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ÖNSÖZ 

 

Dünya’da küresel ekonominin sürekli genişlemesi, tüketimin artması gibi pek çok sebep, tabii kaynakların 

korunması, korunarak kullanılmasını tehdit etmektedir. Bunun yanısıra; son yıllarda etkili olan iklim 

değişikliği, orman yangınları, zararlı böcekler, orman varlığını ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Bununla 

birlikte ülkemiz, coğrafi yapısı ve konumu itibarıyla gerek erozyon, gerekse küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin muhtemel etkileri açısından hassas bir bölgede bulunduğundan, ağaçlandırma, ormanların 

iyileştirilmesi, erozyon kontrolü çalışmaları, meraların ıslahı konuları çok daha önemli hale gelmektedir. 

Cenab-ı Allah’ın insanlığa en büyük armağanı olan ormanların önemine binaen Peygamber Efendimiz 

Hazreti Muhammet Mustafa (SAV), “Kıyamet kopacak bile olsa, elinizde bir ağaç fidanı varsa 

hemen onu dikin, gecikmeyin.” buyurarak,  ağaç dikmenin ne kadar mühim olduğuna dikkat çekmiştir.  

Ülkemizde, ormanların iyileştirilmesi, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında son yıllarda büyük 

bir ilerleme kaydedildiğini büyük bir memnuniyetle görmekteyiz. İlimiz özelinde baktığımızda; Artvin 

yüzölçümünün %57’si orman alanıdır. İlimiz orman alanları içinde, 3 milli park, 3 tabiatı koruma alanı,4 

tabiat parkı, Camili Biyosfer Rezerv Alanı ile zengin flora ve faunaya sahip ormanlarla kaplı vadiler, doğal 

göller bulunmaktadır. İlimizde mevcut köylerimizin tamamına yakını orman köyü vasfındadır. Orman 

köylümüzün ormanını, doğal değerlerini koruma ve sahiplenme bilinci yüksektir. Artvin insanı ormanla ve 

ormancılık sektörü kurumları ile yakın ilişkiler içerisindedir. 

Artvin ormanları, endüstriyel odun hammaddesi üretiminin yanında çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki, 

mantar, yabanıl meyve ve benzeri odun dışı orman ürününe de sahiptir. Son 10 yıllık verilere göre Artvin 

ormanlarından yılda ortalama 140.000 metreküp endüstriyel odun hammaddesi üretilmektedir. Çok sayıda 

endüstriyel ağaç türlerinden oluşan İlimiz orman alanları yaklaşık olarak 57 milyon metreküplük bir servete 

sahiptir. İlimiz genelinde, ormancılık faaliyetleri ile orman köylüsünün yerinde kalkındırılması için 

ekonomik ve sosyal anlamda ciddi destekler sağlanmaktadır.  

İlimiz ve ülkemiz için böylesi önemli değere sahip orman alanlarımızın ve orman varlığımızın korunması 

ve korunarak ekonomik yaşama katılmasının sağlanması önemlidir. Sempozyumun, orman zararlıları ile 

mücadele, orman varlığının korunması ve geliştirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik 

çalışmalara yeni açılımlar, yeni ufuklar açacağına inanıyorum. 

Sempozyumun ilimiz, ülkemiz ve bilim dünyası için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 

Ömer DOĞANAY 

Artvin Valisi 
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ÖNSÖZ 

 

Ormanlar iklimi düzenlemeleri, havayı temizlemeleri, doğal felaketleri önlemeleri, toplumların devamlılığını 

sağlamaları ve biyolojik çeşitliliği desteklemeleri yönünden önemlidir. Ormanlar, dünyanın karasal 

biyoçeşitliliğinin %80’ine ev sahipliği yapmaktadır. Dünya’da 500 milyon insan geçimlerini sağlamak için 

doğrudan ormanlara bağlı olup toplamda yaklaşık 3 milyar insan da yiyecek, su, temiz hava ve hayati ilaçlar 

için ormanlara bağlıdır.  

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumuna ev sahipliği yapan Artvin, Türkiye 

ormanlarının %2’sini, ağaç servetinin ise %6’sını barındırmaktadır. Yine, Doğu Karadeniz Bölgesi orman 

alanının %29’u, ağaç servetinin %40’ı Artvin’dedir. Ülkemizin en zengin bitki çeşitliliğine sahip ili olan 

Artvin, sahip olduğu Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Camili 

Biyosfer Rezervi ile ülkemizin en önemli orman alanlarının da bazılarını barındırmaktadır. Artvin ormanları 

bölgenin duyarlı doğası içinde su sağlama, toprak koruma ve doğal yıkımları önlemede önemli görevler 

üstlenmiştir.  

Ormanlar dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için gerekli olmalarına rağmen biyotik ve abiyotik birçok 

etkenin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ormanlar üzerinde yıkıcı etkiye sahip olan biyotik 

faktörlerin en önemlilerinden olan böcekler ve hastalıklar her yıl milyonlarca ağacın kurumasına yol 

açmaktadır. Böcek ve hastalıkların ülke sınırlarından komşu ülkelere geçerek yayılması ve küresel ölçekte 

artan ithalat, geçmişten günümüze böcek ve hastalıkların yayılışını desteklemiştir. Ormanların 

devamlılığının sağlanması için zararlı böcekler ve hastalıklarla mücadelede doğayla dost yöntemlerin 

kullanılması, etkin ve ekonomik savaş yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması önemlidir. Bu yöndeki 

araştırma sonuçlarının, konunun tüm paydaşlarıyla paylaşıldığı ve tartışıldığı III. Türkiye Orman 

Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumuna, ülkemizin köklü Orman Fakültelerinden biri olan Artvin 

Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliği yapmıştır. Şahsım da Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü 

olarak sempozyuma destek vermekten ve katılmaktan mutluluk duymaktayım.  

Sempozyumun düzenlenmesine destek veren Artvin Valisi Sayın Ömer DOĞANAY’a, Artvin Belediye 

Başkanı Sayın Mehmet KOCATEPE’ye, Şavşat Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sinan ÖZTÜRK’e, Artvin 

Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ’e ve Sempozyum Düzenleme 

Kurul üyelerine ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Sempozyumun sonuçlarının ülkemiz 

ormancılığı için hayırlı olmasını dilerim. 

Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü 
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ÖNSÖZ 

 
Yeryüzünün yaklaşık %30’unu oluşturan ormanlar, dünya üzerinde var olan canlı ekosistemleri arasında 

çok önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla insan barınma, geçim, su, yiyecek ve 

yakacak odun sağlamak amacıyla ormanlardan yararlanmaktadır. Ormanları da içinde barındıran tabiatta 

canlı ve cansız bütün unsurlar bir denge içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bazı böceklerin ve 

hastalıkların ormanlar üzerindeki zararlı etkisi sadece ağaçların kurumasıyla sınırlı değildir. Tabii dengeyi 

bozacak bu tür etki ya da müdahaleler sonucu ekosistemde meydana gelen değişimler birçok açıdan 

olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. Bu olumsuzluklar çoğu zaman ekosistem elemanlarının 

sürekliliğini tehdit etmektedir. 

Ülkemiz ormanlarını tehdit eden böcek zararları ve hastalıkların boyutlarının ve nedenlerinin tartışılması ile 

birlikte ormanlardan sürdürülebilir faydalanmanın sağlanmasına katkı sağlayacak çözüm önerilerinin de 

geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu amaçlarla üçüncüsü tertib edilen Türkiye Orman Entomolojisi ve 

Patolojisi Sempozyumunun ormanlarımızın sürdürülebilirliğine katkı yapacağını ümit etmekteyiz.  

Bu kapsamda sempozyumumuza 53’ü sözlü ve 7’si poster olmak üzere katılımcılar tarafından toplam 60 

adet bildiri sunulmuştur.  

Sempozyumun planlanması ve yürütülmesi ile bildiri özetlerinin basılarak elinize ulaşabilmesi için büyük 

bir titizlikle çalışılmıştır. Gösterilen özene rağmen meydana gelmiş olabilecek eksiklikler için anlayış 

göstermenizi istirham ederiz. 

Sempozyumun düzenlenmesinde destek ve katkıları bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Sayın 

Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ’ye, Artvin Valisi Sayın Ömer DOĞANAY’a, Artvin Belediye Başkanı Sayın 

Mehmet KOCATEPE’ye, Şavşat Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sinan ÖZTÜRK’e ve Artvin Çoruh 

Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ’e teşekkürlerimizi arz ederiz.  

Sempozyumun Bilim Kurulunda yer alarak, sempozyumumuza gönderilen tebliğlerin değerlendirilmesinde 

görüş ve önerileriyle katkı sağlayan değerli bilim adamlarına ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür ederiz.  

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumunun ülkemiz ormancılık camiasına ve konuyla 

ilgili tüm paydaşlara faydalı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Which destructive exotic Scolytinae will invade next? 
Lessons from the past 

 
Jean-Claude GRÉGOIRE 

Université Libre de Bruxelles, Belgium  

jcgregoi@ulb.ac.be  
 

ABSTRACT 
 

Some of the most harmful forest pests worldwide are bark beetles and ambrosia beetles 

(Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). Beside endemic species that cause destructive 

outbreaks, e.g. Ips typographus in Eurasia, exotic Scolytinae are continuously invading new areas, 

threatening forest health. For example, Dendroctonus micans, which originates from the Russian 

Far East, entered Belgium in the late 1990s, and Turkey in the 1960s and caused serious damage 

to spruce forests after its establishment. More recently, the North American bark beetle 

Dendroctonus valens established in China over thousands of hectares of Pinus tabuliformis, the 

tropical ambrosia beetle Xylosandrus compactus started colonising southern Europe, the Asian 

ambrosia beetle Xyleborus glabratus caused heavy damage to North America Lauraceae. Very 

often, exotic species cause more damage in newly colonised areas, either because they associate 

with different host trees, different symbiotic fungi, or both. 

Predicting the risks of invasion by new species could allow to avoid enormous new damage in 

the future and has become a serious concern for regional and national plant protection 

organisations, such as, for example, the European and Mediterranean Plant Protection 

Organisation (EPPO), and the European Food Safety Authority (EFSA).  

A review of the documented cases of exotic Scolytinae established in North America, New 

Zealand and Europe suggests that there are regular trends among the "successful invaders". Out 

of the 78 species listed in this review, 52 (66,6%) are inbreeders: the females mate with a brother 

before emerging and, thus, one single individual could start a new colony on its own. This 

proportion of inbreeders among the successful invaders is largely higher than the proportion of 

endogamous species in the world (ca 27%). Another important trait of many of the successful 

invaders is polyphagy. Vectoring aggressive plant pathogens also appears to favour invasiveness. 

