabul edilmesi 

gerektiği ve üst sınırın ise 2000 m’ye kadar ulaştığı belirtilmektedir 

(Saatçioğlu 1969). Ayancık yöresinde yapılan bir çalışmaya göre bu türün 

alt sınırının 1100 m’den başladığı, genel göknar zonunun ise 1250 m’den 

başladığı ve optimumunun ortalama 1550 m civarında bulunduğu ifade 

edilmektedir (Baseler 1932). Mayer ve Aksoy (1998)’a göre, orman 

kuşaklarının en önemli ağaç türlerinden biri olan Uludağ göknarının ana 

yayılışı Öksin-suböksin, montan yüksek basamak grubunda yer almaktadır. 

Uludağ göknarı, yağışça nispeten yoksul Kuzeybatı Anadolu’da 

(Sinop-Bursa) kayın ormanlarına da girmekte, fakat daha düşük 

yükseltilerde bulunmamaktadır. Ana yayılışı olan montan basamakta, 

500/1000-2000 m’lerde göknar ve kayın karışık ormanları çoğunlukla yapı 

bakımından değişkendir (labil). Ana yayılışı suböksin ara dağlarda (Bolu-

Kastamonu), ya saf meşcereler durumunda, kuraklığa kayından daha fazla 

dayandığından ya Pinus sylvestris ile (yükseklerde) ya da Pinus nigra ile 

(alçaklarda) karışım oluşturur. Yükseklerde ve gölgeli bakılarda bulunması 

nedeniyle step ormanlarıyla doğrudan doğruya bir bağlantısı 

bulunmamaktadır. Bursa yakınında Uludağ’daki tipik bir montan göknar 

ve kayın orman basamağı oluşturan yayılışı Sakarya vadisiyle ana 

yayılıştan ayrılmaktadır. 

Perhumid olmayan, yaz kuraklığı gösteren, sonbahar ve kış 

yağışlarını toprakta yeter miktarda depo edebilen yörelerde yetişen 

göknarlar iklim bakımından optimal şartları bulmuş sayılmaktadır (Mayer 

ve Aksoy 1998). 
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 3. BULGULAR 

 3.1. Zararlı Böcekler 

Bu araştırmada, Bolu ve Aladağ göknar ormanlarında 

Scolytidae familyasına ait yedi adet kabuk böceği türü tespit 

edilmiştir. Bu kabuk böceklerinden Hylesininae alt familyasına ait 

sadece Hylurgops palliatus (Gyll.) türü ikinci yıl sahada kalan tuzak 

ağacında tespit edilmiştir. Diğer kabuk böcekleri Cryphalus piceae 

(Ratz.), Pityophthorus pityographus (Ratz.), Pityokteines curvidens 

(Germ.), P. spinidens (Reitt.), P. vorontzowi (Jacob.) ve 

Trypodendron lineatum (Oliv.) türleri ise aynı yıl hazırlanan tuzak 

ağaçlarında görülen, Ipinae alt familyasına aittir. 

Yörede, göknar ormanlarında Scolytidae familyası türlerinden 

başka, tarafımızdan diğer zararlı böcek türleri de tespit edilmiştir. Bu 

böcekler; Serropalpus barbatus (Schall.) (Coleoptera : 

Melandryidae), Phaenops cyanea Fabr. (Buprestidae), Hylotrupes 

bajulus (L.) (Cerambycidae), Morimus sp., Acanthocinus aedilis (L.), 

Rhagium bifasciatum F., R. inquisitor (L.), Criocephalus rusticus 

(L.), Tetropium castaneum (L.), Corymbia rubra (L.), Leptura dubia 

Scop., Pissodes piceae (Illig.) (Curculionidae), Hylobius abietis (L.), 

Urocerus gigas (L.) (Hymenoptera : Siricidae) ve Sirex noctilio 

(Fabr.) türleridir. 

 

 3.2. Etkin Zararlı Kabuk Böcekleri 

Yörede en yoğun olarak bulunan ve zaman zaman primer 

zararlı durumuna geçen C. piceae ve P. curvidens türleridir. Ancak, 

göknar ağacında C. piceae ile P. pityographus ince kabuklu gövde ve 

dalları paylaşırlar. P. curvidens ile ender olarak aynı ağaçta bulunan 

ve önceki türlere göre P. spinidens ile P. vorontzowi türleri daha kalın 

kabuklu gövde ve dallarda gelişmektedir. Diğer kabuk böceği ise 

ağacın odun kısmında gelişen T. lineatum türüdür. Tamamen 

sekonder karakterli olan ve ekonomik önemi olmayan H. palliatus ise 

kabukta gelişen kabuk böceğidir. 
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3.2.1. Cryphalus piceae (Ratz.), Küçük göknar kabuk böceği 

3.2.1.1. Morfolojisi 

Erginleri 1,1-1,8 mm büyüklüğünde mat açık veya koyu 

kahverenklidir. Ancak, çiftleşme döneminde dişiler 2,1 mm büyüklüğe 

kadar ulaşmaktadır. Kanat örtüsü üzerinde ikincil seyrek ağarmış 

uzun dik kıllar vardır. Yarım küre şeklindeki boyun kalkanının 

üstünde büyük ve kaba taneler bulunmaktadır. Anten sapı ve topuz 

arası 4 segmentlidir (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 3. Cryphalus piceae (Ratz.)’nin ergini (Foto: M. ERDEM) 
Figure 3.  Adult of Cryphalus piceae (Ratz.) (Photoed by M. ERDEM) 

 

3.2.1.2. Tür ve maksimum sıcaklık ilişkileri 

Bu tür, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü göknar ormanlarının 

tamamına yakın bir bölümünde yayılış gösterdiği belirlenmiştir. 

Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi göknar ormanlarında 2002-

2003 yıllarında C. piceae'nin farklı yükseltilerde (1000-1700 m. 'ler 

arası) gelişme safhaları gözlenmiştir (Şekil 4 ve 5). Buna göre, 

böceğin uçma döneminin, yükselti ve özellikle iklim koşullarına bağlı 

olarak değiştiği tespit edilmiştir. 2002 yılı alan gözlemlerinde; kışlama 

sonrası C. piceae'nin ilk uçan erginlerine 1000-1500 m'lerde 

09.03.2002 tarihinde tuzak ağaçlarında görülmüştür. Böceğin 

başlangıç uçma zamanı (1000 m), maksimum sıcaklık verileri ile 

ilişkilendirildiğinde en yakın tarih olarak 05-08 Mart tarihlerinde 

sıcaklığın 12-17,2°C olduğu dönemde meydana gelmiştir. Böceğin ilk 

uçma zamanı, ardışık iki gün maksimum sıcaklığın 12°C ve üzerine 
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çıktığı 6 Mart günü Saat 11-16 arasında 12,2-15,0°C düzeyinde iken 

gerçekleşmiştir. Aynı tarihi takiben üç gün boyunca toplu uçuşlar 

devam etmiştir. 

Böceğin 1200 m'de başlangıç uçma döneminde, 06-08 Mart 

2002 tarihlerinde maksimum sıcaklıklar etkili olmuş ve bu yükseltide 

sıcaklık 12-16,2°C olarak kaydedilmiştir. Böceğin başlangıç  uçma 

zamanı, 7 Mart günü  Saat 10-16  arasında 12,0-16,2°C düzeyinde 

gerçekleşmiş olup, bu dönem aralıksız iki gün devam etmiştir. 

Böceğin 1500 m'de başlangıç uçma döneminde, 06-07 Mart 

2002 tarihlerinde maksimum sıcaklıklar etkili olmuş ve bu yükseltide 

sıcaklık 12-14,7°C olarak kaydedilmiştir. Böceğin başlangıç uçma 

zamanı, 7 Mart günü Saat 11-16 arasında maksimum sıcaklığın 13-

14,7°C olduğu dönemde gerçekleşmiş ve bu dönem bir gün sürmüştür. 

Bu zararlının, öncü türlerine 1700 m yükseltide üç adet tuzak 

ağacında, 09.05.2002 günü görülmüştür. Böceğin gelişme eşiği ve 

maksimum sıcaklık verileri Şekil 3'te geriye doğru ilişkilendirilmiştir. 

Buna göre, 01-04 Mayıs tarihlerinde sıcaklığın 12-14,8°C olduğu 

dönemde uçma gerçekleşmiştir. Bu yükseltide başlangıç uçma zamanı, 

2 Mayıs günü Saat 13-16 arasında sıcaklığın 12,1-13,3°C seviyesinde 

kaydedildiği dönemde tespit edilmiştir. Bu dönem üç gün devam 

etmiştir.  

2003 yılı alan gözlemlerinde; C. piceae'nin ilk uçan 

erginlerine 1000-1700 m'lerde 16.04.2003 tarihinde tuzak ağaçlarında 

rastlanmıştır. Şekil 4'de görüldüğü gibi bu döneme en yakın 

maksimum sıcaklık değerlerinde 11-14.04.2003 tarihlerinde 

değişmeler kaydedilmiştir. Bu verilere göre 1000 m'de maksimum 

sıcaklık 13,5-17,9°C ve 1200 m'de 12,5-16,9°C arasında değişmiştir. 

Buna göre böceğin başlangıç uçma dönemi 12 Nisan günü maksimum 

sıcaklığın Saat 12-19 arasında 15-17,1°C seviyesinde olduğu 

dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönem iki gün sürmüştür. 14 Nisan 

günü sıcaklığın böceğin konstant değeri için elverişli olmasına 

rağmen, havanın gün boyu yağmurlu ve bulutlu olması nedeniyle 

uçmanın gerçekleşmediği nispi nem verilerinden anlaşılmaktadır. 

Böceğin 1500-1700 m'lerde başlangıç uçma döneminde 12-13 

Nisan tarihlerinde maksimum sıcaklıklar etkili olmuştur. 1500 m'de 

en yüksek sıcaklık 14,6-15,4°C ve 1700 m'de 13,6-14,4°C olarak 

kaydedilmiştir. Türün başlangıç uçma zamanı, 13 Nisan günü 1500 

m'de Saat 11-17 arasında 12,5-15,4°C ve 1700 m'de Saat 12-17 
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arasında 12,2-14,4°C düzeyinde olduğu dönemde gerçekleşmiş olup, 

bu dönem bir gün devam etmiştir. 

Yıl içerisinde bazen maksimum sıcaklıkların böceğin gelişme 

eşiği düzeyi ve üzerinde gerçekleştiği tek günler görülmektedir (12 

Nisan 2002 tarihinde 12,8°C, 5 Nisan 2003 tarihinde 16°C vb.). Bu 

sıcaklıklar kabuk böcekleri, öncü veya başlangıç uçuşları için yeterli 

olmayıp ancak artık günler olarak değerlendirilir. 

 

3.2.1.3. Tür ve minimum sıcaklık ilişkileri 

Bu yörede gerçekleşen, minimum sıcaklıklar böceklerin 

kışlama ve beslenme oranında etkili olmaktadır. Erken ve geç uçan 

kabuk böcekleri 0-4°C'ye kadar düşen sıcaklıklarda olgunlaşma 

yiyimini durdurmaktadır. Böylece, sonbaharda bu yiyimi 

tamamlamadan kışlamaya geçmekte ve bazen de, ilkbahara kadar 

cinsel olgunluğa ulaşamadan kaldıkları görülmektedir. 

İlk uçma dönemi 05-08 Mart 2002 tarihlerinde minimum 

sıcaklıklar, 1000 m'de -4 ve -1,3°C, 1200 m'de -5,0 ve -2,3°C, 1500 

m'de -6,5 ve -4,3°C olarak kaydedilmiştir. 01-04 Mayıs tarihlerinde 

1700 m'de en düşük sıcaklıkların 1,5 ve 4°C olduğu dönemde uçma 

gerçekleşmiştir (Şekil 6). 

2003 yılında, 11-14 Nisan tarihlerinde minimum sıcaklıklar, 

1000 m'de 0,2-6,8°C ve 1200 m'de -0,8-5,8°C olarak tespit edilmiştir. 

Böceğin 1500-1700 m'lerde başlangıç uçma döneminde; 12 ve 13 

Nisan tarihlerinde ise, 1500 m'de 2,0-3,9°C ve 1700 m'de 1,0-2,9°C 

en düşük sıcaklık değerleri ölçülmüştür (Şekil 7). 

2002 yılında böceğin başlangıç uçma günlerinde, 1000-1500 

m'lerde türün kışlamasını gerektirecek derecede soğuktan geçici 

uyuşma görülmektedir. Ancak, 1700 m'de ise böceğin uçma
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Şekil 4.   Cryphalus piceae'nın varlığı ile gelişme eşiği ve günlük maksimum sıcaklık (°C) ilişkileri (x1-x3: böceğin 1000-

1500 m'lerde ve x4: 1700 m'de ilk görüldüğü tarihler) 

Figure 4.  Relationships among presence of Cryphalus piceae, developmental threshold and maximum daily temperatures at 

field conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x3: 1000-1500 m and x4: 1700 m) 
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Şekil 5.   Cryphalus piceae'nın varlığı ile gelişme eşiği ve günlük maksimum sıcaklık (°C) ilişkileri (x1-x4: böceğin 1000-

1700 m'lerde ilk görüldüğü tarih) 

Figure 5.  Relationships among presence of Cryphalus piceae, developmental threshold and maximum daily temperatures at 

field conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x4: 1000-1700 m) 
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döneminin 55 gün gecikmesi nedeniyle soğuktan geçici uyuşma 

dönemi görülmemekte ve bu durumda, birkaç gün içerisinde 

böceklerin tamamı uçabilmektedir. 

2003 yılında böceğin kışlamasını gerektirecek minimum 

sıcaklıklar görülmediğinden, gün içerisinde gelişme eşiği ve üzerinde 

etkili olacak sıcaklıklarda böcek populasyonlarının önemli bir 

bölümünün kısa sürede uçtuğu görülmektedir. 

 

3.2.1.4. Tür ve kışlama dönemi 

Böceklerin kışı hangi koşullarda hangi gelişim döneminde ve 

nerelerde gizlenerek geçirdiklerini bilmek mücadelenin seyri 

bakımından önemlidir. Bu aynı zamanda onların gelecek vejetasyon 

döneminde ne kadar çoğalabileceği hakkında fikir vermektedir.  

Araştırma alanında tuzak ağaçlarında en son tarih olarak 

11.09.2002 tarihinde tek bir tuzak ağacında (1000-1700 m) C. 

piceae'nin olgun larva, pupa ve genç erginleri görülmüş, daha sonra 

yapılan (03.10.2002 günü) gözlemlerde böceklerin tamamının 

erginleştikleri ancak tuzak ağaçlarında böceğin genç ve olgun 

erginlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Zararlının kışlamak için, tür 

ve sıcaklık ekstremleri ilişkisine göre, 1000 m'de 31 Ağustos 2002 

tarihinden başlayarak, 20 Kasım’a, 1200 m'de 19 Kasım’a, 1500 m'de 

9 Kasım’a ve 1700 m'de 4 Kasım’a kadar diğer konukçu ağaçlara 

gidebileceğini göstermektedir. 

Bu durum, böceğin bu tarihler arasında kışlamaya gittiğini 

göstermektedir. Buna göre, Şekil 5 incelendiğinde böceğin 1700 m'de 

18 Eylül tarihinde (minimum sıcaklık 3,4°C) ve diğer yükseltilerde ise 

19 Eylül günü (minimum sıcaklık 0-3,5°C) kışlamaya gidilmiştir. Bu 

tarihlerde gün içerisinde maksimum nispi nem miktarı % 63,9-78,9 

iken, 23 Eylül günü % 28,4'e kadar düşmüştür. Ancak, belirtilen 

tarihler arasında gerçekleşen minimum sıcaklıklar böceklerin geçici 

olarak uyuşmasına neden olmakta, uygun sıcaklıklarda böcekler 

beslenme ve olgunluk yiyimlerini sürdürmektedirler. 

Ergin türler ve sıcaklık ekstremleri ile ilgili diğer bir olay da, 

1700 m'de 18 Eylül 2002 tarihinde (minimum sıcaklık 3,4°C) ve 

diğer yükseltilerde ise 19 Eylül 2002 günü (minimum sıcaklık 0-

3,5°C) erginlerin yoğun olarak kışlamaya geçtiği kuyessens (uygun 

olmayan koşullarda duraklama) dönemdir. Bu tarihlerde gün 

içerisinde maksimum nispi nem miktarı % 63,9-78,9 iken, 23 Eylül 

günü % 28,4'e kadar düşmüştür. 
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3.2.1.5. Tür ve nispi nem ilişkileri 

C. piceae'nin başlangıç uçuş döneminde, gelişme eşiği 

üzerinde gerçekleşen sıcaklık verileri ile aynı andaki nispi nemin 

önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

Buna göre 2002 yılında öncü türlerin uçuş döneminde, 1000-

1500 m'lerde 05-08  Mart tarihlerinde nispi nemin gün içerisinde % 

23,9-44,8 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Şekil 8). 1000 m'de 6 

Mart günü Saat 11-16 arasında % 30,5-38,5 olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca uçma döneminde etkili olan dört günlük ortalama nispi nemin 

% 60,7-64,8 arasında değiştiği görülmektedir. 1200 m'de uçma 

döneminde 7 Mart günü Saat 10-16 arasında nispi nemin gün 

içerisinde % 23,9-44,8 değiştiği ve üç günlük ortalama nispi nemin % 

61,9-64,8 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Böceğin 1500 m'de 

başlangıç uçma dönemi 7 Mart tarihinde Saat 11-16 arasında, nispi 

nemin  % 23.9-31,2  olduğu  ve iki günlük  ortalama  nispi  nemin  % 

61,9-64,8 arasında değiştiği gözlenmiştir. 1700 m yükseltide 01-04 

Mayıs 2002 tarihlerinde nispi nemin gün içerisinde % 40,0-60,0 

arasında olduğu kaydedilmiştir. Bu yükseltide 2 Mayıs 2002 günü 

Saat 13-16 arasında nispi nemin gün içerisinde % 46,4-56,3 arasında 

değiştiği ve dört günlük ortalama nispi nemin % 57,0-66,7 olduğu 

belirlenmiştir.  