In addition, particular life history traits (dispersal, gregariousness, aggregation pheromones, host 

shifts, etc) seem to influence establishment success. Four examples (Ips typographus, Dendroctonus 

micans, Xylosandrus compactus and Pityophthorus juglandis) are briefly discussed. 

Keywords: Scolytinae, quarantine, risk assessment, biological invasions, forest health 
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Bark beetle attacks in protected areas – passive or active 
management for conservation? 
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2 Deputy Head of the Bavarian Forest National Park, Germany 

Joerg.Mueller@npv-bw.bayern.de  
 

ABSTRACT 
 

Increasing natural disturbances in conifer forests worldwide complicate political decisions about 

protected area management and beyond. A global overview has shown that post-disturbance 

removal of trees – the so called salvage logging - is more and more common in protected areas, 

particular in Europe and Asia. The two main motivations to remove trees in protected areas are 

timber and pest control. For the latter, bark beetles are the main target groups of such 

interventions. Investigating the effects of a benign-neglect strategy as well as political motivated 

salvage logging in Bohemian Forest with two national parks the Bavarian Forest National Park, 

Germany, and Sumava National Park, Czech Republic, provided new insight in the role of the 

European spruce bark beetle, windthrows and post-disturbance logging on biodiversity, rare 

species and community assembly patterns. Overall, bark beetle infestation increased alpha 

diversity of many taxa. The same was true for red-listed species. Moreover, some conservation 

species as the fungus Antrodiella citronella, the “Primeval forest relict beetles” Ampedus auripes or 

the Natura 2000 species the Barbastelle bat and the beetle Cucujus cinnbarinus increased 

populations due to opening of the forest and the creation of deadwood as resource or roost. 

Salvage logging of windstorms for bark beetle control consistently reduced richness of wood-

depending taxa from lichens, beetles, fungi and birds and changed the natural assemblage 

pattern. For windblown trees highly attractive for bark beetles the method of debarking was 

further developed with bark-scratching providing a new method with reduced negative effects 

on biodiversity, while sufficient reduction of the target bark beetle.  In summary these results 

show that landscape wide outbreaks of the European spruce bark beetle are certainly critical 

from an economic perspective, but not from a biodiversity and conservation perspective. 

Therefore, salvage logging must be banned from protected areas, except for relatively limited 

areas where there is a clear risk to humans or private property.   

Keywords: Anthropogenic disturbance, forestry, IUCN, natural disturbance, protected area 
management, sanitary logging, Ips typographus 
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Yabancı İstilacı Türler - Tehdit Boyutları 
 

Mahmut EROĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon 

eroglu@ktu.edu.tr  

 
 

ÖZET 
 

Yabancı İstilacı Türler (YİT), belirli bir bölge için yerli olmayan, ancak bir şekilde ve çoğunlukla 

da insan desteği ile buraya ulaşan, kalıcı populasyon oluşturan ve çevreye, ekonomiye ve insan 

sağlığına zarar verecek düzeyde yayılma eğilimi olan türlerdir. YİT, habitat kaybından sonra 

biyolojik çeşitlilik için en büyük ikinci tehdittir. YİT’i bu kadar zararlı yapan, bir ekosistem 

üzerinde diğer türlerden çok daha büyük, orantısız bir etkiye sahip olmalarıdır. Gerçekten, istilacı 

türler günümüzde dünyanın her yerinde büyük bir sorun olarak dikkate alınmakta, tarım ve 

ormancılıktaki zararlıların yaklaşık %20-40’ının başka yerlerden taşınan türler olduğu 

bilinmektedir. Geçmişten günümüze, bilinen çok önemli bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili 

sorunların merkezinde çoğunlukla YİT yer almaktadır. YİT’in tarım, ormancılık, otlaklar ve 

balıkçılıktaki zararlarının, ABD ekonomisine maliyetinin yılda 130 milyar dolardan daha fazla 

olduğu tahmin edilmektedir. Zararlıların ticari bir ürüne etkilerinin maliyetini ortaya koymak 

nispeten kolay, ancak yerli flora ve faunaya verdikleri zararın parasal değerini takdir etmek çok 

zor olmaktadır. 

Bu bildiride, tarım ve ormancılıkta önemli kayıplara neden olan belirli yabancı istilacı türlerin 

zarar ve tehdit boyutları ile mücadele ve eradikasyon çalışmaları, doğal süreçler içinde izlenen 

gelişmeler ışığında ele alınmaktadır. Ayrıca, bu amaca hizmet edecek şekilde, somut olgular 

izlenerek, nispeten yakın bir geçmişte Doğu Karadeniz Bölgesine ulaşmış olan dev ladin kabuk 

böceği, kestane dal kanseri, meşe ve çınar ağkanatlı tahtakurusu, şimşir güvesi, şimşir kavrukluğu 

ve turunç teke böceği gibi hastalık ve zararlıların bölgede orman, süs ve kültür ağaçlarında ortaya 

koydukları zarar ve tehdidin boyutları, araştırma sonuçları esas alınarak irdelenmektedir. Etmeni 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (Ascomycetes: Diaporthales) olan Uzak Doğu kökenli 

Kestane dal kanseri, ülkemizde kestanenin en önemli hastalığı olup kestane üretiminde 

ekonomik düzeyde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ancak, hastalık etmeninin ve grup çeşitliliğinin 

ülkemize daha düşük olması, hipovirulensliğin kestanenin tüm doğal yayılış alanlarında daha 

etkin bir şekilde yayılabilmesini ve hastalığın doğal yoldan kontrolünün hızla devam etmesini 

mailto:eroglu@ktu.edu.tr


sağlamıştır. Kestane ormanlarında yürütülen çalışmalarda incelenen kestane ağaçlarının 

%52’sinin kanser dokusu taşıdığı ve kanserli yara dokularının %41’inde tamamen, %38’inde orta 

düzeyde ve %21’inde düşük düzeyde iyileşmenin gerçekleştiği belirlenmiştir. Diğer yandan, 

yaşam döngüsünün değişik evrelerinde ağaçların faklı kısımlarına zarar veren turunç teke böceği, 

Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) süs bitkileri ile Doğu Asya’dan 

dünyanın değişik bölgelerine yayılan yabancı istilacı bir türdür. A. chinensis’in Türkiye’de ilk olarak 

2014’te İstanbul’da ve arkasından 2016 yılında Trabzon’da çok ciddi zararları tespit edilmiştir. 

Zarar gören ağaçlar, odundaki oyuk oranına göre, tehlike arz edecek şekilde rüzgarda kırılıp 

devrilmektedir. Bu böceğin bölgede fındıkta gelişen erginlerinin boyları yerli konukçusu Japon 

akçaağacından elde edilen dişi ve erkeklerin boylarından sırasıyla ortalama 4,9 ve 3,6 mm daha 

büyük olmuştur. Bu sonuç, böceğin fındıkta daha iyi bir gelişme gösterebileceğine dikkat 

çekmektedir. Böceğin bölgedeki varlığı, fındık ve Rize mandalinası yanında büyük bir 

çeşitlilikteki doğal orman alanları, her çeşitten meyve ağaçları ile diğer odunsu süs bitkileri için 

tehdit oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı istilacı türler, turunç ve Asya teke böceği, mücadele, eradikasyon 
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Doğada Biyotik Zararlıya Ekolojik Müdahale Sorumluluğu  
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İstanbul Ticaret Üniversitesi, Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 34840, İstanbul 

iogurlu@ticaret.edu.tr  

 

ÖZET 

 

Doğal kaynakları kullanan çeşitli sektörler ve çalışma alanlarında Doğaya ekonomik kaygılarla 

yapılan teknik müdahaleler çoğu zaman ekosistemin canlı unsurlarına zarar vererek ekolojik 

dengeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Ormancılıkta zararlı saydığımız organizmalara karşı yapılan 

çeşitli tipte mücadele çalışmaları da bunun dışında değildir. 

Doğal kaynaktan yararlanırken ekosistemleri de koruyabilmek için ekonomi odaklı egosentik 

yaklaşım yerine ekosentrik yaklaşıma uygun müdahaleler planlamanın yolları aranmalıdır. Çözüm; 

kısa vadeli ekonomik kazanç yerine uzun vadede kalıcı ve daimi kazancı sağlayacak doğal yapı ve 

sağlıklı ekosistemleri sürdürmenin hedeflenmesidir. Bu hedefe ise; problem arz eden 

ekosistemlere, sadece, doğal işleyişe uygun ve o işleyiş paralelinde müdahale etmekle ulaşılabilir. 

Bu sebeple, biyotik zararlılardan kaynaklanan problemleri yine biyotik-biyoteknik-ekolojik 

yöntemler, araçlar ve ajanlarla çözmeye çalışmak gerekmektedir. Doğaya ve canlı varlıklara 

yapılacak müdahalenin ekolojik karakterde ve tarzda olmasına, bu yönde yaklaşım ve konsept 

geliştirilmesine ve yine bu konsepte uygun yöntem ve tekniklerin ortaya konulmasına ihtiyaç 

vardır. Bunu sağlayacak alt yapının oluşturulması ise aynı zamanda konuyla ilgili herkesi 

ilgilendiren etik mahiyette bir sorumluluktur.  

Bu bildiride, ormanların biyotik karakterdeki rahatsızlık unsurlarına karşı ekolojik tarzda 

müdahale etmenin gereği- önemi -yolları üzerinde durulmakta, zararlılarla mücadele 

politikalarının belirlenmesinde dayanacağımız etik altyapı ile, karar vericiye düşen etik 

yükümlülüklere işaret edilmektedir.  Konu bir yandan çevre etiği, Refah Ekolojisi, Derin Ekoloji 

gibi kavramlar ile kavramsal bazda diğer yandan da kimyasal savaş ve biyolojik mücadele 

teknikleri gibi pratikler üzerinden uygulama bazında ele alınarak açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Hareket noktası, insanın Doğaya mutlak tasarruf hakkına sahip olmayıp, Doğadaki her canlının 

ekonomiden bağımsız bizatihi değeri olduğu şeklindeki Çevre-merkezci Derin Ekoloji 

yaklaşımına yakın olmakla birlikte, bildiride biyotik zararlılarla mücadelede ortak zemini 

kurgulamak adına kültürel tedbirler ve entegre mücadeleden, adem-i müdahale alanları 

belirlemeye kadar muhtelif alternatiflerin mütalaa edilmesi gereğine dikkat çekilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekosistem, biyotik zararlı, zararlılarla savaş, ekolojik müdahale, çevre etiği  
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Alien Invasive Pathogens Threatening Forest Ecosystems  
 

Steve WOODWARD 

University of Aberdeen, School of Biological Sciences, Department of Plant and Soil Science, Aberdeen 

AB24 3UU, Scotland, UK  

s.woodward@abdn.ac.uk 

 
 

ABSTRACT 
 
Forest and woodland ecosystems and trees in other situations in Europe are facing unprecedented 

challenges from an influx of alien invasive pests and pathogens resulting from increased global trade. 

Moreover, climate change predictions suggest that many additional alien pests and pathogens may become 

problems in forests as temperatures increase and rainfall patterns change. Recent indications of the 

potential for pathogens to transfer between hosts and the inter-specific hybridization possible between 

related pathogens increase concerns over the possibility of escalations in damage in the future. 

Confirmation of the presence of ash dieback caused by Hymenoscyphus fraxineus in woodlands of eastern 

England in late 2012 provided a wake-up call to UK authorities, partly prompted by the ‘noise’ in the 

national media. Initial stated aims of containing and/or eradicating such problems inevitably are futile, and 

give way – more quietly – to evolving plans for a future without substantial numbers of the host tree in 

question. The arrival of ash dieback, however, was no surprise: it was well-known from a steady advance 

across Europe since the early 1990s.  

Ash dieback is one of many invasive pests and pathogens threatening European trees, including several 

characterized species, but certainly many unknown species. Current threats in Europe include numerous 

Phytophthora species already present in Europe, along with pathogens such as Ceratocystis platani, Fusarium 

circinatum and Xylella fastidiosa.  

Recent findings obtained from the application of state-of-the-art tools in molecular biology are reshaping 

our knowledge of alien invasive pathogens, greatly enhancing our ability to analyze the biology, taxonomy, 

and hidden diversity, along with improved detection methods. The necessity for the application of strict 

phytosanitary measures to the ‘plants for planting’ pathway, one of the major routes through which alien 

invasive problems are disseminated globally, will be discussed.  

Keywords: Invasive alien pathogens, global trade, Dothistroma, Phytophthora, Ceratocystis, Hymenoscyphus, pine 

pitch canker 
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* İletişim yazarı: temel.gokturk@artvin.edu.tr 

 
 

ÖZET 
 

Bu çalışma, Halyomarpha halys’ın biyolojisi ve zararını belirlemek amacıyla 2017 yılında Artvin 

Kemalpaşa’da gerçekleştirilmiştir. Böceğin biyolojisini belirlemek için arazide deneme alanları 

kurularak incelemelerde bulunulmuştur. Araştırma sonucuna göre; Halyomarpha halys’ın Artvin’de 

2 generasyonu mevcuttur. 1. generasyonda; böceğin erginlerinin alanda Nisan ayının 2. 

yarısından sonra görülmeye başladığı belirlenmiştir. Ergin dişi böceğin Mayıs ayının 2.haftasında 

yaprakların alt yüzeylerine 20-28’li gruplar halinde 100-220 adet yumurta bıraktığı tespit 

edilmiştir. Yumurta bırakılan yapraklardan 10 adedi tül kafes içine alınmış ve 3 gün arayla kontrol 

edilerek yumurta açılış zamanları ve nimf gelişimi izlenmeye çalışılmıştır. Yaprak altındaki 

yumurtaların 7-14 gün içinde açılarak nimfler görülmeye başlamıştır. Nimflerin 20-25 gün sonra 

Haziran ayının son haftası Temmuz ayının ilk haftasında ergin oldukları görülmüştür. Yapılan 

gözlemlerde böceğin 1. generasyonunu 78-96 günde tamamladığı tespit edilmiştir. Temmuz sonu 

Ağustos başı gibi başlayan 2. generasyon Eylül ayının sonunda tamamlandığı ve böceğin ergin 

olarak kışı geçirdiği belirlenmiştir. Böceğin alanda yüzlerce konukçu bitki ile beslendiği 

görülmüştür. Başta meyve ağaçlarındaki yaprak ve meyveler olmak üzere, sebzelerle ve hatta 

yabancı otlarla da beslendiği görülmüştür. Beslenme sonucu bitkide nekrotik lekeler oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Son 2 yıldır alanda görülmeye başlayan Halyomarpha halys’ın populasyonunu bir 

önceki yıla oranla arttırdığı, Kemalpaşa ilçesinden Hopa ve Arhavi ilçesine kadar yayıldığı da göz 

önüne alındığında böceğin mücadelesine bir an önce başlanmalı ve yayılışın önlenmesi için 

gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Halyomorpha halys, biyoloji, zarar  
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Şükran OĞUZOĞLU*, Mustafa AVCI  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 32260, Isparta 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada, özellikle çam ağaçlarının kozalaklarında özsuyu emerek beslenen ve yabancı istilacı 

bir zararlı olan Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Coreidae)’in ülkemizdeki 

dağılışı, konukçuları, biyolojisi ve doğal düşmanları ele alınmıştır. Bu tür, Kuzey Amerika orijinli 

olup 1910 yılında tanımlanmış ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra Orta ve Doğu Amerika’ya 

yayılmıştır. Avrupa’ya 1999 yılında geçerek ilk İtalya’da görülmüş ve 2009 yılında da Türkiye’de 

İstanbul’da tespit edilmiştir. Tür, ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmış ve Kırklareli, Edirne, İzmir, 

Bursa, Balıkesir, Antalya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Samsun, Sakarya, Tokat ile Elazığ’da 

Pinus nigra, P. pinea, P. radiata ve P. brutia üzerinde görülmüştür. Dünyada ise Pinus, Abies, Picea, 

Tsuga, Pseudotsuga, Calocedrus, Cupressus ve Pistacia cinsine ait muhtelif türlerde tespit edilmiştir. L. 

occidentalis genç kozalaklarda protein ve yağ içeren tohumdan özsuyu emerek beslenmekte ve boş 

tohum oluşumuna neden olmaktadır. Ülkemizde özellikle İzmir-Bergama’da fıstık çamlarında 

önemli zarara yol açtığı bildirilmektedir. İzmir-Bergama Kozak Bucağı Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi verilerine göre son beş yılda önemli oranda tohum kaybı görüldüğü bildirilmiştir. 

Kooperatifin işletme kapasitesinin yaklaşık 600 ton olduğu ve 2013 yılında 90 ton, 2014 yılında 

62 ton, 2015 yılında 203 ton, 2016 yılında 126 ton, 2017 yılında ise 89 ton tohum alındığı ifade 

edilmiştir. Önceki yıllarda ortalama 500 ton tohum, 2009 yılında ise 639 ton tohum aldıklarını, 

özellikle son beş yılda %50-70 oranında tohum kaybı olduğu belirtilmiştir. Bu zararlı, Avrupa’da 

uçma zamanı nisan-mayıs ve temmuz-ağustos aylarında olmak üzere yılda iki generasyon 

vermektedir. Güney Avrupa’da daha sıcak yörelerde üç generasyon verdiği bildirilmektedir. Kışı 

ergin ya da son nimf döneminde geçirir. Kışı geçiren erginler nisan sonu-mayıs ayında yumurta 

bırakır. Nimfler yaklaşık iki aylık bir sürede beş nimf dönemini tamamlar ve temmuz ayında 

ergin olur ve temmuz-ağustos aylarında yumurta bırakır. Ortalama 15 gün sonra ikinci 

generasyona ait nimfler yumurtadan çıkar, kozalaklarda beslenerek nimf dönemlerini geçirir ve 

ekim-kasım ayında kışlamaya girer. 

mailto:sukranoguzoglu@sdu.edu.tr


Çalışmada Isparta ve Burdur illerindeki veriler 2016-2017 yılları ağustos-eylül-ekim aylarında elde 

edilmiştir. Zararlı ilk kez Isparta-Büyükgökçeli Kasabası’nda 2 Ağustos 2016 tarihinde P. nigra 

kozalakları üzerinde görülmüştür. Daha sonra Isparta/Yalvaç Bahtiyar Köyü, Isparta/Eğirdir 

Pazarköy, Isparta/Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezi Bahçesi, Isparta-

Merkez’de P. nigra, Isparta-Gölcük Tabiat Parkı’nda P. nigra ve P. sylvestris, Burdur-Merkez’de ise 

P. nigra ve P. brutia’da tespit edilmiştir. Ülkemizde tespit edildiği 2009 yılından bu yana hızlı bir 

yayılış gösteren tür Burdur’da ilk kez kaydedilmiştir. 

Arazi çalışmaları boyunca kozalaklar ile kozalakların yakınındaki ibrelerde nimf ve erginlerine 

rastlanılmıştır. Nimf ve erginlerin kozalak üzerinde beslenmesi esnasında hortumlarını batırdığı 

yerlerde önce reçine sızıntılarının oluştuğu ve bu yerlerin zamanla kahverengileştiği görülmüş 

olup, zarar gören kozalakların sapından kolaylıkla kırılarak düştüğü tespit edilmiştir. Ağustos ve 

eylül aylarında nimf ve erginleri ile birlikte sürgün ucundaki ibrelere bırakılan yumurtaları da 

tespit edilmiştir. SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi Bahçesi’nde 2016 yılı Ağustos ayında P. nigra’da bir 

ibre üzerine sıra halinde 10 yumurta bırakıldığı, yumurtaların hepsinin açıldığı ve bir tanesinden 

parazitoit çıkışı olduğu ve Isparta-Merkez’de de P. nigra’da iki ibre üzerinde açılmış yumurtalar 

olduğu görülmüştür. Bahtiyar Köyü, Pazarköy ve SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi Bahçesi’nde 2017 

yılında P. nigra ibreleri üzerinde açılmış ve açılmamış yumurtalar görülmüş ve bu yumurtalardan 

iki türe ait üç adet parazitoit çıkışı olmuştur. Türlerden biri Hymenoptera takımının Encyrtidae 

familyasına ait Ooencyrtus cinsinden olup diğer türün teşhis süreci devam etmektedir. Bu çalışma 

L. occidentalis’in ülkemizdeki yayılışı, biyolojisi ile birlikte zararının önlenmesinde biyolojik 

mücadele olanaklarının belirlenmesine katkı sağlaması amacıyla ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Leptoglossus occidentalis, biyoloji, zarar, Türkiye  
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Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae, 
Scolytinae)’ın Konukçu Seçimini Etkileyen Bazı Özellikler: Artvin 

Ladin Ormanlarından Deneysel Sonuçlar  
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ÖZET 
 

Koniferler yeryüzünü diğer bitkilere kıyasla daha büyük ölçekte kaplayan türlerdir ve 

gezegendeki yaşayan en eski tohumlu bitkilerdendir. Koniferlerin başarısı kısmen, gelişmiş 

savunma sistemlerinden kaynaklanır. Savunma sistemleri türler arası rekabete dayanmalarını 

sağladığı gibi herbivor ve patojenlere dayanmalarını da sağlamıştır. 