Böceğin 2003 yılı alan gözlemleri ve data logger kayıtlarına 

göre, C. piceae erginlerinin ilk uçma dönemindeki nispi nem verileri 

esas alınmıştır. Buna göre, ilk uçan erginlerine 1000-1700 m 

yükseltilerde 11-14.04.2003 tarihlerinde nispi nemin gün içerisinde % 

62,3-92,5 arasında değiştiği gözlenmiştir (Şekil 9). Bu türün 1000-

1200 m yükseltide 12 Nisan günü uçtuğu, Saat 12-19 arasında nispi 

nemin gün içerisinde % 63,9-78,8, m'de olduğu ve dört günlük 

ortalama nispi nemin % 82,0-94,6 arasında değiştiği görülmektedir. 

Bu yükseltilerde 14 Nisan günü sıcaklığın böceğin konstant değeri 

için elverişli olmasına rağmen, havanın gün boyu yağmurlu ve bulutlu 

olması nedeniyle uçmanın gerçekleşmediği nispi nem verilerinden 

anlaşılmaktadır. Böceğin 1500 m'de öncü uçuşların 13 Nisan tarihinde 

gerçekleştiği dönemde, Saat 11-17 arasında, gün
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Şekil 6.     Cryphalus piceae ve Pityokteines curvidens'in varlığı ile gelişme eşiği ve minimum sıcaklık (°C) ilişkileri 

Figure 6. Relationships among presence of Cryphalus piceae and Pityokteines curvidens, developmental threshold and 

minimum daily temperatures at field conditions 
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Şekil 7.     Cryphalus piceae ve Pityokteines curvidens'in varlığı ile gelişme eşiği ve minimum sıcaklık (°C) ilişkileri 

Figure 7. Relationships among presence of Cryphalus piceae and Pityokteines curvidens, developmental threshold and 

minimum daily temperatures at field conditions  
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Şekil 8.   Cryphalus piceae'nın varlığı ile gelişme eşiği ve günlük nispi nem (%) ilişkileri (x1: böceğin 1000-1500 m'lerde 

ve x2: 1700 m'de ilk görüldüğü tarihler) 

Figure 8.   Relationships among presence of Cryphalus piceae, developmental threshold and daily relative humidities at field 

conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x3: 1000-1500 m and x4: 1700 m) 
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Şekil 9.  Cryphalus piceae'nın varlığı ile gelişme eşiği ve günlük nispi nem (%) ilişkileri (x1-x4: böceğin 1000-1700 

m'lerde ilk görüldüğü tarih) 

Figure 9. Relationships among presence of Cryphalus piceae, developmental threshold and daily relative humidities at field 

conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x4: 1000-1700 m)  
 



 

 

 

25 

içerisinde nispi nemin % 62,3-76,1 ve 1700 m'de ise Saat 12-17 arasında 

nispi nemin % 62,3-71,5 olduğu saptanmıştır. Her iki yükseltide ortalama 

iki günlük ortalama nispi nemin % 82,0-86,8 arasında değiştiği 

gözlenmiştir. 

 

3.2.1.6. Böceğin biyolojisi ile ilgili diğer gözlemler 

Bolu ve Aladağ yöresinde ilk generasyon için hazırlanan 1000-

1200 m'lerdeki tuzak ağaçlarında 04.07.2002 günü böceğin yumurta koyan 

çok az erginlerine rastlanılmıştır. Böceğin kabuğa giriş ve yumurta dönemi 

dikkate alındığında böceğin bu yörede yaklaşık 10-15 gün önce birinci 

generasyonunun tamamlandığı anlaşılmaktadır. Bu tarih esas alındığında 

böceğin birinci generasyonun tamamlanması için yaklaşık 107 gün, ancak 

gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısı 57-61 gün sürmüştür. Oysa, 

2002 yılında tüm yükseltilerde tuzak ağaçlarının geç hazırlanması 

(16.07.2002-26.07.2002) nedeniyle hiçbir kabuk böceği türüne 

rastlanılmamıştır. Ancak, birinci grup tuzak ağaçlarına gelen ikinci 

generasyon türlerinde gözlemler yapılmıştır. 2003 yılında birinci 

generasyon ağaçlarında 16.06.2003 böceğin pupa ve genç erginleri 

görüldüğünden, ikinci generasyon erginleri için tüm yükseltilerde 16-

20.6.2003 tarihlerinde tuzak ağaçları hazırlanmıştır. Bu tarih dikkate 

alındığında böceğin birinci generasyonun tamamlanması için yaklaşık 67 

gün, ancak gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısı 55 gün 

sürmüştür. 1200 m'de 24.06.2003 tarihinde ikinci generasyon uçuşları 

başlamış, 1500 m'de 27.06.2003 tarihinde ve 1700 m'de ise 02.07.2003 

tarihinde böceğin birinci generasyonu tamamladığı tespit edilmiştir. Bu 

tarihlere göre böceğin ilk generasyonun tamamlanması için yaklaşık 75-82 

gün, ancak gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısı 62 gün (1200-

1700 m) sürmüştür. Bu böceğin ikinci generasyon tuzak ağaçlarında en son 

olarak, 1000 m'de 09.09.2003 tarihinde 2, 3 ve 6 nolu ağaçlarda böceğin 

uçma delikleri tespit edilmiştir. 24.09.2003 tarihinde 1000 m'de bir ağaçta 

(diğer ağaçta uçmalar gerçekleşmiş), 1200 m'de yedi ağaçta, 1500 m'de beş 

ağaçta ve 1700'de sekiz ağaçta böceğin farklı evrelerine rastlanılmıştır. 

Ayrıca, 24.09.2003 tarihinde böceğin 1500 m'de 24 nolu tuzak ağacına 

yeni giren erginlerine de rastlanılmıştır. Bu tarihlere göre böceğin ikinci 

generasyonun tamamlanması için yaklaşık 76-84 gün geçmiş olup aynı 

zamanda türün gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısıdır. Bu 

zararlının, Bolu ve Aladağ yöresinde
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Şekil 10.  Cryphalus piceae’nin ergin ve larva yolları  

    (Foto: M. SERİN) 
Figure 10.   Adult and larval galleries of Cryphalus piceae (Photoed by M. SERİN) 

 

 
 

Şekil 11. Cryphalus piceae’nin zararından kuruyan göknarlar 

    (Foto: M. SERİN) 
Figure 11.  Fir trees with red needles that has been killed by Cryphalus piceae  

                    (Photoed by M. SERİN) 
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hazırlanan tuzak ağaçlarında tüm yükseltilerde iki generasyonu tespit 

edilmiştir. Ancak, 1500 m'de bu kabuk böceğinin kabuğa giren yeni 

erginlerine rastlanılmasına rağmen, yumurta koydukları tespit 

edilememiştir. 

 Tuzak ağaçlarına ilk gelen öncü türlerden dişiler kabukta giriş 

deliğini açmaktadır. Giriş deliğinin altında meydanımsı alanda yapılan 

incelemelerde genelde bir, ender olarak 2-3 adet dişi ergin tespit 

edilmiştir. Ayrıca, çiftleşmede farklı bir durum olarak, dişi böcek 

açmış olduğu giriş deliğine girerken erkek böceğin gelerek burada 

çiftleştikleri gözlenmiştir. Çiftleşmiş ve yumurta koymakta olan dişi 

erginler, erkek türden yaklaşık 1,5-2 katı daha büyük ve karın kısmı 

elytradan dışarıya kabarık çıkıntılı şekilde çıkmıştır. Dişi böcekler 

meydan şeklinde açtıkları ana yuvaya toplu olarak, 2002 yılında 12-

30 yumurta ve ortalaması 18,5 adet, 2003 yılında 15-32 arasında ve 

ortalaması 23,7 adet yumurta koymuşlardır. Bu yuvalarda dört erginin 

olduğu bir yuvada 44 adet yumurta, bir başka yuvada da 93 adet 

yumurta sayılmıştır. Ayrıca, bir dişinin yumurta koyma sayısı 

yüksekliğe bağlı olarak azalmaktadır. Buna göre türün ortalama 

yumurta sayısı 1000 m'de 25,83 adet, 1200 m'de 22,33 adet, 1500 

m'de 20,88 adet ve 1700 m'de ise 21,58 adet olarak hesaplanmıştır. 

Bunlar dişi bireyin fazla olduğu yuvalarda tespit edilen 

yumurta sayılarıdır. Yumurtadan çıkan larvalar 2 mm genişliğinde ve 

yaklaşık 2-6 cm ve bazen 9,5 cm'ye kadar uzunlukta ilerleyen yıldız 

şeklinde yollar oluştururlar. Bu yolların sonunda kabukta geniş bir 

olukta pupa gerçekleşir. Gelişim eşiği değerlerine göre türün, tuzak 

ağacına gelerek yumurta koyması 2-3 hafta, larva dönemi 4-5 hafta ve 

pupa dönemi ise 1-2 hafta kadar sürmektedir. Genç erginlerin 

olgunluk yiyimi ağaçların tepe çatısındaki ince dallarda 

gerçekleşmektedir. C. piceae, P. curvidens'e göre daha ince kabuklu 

ağaçları tercih etmektedir (Şekil 10, 11). 

 

3.2.2. Pityokteines curvidens (Germ.), Büyük göknar kabuk böceği 

3.2.2.1. Morfolojisi 

Erginleri 2,5-3,2 mm büyüklüğünde ve koyu kahverenklidir. 

Kanat örtüsünde sarımsı kahverengi uzun kıllar vardır. Anten ve 

bacakları açık kahverengindedir. Boyun kalkanının boyu eninden 

biraz fazladır. Dik meyilli ve parlak olan sağrının her iki tarafında, 

özellikle erkekte gayet iyi gelişmiş üçer tane diş vardır. Bunlardan en 

üstteki birinci diş kanat örtülerine dik, en büyüğü ikincisi aşağıya 
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doğru çengel şeklinde ve üçüncüsü koni şekilde ve sivridir. Dişilerde 

ise bu dişler küçük ve küttür (Şekil 12). 

 

 
 

Şekil 12. Pityokteines curvidens (Germ.)’in ergini  (Foto: M. SERİN) 
Figure 12.  Adults of Pityokteines curvidens (Germ.) (Photoed by M. SERİN) 

 

3.2.2.2. Tür ve maksimum sıcaklık ilişkileri 

Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi göknar ormanlarında 2002-

2003 yıllarında P. curvidens'in değişik yükseltilerde (1000-1700 

m'ler arası) gelişme safhaları gözlenmiştir (Şekil 13 ve 14). Buna göre 

türün uçma döneminin, yükselti ve özellikle iklim koşullarına bağlı 

olarak değiştiği tespit edilmiştir. 2002 yılı alan gözlemlerinde; 

Kışlama sonrası P. curvidens'in ilk uçan erginlerine 1000-1200 

m'lerde 09.03.2002 tarihinde tuzak ağaçlarında rastlanılmıştır. 

Böceğin başlangıç uçma zamanı (1000 m), maksimum sıcaklık 

verileri ilişkilendirildiğinde en yakın tarih olarak 06-07 Mart 

tarihlerinde sıcaklığın 15-17,2°C olduğu dönemde meydana gelmiştir. 

Böceğin ilk uçma anı, ardışık iki gün maksimum sıcaklığın 12°C ve 

üzerine çıktığı, 7 Mart günü Saat 11-16 arasında 15,5-17,2°C 

düzeyinde iken gerçekleşmiştir. Bu dönem bir gün devam etmiştir. 

Böceğin 1200 m'de başlangıç uçma döneminde, 06-07 Mart 

2002 tarihlerinde maksimum sıcaklıklar etkili olmuş ve bu yükseltide 

sıcaklık 14,0-16,2°C olarak kaydedilmiştir. Böceğin başlangıç uçma 
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zamanı, 7 Mart günü Saat 12-15 arasında 15,4-16,2°C düzeyinde 

gerçekleşmiş ve gün boyu devam etmiştir. 

Böceğin 1500 m'de başlangıç uçma döneminde, 01-04 Mayıs 

2002 tarihlerinde maksimum sıcaklıklar etkili olmuş ve bu yükseltide 

sıcaklık 14,0-15,8°C olarak kaydedilmiştir. Böceğin başlangıç uçma 

zamanı, 3 Mayıs günü Saat 14-16 arasında maksimum sıcaklığın 

14,8-15,8°C olduğu dönemde gerçekleşmiş ve bu dönem bir gün 

sürmüştür. 

Bu zararlının öncü türlerine 1700 m yükseltide bir adet tuzak 

ağacında, 18.05.2002 günü rastlanılmıştır. Böceğin gelişme eşiği ve 

maksimum sıcaklık verileri Şekil 4’te geriye doğru ilişkilendirilmiştir. 

Buna göre, 11-13 Mayıs tarihlerinde sıcaklığın 14,9-16,6°C olduğu 

dönemde uçma gerçekleşmiştir. Bu yükseltide başlangıç uçma zamanı, 

12 Mayıs günü Saat 14-15 arasında sıcaklığın 14,9-15,0°C 

seviyesinde kaydedildiği dönemde tespit edilmiştir. Bu dönem iki gün 

devam etmiştir.  

2003 yılı alan gözlemlerinde; P. curvidens'in ilk uçan 

erginlerine 1000-1500 m'lerde 16.04.2003 tarihinde tuzak ağaçlarında 

rastlanmıştır. Şekil 4'de görüldüğü gibi bu döneme en yakın 

maksimum sıcaklık değerlerinde 12-13.04.2003 tarihlerinde 

değişmeler kaydedilmiştir. Bu verilere göre 1000 m'de maksimum 

sıcaklık 17-17,9°C ve başlangıç uçma zamanı, 13 Nisan günü Saat 

14-17 arasında sıcaklığın 15,0-17,9°C seviyesinde kaydedildiği 

dönemde gerçekleşmiştir. 1200 m'de etkili sıcaklıklar 15,3-16,9°C 

arasında değişmiştir. Buna göre böceğin başlangıç uçma dönemi 13 

Nisan günü maksimum sıcaklığın Saat 12-16 arasında 15,3-16,9°C 

seviyesinde olduğu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönem iki gün 

sürmüştür. 

Böceğin 1500 m'de başlangıç uçma döneminde 12-13 Nisan 

2003 tarihlerinde maksimum sıcaklıklar etkili olmuştur. Bu tarihlerde 

ve türün başlangıç uçma zamanı, 13 Nisan günü Saat 13-14 arasında 

14,5-15,4°C düzeyinde en yüksek sıcaklıklar ölçülmüştür. Aynı yıl 

1700 m'de öncü türlerin uçuş döneminde 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri 

arasında etkili maksimum sıcaklıklar 14,6-20,3 °C seviyesinde 

ölçülmüştür. Bu yükseltide böceğin başlangıç
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Şekil 13.    Pityokteines curvidens'in varlığı ile gelişme eşiği ve günlük maksimum sıcaklık (°C) ilişkileri (x1-x2: Böceğin 

1000-1200 m'lerde, x3: 1500 m'de ve x4: 1700 m'de ilk görüldüğü tarihler) 

Figure 13.  Relationships among presence of Pityokteines curvidens, developmental threshold and maximum daily 

temperatures at field conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x2: 1000-1200 m, x3: 

1500 m and x4: 1700 m) 
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Şekil 14.     Pityokteines curvidens'in varlığı ile gelişme eşiği ve günlük maksimum sıcaklık (°C) ilişkileri (x1-x3: böceğin 

1000-1500 m'lerde ve x4: 1700 m'de ilk görüldüğü tarihler) 

Figure 14.  Relationships among presence of Pityokteines curvidens, developmental threshold and maximum daily 

temperatures at field conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x3: 1000-1500 m and 

x4: 1700 m)  
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uçma dönemi, 2 Mayıs günü maksimum sıcaklığın saat 13-18 

arasında 15,2-20,3°C düzeyinde olduğu dönemde gerçekleşmiş olup, 

bu dönem durmaksızın devam etmiştir. 

 

3.2.2.3. Tür ve minimum sıcaklık ilişkileri 

P. curvidens'in öncü türlerinin ilk uçma dönemi 06-07 Mart 

2002 tarihlerinde minimum sıcaklıklar, 1000 m'de –4,0 ve -1,8°C ve 

1200 m'de -5,0 ve -2,8°C olarak kaydedilmiştir. 01-04 Mayıs 

tarihlerinde 1500 m'de zararlının gelişme dönemi için etkili olan 

sıcaklıkların gerçekleştiği dönemde 2,5-5,0°C en düşük sıcaklıklar 

ölçülmüştür. 11-13 Mayıs tarihlerinde 1700 m'de en düşük 

sıcaklıkların 1,5-6,4°C olduğu  dönemde uçma gerçekleşmiştir (Şekil 

6). 

2003 yılında, P. curvidens'in öncü türlerinin ilk uçma dönemi 

12-13 Nisan tarihlerinde minimum sıcaklıklar, 1000 m'de 4,5-6,4°C, 

1200 m'de 3,5-5,4°C ve 1500 m'de 2,5-6,4°C olarak tespit edilmiştir. 

Böceğin 1700 m'lerde başlangıç uçma dönemi 30 Nisan-2 Mayıs 

tarihlerinde ise, 0,7-4,1°C en düşük sıcaklık değerleri ölçülmüştür 

(Şekil 7). 

Böceğin başlangıç uçma döneminde görülen minimum 

sıcaklıklar kışlama ve beslenme oranında etkili olmaktadır. Bu tür, C. 

piceae'ye göre daha uygun minimum sıcaklıkların görüldüğü ve aşırı 

soğuma devresinin gerçekleşmediği günlerde öncü uçuşların 

gerçekleştiği görülmektedir. Ancak, 1000 m'de 09.03.2002 tarihinde 

önceki dönemde kalan tuzak ağacında böceğin çok az larva ile genelde 

pupa, genç ve olugun ergin dönemlerine rastlanılmıştır. 

 

3.2.2.4. Tür ve kışlama dönemi 

Böceklerin kışı hangi koşullarda hangi gelişim döneminde ve 

nerelerde gizlenerek geçirdiklerini bilmek mücadelenin seyri 

bakımından önemlidir. Bu aynı zamanda onların gelecek vejetasyon 

döneminde ne kadar çoğalabileceği hakkında fikir vermektedir.  

Araştırma alanında tuzak ağaçlarında en son tarih olarak 

11.09.2002 tarihinde tek bir tuzak ağacında (1000-1500 m) P. 

curvidens'in olgun larva, pupa ve genç erginleri görülmüş, 1700 m'de 

ise yoğun larva ve çok az pupa evrelerine rastlanmıştır. Daha sonra 

yapılan (03.10.2002 günü) gözlemlerde böceklerin tamamının 

erginleştikleri ancak tuzak ağaçlarında böceğin genç ve olgun 
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erginlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Zararlının kışlamak için, tür 

ve sıcaklık ekstremleri ilişkisine göre, 1000-1200 m'lerde 11 Eylül 

2002 tarihinden başlayarak 8-9 Kasım 2002 tarihine kadar diğer 

konukçu ağaçlara gidebileceğini göstermektedir. 1500-1700 m'lerde 

ise 18-19 Ekim 2002 tarihine kadar diğer biyolojik evrelerini 

tamamlayarak kışlama alanlarına uçuşlarını gerçekleştirmektedirler. 

Ancak, bu dönemde gerçekleşen minimum sıcaklıklar böceklerin 

geçici olarak uyuşmasına neden olmakta, uygun sıcaklıklarda 

böcekler beslenme ve olgunluk yiyimlerini sürdürmektedirler. 

Ergin türler ve sıcaklık ekstremleri ile ilgili diğer bir olay da, 

1700 m'de 18 Eylül 2002 tarihinde (minimum sıcaklık 3,4°C) ve 

diğer yükseltilerde ise 19 Eylül 2002 günü (minimum sıcaklık 0-

3,5°C) erginlerin yoğun olarak kışlamaya geçtiği kuyessens (uygun 

olmayan koşullarda duraklama) dönemdir. Bu tarihlerde gün 

içerisinde maksimum nispi nem miktarı % 63,9-78,9 iken, 23 Eylül 

günü % 28,4'e kadar düşmüştür. 

 

3.2.2.5. Tür ve nispi nem ilişkileri 

P. curvidens'in öncü türlerin uçuş döneminde, gelişme eşiği 

üzerinde gerçekleşen sıcaklık verileri ile aynı andaki nispi nemin 

önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle doğrudan sıcaklık etkisine 

maruz kalan tuzak ağaçlarının üst kısmında aşırı nem kaybından 

böcekler gelişememekte ve ağacın yere bakan gölgeli kısımlarını 

tercih etmektedir. 

Buna göre 2002 yılında öncü türlerin uçuş döneminde, 1000-

1200 m'lerde 06-07 Mart tarihlerinde gün içerisinde maksimum nispi 

nemin % 23,9-32,1 oranında ve iki günlük ortalama nispi nemin % 

61,9-63,9 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Şekil 15). 7 Mart günü 

maksimum nispi  nemin;1000 m'de Saat 11-16 arasında % 23,9-31,2 

ve 1200 m'de Saat 12-15'te % 23,9-28,3 seviyesinde olduğu 

görülmüştür. Böceğin 1500 m'de öncü türlerinin uçma dönemi 1-4 

Mayıs tarihlerinde maksimum nispi nemin gün içerisinde % 43,7-57,2 

oranında ve dört günlük ortalama nispi nemin % 57,0-66,7 arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. Bu yükseltide 3 Mayıs günü Saat 14-16 

arasında nispi nemin % 43,7-56,1 olduğu belirlenmiştir. 1700 m 

yükseltide 11-13 Mayıs 2002 tarihlerinde maksimum nispi nemin gün 

içerisinde % 45,6-61,1 ve üç günlük
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Şekil 15.   Pityokteines curvidens'in varlığı ile gelişme eşiği ve günlük nispi nem (%) ilişkileri (x1-x2: böceğin 1000-1200 

m'lerde, x3: 1500 m'de ve x4: 1700 m'de ilk görüldüğü tarihler) 

Figure 15. Relationships among presence of Pityokteines curvidens, developmental threshold and daily relative humidities at 

field conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x2: 1000-1200 m, x3: 1500 m and x4: 

1700 m) 
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Şekil 16.   Pityokteines curvidens'in varlığı ile gelişme eşiği ve günlük nispi nem (%) ilişkileri (x1-x3: böceğin 1000-1500 

m'lerde ve x4: 1700 m'de ilk görüldüğü tarihler) 

Figure 16. Relationships among presence of Pityokteines curvidens, developmental threshold and daily relative humidities at 

field conditions (First occurrence dates of the beetle at different altitudes; x1-x3: 1000-1500 m and x4: 1700 m) 
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ortalama nispi nemin % 62,1-74,1 arasında olduğu kaydedilmiştir. Bu 

yükseltide 12 Mayıs 2002 günü Saat 14-15 arasında nispi nemin gün 

içerisinde % 59,6-61,1 arasında değiştiği gözlenmiştir.  

Böceğin 2003 yılı alan gözlemleri ve data logger (thermo-

higrograph) kayıtlarına göre, P. curvidens erginlerinin ilk uçma 

dönemindeki maksimum ve ortalama nispi nem verileri esas alınmıştır. 

Buna göre, 1000-1500 m yükseltilerde, 12-13.04.2003 tarihlerinde 

maksimum nispi nemin gün içerisinde % 62.3-78.8 ve iki günlük ortalama 

nispi nemin % 82.0-86.8 arasında değiştiği gözlenmiştir (Şekil 16). Bu 

türün 1000 m yükseltide 12 Nisan günü nispi nemin gün içerisinde Saat 12-

17 arasında % 62.3-76.1 ve 1200 m'de % 62.3-71.5 arasında olduğu 

görülmektedir. 1700 m'de ise 30.04.2003 ve 02.05.2003 tarihlerinde nispi 

nemin gün içerisinde % 36,8-54,0 ve üç günlük ortalama nispi nemin % 

54,5-69,1 arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu yükseltide öncü uçuşların 

gerçekleştiği 2 Mayıs günü, nispi nemin gün içerisinde saat 13-18 arasında 

% 36,8-46,3 olduğu saptanmıştır. 

 

3.2.2.6. Böceğin biyolojisi ile ilgili diğer gözlemler 

Bolu ve Aladağ yöresinde ilk generasyon için hazırlanan 1500 

m'deki tuzak ağaçlarında 04.07.2002 günü böceğin yeni girişleri tespit 

edilmiştir. Böceğin kabuğa giriş dönemi dikkate alındığında böceğin bu 

yörede yaklaşık bir hafta önce birinci generasyonunun tamamladığı 

anlaşılmaktadır. Buna göre, böceğin Haziran ayının sonunda birinci 

generasyonunun tamamladığı anlaşılmaktadır. Bu tarih esas alındığında 

böceğin birinci generasyonun tamamlanması için yaklaşık 59 gün, ancak 

gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısı 41-52 gün sürmüştür. Oysa, 

2002 yılında tüm yükseltilerde tuzak ağaçlarının geç hazırlanması 

(16.07.2002-26.07.2002) nedeniyle hiçbir kabuk böceği türüne 

rastlanılmamıştır.  

2003 yılında birinci generasyon ağaçlarında 16.06.2003 C. 

piceae'nin pupa ve genç erginleri görüldüğünden, ikinci generasyon 

erginleri için tüm yükseltilerde 16-20.6.2003 tarihlerinde tuzak ağaçları 

hazırlanmıştır. P. curvidens'in ise ilk olarak pupa ve genç erginlerine 1000 

m'de 5 ve 6 nolu tuzak ağaçlarında rastlanılmıştır. Bu tarih dikkate 

alındığında böceğin birinci generasyonun tamamlanması için yaklaşık 67 

gün, ancak gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısı 51 gün 

sürmüştür. 1200-1500 m'lerde 27.06.2003 günü ikinci generasyon uçuşları 

başlamış ve 1700 m'de ise 08.07.2003 günü böceğin birinci generasyonu 
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tamamladığı tespit edilmiştir. Bu tarihlere göre böceğin ilk generasyonu 

tamamlaması için yaklaşık 71-75 gün, ancak gelişme eşiği için elverişli 

olan günlerin sayısı 59 gün (1200-1700 m) sürmüştür. 

Bu tür ikinci generasyon tuzak ağaçlarında en son olarak, 1000 

m'de 09.09.2003 tarihinde sadece 2 nolu ağaçta böceğin pupa dönemi tespit 

edilmiştir. Diğer ağaçlarda ise böceğin girişleri görülmemiştir. Böceğin 

ikinci generasyonun ya yoğun sıcaklık yansımaları nedeniyle tuzak 

ağaçlarını tercih etmediği veya çok zayıf geçtiği ifade edilebilir. Bu tarihe 

göre zararlının ikinci generasyonu tamamlanması için yaklaşık 82 gün 

geçmiş olup aynı zamanda türün gelişme eşiği için elverişli olan günlerin 

sayısıdır. Bu zararlının, Bolu ve Aladağ yöresinde hazırlanan tuzak 

ağaçlarında tüm yükseltilerde birinci generasyonu tespit edilmiştir. Ancak, 

ikinci generasyonun ise 1000 m'de sadece bir ağaçta zayıf olarak 

gerçekleştiği belirlenmiştir. 

 Tuzak ağaçlarına ilk önce öncü türler olarak erkek erginler gelmekte, 

kabukta giriş deliğini ve çiftleşme odasını açmaktadır. Daha sonra 2-4 adet dişi 

ergin gelmektedir. Orijinal iki veya dört eşli bir ana yuvası yatay "H" 

şeklinde olup, her tunel veya iki tünel bir dişi tarafından açılmaktadır. Buna 

göre anayolu genellikle 2-4, bazen beş kollu yatay yol tipinde olup genişliği 

1,2-1,7 mm ve uzunlukları 1,7-10 cm arasında değişmektedir. Dişi 

böcekler ana yoluna karşılıklı olarak 1-3 mm aralıklarla açtıkları hücrelere 

birer yumurta koymaktadır. 2002 yılında 36-68 yumurta ve ortalaması 

52,0 adet, 2003 yılında 20-76 arasında ve ortalaması 51,9 adet yumurta 

koymuşlardır. Yumurtadan çıkan larvalar ana yoluna dik, 2-6 cm ve bazen 

8 cm'ye kadar ilerleyen yollar oluştururlar. Bu yolların sonunda kabuğa 

girmiş larva yolundan daha geniş bir olukta pupa gerçekleşir. Gelişim eşiği 

değerlerine göre türün, tuzak ağacına gelerek yumurta koyması 2-3 hafta, 

larva dönemi 4-7 hafta ve pupa dönemi ise 1-2 hafta kadar sürmektedir. 

Genç erginlerin olgunluk yiyimi, pupa beşiğinden başlayarak kabuk 

içerisinde gerçekleşmektedir. Kışlama döneminde P. curvidens, C. piceae'ye 

göre daha kalın kabuklu ağaçları tercih etmektedir (Şekil 17, 18). 



 

 

 

38 

 
 

Şekil 17. Pityokteines curvidens’in ergin ve larva yolları  

                 (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 17.  Adult and larval galleries of Pityokteines curvidens (Photoed by B. YÜKSEL) 

 
 

Şekil 18. Pityokteines curvidens zararından kuruyan göknarlar 

                 (Foto: M. SERİN) 
Figure 18.   Fir trees with red needles that has been killed by Pityokteines curvidens 

                  (Photoed by M. SERİN) 
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3.3. Kabuk Böcekleri ve Populasyon İlişkileri  

 Bu bölümde ilk olarak etkin zararlı türler P. curvidens ve C. 

piceae'nin yuva yoğunlukları ile yükselti ve tuzak ağacı özellikleri 

değerlendirilmiştir (Tablo 3, 4, 5, 6 ve 7). 

İkinci olarak, bu türlerle aynı habitatı paylaşan diğer kabuk 

böceklerinin de yuvaları belirlenmiştir. Bu türlerden P. pityographus 

türü, C. piceae ile birlikte ağacın genellikle ince kabuklu 

kısımlarında, P. spinidens ve P. vorontzowi türleri ise, P. curvidens 

ile daha kalın kabuklu kısımlarında üremektedir. Bu nedenle 

Scolytidae türlerinin sınırlı habitat tercihleri bakımından birlikte 

değerlendirilmişlerdir. 

 

3.3.1. Etkin zararlı kabuk böcekleri ve populasyon ilişkileri  

3.3.1.1. Cryphalus piceae'nin populasyon yoğunluğu 

C. piceae'nin yükseltiye bağlı olarak birim alanda (1 m
2
) 

toplam yuva yoğunluğunun 1000 m'de 1762,74 adet, 1200 m'de 

810,73 adet, 1500 m'de 577,04 adet ve 1700 m'de ise 461,06 adet 

olduğu tespit edilmiştir. Zararlının genel olarak birim alanda ortalama 

yuva sayısı 902,89 adet olarak saptanmıştır. Buna göre ilişki belirtme 

katsayısı, r
2
 = 0,07 bulunmuş olup, yükselti arttıkça zararlının yuva 

sayısının azaldığı görülmektedir (Tablo 7). 

Zararlının yükselti basamaklarında aynı yıl hazırlanan tuzak 

ağaçlarında ikinci generasyonda yuva sayılarının, birinci generasyona 

göre arttığı  belirlenmiştir.  Korelasyon ilişki katsayısı, r = 0,26 

olduğundan, ikinci generasyonda zararlının birim alandaki yuva 

sayısının arttığı gözlenmiştir. 

Ayrıca bu tür ağacın dip, orta ve uç parçalarına göre ilişki 

belirtme katsayısı, r
2 
= 0,38 olarak zayıf bir ilişki bulunmuş olup, ağaç 

dibinden uca doğru gittikçe zararlının yuva sayısının arttığı 

belirlenmiştir. Diğer bir ilişkide böceğin yuva sayısı ile kabuk 

kalınlığı arasında tespit edilmiştir. Buna göre ilişki belirtme katsayısı, 

r
2
 = 0.32 düzeyinde bulunduğu, ağacın kabuk kalınlığı arttıkça 

zararlının yuva sayısının azaldığı belirlenmiştir. 

Ağacın çap kademelerine göre ilişki belirtme katsayısı, r
2
 = 

0,34 düzeyinde olup, zararlının ağacın çap kalınlığı arttıkça yuva 

sayısının azaldığı belirlenmiştir. 
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Ağacın boylarına göre ilişki katsayısı, r = -0,09, tuzak ağacı 

alanına göre ilişki katsayısı r = -0,26, ağacın yaşlarına göre ilişki 

belirtme katsayısı, r
2
 = 0,30 olduğundan söz konusu ilişkilerin zayıf 

bulunduğu, ağacın alan, boy ve yaşları arttıkça zararlının yuva 

sayısının azaldığı belirlenmiştir. 

C. piceae'nin yuva sayısının generasyon, değişik yükselti ve 

ağacın farklı seksiyonlarında dağılımının homojen ve heterojen olup 

olmadığını belirlemek için varyans analizi yapılmış ve sonuçlara 

ilişkin değerler tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3’de görülen varyans analizi sonuçlarına göre yuva 

sayısının ağacın farklı seksiyonlarında dağılımı için hesaplanan 

F=14,325 (0,01) olarak bulunmuştur. Yuva sayısı miktarının ağacın 

farklı konumlarında % 1 yanılma olasılığı için önemli olduğu 

saptanmıştır. 