Kabukböcekleri orman böcekleri içerisinde kurumalara, ağaç ölümlerine yol açan en önemli 

zararlılardandır. Kuzey yarı kürede Dendroctonus ve Ips türleri gibi kabukböcekleri periyodik olarak 

büyük populasyonlar oluşturarak birkaç yıl içerisinde geniş meşcerelerde milyonlarca sağlıklı 

ağacın ölümüne yol açmıştır. Ülkemizde 1966 yılında tespit edilen Dendroctonus micans (Kugelann) 

(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) salgın populasyonları oluşturarak milyonlarca metreküp 

ladin ağacının kurumasına neden olmuştur. Günümüzde Artvin ve Giresun ladin ormanlarının 

tamamına yayılmış olan D. micans, Trabzon ladin ormanlarındaki yayılışını sürdürmektedir ve 

yayılış hattının ön cephesinde ağaç kurumalarına neden olmaktadır.  

Dendroctonus micans yaralı ve devrik ağaçlara saldırması yanında görünüşte sağlıklı olan ağaçlara da 

saldırmaktadır. Böceğin saldırısının tespit edildiği meşcerelerde, defalarca saldırıya uğramış 

ağaçlar yanında saldırıya hiç uğramamış ağaçlar olduğu, bazı ağaçlar üzerinde sadece bir saldırı 

girişimi varken yanındaki başka bir ağaçta onlarca saldırı girişimi bulunduğu ya da bazı ağaçlarda 

başarılı ve başarısız saldırılar varken bazı ağaçlarda sadece başarısız saldırı girişimlerinin varlığı 

kaydedilmiştir. D. micans’ın konukçu seçimi, böceğin başarılı bir şekilde yerleştiği ve başarısız 

olduğu saldırı girişimlerinin nedenleri bu konudaki soruların odak noktasını oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada D. micans’ın konukçusuna yerleşmede başarısını etkileyen bazı etmenler deneysel olarak 

araştırılmıştır. Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Taşlıca Orman İşletme Şefliği ladin 

mailto:hazan.akinci@artvin.edu.tr


ormanlarında, meşcere kapalılığı içerisinde bulunan, 1975 m ve 1680 m yükseltideki iki farklı saf 

ladin meşceresinde çalışılmıştır. Daha önce D. micans saldırısı bulunmayan ladin ağaçlarına 

böceğin dişi erginleri yerleştirilmiştir. İlk deneme alanında 37, ikinci deneme alanında 36 ladin 

ağacında çalışılmıştır. Arazi çalışmaları 1 Haziran – 5 Kasım 2015 tarihleri arasında 

yürütülmüştür. Deneyin sonunda, böceğin başarılı bir şekilde yerleştiği ve başarısız olduğu 

ağaçların periyodik büyümeleri, bazı hasılat verileri, floem kalınlıkları, floemin nem miktarı, 

floemdeki karbon ve azot miktarı istatistik analizlerle karşılaştırılmıştır.  

Sonuç olarak, D. micans’ın son 10 yıldır artımın azaldığı, floemin azot içeriğinin fazla olduğu ve 

tepe boyunun kısa olduğu ladin ağaçlarına başarılı bir şekilde yerleştiği tespit edilmiştir. Bu 

çalışmanın sonuçları, D. micans’ın konukçu seçimi ile ilgili temel bilgilerin ortaya koyulmasına 

katkı sağlamıştır. Böceğin başarılı bir şekilde yerleşebileceği ağaçların tahmin edilebilmesi, 

uygulayıcılara mücadele çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışma ile ladin meşcerelerinde 

deneysel olarak elde edilen sonuçların, D. micans’ın doğal şartlarda istila ettiği ağaçlar üzerinde ve 

daha geniş bir alanda araştırılması konunun daha geniş ölçekte ortaya koyulmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dendroctonus micans, doğu ladini, konukçu seçimi, konukçu özellikleri 
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ÖZET 
 

Bu çalışma, Isparta ilindeki meşe ormanlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, Isparta 

ilinde meşelerde gal yapan Cynipini türlerini tespit etmektir. Isparta ili, meşe türleri bakımından 

zengin olup, Quercus coccifera, Q. cerris, Q. cerris var. austriaca, Q. infectoria, Q. ithaburensis, Q. vulcanica, 

Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. trojana, ve Q. aucheri türleri yayılış yapmaktadır.   

Çalışma 2017 yılı mayıs-ekim döneminde araziye 2-3 haftalık periyotlarla çıkılarak 

gerçekleştirilmiştir. Meşe ormanlarında ağaçların yaprak, yaprak sapı, sürgün, çiçek, çiçek sapı, 

palamut gibi kısımlarında bulunan galler doğrudan elle veya tepenin üst kısmındakiler dal makası 

ile kesilerek toplanmış ve boyutlarına göre plastik kaplara ya da kilitli poşetlere konulmuştur. Gal 

toplanan yerlerin mevkii ve koordinat bilgileri ile toplanan meşe ağacının türü ve ağacın örnek 

toplanan kısmı gibi bilgiler arazi karnesine yazılmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler gal 

şekillerine göre ayrılmış ve erginleri elde edebilmek için karton kutulara konularak birer adet cam 

tüp yerleştirilmiş ve erginlerin tüp içerisine birikmeleri sağlanmıştır. Çalışmalar oda koşullarında 

sürdürülmüş ve tüpler haftada iki kere kontrol edilerek ergin çıkışları kaydedilmiştir. Ayrıca çıkan 

parazitoitler de alınarak daha sonra değerlendirilmek üzere prepare edilmiştir. Erginlerin 

preparasyonları yapılarak müze materyali haline getirilmiş olup, tür teşhisleri gallerden 

yararlanılarak yapılmıştır. Teşhisler bu familya ile ilgili literatür ve müzede mevcut materyaller 

yardımıyla yapılmıştır. Teşhisinde zorlanılan türler ise Dr. George MELIKA (Plant Health and 

Molecular Biology Laboratory, Budapest, Hungary) tarafından yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Isparta’da 30 Cynipidae türü tespit edilmiş olup bunların 29 adedi 

Cynipini tribusuna aittir. Bu türler; Andricus aries (Giraud, 1859), Andricus callidoma (Hartig, 1841), 

Andricus caputmedusae  (Hartig, 1843), Andricus cecconii Kieffer, 1901, Andricus conglomeratus (Giraud, 

1859), Andricus coriarius (Hartig, 1843), Andricus coronatus  (Giraud, 1859), Andricus curtisii (Muller, 

1870), Andricus glandulae (Hartig, 1840), Andricus grossulariae Giraud, 1859, Andricus infectorius  

mailto:selvaakn@gmail.com


(Hartig, 1843), Andricus kollari (Hartig, 1843), Andricus lignicolus  (Hartig, 1840), Andricus lucidus 

(Hartig, 1843), Andricus megalucidus Melika, Stone, Sadeghi ve Pujade-Villar, 2004, Andricus 

pseudoaries Melika, Stone ve Sadeghi, 2008, Andricus quercustozae (Bosc, 1792), Andricus seckendorffi 

(Wachtl, 1879), Andricus stefanii (Kieffer, 1897), Anricus tomentosus (Trotter, 1901), Andricus trotteri 

Kieffer, 1898, Aphelonxy cerricola (Giraud, 1859), Biorhiza pallida (Olivier, 1791), Cerroneuroterus 

lanuginosus (Giraud, 1859), Cynips quercus (Fourcroy, 1785), Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758, 

Neuroterus numismalis (Fourcroy, 1785), Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)’dur. Trigonaspis 

megaptera (Panzer, 1801), Pediaspidini tribusuna ait bir tür ise Pediaspis aceris (Gmelin, 1790)’dir. 

Tespit edilen türler içinde A. caputmedusae ve A. quercustozae en yaygın olarak görülen Cynipini 

türleridir. 

Anahtar Kelimeler: Cynipini, gal, meşe, Isparta  
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ÖZET 
 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün bazı şefliklerinde daha yoğun olmak üzere birçok 

bölgesinde 2017 Şubat ayında başlayan kabuk böceği kaynaklı kurumaların yoğun olarak 

yaşandığı ve durumun bazı sahalarda ciddi boyutlarda olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine 19-

20/06/2017 tarihlerinde arazi çalışmaları yapılarak sahalar gezilmiş ve kabuk böceği örnekleri 

toplanmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden Adana/Merkez, Aladağ, Karaisalı 

ve Kozan Meteoroloji İstasyonlarına ait 2007-2016 dönemi aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama 

maksimum sıcaklık ve aylık toplam yağış verileri temin edilerek gerekli analizler yapılmıştır. 

Ayrıca aynı istasyonlara ait kuraklık analizleri ilgili kurumdan temin edilerek veriler 

desteklenmiştir. Kurumaların fazla olduğu Feke, Saimbeyli, Pos ve Karaisalı Orman İşletme 

Müdürlüklerinde yürütülen arazi çalışmaları sonunda elde edilen tüm örnekler Dr. Milos 

KNIZEK (Czech Forestry and Game Management Research Institute) tarafından teşhis 

edilmiştir.  

Kurumalara sebep olacak ölçüde etkili olan altı tür tespit edilmiş olup bu türlerden en az bir 

kaçının aynı sahada hatta aynı ağaçta bulunduğu belirlenmiştir. Scolytinae altfamilyasına mensup 

Carphoborus henscheli Reitter, 1887,  Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857), Tomicus destruens 

(Wollaston, 1865), Pityogenes pennidens (Reitter, 1889), P. calcaratus (Eichhof, 1878) ve Ips 

sexdentatus (Börner, 1776)’un yaygın olan türler olduğu belirlenmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı dönemlik kuraklık analiz haritaları 

incelendiğinde Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde Normalin Yüzdesi ve 

Standart Yağış İndeksi Metotlarına göre hafif ve orta şiddetli kuraklık olduğu belirlenmiştir. 

Adana ve Kozan istasyonları için dönemlik kuraklık analizi verilerine göre Adana’da orta 

derecede, Kozan yöresinde ise Nisan-Aralık 2016 döneminde “Çok Şiddetli Kurak” bir periyot 

geçtiği anlaşılmıştır. 
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Aylık ortalama maksimum sıcaklıklar incelendiğinde 2016 yılının, 2007-2016 döneminde 2010 

yılından sonra yüksek sıcaklıklar açısından ikinci sırada geldiği, benzer şekilde aylık ortalama 

sıcaklıklar açısından da 2016 yılı 10 yıllık dönemde sıcak bir yıl olarak gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde Adana ve Kozan istasyonları için ikinci sıcak yıl 2016 olmuştur. 