  

Tablo 3. Cryphalus piceae'nin generasyon, değişik yükselti ve    

               ağacın farklı  seksiyonlarında yuva  yoğunluklarının  

               varyans analizi 
Table 3.     Variance analysis of Cryphalus picea’s gallery densities for different  

                  generations, altitudes and tree sections 

Varyasyon 

kaynağı 
Source of 

variation 

Serbest 

derece. 
Degrees of 

Freedon 

Kareler 

toplamı 
Sum of 

squares 

Kareler 

ortalaması 
 

Mean square 

Hesaplanan 

F 
 

Variation 

Alfa tipi 

hata 

ihtimali 

Tekerrür 
Replication 

1 138,144 138,144 0,995ns 0,3417 

Faktor-A 
Factor-A 

3 1142,328 380,776 2,744ns 0,0932 

Faktor-B 
Factor- B 

2 3976,094 1988,047 14,325** 0,0012 

A*B 6 701,859 116,976 0,843ns 0,5632 

Hata 
Error 

11 1526,582 138,780   

Genel 
Total 

23 7485,007 325,435   

ns  = Önemsiz (not significant) 

* = Önemli % 5 alfa seviyesinde (significant at alfa level % 5) 

** = Önemli % 1 alfa seviyesinde (significant at alfa level % 1) 

*** = Önemli % 0,1 alfa seviyesinde (significant at alfa level % 0,1) 
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 Bu amaçla, ağacın farklı seksiyonlarındaki (dip, orta ve uç) 

yuva sayısı miktarlarının oluşturacağı homojen grupların belirlenmesi 

için Duncan testi uygulanmış, sonuçlar tablo 4’de verilmiştir. Duncan 

testi sonuçlarına göre, farklı konumlarda iki homojen grupta 

toplandığı görülmektedir (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Duncan testine göre homojen gruplar dağılımı 
Table 4.     The distribution of homogenity groups according to Duncan test 

Orijinal sra 
Original order 

Testten sonra 
After test 

Gruplar 
Groups 

1 4,491 3 35,965  

2 21,831 2 21,831 

3 35,965 1 4,491 

Hko=138,780 dir  

 

3.3.1.2. Pityokteines curvidens'in populasyon yoğunluğu 

P. curvidens'in yükseltiye bağlı olarak birim alanda (1 m
2
) 

toplam yuva yoğunluğunun 1000 m'de 12,45 adet, 1200 m'de 17,80 

adet, 1500 m'de 8,26 adet ve 1700 m'de ise 11,47 adet olduğu tespit 

edilmiştir. Zararlının genel olarak birim alanda ortalama yuva sayısı 

12,49 adet olarak saptanmıştır. Buna göre korelasyon ilişki katsayısı, 

r = -0,03 çıkmış olup, yükselti arttıkça zararlının yuva sayısının 

azaldığı görülmektedir (Tablo 7). 

Zararlının yükselti basamaklarında aynı yıl hazırlanan tuzak 

ağaçlarında ikinci generasyonda yuva sayılarının, birinci generasyona 

göre azaldığı belirlenmiştir. İlişki katsayısı, r = -0,21 olduğundan söz 

konusu bu ilişki zayıf olup, ikinci generasyonda zararlının birim 

alandaki yuva sayısının azaldığı görülmektedir. 

Ayrıca bu tür ağacın dip, orta ve uç parçalarına göre ilişki 

katsayısı, r = -0,09 düzeyde bulunmuş olup, ağaç dibinden uca doğru 

gittikçe zararlının yuva sayısının azaldığı tespit edilmiştir. Böceğin 

yuva sayısı ile kabuk kalınlığı arasında ilişki katsayısı, r = 0,16 olarak 

bulunduğu, ağacın kabuk kalınlığı arttıkça zararlının yuva sayısının 

da arttığı belirlenmiştir. 

Ağacın çap kademelerine göre ilişki belirtme katsayısı, r
2
 = 

0,05 olduğundan bu ilişkinin çok zayıf düzeyde bulunduğu, ağacın 

çap kalınlığı arttıkça zararlının yuva sayısının arttığı tespit edilmiştir. 
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Ağacın boylarına göre ilişki katsayısı, r = 0,21, tuzak ağacı 

alanına göre ilişki katsayısı r = 0,26, ağacın yaşlarına göre r = 0,12 

olduğundan söz konusu ilişkilerin çok zayıf bulunduğu, ağacın alan, 

boy ve yaşları arttıkça zararlının yuva sayısının arttığı belirlenmiştir. 

P. curvidens'in yuva sayısının generasyon, değişik yükselti ve 

ağacın farklı seksiyonlarında dağılımının homojen ve heterojen olup 

olmadığını belirlemek için varyans analizi yapılmış ve sonuçlara 

ilişkin değerler tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5’de görülen varyans analizi sonuçlarına göre yuva 

sayısı miktarının böceğin farklı generasyonlarında dağılımı için 

hesaplanan F = 14,787 (0,01) olarak bulunmuştur. Yuva sayısı 

miktarının böceğin farklı generasyonlarında % 1 yanılma olasılığı için 

önemli olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 5.  Pityokteines curvidens'in generasyon,  değişik yükselti  

                ve ağacın farklı seksiyonlarında yuva yoğunluklarının  

                varyans analizi 
Table 5 .     Variance analysis of Pityokteines curvidens’ gallery densities for  

                   different generations, altitudes and tree sections 

Varyasyon 

kaynağı 
Source of 

variation 

Serbest 

derece. 
Degrees of 

Freedon 

Kareler 

toplamı 
Sum of 

squares 

Kareler 

ortalaması 
 

Mean square 

Hesaplanan 

F 
 

Variation 

Alfa tipi 

hata 

ihtimali 

Tekerrür 
Replication 

1 19,064 19,064 14,787** 0,0030 

Faktor-A 
Factor-A 

3 0,592 0,197 0,153ns 0,9224 

Faktor-B 
Factor- B 

2 7,348 3,674 2,850ns 0,0997 

A*B 6 6,531 1,089 0,844ns 0,5623 

Hata 
Error 

11 14,182 1,289   

Genel 
Total 

23 47,717 2,075   

ns  = Önemsiz (not significant) 

* = Önemli % 5 alfa seviyesinde (significant at alfa level % 5) 

** = Önemli % 1 alfa seviyesinde (significant at alfa level % 1) 

*** = Önemli % 0,1 alfa seviyesinde (significant at alfa level % 0,1) 

 

 

 Bu amaçla, böceğin farklı generasyonlarındaki yuva sayısı 

miktarlarının oluşturacağı homojen grupların belirlenmesi için 

Duncan testi uygulanmış, sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. Duncan testi 
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sonuçlarına göre, farklı konumlarda iki homojen grupta toplandığı 

görülmektedir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Duncan testine göre homojen gruplar dağılımı 
Table 6.     The distribution of homogenity groups according to Duncan test 

Orijinal Sıra 
Original order 

Testten Sonra 
After test 

Gruplar 
Groups 

1 2,795 1 2,795  

2 1,013 2 1,013 

Hko= 1,289’dir.  

 

 

3.3.2. Tür-Habitat tercihleri ve populasyon ilişkileri  

3.3.2.1. Cryphalus piceae ve Pityophthorus pityographus  

 türlerinin populasyon yoğunluğu  

Benzer habitatları tercih eden bu iki türün yükseltiye bağlı 

olarak birim alanda (1 m
2
) toplam yuva yoğunluğunun 1000 m'de 

1807,48 adet, 1200 m'de 810,73 adet, 1500 m'de 577,73 adet ve 1700 

m'de ise 474,45 adet olduğu tespit edilmiştir. Aynı habitatı paylaşan 

zararlıların toplam birim alanda ortalama yuva sayısı 917,60 adet 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre korelasyon ilişki katsayısı, r = -0,26 

düzeyinde bulunmuş olup, yükselti arttıkça türlerin yuva sayısının 

azaldığı görülmektedir (Tablo 8). 

Habitat türlerinin yükselti basamaklarında aynı yıl hazırlanan 

tuzak ağaçlarında ikinci generasyonda yuva sayılarının, birinci 

generasyona göre arttığı belirlenmiştir. Korelasyon katsayısı, r = 0,25 

olduğundan, ikinci generasyonda türlerin birim alandaki yuva 

sayısının arttığı gözlenmiştir. 

Ayrıca, bu habitat türlerin ağacın dip, orta ve uç parçalarına 

göre ilişki belirtme katsayısı, r
2 
= 0,40 olarak zayıf bir ilişki bulunmuş 

olup, ağaç dibinden uca doğru gittikçe yuva sayısının arttığı 

belirlenmiştir. Diğer bir ilişkide türlerin yuva sayısı ile kabuk kalınlığı 

arasında tespit edilmiştir. Buna göre ilişki belirtme katsayısı, r
2
 = 0,34 

olduğundan, ağacın kabuk kalınlığı arttıkça türlerin yuva sayısının 

azaldığı belirlenmiştir. 
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Ağacın çap kademelerine göre ilişki belirtme katsayısı, r
2 

= 

0.35 düzeyde bulunduğu, ağacın çap kalınlığı arttıkça türlerin yuva 

sayısının azaldığı gözlenmektedir. 

Ağacın boylarına göre ilişki katsayısı, r = -0,08, tuzak ağacı 

alanına göre ilişki katsayısı r = -0,25, ağacın yaşlarına göre ilişki 

belirtme katsayısı r
2
 = 0,31 düzeyinde bulunduğu, ağacın alan, boy ve 

yaşları arttıkça türlerin yuva sayısının azaldığı belirlenmiştir. 

 

3.3.2.2. Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens ve 

             Pityokteines  vorontzowi  türlerinin   populasyon  

                         yoğunluğu 

Benzer habitatları tercih eden bu üç türün yükseltiye bağlı 

olarak birim alanda (1 m
2
) toplam yuva yoğunluğunun 1000 m'de 

12,45 adet, 1200 m'de 19,01 adet, 1500 m'de 19,61 adet ve 1700 m'de 

ise 16,11 adet olduğu tespit edilmiştir. Zararlının genel olarak birim 

alanda habitat türlerinin ortalama yuva sayısı 16,80 adet olarak 

saptanmıştır. Buna göre korelasyon ilişki katsayısı, r = 0,02 olduğu ve 

yükseltiye bağlı olarak türlerin yuva sayısının arttığı görülmektedir 

(Tablo 8). Pityokteines curvidens'e göre, P. vorontzowi ve P. 

spinidens türlerinin daha çok yüksek rakımları tercih ettiği 

gözlenmiştir. 

Habitat türlerinin yükselti basamaklarında aynı yıl hazırlanan 

tuzak ağaçlarında ikinci generasyonda yuva sayılarının, birinci 

generasyona göre azaldığı belirlenmiştir. İlişki katsayısı, r = -0,22 

düzeyinde olup, ikinci generasyonda türlerin birim alandaki yuva 

sayısının azaldığı görülmektedir. 

Ayrıca bu habitat türlerin ağacın dip, orta ve uç parçalarına 

göre ilişki katsayısı, r = -0,07 düzeyinde bulunmuş olup, ağaç 

dibinden uca doğru gittikçe yuva sayısının azaldığı tespit edilmiştir. 

Böceğin yuva sayısı ile kabuk kalınlığı arasında ilişki katsayısı, r = 

0,12 olarak bulunduğu, ağacın kabuk kalınlığı arttıkça türlerin yuva 

sayısının da arttığı belirlenmiştir. 
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Tablo 7. Scolytidae türlerinin değişik yükselti ve ağacın farklı seksiyonlarında yuva yoğunlukları (1 m
2
) 

Table 7.    The densities of Scolytid species galleries at different altitudes and sections of trees 

 

Generasyon 

/ Yıl 

(G/Year) 

Yükselti 
Altitude 

Dip blok 
Bottom block  

(Yuva ad/m
2
) 

Orta blok 
Middle block 

(Yuva ad/m
2
) 

Uç blok 
Top block 

(Yuva ad/m
2
) 

Pcur Cpic 

Pcur+Cpic 

Top. 
Total 

Pcur Cpic Ppit Pspi Pvor Pcur Cpic Ppit Pspi Pvor Pcur Cpic Ppit Pspi Pvor ad/m
2
 ad/m

2
 ad/m

2
 

I.
 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 27,46 31,26 0 0 0 46,75 597,10 0 0 0 0 1131,48 0 0 0 24,74 586,61 611,35 

1200 0,50 51,23 0 0 0 90,57 435,47 0 0 6,17 15,72 1837,40 0 0 0 35,60 774,70 810,30 

1500 37,92 17,90 0 0 0,09 11,64 810,20 0 0 13,42 0 941,93 0 0 54,57 16,52 590,01 606,53 

1700 22,62 0 0 27,34 0 46,19 717,04 0 0 0 0 974,79 67,79 0 0 22,93 563,94 586,88 

Ort. 22,12 25,10 0 6,84 0,02 48,79 639,95 0 0 4,90 3,93 1221,40 16,95 0 13,64 24,95 628,82 653,76 

II
. 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 0,49 755,83 0 0 0 0 3965,07 0 0 0 0 4095,69 268,47 0 0 0,16 2938,86 2939,02 

1200 0 7,20 0 0 1,14 0 129,81 0 0 0 0 2403,27 0 0 0 0 846,76 846,76 

1500 0 260,16 0 0 0,00 0 390,32 0 0 0 0 1041,73 4,11 0 0 0 564,07 564,07 

1700 0 0 0 0,54 0,00 0 314,78 0 0 0 0 759,74 12,56 0 0 0 358,17 358,17 

Ort. 0,12 255,79 0 0,14 0,28 0 1200,00 0 0 0 0 2075,11 71,29 0 0 0,04 1176,97 1177,01 

G
en

er
as

y
o

 

O
rt

. 

1000 13,97 393,54 0 0 0,00 23,38 2281,08 0 0 0 0 2613,58 134,23 0 0 12,45 1762,74 1775,19 

1200 0,25 29,21 0 0 0,57 45,28 282,64 0 0 3,08 7,86 2120,33 0 0 0 17,80 810,73 828,53 

1500 18,96 139,03 0 0 0,04 5,82 600,26 0 0 6,71 0 991,83 2,06 0 27,29 8,26 577,04 585,30 

1700 11,31 0 0 13,94 0 23,09 515,91 0 0 0 0 867,27 40,18 0 0 11,47 461,06 472,53 

Genel Ort. 11,28 140,45 0 3,49 0,15 24,39 919,97 0 0 2,45 1,97 1648,25 44,12 0 6,82 12,49 902,89 915,39 
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Ağacın çap kademelerine göre ilişki katsayısı, r = 0,18 

olduğundan bu ilişkinin çok zayıf düzeyde bulunduğu, ağacın çap 

kalınlığı arttıkça türlerin yuva sayısının arttığı tespit edilmiştir. 

Ağacın boylarına göre ilişki katsayısı, r = 0,20, tuzak ağacı 

alanına göre ilişki katsayısı r = 0,25, ağacın yaşlarına göre r = 0,10 

olduğundan, ağacın boy ve yaşları arttıkça türlerin yuva sayısının 

arttığı belirlenmiştir. 

 

3.4. Kabuk Böceği Predatörleri 

3.4.1. Predatör türler 

3.4.1.1. Rhizophagus depressus (F.) (Col.: Rhizophagidae) 

Erginleri 2,8-4 mm boylarında, tamamen açık veya 

kırmızımtırak kahverengidir (Şekil 19). Bu türün erginleri, 

Rhizophagus grandis'e benzemekle birlikte, boyun kalkanı 

genişliğinden daha uzun ve ön köşelerinin yuvarlağımsı olmasıyla 

ayırt edilir. 

R. depressus polifag bir predatör olup, Bolu ve Aladağ göknar 

ormanlarında zarar yapan C. piceae, P. pityographus, P. vorontzowi 

ve P. curvidens'ın ana ve larva yollarında bulunmaktadır. Ancak bu 

kabuk böceklerinden en yoğun olarak C. piceae'nin yuvasında 

rastlanılmıştır (Tablo 9). Yörede, 18.05.2002 tarihinde 3 no'lu ağacın 

orta kısmında, sadece yumurta koyma dönemindeki C. piceae'nin bir 

adet çiftleşme odasında beş adet bu predatör tür tespit edilmiş ve 

yuvadaki zararlı kabuk böceği erginlerinin yok edildiği görülmüştür. 

Aynı ağaçta yapılan değerlendirmede zararlının her iki yuvasında, bir 

adet R. depressus'un larva veya ergininin olduğu tespit edilmiştir. 

İlgili tuzak ağaçlarında yapılan incelemeler sırasında R. 

depressus'un yoğun olması ve yılda iki generasyon vermesi ile en etkin 

zararlı kabuk böceğinin biyolojisine uyum sağlaması nedeniyle önemli 

bir predatördür. Bölgede populasyon yoğunluğu en yüksek olan 

predatör konumundadır. 
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Tablo 8. Habitat-tür tercihlerine göre değişik yükselti ve ağacın farklı seksiyonlarında yuva yoğunlukları (1m
2
) 

Table 8.     The densities of habitat species galleries at different altitudes and sections of trees 

 

Genera. 