Aylık toplam yağış miktarları incelendiğinde Aladağ, Karaisalı, Kozan ve Adana istasyonları için 

2016 yılının yağış miktarının ortalama değerlere yakın olduğu görülmektedir. Ancak bölgede 

2016 yılı Aralık ayının sonunda uzun yıllardır görülmeyen bir miktarda yağış olmuştur. Yüksek 

rakımlara metrelerce kalınlıkta kar yağarken, alt rakımlarda kuvvetli yağmurlar görülmüştür. 2016 

yılının ortalamalara yakın çıkmasının sebebi budur. Dört istasyonda toplam yağışın 1/3’ü aralık 

ayında olmuştur. Geriye kalan 2/3’lük kısım diğer 11 aya dağılmaktadır. Vejetasyon dönemi 

dışında ve kısa süreli sağanak şeklinde gerçekleşen yağmurun, ağaçların su ihtiyacı açısından 

önemli bir katkısının olmayacağı açıktır. Üst rakımlarda meydana gelen kar yağışı toprakta 

tutulabilen su miktarı açısından olumlu etki yapmıştır. Ancak çok yoğun olarak gerçekleşen kar 

yağışı, bu miktarda bir kara maruz kalmamış ormanlar için uyum problemi yaratmıştır. Kar 

baskısı ve basıncı nedeniyle oluşan devrik ve kırıklar kabuk böceklerinin üremesi açısından 

ortamı sağlamıştır. Bu sahalarda karın geç kalkmasından dolayı hemen ulaşılamadığı için temizlik 

çalışmaları haliyle aksamak durumunda kalmıştır. Bu durum kabuk böceklerinin ilkbaharda ilk 

generasyonları için olumlu bir zemin hazırlamıştır. 2016 yılı yağış durumu değerlendirildiğinde 

bölgede 2016 yılı Haziran-Kasım döneminde yer yer süresi değişmekle birlikte diğer yıllara göre 

önemli bir kurak sezon geçmiştir. 

Kızılçam ve karaçamlarda dikili vaziyette yarısı kuru, kurumaya yüz tutmuş ve tamamen kurumuş 

fertlerde yapılan incelemelerde; Akdeniz orman bahçıvanı, Akdeniz çam kabuk böceği ve birkaç 

tür ince dal zararlısı kabuk böceğinin arız olduğu, yüksek rakımlarda ekstrem miktarda kar yağışı 

nedeniyle oluşan stres, kırık ve devrikler, alt rakımlarda ise kuraklık ve zayıf bonitet nedeniyle 

entomolojik problemlerin görüldüğü sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Scolytinae, epidemi, Adana  

 

 



 

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 
                                                            10-12 Mayıs 2018 ARTVİN 

 

21 

 

 

Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) 
Şimşirlerimiz İçin Bir Tehdit mi? 

 
Azize TOPER KAYGIN, Cansın TAŞDELER 
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* İletişim yazarı: atoperkaygin@bartin.edu.tr   

 
ÖZET 

 

Latince adı Cydalima perspectalis olan Şimşir ağacı güvesi ya da Şimşir kelebeği, Doğu Asya (Çin, 

Japonya, Kore vb) kökenli olup ülkemiz için egzotik yani yabancı bir türdür. Avrupa’da ilk olarak 

2007 yılında Güneybatı Almanya ve Hollanda’da tespit edilmiştir. Avrupa’ya süs bitkisi amaçlı 

getirilen Buxus sp. (Şimşir) türleri ile girdiği sanılmaktadır. 2013 yılında Yunanistan’da ve Güney 

Rusya’da varlığı ve zararı belirlenmiştir. Ülkemizde ise 2011 yılında İstanbul’da Sarıyer’deki park 

ve bahçelerde zarar yaptığı görülmüştür. 2015 yılında Düzce’de, 2016 yılında ise Artvin ve 

Bartın’da varlığı tespit edilerek mücadele çalışmalarına başlanmıştır. Asıl konukçusu Şimşir 

ağacıdır. Tüm Şimşir türlerinde zarar yapar. Ortam koşullarının uygun olması durumunda yılda 

birden fazla generasyon verebilmektedir. Generasyon sayısı ne kadar fazla olursa böceğin 

populasyonu ve zararı o ölçüde artmaktadır. Zararı tırtıllar yapmaktadır. Tırtıllar yaprakları 

yiyerek bitkinin fotosentez yapmasını engellemekte, kabuklarını kemirmekte, kambiyum 

tabakasına zarar vermekte ve böylece Şimşir fidanlarını ve ağaçlarını kurutabilmektedirler.  

Şimşir her zaman yeşil, sık dallı, çalı ya da küçük ağaç formunda, ekonomik öneme sahip bir 

bitkidir. Yavaş büyür. Gölgeye dayanıklıdır. Besin maddelerince zengin toprakları sever. Park ve 

bahçelerde dekoratif süs bitkisi olarak yetiştirilir. Makasla değişik formlarda şekil 

verilebildiğinden parklarda çok tercih edilmektedirler. Odunu değerli olup havan, kaşık, tarak, 

tabak, tavla pulu, anahtarlık, ağızlık, makine yatakları, mekik, süs eşyası ve oyuncak yapımı gibi 

değişik amaçlar için kullanılmaktadır. 

Batı Karadeniz Bölgesinde şimşir odunu ahşap el işçiliğinde özellikle tercih edilen bir türdür. Bu 

nedenle şimşir türlerindeki bu zararlı, yöre halkının da dikkatini çekmektedir. Bu nedenle 

böceğin Batı Karadeniz Bölgesindeki yayılış alanları ve bu alanlarda şimşir türlerine verdiği 

zararları tespit etmek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Böceğin biyolojisine yönelik gözlemlere 

yer verilmiştir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde orman, park ve bahçelerde kullanılan şimşir türlerinin 

en fazla hangisinde zarar yaptığı, bölge ve ülkemiz için şimşir ağaçlarına bir tehdit potansiyeli 

olup olmadığı değerlendirilmiştir. Uygulanabilecek savaş yöntemleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şimşir güvesi, Batı Karadeniz Bölgesi, şimşir türleri, yayılış, mücadele 
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Laboratuar koşullarında Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera, 
Cleridae)’un Beslenme Alışkanlıkları 
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ÖZET 
 

Kabuk böcekleri, ormanları etkileyen en etkili faktörlerden biridir. Orman ekosistemleri bu 

türlerin varlığından veya istilalarından olumsuz düzeyde etkilenebilmektedir. Bu nedenle 

sürdürülebilir ormancılık yönetiminde yerleri önemlidir. Uygun ekolojik faktörler bu böceklerin 

üreme potansiyelini arttırarak salgınlarını tetiklemekte, meydan gelme riskini arttırmakta ve 

devamında orman ekosistemlerinde olumsuzluklara neden olmaktadırlar. Bulundukları 

ekosistemde salgın oluşturmaları durumunda ekonomik zararları ve ekolojik etkileri nedeniyle 

ibreli ormanlarda geri dönüşümü olmayan kayıplar meydana getirebilirler. Kabuk böceği 

türlerinin populasyonlarını etkileyen biyotik faktörler arasında polifag predatörler önemli bir yer 

tutmaktadır. Kabuk böcekleri üzerinde etkili olan sınırlı sayıda predatör bulunmaktadır. Özellikle 

Cleridae familyasının bazı türleri kabuk böceklerinin galerilerinde sıklıkla bulunan doğal 

düşmanlardandır. Obur predatörlerinden biri olan Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera, 

Cleridae)’un, agresif zararlı türlerin üreme verimliliğini azalttığı bilinmektedir.  

Bu çalışmada, sabit sıcakılık (21°C) ve nem (%75) koşullarının sağlandığı laboratuar koşullarında 

yetiştirme kaplarında bulunan T. formicarius erginlerine aynı anda Ips sexdentatus (Boerner) 

(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’un ergin ve larvaları beslenmeleri için verilmiştir. 

Predator böceğin 24 saatlik süre sonundaki avının larva ve erginlerinin sayı ve ağırlıkları dikkate 

alınarak tüketim oranlarına bağlı olarak beslenme tercihi belirlenmeye çalışılmıştır. Besin ağırlık 

(milligram) olarak değerlendirildiğinde predator böceğin, avının erginlerini %0-50,79, larvalarını 

ise %21,43-72,92 oranlarında tükettiği belirlenmiştir. Sayı olarak değerlendirildiğinde ise 

predasyon etkisinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Predatörün tükettiği I. sexdentatus ergin 

ve larvalarının ağırlıklarının ortalamaları istatistiksel olarak farklı olup (p<0,05), predatör böcek 

bir günde ortalama 9,05 mg ergin, 37,75 mg larva tüketmiştir. Pretadatörün tüketmesi için 20 
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adet beslenme kabına 12 tekerrürlü gözlemde verilen I. sexdentatus larvalarının tümü tüketilmiş 

yada yaralanarak öldürülmüşken, I. sexdentatus erginlerinde deneme süresince her zaman canlı 

bireyler kalmıştır. Bu durum predatörün beslenmek için sadece kabuk böceği larvalarını tercih 

ettiğini değil, ayrıca ergin kabuk böceklerinin de avcı türden kaçınabildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Predatör, kabuk böcekleri, beslenme davranışı  
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ÖZET 
 

Ekosistemlerin doğal türleri arasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan yeni gelen 

istilacı türler gelişen ulaşım teknolojisi ile hızla yeni coğrafik bölgelere yayılmıştır. Bu türler doğal 

toplulukların yaşama alanlarını işgal ettikçe, bu yayılma ile başa çıkamayan yerel türler yok 

olmaya başlayacaklardır. Yeni alanlara yerleşen, bu alanlarda doğal olarak yaşamaya başlayan, 

sonra çoğalan ve biyoçeşitlilikte azalmaya sebep olan istilacı türler insan yaşamını da olumsuz 

yönde etkilemektedirler. Bu canlılar arasında böcekler önemli bir yer tutmaktadır. Küreselleşen 

dünyada doğal engeller ortadan kalkmış ve pek çok canlı türünün yaşam alanlarından başka 

yerlere taşınması kolaylaşmıştır. İstilacı yabancı böcekler olarak nitelendirilen bu türlerin hızlı 