/Yıl 
G/Year 

Yükselti 
Altitude 

Dip blok 
Bottom block 
(Yuva ad/m

2
) 

Orta blok 
Middle block 
(Yuva ad/m

2
) 

Uç blok 
Top block 

(Yuva ad/m
2
) 

Toplam-Total 

Scolytidae (Yuva ad/m
2
) 

Pspp Cspp 
Ortalama 
Average 

Pspp Cspp Pspp Cspp Pspp Cspp Dip-Bott. Ort-Middle Uç-Top ad/m2 ad/m2 ad/m2 

I.
 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 27,46 31,26 46,75 597,10 0,00 1131,48 58,72 643,86 1131,48 24,74 586,61 611,35 

1200 0,50 51,23 96,74 435,47 15,72 1837,40 51,72 532,21 1853,13 37,65 774,70 812,35 

1500 38,01 17,90 25,06 810,20 54,57 941,93 55,91 835,26 996,50 39,21 590,01 629,22 

1700 49,96 0,00 46,19 717,04 0,00 1042,58 49,96 763,22 1042,59 32,05 586,54 618,59 

Ort. 28,98 25,10 53,69 639,95 17,57 1238,35 54,08 693,64 1255,92 33,41 634,47 667,88 

II
. 

G
en

er
as

y
o

n
 1000 0,49 755,83 0,00 3965,07 0,00 4364,16 756,31 3965,07 4364,16 0,16 3028,35 3028,52 

1200 1,14 7,20 0,00 129,81 0,00 2403,27 8,33 129,81 2403,27 0,38 846,76 847,14 

1500 0,00 260,16 0,00 390,32 0,00 1045,84 260,16 390,32 1045,84 0,00 565,44 565,44 

1700 0,54 0,00 0,00 314,78 0,00 772,30 0,54 314,78 772,30 0,18 362,36 362,54 

Ort. 0,54 255,80 0,00 1200,00 0,00 2146,39 256,34 1200,00 2146,39 0,18 1200,73 1200,91 

G
en

er
as

y
o

 

O
rt

. 

1000 13,97 393,54 23,38 2281,08 0,00 2747,81 407,52 2304,46 2747,82 12,45 1807,48 1819,93 

1200 0,82 29,21 48,36 282,64 7,86 2120,33 30,03 331,01 2128,20 19,01 810,73 829,74 

1500 19,00 139,03 12,53 600,26 27,29 993,89 158,03 612,79 1021,17 19,61 577,73 597,33 

1700 25,25 0,00 23,09 515,91 0,00 907,45 25,25 539,00 907,45 16,11 474,45 490,57 

Genel Ort. 14,76 140,45 26,84 919,97 8,79 1692,37 155,21 946,82 1701,16 16,80 917,60 934,39 
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Tablo 9. Rhizophagus depressus (F.)'un tespit tarihleri, bulunduğu   

               yerler ve konukçuları 

Table 9.  The observation dates, locations, and hosts of R. depressus 
 

Tarih 

Date 

Mevki 

Locality 

Rakım 

Altitude 

(m) 

Predatör evresi 

Predatory instars 

Konukçu türler 

Host species 

Evresi 

Instar 

18.05.2002 Bolu-Kökez; T3 1000 E C. piceae Y, L 

" "  " " E Pissodes piceae L 

" Bolu-Kökez; T7 " E P. pityographus Y, L 

" Bolu-Kökez; T13 1200 E C. piceae Y, L 

" Bolu-Kökez; T14 " E " Y, L 

04.07.2002 Bolu-Kökez; T2 1000 L, E " L, P, E 

31.07.2002 Şerif Yüksel Araş. Or.; T17 1500 E P. vorontzowi L, P 

07.08.2002 Bolu-Kökez; T5 1000 E C. piceae L 

11.04.2003 Bolu-Kökez; T3 " E Pissodes piceae L, GE 

16.06.2003 Bolu-Kökez; T4 " L, E C. piceae L,P,GE 

" Bolu-Kökez; T6 " E " L,P,GE 

 "  " " E P. curvidens L, P 

19.06.2003 Bolu-Kökez; T2 " L, E " L 

" Bolu-Kökez; T3 " L, E " L,P,GE 

" Bolu-Kökez; T8 " L, E " L, P 

24.06.2003 Bolu-Kökez; T14 1200 E " L 

01.08.2003 Bolu-Kökez; T13 " E " L 

" Şerif Yüksel Araş. Or.; T22 1500 E " L 

07.08.2003 Bolu-Kökez; T4 1000 E " L, E 

" Bolu-Kökez; T6 " E " L, E 

09.09.2003 Bolu-Kökez; T2 " L, E " L,P,GE 

" Bolu-Kökez; T3 " E " L,P,GE 

" Bolu-Kökez; T11 1200 E " L,P,GE 

23.09.2003 Bolu-Kökez; T1 1000 E " L,P,GE 

 

 

3.4.1.2. Rhizophagus dispar (Payk.)(Coleoptera: Rhizophagidae) 

Erginleri 3-5,5 mm boyunda, açık kahverengiden siyahımsı kahverengiye 

kadar değişik renkli böceklerdir. Kanat örtülerinin orta kısmı geniş koyu renkli, 

kanat ucu ve çok defa omuzlarda açık kahve renklidir (Şekil 20). 

Yörede, 18.05.2002 tarihinde Bolu-Kökez ormanlarında 2 ve 12 no'lu 

tuzak ağaçlarında (1000-1200 m) C. piceae'nin ana yuvasında predatörün 

erginleri tespit edilmiştir. 31.07.2002 tarihinde Bolu-Şerif Yüksel 

Araştırma Ormanında (1500 m) 17 no'lu ağaçta P. vorontzowi'nin ana ve 

larva yollarında R. dispar'ın ergin ve larvaları gözlenmiştir. Yöredeki 
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yoğunluğu kısmen daha az olan bu tür de bir önceki gibi polifag bir 

predatördür. 

 

3.4.1.3. Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera: Cleridae) 

Erginleri 7-12 mm boyunda ve silindirik şekildedir. Kanat örtüleri 

siyah beyaz ve kırmızı renkli olup, üzerinde açık renkte iki kuşak vardır 

(Şekil 21). Bu kuşaklardan biri girintili, diğeri düzdür. 

 Araştırmalarda, predatörün larva ve erginlerine Bolu-Kökez ve Aladağ 

yöresinde C. piceae, P. curvidens, P. spinidens, P. vorontzowi ve Pissodes 

piceae ana ve larva yollarında rastlanmıştır (Tablo 10). Bu predatörün 

generasyon süresi ve özellikle larva beslenme süresi zararlı kabuk böceklere göre 

çok uzun olduğundan larvalarının çok iyi gelişemediği görülmektedir. P. piceae 

larvalarıyla beslenen T. formicarius larvalarının daha iri ve iyi gelişmiş 

olduğu gözlenmiştir.  

 

Tablo 10.  Thanasimus formicarius (L.)'un tespit tarihleri, bulunduğu  

                  yerler ve konukçuları 

Table 10.   The observation dates, locations, and hosts of T. formicarius 
 

Tarih 
Date 

Mevki 
Locality 

Rakım 
Altitude 

(m) 

Predatör evresi 
Predatory instars 

Konukçu türler 
Host species 

Evresi 
Instar 

18.05.2002 Bolu-Kökez; T2 1000 L, E P. curvidens Y, L 

04.07.2002 "  " " L C. piceae L,P,GE 

31.07.2002 Bolu-Kökez; T3 " L " L, GE 

" Şerif Yüksel Araş. Or.; T17 1500 L, E P. vorontzowi L, P 

07.08.2002 Bolu-Kökez; T1 1000 L C. piceae L 

" Bolu-Kökez; T5 " L Pissodes piceae L 

16.06.2003 Bolu-Kökez; T4 " L, E C. piceae L,P,GE 

" "  " " L Pissodes piceae L 

" Bolu-Kökez; T6 " L P. curvidens L, P 

19.06.2003 Bolu-Kökez; T2 " L C. piceae L 

02.07.2003 Aladağ-Belkaraağaç; T25 1700 L P. spinidens L 

09.09.2003 Bolu-Kökez; T2 1000 L C. piceae L,P,GE 

" "  " " L Pissodes piceae L 

" Bolu-Kökez; T3 " L C. piceae L,P,GE 

" Bolu-Kökez; T11 1200 L " L,P,GE 

23.09.2003 Bolu-Kökez; T1 1000 L " L,P,GE 

23.09.2003 Bolu-Kökez; T7 " L " L,P,GE 
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T. formicarius erginleri çiftleşme öncesi, kabuk böceklerinin 

erginleriyle beslenir. Yumurtalarını böceğin giriş deliğinin iç kısmına 

bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan ilk larvalar, önce ana böceğin 

yumurtalarıyla ve daha sonra da diğer dönemleri ile beslenir. Geniş ve 

yoğun bir yayılış gösteren bu tür, larvaları özellikle kabuk böceklerinin 

kısa gelişim süresinde ağaçları terk etmesiyle besin kıtlığı çekmektedir. 

 

 3.4.1.4. Nemosoma elongatum (L.) (Coleoptera: Trogossitidae) 

 Erginleri 4-6 mm büyüklüğünde parlağımsı siyah renkli ve tüysüz 

böceklerdir. Baş en az boyun kalkanının genişliği kadardır. Alın önde 

yarılmış ve iki uç şeklindedir. Anten ve palpus ve bacakları kırmızımtırak 

kahverengidir. Kanat örtüsünün üçte biri net olmayan bir şekilde dış kenarı 

sınırlanmış (nadiren bulunmaz) sarımtıraktır. Baş daha kuvvetli, boyun 

kalkanı ince, kanat örtüsü daha ince noktalı ve kısmen sarımtıraktır. 

18.05.2002 ve 04.07.2002 tarihlerinde Bolu-Kökez yöresinde (1000 

m) 2 ve 3 no'lu ağaçlarda C. piceae ve P. curvidens'in ana yuvalarında 

predatörün ergin ve larvasına rastlanılmıştır. Bu böceğin yöredeki 

yoğunluğu oldukça azdır. 

 

 3.4.1.5. Platysoma oblongum (F.) (Coleoptera: Histeridae) 

Erginleri 3,5-4,5 mm boyunda, genç erginleri kırmızımsı esmer, 

olgun erginleri ise parlak siyahtır. Kanat örtüsü yan nokta şeritlerinden 3'ü 

tam, ortada bulunan diğer üçü ise önden kısalmıştır (Şekil 22). 

16.06.2003 tarihinde Bolu-Kökez yöresinde 4 no'lu tuzak ağacında 

(1000 m) C. piceae'nin larva, pupa ve genç erginlerinin bulunduğu 

yuvalarında predatörün on adet erginine rastlanılmıştır. 

 

 3.4.1.6. Paromalus parallelepipedus (Hrbst.) (Col.: Histeridae) 

 Erginleri 1,6-2,5 mm büyüklüğünde parlağımsı siyah türlerdir. 

Anten ve bacaklar kahverengi kırmızıdır. Prosternum şeritsiz olup boyun 

kalkanı orta ve yanlardan belirgin noktalıdır (Şekil 23). 

16.06.2003 ve 09.09.2003 tarihlerinde Bolu-Kökez yöresinde 4 ve 

11 no'lu tuzak ağaçlarında (1000-1200 m) C. piceae'nin larva, pupa ve 
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genç erginlerinin bulunduğu yuvalarda predatörün erginlerine 

rastlanılmıştır. 

 

 3.4.1.7. Epuraea sp. (Coleoptera: Nitidulidae) 

Erginleri 2,6-3,3 mm boyunda, geniş ve yassı olup, sarı veya 

kırmızımsı sarı renklidir (Şekil 24). Boyun kalkanı genelde uzunluğundan 

daha geniş ve ön kenarı düzdür. 

Bolu-Kökez yöresinde 3 no'lu tuzak ağacında (1000 m) 31.07.2002 

tarihinde C. piceae'nin larva, pupa ve genç ergin dönemindeki yuvalarında, 

Epuraea türünün erginleri tespit edilmiştir. 

 

 3.4.1.8. Corticeus sp. (Coleoptera: Tenebrionidae) 

Erginleri 3,5-4,5 mm boyunda, vücudu kırmızımtırak esmerdir. Boyun 

kalkanının uzunluğu genişliği ile aynı, baş boyun kalkanından çok daha 

dardır. Baş ince, boyun kalkanı ise daha iri noktalıdır. Clypeus kısadır. 

Vücut daha büyük olup, kaba yapılıdır. Boyun kalkanı ortası kanat örtüsü 

kadar geniştir. Gözler enine olup, en fazla genişliğinin iki katı uzunlukta ve 

mandibula kaidesinin altına ulaşmaz. 

Bolu-Kökez yöresinde 3 no'lu tuzak ağacında (1000 m) 31.07.2002 

tarihinde C. piceae'nin larva, pupa ve genç ergin döneminde bulunan 

yuvalarında Corticeus sp.'nin larva ve erginleri tespit edilmiştir. 

 

 3.4.1.9. Corticeus linearis Fabr. (Coleoptera: Tenebrionidae) 

 Erginleri 2,5-2,8 mm büyüklüğünde kanat örtüsü kahverengi sarı, 

baş ve boyun kalkanı siyahtır. Clypeusu uzundur. Boyun kalkanı 

genişliğinden daha uzundur. Vücut uzamış ve dardır. Üst tarafı ince 

noktalıdır (Şekil 25). Gözler çıkıntılı ve yuvarlaktır. 

 İncelemede bu türe 16.06.2003 tarihinde Bolu-Kökez ormanlarında 

4 no'lu tuzak ağacında (1000 m) C. piceae'nin, 09.09.2003 günü aynı 

alanda 2 no'lu ağaçta C. piceae'nin, 3 no'lu ağaçta C. piceae ve P. 

pityographus'un, 1200 m'de 11 no'lu ağaçta C. piceae'nin ana ve larva 

yollarında böceğin ergin ve larvaları tespit edilmiştir. 
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 3.4.1.10. Cryptolestes sp. (Coleoptera: Cucujidae) 

 Erginleri 2-2,5 mm büyüklüğünde sarımtırak kırmızıdır. Boyun 

kalkanı; genişliği kadar uzun, yanlardan birer omurga çizgili, arka köşeleri 

ileriye doğru çıkıntılı şekilde keskin uçlu ve pek ince tüylüdür. Alın ön 

kısmı izsizdir. Kanat örtüsü genişliğinin iki katı uzunlukta, uzunlamasına 

dar omurga çıkıntılı olup arkada körelmektedir. 

 Araştırmada bu predatöre 18.05.2002, 07.08.2002 ve 09.09.2003 

tarihlerinde 2, 3, 7 ve 9 no'lu tuzak ağaçlarında (1000-1200 m) C. piceae 

ve P. pityographus'un ana ve larva yollarında böceğin erginleri 

gözlenmiştir. C. piceae zararlısının öncü uçma dönemini takiben tuzak 

ağaçları üzerinde yoğun olarak görülmektedir. 

 

 3.4.1.11. Pediacus dermestoides (F.) (Coleoptera: Cucujidae) 

 Çok küçük türler olup erginleri 3,5-4,5 mm büyüklüğündedir. 

Vücudu tamamen açık veya koyu kırmızımtırak kahverengidir (Şekil 26). 

Boyun kalkanının kenarında ince 4'er adet diş bulunur. Boyun kalkanının arka 

dişi kaideye doğru yaklaşmıştır. Kanat örtüsü düzensiz noktalı ve daha 

mattır. 

Bu predatörün bir adet ergini 18.05.2002 tarihinde Bolu-Kökez 

ormanlarında 13 no'lu tuzak ağacı üzerinde (1200 m) C. piceae'nin yumurta ve 

larva döneminde bulunduğu devrede tespit edilmiştir. 

 

 3.4.1.12. Agathidium sp. (Coleoptera: Liodidae) 

 Erginleri 2-3,5 mm büyüklüğünde, kırmızı renkli olup kanat örtüsü 

siyah ve noktalar sırasızdır. Kanat örtüsü genişliğinden daha uzun, boyun 

kalkanının arka kenarı yuvarlağımsı disk şeklindedir. Anten 11, topuzu 3 

parçalıdır. Tarsus sayıları 5-4-4'tür. 

Bu predatörün iki adet ergini 16.06.2003 tarihinde Bolu-Kökez 

ormanlarında 6 no'lu tuzak ağacında (1000 m) C. piceae'nin larva, pupa ve genç 

ergin döneminde bulunduğu yuvada tespit edilmiştir. 
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3.4.1.13. Nudobius lentus (Grav.) (Coleoptera: Staphylinidae) 

Erginleri 7-8 mm boyunda ve siyah renklidir. Kanat örtüsü ile 

bacaklar kırmızı sarı, anten kırmızı kahverengidir (Şekil 27). Boyun 

kalkanı uzunlamasına iki sıralı, 7-12 noktalıdır. Antenler, baştan daha 

uzundur. 

Bolu-Kökez ormanında 6 no'lu tuzak ağacında (1000 m) 16.06.1999 

tarihinde P. curvidens'in larva ve pupa dönemindeki yuvasında bu türün üç adet 

ergini tespit edilmiştir. 