üreme, yüksek yayılma potansiyeli, farklı çevresel koşullara adaptasyon ve pek çok konukçu tür 

ile beslenebilmeleri gibi ortak özellikleri bulunmaktadır. Günümüzde giderek artan bitki 

materyali ve ahşap/ağaç malzeme ithalatı istilacı böcek türlerinin yurdumuzda da görülmesine 

neden olmuştur. Bartın ilinde de yurdumuzda olduğu gibi 2009 yılından bu yana yapılan 

çalışmalarda bazı istilacı türlerin varlığı tespit edilmiştir. Bunlar Anoplophora chinensis (Forster, 

1771), Cydalima perspectalis (Walker, 1859), Metcalfa pruinosa (Say, 1830), Ricania simulans (Walker, 

1851)’dır. Bu türlerin tarım, orman ve süs bitkilerinde neden olduğu zararlar özellikle son yıllarda 

artan çalışmalar sayesinde son derece açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu bildiride türlerin 

tanımı, biyolojileri, zararı ve konukçuları hakkında bilgiler verilecektir. Bu türlerle ilgili yapılacak 

çalışmalarla, istilacı türlerin etki mekanizmaları ortaya konulmalı, erken uyarı sistemleri ve risk 

analizlerinin oluşturulması ve uygun mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

karantina koşulların daha sıkı uygulaması bu türlerin yayılışı önemli ölçüde kısıtlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bartın, istilacı tür, Anoplophora chinensis, Cydalima perspectalis, Metcalfa pruinosa, 

Ricania simulans 
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Kabuk Böcekleri ile Mekanik Mücadelede Kullanılan Tuzak 
Odunlarındaki Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicus erosus 
Wollaston) Erginlerinin Giriş ve Çıkış Deliklerinin Kıyaslanması 
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ÖZET 

 
Ormanlarımız üzerine çok sayıda abiyotik ve biyotik faktörler zarar vermekte olup böcekler bu 

zararlar içerisinde geniş bir yer tutmaktadır. Orthotomicus erosus Wollaston kızılçam ormanlarında 

zarar yapan önemli bir zararlıdır.  

Bu çalışmada, kabuk böcekleri ile savaşta kullanılan mekanik savaş yöntemlerinden birisi olan 

tuzak odunlarına bırakılan yumurtalardan çıkan ve biyolojik dönemlerini tamamlayarak 

erginleşerek tuzak odunlarını terk eden O. erosus erginlerinin sayısının belirlenmesi ile giriş ve 

çıkış delik sayılarının kıyaslanması amaçlanmıştır.  

Çalışmada, Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanında 2014 yılında böcekle savaş amacıyla 

hazırlanan bir metre uzunluğundaki tuzak odunlarından yararlanılmıştır. Saha geneline 

yerleştirilen tuzak odunlarından, sahasının genelini yansıtacak noktalardan 20 adet tuzak odunu 

seçilerek bu çalışmada kullanılmıştır. Seçilen tuzak odunları üzerindeki böcek delikleri sayılmış ve 

her birisi işaretlendikten sonra, silindir böcek çıkarma kutularına yerleştirilmek üzere motorlu 

testere ile ikiye bölünmüştür. Böcek çıkarma kutularında periyodik olarak gözlemler 

gerçekleştirilmiştir. 

Böcek çıkarma kutularında yapılan kontrollerde 28.05.2014 tarihinde O. erosus erginleri 

görülmeye başlamıştır. Böceğin uçma dönemi sonunda silindir böcek çıkarma kutuları açılarak 

tuzak odunlarının kabukları kontrol edilmiş ve böcek çıkış delikleri işaretlenerek sayılmıştır. İkiye 

bölünen tuzak odunlarında yapılan sayımlar sonunda bir adet tuzak odununda ortalama 49 adet 

böcek giriş deliğine karşılık ortalama 420 adet böcek çıkış deliği sayılmıştır. Sayımın 

gerçekleştirildiği 20 adet tuzak odununda toplam 979 adet O. erosus giriş deliği sayılırken, 8395 

adet ergin çıkış deliği sayılmıştır. Bir dişi böceğin bıraktığı yumurtalardan ancak ortalama 11 

adedinin erginleşebildiği hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orthotomicus erosus, tuzak odunları, böcek giriş ve çıkış delikleri, silindir 
böcek çıkarma kutuları 
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Çam Keseböceği Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 
1775)/Thaumetopoea wilkinsoni (Tams, 1924) (Lepidoptera: Notodontidae) 
Kompleksi’nin Yumurta Koçan Yapısı, Yumurta Sayısı ve Tırtıl Çıkış Oranı  
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ÖZET 

Çam keseböceği (ÇKB) (Thaumetopoea pityocampa (Den.&Schiff.) / Thaumetopoea wilkinsoni 

(Tams)), çam ormanlarında oligofag yaprak yiyicisidir. ÇKB’nin güveleri yumurtalarını genel 

olarak iki ibreyi bir araya getirerek helezonik, düz ve düzensiz bir dizilişte bırakır. Bırakılmış olan 

yumurtalardan çıkan tırtıllar çam ibrelerini yiyerek ağaçlarda yapraksızlaşmaya sebep olur. Bu 

çalışmada ÇKB güvesinin yumurta koçan yapısı, yumurta sayısı ve tırtıl çıkış oranının yükselti ve 

ağacın tepe tacı konumuna göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında, 

yumurta koçanları onbir ilden toplanmıştır. Toplam 725 adet yumurta koçanı farklı 

yükseltilerden ve ağacın tepe tacı konumuna (alt/orta/üst) göre elde edilmiştir. Toplanan 

koçanlar laboratuvarda fırça yardımıyla pulları kaldırılarak sayımları ve ölçümleri yapılmış ve özel 

cetvellere kaydedilmiştir. Alt, orta, üst yükselti basamaklarında ortalama yumurta sayısı sırasıyla 

202.1, 210, 197.9, tırtıl çıkış oranı % 38.2, %45, %80’dir. Ağacın tepe tacı konumuna göre alt, 

orta, üst konumunda ortalama yumurta sayısı sırasıyla 199.5, 203.2, 208.7, tırtıl çıkış oranı % 

49.4, %42.1 ve % 45’dir. Yumurta sayısı, Kızılçam (Pinus brutia (Ten.)) ve Karaçam (Pinus nigra 

(Arnold)) ağaç türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Pullu koçan boyu, boyuna yumurta 

sayısı ve yumurta sıra sayısına bağlı dört farklı model geliştirilmiştir. Kızılçamdan elde edilen 

sonuçlara göre, bağımsız değişken olarak kullanılan pullu koçan boyu yumurta sayısındaki 

değişkenliğin %70’lik kısmını tek başına açıklamıştır. Boyuna yumurta sayısı ve yumurta sıra 

sayısının modele ikinci ve üçüncü bağımsız değişken olarak dahil edilmesi ile yumurta sayısındaki 

değişkenliğin % 91’lik kısmı açıklanmıştır. Karaçam için elde edilen sonuçlara göre, bağımsız 

değişken olarak kullanılan pullu koçan boyu yumurta sayısındaki değişkenliğin %70’lik kısmını 

tek başına açıklamıştır. Boyuna yumurta sayısı ve yumurta sıra sayısının modele ikinci ve üçüncü 

bağımsız değişken olarak dahil edilmesi ile yumurta sayısındaki değişkenliğin % 74’lük kısmı 

açıklanmıştır. Çalışmada, yumurta koçan yapısı ve tırtıl çıkış oranı yükselti ve ağacın tepe tacı 

konumuna bağlı olarak analiz edilmiş ve ÇKB’nin ekolojik, biyolojik ve morfolojik özellikleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalara altlık oluşturma 

ve uygulamalarda kolaylık sağlama potansiyeline sahiptir 

Anahtar Kelimeler: Thaumetopoea pityocampa, pullu koçan boyu, tırtıl çıkış oranı  
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Kastamonu İli Kavak Zararlıları Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: 
Melanophila (Trachypteris) picta decastigma 

(Fabricius)(Coleoptera, Buprestidae) 
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ÖZET 
 

Dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen ve çeşitli sanayi dallarında kullanılabilen kavak (Populus 

nigra), en önemli hızlı gelişen ağaç türlerimiz arasında yer almaktadır. Yaygın kullanım alanına 

sahip kavak odunu, orman içinde ve daha çok orman alanları dışında gerçekleştirilen bir 

ormancılık faaliyetidir ve odun üretiminin artırılmasında en etkin yollardan biri olarak 

görülmektedir. 

Kavak ağacının yaprak, sürgün, dal, gövde ve kökleri çeşitli zararlılar tarafından saldırıya 

uğramakta ve ağacın hayatiyeti bu durumdan oldukça etkilenmektedir. Bu zararlılardan biri de 

Melanophila (Trachypteris) picta decastigma (Fabricius)dır. Böcek 2016 yılında Kastamonu Gölköy 

mevkiinde karakavaklarda yürütülen çalışmalarda ilk defa tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu 

alttürün ülkemizin her tarafında yayılış gösterdiği literatürde bildirilmesine rağmen 

Kastamonu’da yapılmış bilimsel bir tespite rastlanamamıştır. 

Yapılan arazi çalışmalarında M. p. decastigma’nın alanda yoğun olarak larva zararının bulunduğu 

tespit edilmiştir. Elde edilen erginler incelenerek türün taksonomik özellikleri hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Melanophila (Trachypteris) picta decastigma, Buprestidae, Populus nigra, Kastamonu 
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Türkiye’de Kestanelerin Yeni ve Yabancı Zararlısı Dryocosmus 
kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)’nın Dağılımı ile 

Fenolojisine Ait İlk Notlar 
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ÖZET 
 

Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus küresel istilacı bir böcek türüdür ve Castanea türlerinin en 

tehlikeli zararlılarından biri olarak kabul edilir. D. kuriphilus’un larvaları, kestanelerin yaprak, 

yaprak sapları ve nadiren meyvesinde düzensiz yumru şeklinde galler/yumrular oluşturlar. Bu 

yumrular neticesinde bitkinin meyve oluşumunda azaltıcı etki meydana gelmekte ve sonuçta 

meyve rekoltesinde %50-80 oranları arasında ciddi ekonomik kayba meydana gelebilmektedir.  

D. kuriphilus univoltin bir zararlı olup telitoki üreme tipine sahiptir. 

Dryocosmus kuriphilus Çin’in yerli türüdür. Kestane gal arısı, 1940 yılından itibaren Japonya ve 

Kore gibi Çin’e yakın ülkelerden başlamak üzere Asya’nın diğer bölümleri ile Avrupa ve Kuzey 

Amerika’ya kadar yayılmıştır. D. kuriphilus 2002 yılında İtalya üzerinden Avrupa kıtasına ulaşmış 

ve buradan birçok Avrupa ülkesine hızla bir şekilde yayılmıştır. Zararlı Türkiye’de ilk kez 2014 

yılında Yalova ve Bursa ili kestane ormanlarından kaydedilmiştir. 

Bu çalışma 2014-2015 yılları arasında yürütülmüştür. D. kuriphilus'un dağılımını belirlemek için 

Marmara bölgesindeki Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Karadeniz Bölgesinden 

Rize ve Trabzon illerindeki tek, gruplar halinde veya oluşturdukları kestane ormanlarında survey 

çalışmaları yürütülmüştür. Zararlının fenolojine ait gözlemler zararlının Türkiye’de ilk olarak 

saptandığı ve salgın meydana getirdiği Yalova ili-Gacık Köyü ve civarında gerçekleştirilmiştir. Bu 

alanlarda, haftalık çıkışları gerçekleştirilmiş, arazi gözlemlerinde bulunulmuş ve ergin 

varlığı/yokluğu not edilmiştir. İlaveten araziden örnekler toplanmış, laboratuvarda kültüre 

alınarak ve ergin çıkışları kayıt altına alınmıştır.  

Çalışma sonucunda; Kestane gal arısının 2014 yılında ilk saptandığı Yalova ve Bursa illerindeki 

mevcut alanının dışından komşu alanlara doğru dağılımını genişlettiği, Kocaeli’nin Gölcük ve 
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Karamürsel ilçesi kestane ormanlarına bulaşarak, dağılımına Kocaeli ilinin de eklediği saptanmış, 

buna karşın Türkiye’deki kestane dağılımın önemli bir bölümünün bulunduğu Doğu Karadeniz 

bölgesi ormanlarına henüz ulaşmadığı belirlenmiştir. 

Öte yandan, Kestane gal arısının Türkiye’de yılda bir generasyon verdiği belirlenmiştir. Ergin 

çıkışlarının Yalova şartlarında mayıs ortasından temmuz ayı ortasına kadar devam ettiği 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dryocosmus kuriphilus, kestane gal arısı, yabancı tür, fenoloji, dağılım, Türkiye 
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Ips sexdentatus’a (Börner, 1776) Karşı Kullanılan Feromon Tuzağı 
Tiplerinin Yakalama Üzerine Etkisi 
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ÖZET 
 

Ips sexdentatus (Börner, 1776) Avrupa’nın batısından başlayıp Küçük Asya, Kafkaslar, Rusya ve 

Uzak Doğuya kadar oldukça geniş bir alanda birçok iğne yapraklı ağaç türünde zarar 

yapmaktadır. Bu zararlıya karşı başvurulan mücadele ve izleme yöntemlerinden birisi de feromon 

tuzaklarıdır. Bu çalışmanın amacı feromon tuzağı tiplerinin zararlının yakalanması üzerine 

etkisinin belirlenmesidir. Araştırma 2017-18 yılları arasında yapılmış olup arazi çalışmaları Yayla 

Orman İşletme Şefliği (Kastamonu-Daday) sarıçam ormanlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

radyatör tipi, İskandinav tipi 3 hunili, altı hunili ve 8 hunili olmak üzere 4 farklı feromon tuzağı 

tipi kullanılmıştır. Beş tekrarlı olarak araziye asılan feromon tuzakları Haziran-Ağustos ayları 

arası 7-10 günlük periyotlar ile kontrol edilmiş ve tuzaklara düşen I. sexdentatus ve yırtıcısı 

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) türlerinin sayımı yapılmıştır. Daha sonra elde edilen 

veriler Kruskal-Wallis non-parametrik testi ve ardından çoklu karşılaştırma testine tabi 

tutulmuştur. Araştırma sonucunda en fazla zararlı ve yırtıcının radyatör tipi tuzakla, en az 

zararlının 3 hunili, en az yırtıcının ise 6 hunili feromon tuzağı ile yakalandığı tespit edilmiştir.      

Anahtar Kelimeler: İğne yapraklılar, kabuk böcekleri, Ips sexdentatus, Thanasimus formicarius, 

feromon tuzağı     
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Adıyaman ve Malatya İllerinde Meşe Zararlısı Afit Türleri  
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ÖZET 

 
Dünya’da 5000 üzerinde Türkiye’de ise yaklaşık 560 tür dağılım göstermektedir. Afitler doğrudan 

bitki özsuyundan beslenerek ya da dolaylı olarak da virüs vektörü olarak konak bitkiler üzerinde 

zarara yol açmaktadırlar. Afitler değişen çevre koşullarına sahip oldukları partenogenezle üreme, 

teleskopik jenerasyon özellikleri nedeniyle kolay adapte olabilmektedir. Afit ve konak bitki 

ilişkisinin iyi anlaşılması doğru kontrol stratejileri ve işgalci afit türlerinin erken tespitinde 

önemlidir. Adıyaman ve Malatya illerinde dağılım gösteren ve meşe konağında beslenen afit 

türleri hakkında detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışma Adıyaman ve Malatya illerinde farklı lokalitelerde Aralık 2015 ve Ekim 2017 arasında 

gerçekleştirilmiştir. Örneklerin preparasyon işlemi Martin (1983)’e göre ve teşhis işlemleri 

Blackman ve Eastop (2018)’a göre gerçekleştirilmiştir. Örnekler Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi, Biyoteknoloji Bölümü araştırma laboratuvarında saklanmaktadır. Arazi çalışmaları 

süresince farklı lokalitelerde ve farklı zamanlarda Lachnus, Tuberolachnus, Thelaxes, Myzocallis, 

Hoplochaitophorus, Stomasphis ve Phyloxera’a cinsine ait bireylerin meşe üzerinde beslendiği 

gözlemlendi. Çalışma esnasında Lachnus üyeleri konak bitkin dal, gövdesi ve nadiren kozalak 

üzerinde beslenirken gözlemlenmiştir. Thelaxes ve Phyloxera üyeleri konak bitkinin kozalakları 

üzerinde beslenirken gözlemlendi. Tuberolachnus, Myzocallis ve Hoplochaitophorus üyeleri yaprak 

altında beslenirken gözlemlendi. Gövde üzerinde beslenen Stomaphis üyeleri sıkı bir şekilde 

karıncalarla birliktelik göstermekteydi. 

Günümüz kadar Türkiye afit faunası yaklaşık 532 türle temsil edilirken son çalışmalarla birlikte 

bu sayı yaklaşık 560’a yükselmiştir. Türkiye’de dağılım gösteren afit türlerinin büyük çoğunluğu 

odunsu bitkileri konak olarak kullanmaktadır. Bu Çalışmayla birlikte Adıyaman ve Malatya 

illerinde dağılım gösteren meşe zararlısı afit türleri hakkında detaylı bilgi verilmesi 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, afit çeşitliliği, Anadolu, Hemiptera, Malatya, meşe 

Bu çalışma TUBİTAK 115Z325 nolu proje ile desteklenmiştir. 
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Türkiye’de Pityokteines curvidens (Germar, 1824)’in Feromon 
Tuzaklarında Rhizophagus perforatus (Erichson, 1845) 
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ÖZET 
 

Pityokteines curvidens göknar ormanlarında görülen etkin kabuk böceklerinden biridir. Bu türün 

yapmış olduğu zarar nedeniyle göknar ormanlarında periyodik olarak önemli düzeyde kurumalar 

görülmektedir. Bu bölgede zararlıya karşı yıllarca mekanik ve kimyasal mücadeleler yapılmasına 

rağmen başarı sağlanamamıştır. Bu mücadeleler topografik şartlar nedeniyle zor ve pahalı 

olmakta, parazit ve yırtıcıları öldürücü etkisinden başka ekosistem üzerinde de olumsuz etkileri 

bulunmaktadır Kabuk böcekleriyle mücadelede biyolojik mücadele ajanları önemli rol 

oynamaktadır. Bu nedenle biyolojik mücadelede rol oynayan organizmaların tespit edilmesi 

ormanlarımızın geleceği açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, Pityokteines curvidens’in yırtıcılarının Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık 

alanlarında araştırılmasıdır. Çalışma Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda yürütülmüştür. 2004-2005 yılları arasında 

arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma için üç farklı yükselti basamağı (1000, 1250, 1500 m) 

seçilmiştir. Her yükselti basamağında üç deneme alanı oluşturulmuştur. Her deneme alanında beş 

farklı feromon tuzağı kullanılmıştır. Radyatör, kanada, iskandinav, beyaz çok hunili ve basit uçma 

engelleyici ve çarpma tuzak tipleri kullanılmıştır. Tuzaklara düşen böcekler iki yıl süresince 10 

günlük periyotlar için toplanmıştır. Toplanan böceklerin daha sonra laboratuvar ortamında 

teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Rhizophagus cinsine ait yeni bir tür tespit 

edilmiştir.  

Bu çalışmada Pityokteines curvidens (Germ., 1824) (Coleoptera: Curculionidae)’in feromon 

tuzaklarında bir Rhizophagus yırtıcısı olan Rhizophagus perforatus (Erichson, 1845) (Coleoptera: 

Monotomidae)’un Türkiye’den ilk kaydı yapılmıştır. Predatöre ait erginlerin değerlendirmeleri 

yapılmış ve Türkiye’de bilinen diğer Rhizophagus türleri ile karşılaştırılmıştır. Türkiye’de bu türle 

birlikte Rhizophagus grandis, Rhizophagus depressus, Rhizophagus dispar, Rhizophagus bipustulatus, 

mailto:nurayozturk@duzce.edu.tr


Rhizophagus ferrugineus, Rhizophagus parellelocollis önemli predatör türler olarak tespit edilmiştir. Bu 

yırtıcı, göknar, çam, kayın ve diğer yapraklı ağaçların olduğu ormanlarda, farklı zamanlarda 

gözlemlenmiş ve sayımları yapılmıştır. Rhizophagus perforatus 2005 yılında feromon tuzaklarına 

2004 yılına göre daha fazla sayıda düşmüştür. Yakalanan böceklerin %80’i 1000 m yükseltideki 

tuzaklarda tespit edilmiştir. Aladağ (Bolu)’daki göknar ormanlarında zararlı olan Pityokteines 

curvidens’in feromon tuzaklarında tespit edilmesine rağmen, yakalanan Rhizophagus perforatus birey 

sayısı, yapraklı ağaçların yoğun olduğu alanlar, nispi nem ve yağışın yüksek tespit edildiği yıllarla 

kuvvetli düzeyde pozitif ilişkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Predatör, Pityokteines curvidens, feromon tuzakları, Rhizophagus perforatus 
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ÖZET 
 

On iki dişli çam kabuk böceği Ips sexdentatus (Börner, 1767) (Coleoptera: Curculionidae, 

Scolytinae) Avrasya’ya özgü bir tür olup, yayılış gösterdiği tüm bölgelerde çam türlerinin (Pinus 

spp.) ve buna ek olarak Türkiye ve Gürcistan’da ladinin (Picea orientalis) de önemli bir zararlısıdır.  