 

 3.4.1.14. Placusa complanata Er. (Coleoptera: Staphylinidae) 

Erginleri 2,4-3,8 mm boyunda, mat siyah renklidir. Boyun kalkanı, 

kanat örtüsü ve son abdomen parçasının ucu daha açık kırmızımtırak 

kahverengidir (Şekil 28). Anten ve bacaklar açık kahverengi kırmızıdır. 

Boyun kalkanı, ince ve pek yoğun tüylü, anten ince ve uzundur. 

Bolu-Kökez ormanında 3 no'lu tuzak ağacında (1000 m) 31.07.2002 

tarihinde C. piceae'nin biyolojik evreleri tamamlanmış yuvasında, P. 

complanata türünün beş adet ergini tespit edilmiştir. 

 

 3.4.1.15. Raphidia ophiopsis L. (Neuroptera: Raphidiidae) 

 Kabuk böceklerinin larva yollarında yırtıcılıkla geçinen bu böceğin 

erginlerinin gerilmiş kanat açıklığı 16-20 mm olup, fazla damarlı saydam 

kanatları vardır. Erginlerinin vücudu genel olarak siyah, çok defa metalik 

parlaklıktadır. Larvalarının başı hemen hemen dört köşe olup antenleri üç 

segmentlidir. Uzun yapılı kırmızımsı kahverengi, alt tarafı açık renkli genç 

larvalar daha sonra daha koyu kahverengi desenlerle süslenirler. 

18.05.2002 tarihinde Bolu-Kökez ormanlarında 13 no'lu tuzak ağacı 

üzerinde (1200 m) C. piceae'nin yumurta ve larva döneminde bulunduğu 

devrede üç adet larvası tespit edilmiştir. 

 

3.4.2. Predatörlerin populasyonu 

 Kabuk böceği yuvalarında predatör türlerin larva ve ergin 

dönemlerinin sayımı 1000 m'de 2 ve 3'üncü ağaçlarda yapılmıştır. Bu 

sayımda 15 746 adet C. piceae yuvası açılmıştır. Diğer kabuk böceği 

yuvalarında ise sadece predatör tür tespitleri gerçekleştirilmiştir (Tablo 11). 

 



 

 

 

54 

Tablo 11. Cryphalus piceae’nin yuvalarında predatör sayımları 

Table 11.  Predatory densities at galleries of Cryaphalus picea 

 
Ağaç 

No 
Tree 

Nr 

Blok 
Block 

Zararlı 

Yuva 
Galleries 

ad/m2 

Predatör 
Predator 

 
ad 

Tfor Rdep Ppar Clin Cryp 
Toplam 

Total 

% ad/m2 % ad/m2 % ad/m2 % ad/m2 % ad/m2 % ad/m2 

2 

Dip 1714,3 45 1,89 32,47 0,91 15,58 0,30 5,19 0,15 2,60 0,15 2,60 3,41 58,44 

Orta 3800,0 77 0,37 13,92 3,66 139,20 - - - - - - 4,03 153,13 

Uç 5434,0 44 1,58 85,66 7,21 391,61 - - 1,13 61,19 - - 9,91 538,46 

3 
Orta 3373,5 91 0,73 24,48 4,66 157,05 - - 0,12 4,08 - - 5,50 185,61 

Uç 1424,2 14 1,57 22,73 7,58 83,33 - - - - - - 7,42 106,06 

Ortalama 3149,2 54,2 1,23 35,85 4,80 157,35 0,06 1,04 0,28 13,57 0,03 0,52 6,05 208,34 

 

 Yapılan değerlendirmeye göre, birim alandaki predatör sayısı 

58,44-538,46 adet arasında değişmekte olup, ortalaması 208,34 adet olarak 

belirlenmiştir. Genel olarak C. piceae'nin yuvalarında en yoğun olarak R. 

depressus ve T. formicarius türleri görülmektedir.  
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Şekil 19. Rhizophagus depressus (F.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 19.  Rhizophagus depressus (F.) (Photoed by B. YÜKSEL) 

 
 

Şekil 20. Rhizophagus dispar (Payk.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 20.  Rhizophagus dispar (Payk.) (Photoed by B. YÜKSEL) 
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Şekil 21. Thanasimus formicarius (L.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 21.  Thanasimus formicarius (L.) (Photoed by B. YÜKSEL) 

 

 
 

Şekil 22. Platysoma oblongum (F.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 22.  Platysoma oblongum (F.) (Photoed by B. YÜKSEL) 
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Şekil 23. Paromalus parallelepipedus (Hrbst.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 23.  Paromalus parallelepipedus (Hrbst.) (Photoed by B. YÜKSEL) 

 

 
 

Şekil 24. Epuraea sp. (Foto: B. YÜKSEL) 
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Figure 24.  Epuraea sp. (Photoed by B. YÜKSEL) 
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Şekil 25. Corticeus linearis Fabr. (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 25.  Corticeus linearis Fabr. (Photoed by B. YÜKSEL) 

 

 
 

Şekil 26. Pediacus dermestoides (F.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 26.  Pediacus dermestoides (F.) (Photoed by B. YÜKSEL) 
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Şekil 27. Nudobius lentus (Grav.) (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 27.  Nudobius lentus (Grav.) (Photoed by B. YÜKSEL) 

 

 
 

Şekil 28. Placusa complanata Er. (Foto: B. YÜKSEL) 
Figure 28.  Placusa complanata Er. (Photoed by B. YÜKSEL) 



 

 

 

60 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

"Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Ormanlarında Etkin 

Zarar Yapan Kabuk Böceklerin Yaşam Döngülerinin Belirlenmesi ve 

Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemlerin" adlı bu çalışmayla belirlenen 

kabuk böceği ve predatör türler, kısmen doğal yapısı bozulmamış göknar ve 

çam ormanlarının karakteristik türlerini göstermektedir. 

Bolu ve Aladağ göknar ormanlarında ilk entomolojik çalışmalar 

yapan Alkan (1946) ve Defne (1954), Scolytidae familyasından Cryphalus 

piceae, Pityophthorus pityographus, Pityokteines curvidens, P. 

vorontzowi ve Trypodendron lineatum türlerini kaydetmişlerdir. Selmi 

(1998) ise Türkiye Kabuk Böcekleri çalışmasında yörede, bu türlere ek 

olarak Hylurgops palliatus ve Cryphalus abietis (Ratz.)’in de 

bulunduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada ise yörede farklı tür olarak P. 

spinidens’e 1700 m’lerde rastlanılmıştır 

 

4.1. Kabuk Böceği Zararları 

Uludağ göknar ormanlarında Scolytidae familyasında etkin zarar 

yapan böcek türleri C. piceae ve P. curvidens'dir. Bu iki göknar kabuk 

böceğinin Avrupa ormanlarında geçmişte önemli zararları tespit edilmiştir. 

Cerchiarini ve Tiberi (1997) ve Pennacchio (1993)’a göre Avrupa’nın çoğu 

bölgelerinde bulunan C. piceae, göknar ormanlarının en önemli kabuk 

böceklerinden biridir. Ancak, her iki türü çalışan entomologlardan çoğu P. 

curvidens'in daha önemli bir tür olduğunu belirtmektedir (Chararas 1962; 

Defne 1954; Sekendiz 1991). 

P. curvidens, P. spinidens ve C. piceae'nin 1946-1947 yıllarında 

Viyana ormanlarında salgınları nedeniyle 88 000 m
3
 göknar ağacı zarara 

maruz kalmıştır (Defne 1954). Aynı şekilde aralarında göknar 

zararlılarından P. curvidens ve C. piceae'nin de bulunduğu beş kabuk 

böceğinin Fransa ormanlarındaki zararı 100 000’lerce m
3
’e ulaşmıştır (Joly 

1949). Ayrıca, İsviçre-Tatort yöresinde 121 000 ha alanda 1948-1949 

yıllarında, P. curvidens zararı nedeniyle 236 000 m
3
 göknar ağacının zarar 

gördüğü ifade edilmektedir (Maksymov 1950).  

Romanya’da 1991-2000 yıllarında P. curvidens C. piceae ve 

Pissodes piceae zararlılarıyla birlikte 25 956 m
3
 göknar ağacını 

kurutmuştur. Polonya ormanlarında 20 yaşın üzerinde Abies alba’larda P. 

curvidens’in zarar yaptığı ve 1990-1999 yıllarında 246 000 m
3
 göknar 
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ağacının ölümüne neden olduğu ifade edilmektedir. Özellikle iki önemli 

göknar kabuk böceği Slovakya ormanlarında 1990-1999 yıllarında 31 666 

m
3
 göknar ağacını tahrip etmiştir. Diğer taraftan 1990-1999 yıllarında 

İspanya’da sadece C. piceae’nin Abies alba ve A. pinsapo ormanlarında 

ekonomik zararı 250 000 Euro olarak hesaplanmıştır (Bawbilt 2000). 2002 

yılında Slovenya’da Kocevje bölgesinin orta ve güney kısmında kuraklığa 

bağlı olarak P. spinidens, P. curvidens, C. piceae ve P. vorontzowi 

türlerinin birlikte zararı nedeniyle 36 000 m
3
 göknar ağacı kesilmiştir (Jurc 

2002). 

Türkiye açısından bu türlerden özellikle P. curvidens'in 1929 

yılında Sinop-Ayancık göknar ormanlarındaki zararı 60 000 m
3
 olarak 

hesaplanmıştır (Bernhard 1935). Sonraki yıllarda yapılan çalışmalara göre, 

1947-1949 yıllarında Bolu ve Düzce yörelerinde kışın meydana gelen 

fırtına nedeniyle göknar kabuk böceklerinin salgınları görülen 64 265 m
3
 

rüzgar devriği istihsal edilmiştir (Defne 1954).  

Bu çalışmayla elde edilen verilere göre, Batı Karadeniz Bölgesi 

göknar ormanlarında zarar yapan kabuk böceklerinin Bolu, Kastamonu, 

Sinop ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerine göre, 1987-2004 yılı 

itibariyle kayda geçmiş zararları toplam 709 522 ha alanda 2 353 057 

m³’ün üzerindedir. 

 

4.2. Türlerin Gelişim Eşiği ve Öncü Uçuşlar 

 Kabuk böcekleri, Türkiye göknar ormanlarının önemli orman 

zararlılarından biri durumundadır. Ancak, onların zararını önlemeye 

kalkışırken, öncelikle etkin kabuk böceklerinin uçma zamanı ve 

generasyon süresinin bilinmesi gerekmektedir.  

Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi göknar ormanlarında 2002-2003 

yıllarında C. piceae'nin değişik yükseltilerde (1000-1700 m) ilk 

generasyonun yumurta koyma zamanı Mart ayının ilk haftasından Mayıs 

ayının ilk haftasına kadar devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde 

maksimum sıcaklıkların gelişme eşiği üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde 

13,3-17,9°C olduğu dönemde uçuşun gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu türde 

bir generasyonun tamamlanması, yaklaşık 67-107 gün, ancak gelişme eşiği 

için elverişli olan günlerin sayısı 55-84 gün olarak bulunmuştur.  

 Aynı yörede 2002-2003 yıllarında P. curvidens'in değişik 

yükseltilerde (1000-1700 m) gelişme safhaları gözlenmiştir. Buna göre, 

öncü türlerin uçma zamanı Mart ayının ilk haftasından Mayıs ayının ikinci 
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haftasına kadar devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde gelişme eşiği 

üzerindeki etkili olan maksimum sıcaklıklar 14,0-20,3°C olarak tespit 

edilmiştir. Bu türde bir generasyonun tamamlanması, yaklaşık 59-82 gün, 

ancak gelişme eşiği için elverişli olan günlerin sayısı 41-82 gün sürmüştür.  

C. piceae'nin, Bolu ve Aladağ yöresinde hazırlanan tuzak 

ağaçlarında tüm yükseltilerde iki generasyonu tespit edilmiştir. Ancak, 

1500 m'de bu kabuk böceğinin kabuğa yeni giren üçüncü generasyon 

erginlerine rastlanılmasına rağmen, yumurta koydukları görülmemiştir. P. 

curvidens'in ise, ikinci generasyonun, 09.09.2003 tarihinde sadece 2 nolu 

tuzak ağaçta (1000 m) pupa dönemi tespit edilmiştir. Diğer tüm ağaçlarda 

böceğin girişleri görülmemiştir. Böceğin ikinci generasyonun ya yoğun 

sıcaklık yansımaları nedeniyle tuzak ağaçlarını tercih etmediği veya çok 

zayıf geçtiği ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle zararlının daha kalın çaplı 

ve dikili tuzak ağaçlarına gittiği de söylenebilir. 

Kabuk böcekleri konusunda çalışan uzmanların çoğu, gelişim 

eşiğini maksimum sıcaklıklarla değerlendirerek, onların ardışık günlerde 

10-19°C ve üzerindeki sıcaklıklarda uçma döneminin gerçekleştiğini 

bildirmektedirler (Bakke 1968; Byers 1996; Chararas ve M'Sadda 1973; 

Haack ve ark. 1998; Hindmarch ve Reid 1999; Mendel 1983; Serez 1983). 

Küçük göknar kabuk böceği, C. piceae türü, yılda genellikle iki 

generasyon vermekte, kışlama yerlerini meşcere konumu ve iklim 

faktörlerine bağlı olarak kışın sonunda Mart-Mayıs aylarında terk 

etmektedir (Adam ve Nageleisen 2004a; Berker 1936; Besçeli 1969; 

Bevan 1987; Cerchiarini ve Tiberi 1997; Chararas 1962; Defne 1954; 

Grüne 1979; Sekendiz 1991; Selmi 1998; Tosun 1977). Ayrıca, zararlının 

yüksek rakımlarda bir generasyon verdiği de tespit edilmiştir (Cerchiarini 

ve Tiberi 1997; Şimşek 2003). Bu zararlının kışlama sonrası, ilkbaharda ilk 

uçuşun gerçekleşmesi için en az ardışık iki gün, maksimum sıcaklığın 12°C veya 

daha fazla olduğu zaman gerçekleştiği ve bir generasyon süresinin 60-120 gün 

olduğu ifade edilmektedir (Adam ve Nageleisen 2004a). Chararas (1962)’da 

Fransa’da bu sürenin 78-146 gün olduğunu bildirmektedir. 

Büyük göknar kabuk böceği, P. curvidens, yılda 2-3 generasyon 

vermekte, kışlama yerlerini meşcere konumu ve iklim faktörlerine bağlı 

olarak kışın sonunda Mart-Mayıs aylarında terk etmektedir (Adam ve 

Nageleisen 2004b; Alkan 1946; Barbey 1925; Grüne 1979; Sekendiz 

1991; Selmi 1998). Bu zararlının, özellikle iklim koşulları, mevki 

lokasyonu ve yükselti ile sıkı sıkıya ilişkisinin olduğunu bildiren Defne 

(1954), yıllara göre 1-2 generasyon verdiğini açıklamaktadır. Tosun 



 

 

 

63 

(1977)’a göre Akdeniz bölgesinde yılda bir generasyon vermektedir. Bu 

zararlının kışlama sonrası, ilkbaharda ilk uçuşun gerçekleşmesi için en az ardışık 

iki gün, maksimum sıcaklığın 16-18°C veya daha fazla olduğu zaman 

gerçekleştiği bildirilmektedir (Nierhaus-Wunderwald 1995). Adam ve 

Nageleisen (2004b)’e göre ise ilk periyoda ardışık olarak gelen 15-20°C 

sıcaklıklarda yumurta koyduğu ve toplu uçuşların gerçekleştiği 

açıklanmaktadır. Bu koşullara uygun olarak Defne (1954)’de uçuş 

döneminin 8-10 gün devam ettiğini belirtmektedir. 

Her iki türün uçma zamanı ve generasyon süresinin iklim 

koşullarına bağlı olduğu ve bu konuda yapılan çalışmaların benzer sonuçlar 

vermiş olması da bulgularımızı desteklemektedir. 

 

4.3. Türleriçi Kopulasyon ve Yumurta Koyma İlişkileri 

Türleriçi kopulasyon, eşlilik (monogami veya poligami) ve yumurta 

koyma potansiyeli, onların doğada kısa zamanda populasyon yoğunluğunu 

etkiler ve düşmanları kuvvet kazanıncaya kadar zararlarını arttırabilirler.  

C. piceae'de erkek (♂) tür, dişi (♀)ile ağaç üzerinde giriş deliği 

civarında çiftleşmektedir. Böceğin ana yuvalarda genellikle bir çift böcek 

tespit edilmiş olup, bazen ender de olsa üç dişili yuvalara rastlanılmıştır. Bu 

yörede küçük göknar kabuk böceği çiftleşme döneminden sonra açılan 

yuvaya toplu olarak, 2002 yılında 12-30 yumurta ve ortalaması 18,5 adet, 

2003 yılında 15-32 arasında ve ortalaması 23,6 adet yumurta 

koymuşlardır. Fakat dişinin fazla olduğu bazı yuvalarda 44-93 adet 

yumurta da görülmüştür. 

 P. curvidens’de erkek (♂) tür ise, kabuk içinde açtığı çiftleşme 

odasına gelen 2-4 adet dişi (♀) ergin ile çiftleştiği belirlenmiştir. Bu tür, 

diğer türe göre poligamidir. Buna göre anayolu genellikle 2-4, bazen beş 

kollu yatay yol tipindedir. Dişi böcekler ana yoluna karşılıklı olarak 

açtıkları hücrelere birer yumurta koymaktadır. 2002 yılında 36-68 adet 

yumurta ve ortalaması 52,0 adet, 2003 yılında 20-76 arasında ve 

ortalaması 51,9 adet yumurta koymuşlardır. 

Türlerin kopulasyon ve ana yolu-eşlilik konusunda yapılan 

çalışmalarda, her C. piceae erkeğinin (♂) bir dişi (♀) ile aynı yuvada 

bulundukları kaydedilmiştir (Anonim 2004; Defne 1954; Selmi 1998). Bu 

türün dişileri üremede 3-26 adet yumurta koymaktadır (Cerchiarini ve 

Tiberi 1997). Benzer çalışmalarda ise bir dişinin 7-18 adet (Adam ve 
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Nageleisen 2004a), 8-40 adet (Defne 1954), 7-14 adet (Sekendiz 1984 ve 

1991) ve 20-30 adet yumurta koyduğu belirtilmektedir (Tosun 1977).  

Büyük göknar kabuk böceği, P. curvidens’in dişilerinin ana yoluna 

karşılıklı olarak açtığı hücrelere 25-140 arasında yumurta bırakmaktadır 

(Adam ve Nageleisen 2004b). Diğer çalışmalara göre 30-80 adet (Anonim 

2004), 40-92 adet (Defne 1954), 12-120 adet (Sekendiz 1984) ve 16-120 

adet (Sekendiz 1991) yumurta bıraktığı belirtilmektedir. 

Ancak, P. curvidens’in erkek bireyinin kopulasyon oranı ve yuva 

sistemleri üzerine iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; bu 

türün çok eşli, başka bir ifadeyle poligami olduğu ifade edilmektedir 

(Anonim 2004; Balachowsky 1963). Harring ve Mori (1977)'ye göre bu 

türün erkeklerinin önce tuzak ağaçlarına giderek çiftleşme odasını açtıkları 

ve daha sonra toplanma feromonu ipsenolu ürettikleri belirtilmektedir. İlk 

önce bir erkek çiftleşme odasını açarak sistemi başlatır. Adam ve 

Nageleisen (2004b) ve Grüne (1979)'e göre bir erkek bireyin 2, 3 ve 4 dişi 

ile çiftleştiği ve poligami olduğu açıklanmaktadır. İkinci görüşe göre, bu 

zararlının monogami veya iki eşli olduğu, iki kollu bir parantez yuvanın bir 

dişi tarafından açıldığı belirtilmektedir (Sekendiz 1991; Selmi 1998; 

Uçukoğlu 2003b). Kanımızca ülkemizdeki değerlendirmeler, Defne 

(1954)'nin doktora çalışmasındaki oransal hesaplamalardan 

kaynaklanmaktadır. Ancak, Defne (1954)'nin eserinde ilgili tablo verilerin, 

yanlış değerlendirdiği, hatta 208 yuvadan sadece birer erkek P. 

curvidens'in bulunduğu, 12 yuvanın her birinde 4’er dişi ve 30 yuvanın her 

birinde ise 3’er dişinin bulunduğunu görülmektedir.  

Bu bölümde elde edilen veriler genel olarak diğer literatür verileri 

ile uyumluluk göstermekle birlikte, P. curvidens'in çiftleşme oranı ve ana 

yolu üzerinde farklılıklar bu alanda yayınlanmış eserler arasında da 

bulunmaktadır. Bizim bulgularımız bunlardan birincisi ile uyumluluk 

göstermekte ve ikincisiyle ise genelde iki kol aynı dişi tarafında 

açılmaktadır kısmı ile uyumluluk sağlamaktadır. 

4.4. Türlerin Populasyon Yoğunluğu 

Yörede hakim kuzey bakıda hazırlanan göknar tuzak ağaçlarına 

gelen kabuk böceklerinin birim alanda açılan ana yuvaları esas alınarak 

yapılan değerlendirmelerde, iki türün populasyon yoğunluğunun yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla 64407 adet kabuk böceği yuvası 

açılmıştır.  
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C. piceae'nin yükseltiye bağlı olarak birim alanda (1 m
2
) ortalama 

yuva yoğunluğunun 1000 m'de 1762,74 adet, 1200 m'de 810,73 adet, 1500 

m'de 577,04 adet ve 1700 m'de ise 461,06 adet olduğu tespit edilmiştir. 

Zararlının genel olarak birim alanda ortalama yuva sayısı 902,89 adet 

olarak saptanmıştır. Şekil 29’da görüldüğü gibi yükselti arttıkça zararlının 

yuva sayısının azaldığı görülmektedir. 

P. curvidens'in ise birim alanda (1 m
2
) ortalama yuva yoğunluğu 

1000 m'de 12,45 adet, 1200 m'de 17,80 adet, 1500 m'de 8,26 adet ve 1700 

m'de ise 11,47 adet olduğu tespit edilmiştir. Zararlının genel olarak birim 

alanda ortalama yuva sayısı 12,49 adet olarak saptanmıştır. Şekil 28’de 

önceki türde görüldüğü gibi yükselti arttıkça zararlının yuva sayısının 

azaldığı görülmektedir. Ancak, Pityokteines habitat türlerinin birim alanda 

ortalama yuva yoğunluğu, asıl göknar zonunun başladığı (1200 m; 19,01 

yuva) ve optimumda bulunduğu (1500 m; 19,61 yuva) alanlarda daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Mevcut yükseltilerde tuzak ağaçlarının farklı birim seksiyonlarında 

açılan böcek yuva sayısının, C. piceae'de 1,6-6328 adet ve P. curvidens'de 

3,2-611,5 adet arasında değiştiği görülmektedir. Bu ortalama veriler 

türlerin kitle üremesi yaptığı alanlarda yapılan literatür verileri ile 

karşılaştırıldığında normalden düşük olduğu görülmektedir. Ancak, 288 

seksiyonun değerlendirildiği birimlerde 19 birim alanın C. piceae 

yoğunluğu yönünden (3225-6328 yuva/m
2
) 16’sı 1000 m'deki tuzak 

ağaçlarında tespit edilmiştir. Bu yuva miktarı sağlıklı ağaçları 

öldürebilecek yoğunluktadır. Diğer taraftan araştırma yöresi birim alanların 

hiç birinde P. curvidens’in yeterli populasyon yoğunluğundan oldukça 

uzak olduğu görülmektedir. 
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Şekil 29. Göknar ormanlarında yükseltiye bağlı olarak etkin kabuk  

                böceklerinin yoğunlukları 
Figure 29. Densities of effective bark beetles at different four altitudes in fir  

                 forests rests 

 

İtalya-Vallombrosa göknar ormanlarında kitle üremesi alanlarında 

böceğin ilk generasyondaki kolonilerin, her m
2
 kabuklu alanda 3 500 adet 

yuva ve üzerinde kurulduğu gözlenmiştir (Cerchiarini ve Tiberi 1997).  

Defne (1954) Bolu-Abant yöresinde bakılarla göknar ağacı-kabuk 

böceği yuvası oranlarını değerlendirmiş ve birim alanda ortalama P. 

curvidens yuva sayısının Güney'de 335, Batı'da 415, Kuzey'de 490 ve 

Doğu'da 715 adet olduğunu belirtmektedir. Viyana göknar ormanlarında 

birçok yılların saldırıları ile bir m
2
'deki oluşan P. curvidens yuva 

yoğunluğunun 7000 adet, aynı yılın tuzak ağaçlarında bir generasyonda 

(20 cm çap) ise gerçekleşen saldırı yoğunluğunun 96 adet yuva olduğu 

tespit edilmiştir (Braun 1941). Birinci generasyonda Bolu-Mudurnu göknar 

ormanlarında (800m, Güney) m
2
'de bulunan yuva sayısı 40 adet ve 

Sakarya-Karasu Çamdağı'nda (1500 m, Kuzey) 500 adet olarak tespit 
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edilmiştir (Defne 1954). Bu türün yuva sayısının C. piceae'ye göre oldukça 

düşük seviyede olması pek önemlilik göstermez. Bu konuda, C. piceae'nin 

zarar yaptığı ağaçların, P. curvidens'in zararına uğrayanlara göre daha 

yavaş öldükleri bildirilmektedir (Scheidter 1919). 

Kabuk böcekleri, populasyonları ve çeşitli çap tercihleri bakımından 

da önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu konuda Romanya’da yapılan 

çalışmalarda kabuk böceğinin çap sınıflarına bağlı olarak P. curvidens'in 

kalın çaplı ağaçları, C. piceae'nin ise ince çaplı ağaçlar ile yaşlı ağaçların 

tepe ve dallarını tercih ettiği açıklanmaktadır. Kabuk böceklerinden P. 

curvidens'in saldırı yoğunluğu; 12 cm ve daha küçük çapındaki ağaçlarda 

çok düşük, 12-28 cm’lerde düşük, 29-56 cm'lerde orta, 57-113 cm'lerde 

şiddetli ve 113 cm'den büyük çaplarda çok şiddetli olduğu belirtilmektedir 

(Bawbilt 2000). Bu bölümde elde edilen veriler farklı ağaç türü olmasından 

kaynaklanan çok az çap değişimleri ile birlikte, genel olarak literatür 

verileri ile uyumluluk göstermektedir. 

Yukarıdaki çap kademelerine göre Bolu ve Abant yöresinde yapılan 

değerlendirmede C. piceae kabuk böceği, ağacın çap kalınlığı azaldıkça 

yuva sayısının arttığı belirlenmiştir (Şekil 30). Aynı şekil incelendiğinde P. 

curvidens'in, ağacın çap kalınlığı artmasıyla saldırı yoğunluğunun arttığı 

tespit edilmiştir. Bu ilişkiler ağaçların farklı seksiyonlarındaki yaş ve 

kabuk kalınlığı ile de değerlendirilmiştir.  

Ağacın farklı seksiyonlarındaki yaşlarına göre böceklerden C. 

piceae'nin saldırı yoğunluğu; 7-30 yaşlarında çok şiddetli, 31-60 yaşlarında 

şiddetli, 61-90 yaşlarında orta, 91-120 yaşlarında düşük, 121 ve daha fazla 

yaşlı seksiyonlarda çok düşük olduğu görülmektedir. P. curvidens'in saldırı 

yoğunluğu normal bir dağılım göstermekte olup; 7-30 yaşlarında çok 

düşük, 31-60 yaşlarında ve özellikle 40 yaşından sonra çok şiddetli, 61-120 

yaşlarında orta veya şiddetli, 121 ve daha fazla yaşlı seksiyonlarda düşük 

olduğu görülmektedir (Şekil 31). P. curvidens'in Polonya’da yapılan 

çalışmalarda 20 yaşın üzerindeki ağaçlarda salgınlarının görüldüğü ifade 

edilmektedir (Bawbilt 2000). Braun (1941) ise 50 yaşında bir göknar 

ağacında m
2
’de 96 adet yuva tespit etmiştir. Defne (1954)’de P. 

curvidens'in C. piceae'ye göre daha yaşlı ağaçları tercih ettiğini 

bildirmektedir. 
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Şekil 30.  Ağacın çaplarına göre etkin zararlı kabuk böceklerinin  

                yoğunlukları 
Figure 30. Densities of effective bark beetles related to distribution of tree  

                 diameters 
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Şekil 31.  Ağacın yaşına göre etkin zararlı kabuk böceklerinin  

                yoğunlukları 
Figure 31. Densities of effective bark beetles related to distribution of tree’s  

                 annual rings 



 

 

 

69 

Kabuk kalınlığına göre böceklerden C. piceae'nin saldırı 

yoğunluğu; 0,2-0,4 cm’lerde çok şiddetli, 0,5-0,7 cm’lerde şiddetli, 0,8-1,0 

cm’lerde orta, 1,1-1,5 cm’lerde düşük ve 1,6 cm'den büyük kabuklu 

ağaçlarda çok düşük olduğu görülmektedir. P. curvidens'in saldırı 

yoğunluğu normal bir dağılım göstermekte olup; 0,2-0,4 cm’lerde çok 

düşük, 0,5-0,7 ile 1,6 cm'den büyük kabuklu ağaçlarda düşük veya orta, 

1,1-1,5 cm’lerde şiddetli, 0,8-1,0 cm’lerde çok şiddetli olduğu 

görülmektedir (Şekil 32). Defne (1954)’nin 0,8-1,6 cm kabuk kalınlığında 

olan tek ağaçta yaptığı veriler değerlendirildiğinde zararlının en çok 0,8-1,1 

kabuk kalınlığındaki seksiyonları tercih ettiği görülmektedir. C. piceae'nin 

biyolojik bakımından P. curvidens'le ilgilerinin çok ileri olduğu 

görülmekte ve ancak P. curvidens genellikle C. piceae'ye göre, gövdenin 

daha aşağı kısımlarını ve kalın kabuklu taraflarını seçmektedir. 
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Şekil 32.  Ağacın kabuk kalınlığına göre etkin zararlı kabuk        

                böceklerinin yoğunlukları 
Figure 32. Densities of effective bark beetles related to distribution of tree bark  

                 thickness at Fir forests 

 

 

4.5. Predatörler ve Kabuk Böceği İlişkileri 
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 Araştırmalarda, göknar ormanlarının önemli kabuk böceği zararlısı 

Cryphalus piceae yollarında; Rhizophagus depressus, R. dispar, 

Thanasimus formicarius, Nemosoma elongatum, Platysoma oblongum, 

Paromalus parallelepipedus, Epuraea sp., Corticeus sp., C. linearis, 

Cryptolestes sp., Pediacus dermestoides, Agathidium sp., Placusa 

complanata ve Raphidia ophiopsis'in larva ve erginlerine rastlanılmıştır. 

C. piceae'nin yuvalarında bu predatörlerden en yoğun olarak R. 

depressus’un larva ve erginleri bulunmaktadır. Pityophthorus 

pityographus yollarında; R. depressus, C. linearis ve Cryptolestes sp.’nin 

larva ve erginleri gözlenmiştir.  

 Diğer göknar ormanlarının önemli kabuk böceği zararlısı 

Pityokteines curvidens'in yollarında; R. depressus, T. formicarius, N. 

elongatum ve Nudobius lentus'un larva ve erginleri görülmüştür. 

Pityokteines vorontzowi'nin ana ve larva yollarında, R. depressus, R. 

dispar ve T. formicarius türleri görülmüştür. Pityokteines spinidens’in 

yollarında, sadece T. formicarius larva ve erginleri tespit edilmiştir. 

Pissodes piceae larva yollarında, R. depressus erginleri ve T. 

formicarius’un larvaları bulunmuştur. Ancak, R. depressus erginlerinin P. 

piceae’nin biyolojik evreleri ile beslendiği gözlenmemiştir. 

İncelemede, yoğun olan T. formicarius predatörün, generasyon süresi 

ve özellikle larva beslenme süresi, etkin kabuk böceklere göre çok uzun 

olduğundan, larvalarının çok iyi gelişemediği görülmektedir. Oysa, P. piceae 

larvalarıyla beslenen T. formicarius larvalarının daha iri ve iyi gelişmiş 

olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan yoğun R. depressus predatörü, böceğin 

yumurta ve ilk larva dönemlerinde etkili olmaktadır. 

Bulgaristan’da göknar ormanlarında her iki kabuk böceğin 

predatörleri olarak, N. elongatum, T. formicarius, Cryptolestes 

ferrugineus (Steph.) ve N. lentus türleri bulunmuştur. Bu türler, göknar 

kabuk böceklerinin yok edilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar 

(Tsankov ve ark. 1994). Türkiye’de göknar kabuk böceklerinin 

predatörleri konusunda sınırlıda olsa bazı tespitler yapılmıştır (Defne 1954; 

Schimitschek 1953; Sekendiz 1991; Tosun 1977; Uçukoğlu 2003b; Ünal 

1999; Yüksel 1998). Ancak bu eserlerden, Defne (1954) ve Schimitschek 

(1953)’de tespit edilen predatörler, başlı başına bir kitle üremesini 

engelleyemediği ve bunun en önemli örneğinin Ayancık yöresinde 

göknarların kitle halinde ölmesi ile gerçekleştiği belirtilmektedir.  
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4.6. Kabuk Böceklerine Karşı Alınabilecek Önlemler 

 Zararlı populasyonlar sadece kendi üyeleri ve dış etkilerin tesirinde 

olmayıp, aynı zamanda ortamın ve ortamı paylaşan organizmaların etkisi 

altındadırlar. Bu nedenle zararlı bir populasyon ve onun ortamı kompleks 

hareket eden bir varlık “ekosistem” olarak görülebilir (Mol 1995). Bir 

yörede o anda bulunan türün populasyon yoğunluğu ve daha önemlisi 

populasyon dinamiği abiyotik ve biyotik çevre faktörlerinin etkisi 

altındadır. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre göknar ormanlarında görülen kısmi 

kurumalar tek sebepten değil, daha çok zincirleme sebeplerin etkisi ile 

meydana gelmektedir. Bu nedenle göknar ağacı, zararlı türler ve iklim 

faktörleri birlikte değerlendirilerek uygun mücadele yöntemi tespit 

edilmelidir.  

Bolu ve Aladağ göknar ormanlarında C. piceae, P. curvidens ve 

Pissodes piceae gibi türlerin daha yoğun oldukları görülmektedir. Bu 

türlerden özellikle ilk ikisi ağaçların sağlık durumlarının bozulmasında da 

önemli rol oynamaktadır (Defne 1954; Selmi 1998; Şimşek ve Öner 2003; 

Toper 1999 ve 2002; Tsankov ve ark. 1994). 

Kabuk böcekleriyle mücadele, kimyasal, mekanik (tuzak 

ağaçlarının ve salgın gören materyalin kabuklarının böcek erginleşmeden 

önce soyulması veya yakılması), biyoteknik ve biyolojik yöntemlerle 

yapılabilmektedir. Ancak, bunların olumlu ve olumsuz yönleri 

bulunmaktadır. Orman alanlarında yaygın kimyasal savaş yöntemi zararlıyı 

önlemekten daha çok onun kitle üremesine yardımcı olduğu için (Defne 

1954; Sekendiz 1991; Yüksel ve Alkan 2003) tercih edilmemesi 

gerekmektedir. Diğer yöntemlerin kullanılması durumunda da, bu 

zararlıların tercihlerinin iyi bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. 

Zararlıların gelişme eşiği ve yöredeki populasyon yoğunluğunun 

bilinmesi tüm bu mücadele yöntemlerin açısından önemlidir. Yörede 

mücadelenin başlatılması ardışık maksimum sıcaklıkların 12°C veya 

üzerinde olduğu dönem başlatılmış olması gerekmektedir. Populasyon 

yoğunluğu bakımından da C. piceae’in m
2
’de ortalama yuva 

yoğunluğunun 3000 adedin üzerinde, P. curvidens’te ise 700 adedin 

üzerinde olması gerekmektedir. Bu değerler ise türlerin aynı zamanda 

ekonomik zarar eşiğine yakın değerlerdir (Cerchiarini ve Tiberi 1997; 

Defne 1954). 
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Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de iklimin her yıl belli bir 

düzen göstermemesi nedeniyle tuzak ağaçlarının etkin zararlı böceklerin 

öncü uçuşlarına bağlı olarak Şubat veya Mart başları arasında, ikinci 

serisinin ise Haziran ayı ortasında hazırlanması uygun olacaktır. Defne 

(1954)’de bu yörede ilk tuzak ağaçların Mart sonu veya Nisan’ın ilk 

haftasında, ikinci grup ağaçların da Temmuz’un başlarında hazırlanması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Hazırlanacak tuzak ağaçlarının çapının C. piceae için 12 cm’den 

düşük olması, P. curvidens’te ise 42 cm’den büyük olması daha uygun 

görülmektedir. Kabuk kalınlığı olarak C. piceae için 0,2-0,4 cm ve P. 

curvidens’te ise 0,8-1.5 cm arasındaki değerler en uygun olup, bu veriler 

başkaca çalışmalarla da desteklenmelidir. Ancak, her iki tür için aynı tuzak 

ağacı hazırlanacaksa P. curvidens kabuk böceğinin istekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Diğer taraftan Defne (1954)’nin 0,8-1,6 cm kabuk 

kalınlığında olan tek ağaçta yaptığı veriler değerlendirildiğinde zararlının 

0,8-1,1 kabuk kalınlığındaki seksiyonları tercih ettiği görülmektedir. Yazar 

bu verilere göre C. piceae’in daha ince kabuklu ağaçları tercih ettiğini 

belirtmektedir. Ancak, P. curvidens zararlısı tuzak ağaçların özellikle ilk 1-

1,5 m’lik dip seksiyonu çok az tercih etmektedir. 

Bunlara ilaveten Chararas (1962)’a göre P. curvidens’in konukçu 

tercihi (Abies alba) ve gelişmesinde ağaç neminin önemli bir rol oynadığı, 

% 21-48 nem içeren dikili veya tuzak ağaçların tercih edildiği 

bildirilmektedir. C. piceae ise ağaçta nemin % 10’un altına düşmesiyle 

gelişmesini tamamlayamadan ölmektedir. Benzer şekilde Tosun ve ark. 

(1995)’na göre kabuk böceklerinin kuraklıkla ilgili olarak göknar 

ağaçlarını, kabuklarında bulunması gereken 8,5-9,5 optimum osmotik 

basıncın, 6-7,5 atm’ye düşmesi nedeniyle tercih ettiklerini bildirmektedir. 

Kuraklığı seven kabuk böcekleri arasında olan P. curvidens’in Sedllaczek 

(1921)’e göre, su bakımından oldukça fakir tuzak ağaçlarının kesilmesi 

daha uygun görülmektedir. 

Bu çalışmada tuzak ağaçlarına C. piceae’in daha yoğun ve P. 

curvidens’in çok az gelmesi tartışmalara neden olabilir. Bu bakımdan 

Barbey (1925), Ips typographus için faydalı olan tuzak ağacının 

P.curvidens için hiçbir öneme haiz olmadığını söylemektedir. Bizim 

bulgularımız bu ifadeye uyum göstermekle birlikte, genel olarak seçilen 

tuzak ağaçların böceğin tercih etmediği, küçük çaplı ve ince kabuklu 

olmasından kaynaklanabilir. Oysa, tuzak ağacı metodunun P.curvidens’in 
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mücadelesi için gerekli olduğu da ifade edilmektedir (Defne 1954; 

Schwerdfeger 1948).  

P. curvidens, primer kışlama ve üreme yiyimini kambiyum rutubeti 

yönünden fakir olan ağaçlarda yapmaktadır (Chararas 1962; Defne 1954). 

Kışlamasını da yukarıdaki özelliklere uygun sağlıklı ağaçlarda geçirdikleri 

görülmektedir (Nierhaus-Wunderwald 1995; Sekendiz 1991). Özellikle 

19.06.1993 tarihinde Artvin’in Şavşat-Meydancık Papart (2000 m) göknar 

ormanlarında bu böceğin kışlama yaptığı sağlıklı ağaçlarda üreme yiyimini 

sürdürdükleri görülmüştür. Bu da böceğin daha uygun koşullarda sağlıklı 

ağaçları ormanda bulduğu için, benzer habitatlarda yeni kesilen ve henüz 

uygun tuzak ağacı özelliklerini içermeyen ağaçları tercih etmediğini 

göstermektedir.  

 Yukarıda ifade edilen ortam ve tuzak ağacına ait değişkenler 

toplamı (sıcaklık, nem, yükselti, çap, yaş ve kabuk kalınlığı vb. kompleks 

ilişkiler) kabuk böcekleri tarafından bir koku olarak algılanmaktadır. Bu 

nedenle, kitle üreme koşullarında, etkin kabuk böcekler ile diğer bir 

mücadele yöntemi de feromon tuzaklarıdır. Bu yöntemde yöreye kabuk 

böcekleri için 1000-1500 m’lerde Mart ayının ilk haftasında, 1700 m’de ise 

Nisan ayında feromon tuzakları asılmalıdır. Ancak, bu tarihler ardışık 

maksimum sıcaklığa bağlı olarak her yıl değişmektedir. Her iki türde 

feromon tuzakları ile yapılan çalışmaların etkili ve başarılı olduğunu 

belirten çalışmalar bulunmaktadır (Byers 1995; Harring 1978; Harring ve 

ark. 1975; Harring ve Mori 1977; Mihalciuc ve ark. 1995; Şimşek 2003; 

Şimşek ve Öner 2003). 

 Araştırma sahası ormanlarda kabuk böcekleri populasyon 

yoğunluğu üzerinde etkili olabilecek predatörler olarak R. depressus ve T. 

formicarius türleri görülmektedir. Ancak, bu predatörlerden T. 

formicarius’un generasyon süresinin uzun olması nedeniyle larvalarının 

besin kıtlığı çektiği ve konukçu uyuşmazlığı görülmektedir. Bu çalışmada 

en uygun R. depressus predatörü görülmekle birlikte, ancak bunun diğer 

predatörlerle birlikte laboratuvar denemelerinin yapılması gerekmektedir. 

Deneme alanı ve çevresinde iki yıl boyunca sadece beş adet göknar 

ağacının böcek zararı nedeniyle kuruduğu gözlenmiştir. Yine deneme 

alanlarındaki göknar ormanlarında C.piceae yuva yoğunluğunun P. 

curvidens’e göre 70 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Küçük kabuk 

böceğinin yuva sayısının oldukça çok olmasına rağmen, bu ortalama yuva 

miktarının ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu saptanmıştır. Ancak, 
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aynı böceğin 1000 m’de  ve özellikle ikinci generasyonda yuva sayısının 

kitle üremesine daha yakın olduğu görülmektedir.  

 Genel olarak, ekstrem yıllık maksimum sıcaklıkların olduğu her 

dönemde birinci derecede göknar türlerini tercih eden bu kabuk 

böceklerinin özellikle 1000 m ve altındaki yükseltilerde her zaman kitle 

üremesi olabilecektir. Defne (1954)’de Türkiye’de 800 m’deki 

göknarlarının yayılışını, Almanya’da 500 m’nin aşağısına düşecek şekilde 

geniş ölçüde yapılan göknar ağaçlandırmaları ile ilişkilendirerek, göknarın 

optimal sınırları dışında olduğu alanlarda etkin kabuk böceklerinin kitle 

üremesi yapabileceğini ifade etmektedir. Bu ve benzer alanlarda kışın 

oluşan devrik ağaçlarda, böceğin birinci generasyonunu tamamlamadan 

larva döneminde, kabuklarının orman içi açıklıklarda soyularak güneşte 

kurumaya terkedilmesi (Mayıs’ın sonuna kadar) ve feromon tuzakları 

kullanılmasıyla başarı sağlanabilir. 

Sonuç olarak Bolu ve Aladağ yöresi göknar ormanlarında zarar 

yapan 22 tür ve bunlardan kabuk böceklerinin 15 predatörü olduğu ancak 

bunlardan bir tanesinin önemli yoğunluklarda bulunduğu belirlenmiştir. 

Yörede, etkin zararlı böceklerin sıcaklık ilişkileri, habitat istekleri ve tuzak 

ağaçları ile özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Diğer taraftan 

etkin kabuk böceklerinin predatörleri değerlendirilerek, bu türlere karşı 

entegre zararlı yönetim modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Ülkemizde Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) önemli 

bir yayılış göstermekte olup, mevcut göknar türleri içerisinde kabuk 

böceklerinden en fazla zarar gören tür konumundadır. 

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. 

Bu çalışmada, 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; 

Yörede etkin zarar yapan göknar kabuk böcekleri Cryphalus 

piceae (Ratz.) ve Pityokteines curvidens (Germ.) 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, 0,8-1,0 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 
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 Uygun olmayan ekstrem koşullarda göknarın optimal sınırları 

dışında olduğu alanlarda etkin kabuk böceklerinin her zaman kitle üremesi 

yapabileceği görülmektedir. Bu nedenle kabuk böceklerinin öncü uçma 

dönemi-sıcaklık ve konukçu ilişkileri, mücadele yöntemleri ile birlikte 

değerlendirilerek uygulamaya aktarılmalıdır. 

 

  Zararlı Türler    Predatör Türler 

Coleoptera: Scolytidae Familyası  Coleoptera Takımı  

Hylurgops palliatus (Gyll.)  Rhizophagidae Familyası 

Cryphalus piceae (Ratz.)  Rhizophagus depressus (F.) 

Pityophthorus pityographus (Ratz.)  Rhizophagus dispar (Payk) 

Pityokteines curvidens (Germ.)  Cleridae Familyası 

Pityokteines spinidens (Reitt.)  Thanasimus formicarius (L.) 

Pityokteines vorontzowi (Jacob.)  Trogossitidae Familyası 

Trypodendron lineatum (Oliv.)  Nemosoma elongatum (L.) 

Melandryidae Familyası  Histeridae Familyası 

Serropalpus barbatus (Schall.)  Platysoma oblongum (F.) 

Buprestidae Familyası  Paromalus parallelepipedus (Hrbst.) 

Phaenops cyanea Fabr.  Nitidulidae Familyası 

Cerambycidae Familyası  Epuraea sp. 

Hylotrupes bajulus (L.)  Tenebrionidae Familyası 

Morimus sp.  Corticeus sp. 

Acanthocinus aedilis (L.)  Corticeus linearis Fabr. 

Rhagium bifasciatum F.  Cucujidae Familyası 

R. inquisitor (L.)  Pediacus dermestoides (F.) 

Criocephalus rusticus (L.)  Cryptolestes sp. 

Tetropium castaneum (L.)  Liodidae Familyası 

Corymbia rubra (L.)  Agathidium sp. 

Leptura dubia Scop.  Staphylinidae Familyası 

Curculionidae Familyası  Nudobius lentus (Grav.) 

Pissodes piceae (Illig.)  Placusa complanata Er. 

Hylobius abietis (L.)  Neuroptera Takımı 

Hymenoptera: Siricidae Familyası  Raphidiidae Familyası 

Urocerus gigas (L.)  Raphidia ophiopsis L. 

Sirex noctilio (Fabr.)   
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SUMMARY 

 Uludağ fir (Abies bornmulleriana Mattf.) has an important 

distribution in Turkey and is the most damaged fir species by insects. 

 In this study, the relationship between climatic conditions and bark 

beetles’ populations were investigated by using trap trees at different 

altitudes. In addition, some predator species were found at the main 

galleries of bark beetles. For this goal, a total of 128 trap trees were used at 

different altitudes in Bolu and Aladağ District Forest Directorates. 

 In this study, a total of 22 insects species was found either in the 

bark or wood of Uludağ fir. Of these insects, seven species bark beetles and 

remaining were classified as predator species. Pest and predator species 

were listed as below; 

In the region, two effective fir bark beetles, Cryphalus piceae 

(Ratz.), Pityokteines curvidens (Germ.) were identified. C. piceae had a 

higher population density than that of P. curvidens. C. piceae had two 

generations in a year while P. curvidens had one generation but it may have 

second generation at 1000 and 1500 m.  

It was found that the pioneer flight time of species was mostly 

related to consecutive daily maximum temperatures than daily relative 

humidities. During the study period, after overwintering stage, when the daily 

maximum temperature was between 13,3 and 17,9°C and 14,0-20,3°C 

during two consecutive days, C. piceae and P. curvidens started to fly 

respectively. Accordingly, first generation occurred at the first week of 

March and extended until the second week of May at different altitudes. 

 Population levels of two species decreased with increasing altitudes. 

The number of galleries of C. piceae had a negative correlation with the 

bark thickness, age and diameter of trap trees. On the other hand, the 

number of galleries of P. curvidens had a positive correlation with the 

diameter of trap trees, but with increasing bark thickness and age of the trap 

trees, the number of galleries had a normal distribution. According to these 

results, the number of galleries were maximum when the bark thickness 

0,8-1,0 cm and the age of the host trees were 31-120. The number of 

galleries were lower in numbers at the lower and higher bark thickness and 

ages of host trees.  

 Rhizophagus depressus (F.) and Thanasimus formicarius (L.) 

were the most abundant predator species found in the galleries. There was 
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an incompatiple host-predator relationship between T. formicarius and host 

beetles so the first predator species had a significant density. 

Effective bark beetle species always reach an economically 

important level if unsuitable ecologic conditions appears on fir trees 

particularly out of its natural range. Because of these reasons, relationships 

among the pioneer flight period of bark beetles, temperature and host trees 

should be assessed with control methods and applicated to pratices. 

  Pest Species    Predatör Species 

Coleoptera: Scolytidae Family  Coleoptera Order  

Hylurgops palliatus (Gyll.)  Rhizophagidae Family 

Cryphalus piceae (Ratz.)  Rhizophagus depressus (F.) 

Pityophthorus pityographus (Ratz.)  Rhizophagus dispar (Payk) 

Pityokteines curvidens (Germ.)  Cleridae Family 

Pityokteines spinidens (Reitt.)  Thanasimus formicarius (L.) 

Pityokteines vorontzowi (Jacob.)  Trogossitidae Family 

Trypodendron lineatum (Oliv.)  Nemosoma elongatum (L.) 

Melandryidae Family  Histeridae Family 

Serropalpus barbatus (Schall.)  Platysoma oblongum (F.) 

Buprestidae Family  Paromalus parallelepipedus (Hrbst.) 

Phaenops cyanea Fabr.  Nitidulidae Family 

Cerambycidae Family  Epuraea sp. 

Hylotrupes bajulus (L.)  Tenebrionidae Family 

Morimus sp.  Corticeus sp. 

Acanthocinus aedilis (L.)  Corticeus linearis Fabr. 

Rhagium bifasciatum F.  Cucujidae Family 

R. inquisitor (L.)  Pediacus dermestoides (F.) 

Criocephalus rusticus (L.)  Cryptolestes sp. 

Tetropium castaneum (L.)  Liodidae Family 

Corymbia rubra (L.)  Agathidium sp. 

Leptura dubia Scop.  Staphylinidae Family 

Curculionidae Family  Nudobius lentus (Grav.) 

Pissodes piceae (Illig.)  Placusa complanata Er. 

Hylobius abietis (L.)  Neuroptera Order 

Hymenoptera: Siricidae Family  Raphidiidae Family 

Urocerus gigas (L.)  Raphidia ophiopsis L. 

Sirex noctilio (Fabr.)   
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