Sekonder endosimbiyotik bakteriler konak böceğin üreme davranışını ya da eşey oranını 

değiştirerek konak populasyon yoğunluğuna etki edebilmektedir. Bu etkisi ile birlikte türe özgü 

özellik göstermesi bu bakterileri potansiyel mücadele etmenlerinden biri haline getirmiştir. 

Sekonder endosimbiyotik bakteriler populasyon düzeyindeki etkileri nedeniyle, mücadele dışında, 

populasyon ekolojisi açısından da önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Bu nedenlerle 

böceklerde, özellikle mücadeleye yönelik ve de biyocoğrafi hipotez sınamalarında, bu bakterilerin 

tespitine yönelik kapsamalı tarama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Burada sunulan çalışmanın temel amacı ülkemizde yayılış gösteren Ips sexdentatus 

populasyonlarının endosimbiyotik bakteri faunalarının taranmasıdır. Ayrıca I. sexdentatus’un, 

yayılış gösterdiği diğer ülkelerden farklı olarak ülkemizde çamın yanı sıra ladin ile de beslenmesi 

durumundan yola çıkılarak, farklı ağaç türlerinde zarar yapan I. sexdentatus populasyonlarının 

endosimbiyotik faunalarında bir farklılık olup olmadığı da bu çalışmada sorulan diğer bir soru 

olmuştur.  

Bu amaçla Trabzon, Yozgat, Kayseri, Mersin, İzmir, Kütahya, Gebze ve Yalova’dan 2015 ve 

2016 yıllarında toplanan I. sexdentatus örnekleri %90’lık etil alkolde laboratuvara getirilmiş ve 

abdomenlerinden DNA elde edilmiştir. Bu DNA örnekleri, en yaygın sekonder endosimbiyotik 

bakteriler olan Wolbachia, Arsenophonus, Ricketsia, Spiroplasma, Cardiniıum ve Hamiltonella cinslerine 

özgü primerler kullanılarak PCR’da çoğaltılmış ve negatif-pozitif kontrollerin de yardımıyla 
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elektroforez yöntemiyle incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda sadece Yozgat, Kayseri ve İzmir 

populasyonlarında Spiroplasma bakterisine rastlanmıştır. Bunun dışında hiçbir populasyonda, 

incelenen endosimbiyotik bakterilere rastlanmamıştır. Bu sonucun biyocoğrafi anlamı I. 

sexdentatus’un dünya genelindeki tüm yayılış alanından toplanan örneklerin incelenmesiyle netlik 

kazanabilecektir ancak bu çalışmada elde edilen sonuçlar I. sexdentatus’un çam türlerinde zarar 

yapan populasyonlarında sekonder endosimbiyotik bakterilerden biri olan Spiroplasma’nın 

bulunduğuna, ladinde zarar yapan populasyonlarında ise incelenen bakterilerden hiçbirinin 

bulunmadığına işaret etmektedir. 

Dünya genelinde sadece I. sexdentatus değil, tüm Scolytinae türlerinin endosimbiyotik bakteri 

faunalarına ilişkin bilgiler oldukça sınırlıdır. Aralarında I. typographus’un da bulunduğu birkaç 

türde Wolbachia enfeksiyonuna rastlanmıştır. Ancak diğer bakteriler hiçbir Scolytinae türünde 

taranmamıştır. Bu çalışma I. sexdentatus’un endosimbiyotik bakteri faunasına ilişkin dünya 

genelindeki ilk tarama ve Spiroplasma bakterisinin I. sexdentatus’ta ilk kaydıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ips sexdentatus, sekonder endosimbiyotik bakteri, Spiroplasma 
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ÖZET 

 
Torbalı koşnil Icerya purchasi Maskell, 1878 (Hemiptera: Margarodidae), başta turunçgiller olmak 

üzere 200'den fazla farklı bitki türünde bitkilerin özsuyunu emerek gelişmesini durduran, dalların 

kurumasına, yaprakların sararıp dökülmesine ve fumajine neden olan önemli bir zararlıdır. İlk 

olarak Yeni Zelanda’da belirlenen bu tür küresel ticaret yoluyla dünyanın diğer bölgelerine de 

yayılmış, küresel ısınmanın bir sonucu olarak da kuzeye doğru yayılmaya devam etmiştir. 

Ülkemizde ise tüm sahil şeridi ve geçit bölgelerine yayılmış durumdadır. Bu önemli zararlı ile 

mücadelede predatör doğal düşmanının kullanılması en iyi kontrol yoludur. Ancak, doğal 

düşmanının olmadığı veya yetersiz kaldığı yerlerde ise zararlı ile mücadelede insan ve çevre 

sağlığına olumsuz etkisi olmayan yeni stratejilerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada, 

Artvin ili Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinde mimoza bitkilerinde yoğun 

populasyon oluşturan I. purchasi’nin ergin ve nimflerine karşı fungal ve bakteriyel izolatlar 

kullanılarak biyolojik mücadele imkanı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, farklı zararlıların 

biyolojik mücadelesinde başarılı şekilde kullanılmış olan ve daha önce yapılan çalışmalarda 

moleküler olarak Beauveria bassiana (Bal.) Vuillemin olduğu belirlenen 1 fungal izolat (ET 10) ile 

MIS ve BIOLOG sistem kullanılarak Brevibacillus brevis (CP 1), Bacillus thuringiensis subsp. kenyae 

(FDP 8, FDP 42), Bacillus thuringiensis subsp. kurstakii (FDP 41), Bacillus sphaericus GC subgroup 

D (FD 49), Bacillus pumilus (TV 67C), Pseudomonas flourescens biotip C (RK 1773) ve Bacillus 

atrophaeus (RK 1774) olarak tanısı yapılan 8 adet bakteri izolatının I. purchasi’nin nimf ve 

erginlerine karşı etkililiği kontrollü şartlarda test edilmiştir. Çalışmada, NB besiyerinde 

geliştirilerek konsantrasyonu 108 cfu/ml’ye ayarlanan bakteri süspansiyonu ve PDA’da 

geliştirilerek 108konidi/ml’ye ayarlanan fungus süspansiyonu, plastik küvetlere (19x12.5x7 cm) 
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yerleştirilen I. purchasi’nin 20’şer adet ergini ve nimfi üzerine sprey edilerek uygulanmış, her bir 

uygulama üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. Zararlının nimf ve erginlerinin ölüm yüzdesi 

kaydedilmiş, nimflerine karşı yapılan biyoajan uygulamalarının daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Fungal izolat B. bassiana’nın ET 10 (%100) ile P. flourescens biotip C’nin RK 1773 (%90.5) ve  

B. thuringiensis subsp. kenyae’nın FDP-42 (%88.5) bakteriyel izolatlarının nimflere karşı en etkili 

sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bu biyoajanların etkililiğinin, farklı sıcaklık ve nem değerlerine 

sahip olan arazi koşullarında değişiklik gösterebileceği muhtemeldir. Bu nedenle, gelecekte 

zararlıya karşı etkili olan bu fungus ve bakteri izolatlarını da içine alacak şekilde arazi çalışmaların 

yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Icerya purchasi, bakteri, Beauveria bassiana, biyolojik mücadele 
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Kırmızı Orman Karıncası Formica rufa L. (Hymenoptera: 
Formicidae)’nın Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında 
Nakil Durumu ve Isparta Orman İşletme Şefliğinde Nakledilen 
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ÖZET 
 

Kırmızı orman karıncası Formica rufa L. ülkemiz ormanlarında doğal olarak bulunan ve orman 

zararlılarına karşı biyolojik mücadele amacıyla uygulayıcılar tarafından yaygınlaştırılmasına son 

yıllarda hız verilen önemli bir avcı böcek türüdür. Türün yayılış gösterdiği diğer ülkeler dâhil, 

ülkemizde de bulunduğu yerden uygun diğer orman alanlarına taşınması üzerinde önemli 

çalışmalar yapılmaktadır. Tür, doğal olarak Karadeniz, İç Ege ve Marmara Bölgelerinde yayılış 

yapmaktadır. En güneyde Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Senirkent Orman İşletme 

Şefliği’nin Kapıdağ sedir ormanında yayılmakta olup 84, 85, 86, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 

102, 103, 105 ve 106 nolu bölmelerde toplam 582,5 ha alanda yaklaşık 3.400 yuva bulunduğu 

tespit edilmiştir. Sahadaki yuvaların 1408-1707 m arasında, tamamının kuzey bakıda, çoğunlukla 

saf sedir ya da sedir, karaçam ve ardıç karışık ormanlarda, 2 veya 3 kapalılıktaki meşcerelerde ve 

14-30° eğimli orta yamaçlarda bulunduğu tespit edilmiş olup en büyük yuvanın 6,10 m3 

hacminde olduğu belirlenmiştir. 

Isparta yöresinde iğne yapraklı ormanlara yuva nakilleri 2000 yılında başlatılmıştır. İlk yıl Kapıdağ 

sedir ormanındaki yuvalardan 9 tanesi Eğirdir-Yukarıgökdere Orman İşletme Şefliği sedir tohum 

meşceresine ve 11 tanesi Isparta-Merkez Karatepe sedir ve karaçam ormanına taşınmıştır. Bu 

yuvaların yeni sahalara uyum sağladığı ve gittikçe çoğalarak zararlılar üzerinde baskı kurmaya 

başladıkları gözlenmiştir. Bunun üzerine transplantasyon çalışmaları takip eden yıllarda da devam 

etmiştir. Böylelikle 2000-2017 döneminde kesintisiz her yıl farklı sayılarda olmak üzere (en az 20, 

en fazla 52) toplam 468 adet yeni yuva farklı yörelere transplante edilmiştir. Nakiller sırasıyla 300 
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adet Eğirdir, 137 adet Isparta, 9 adet Sütçüler, 7 adet Burdur, 6 adet Dinar, 5 adet Bucak ve 4 

adet Gölhisar Orman İşletme Müdürlüklerine yapılmıştır. Nakillerin, kırmızı orman karıncasının 

doğal yayılış yaptığı sahaya benzer ekolojik koşullara sahip alanlara yapılmasına dikkat edilmiştir. 

Yuvalar daha çok Toros sediri olmak üzere karaçam ve Toros göknarı ormanlarına ve 1100 m 

yükseltinin üzerine yapılmıştır. Bu süreçte 139 yuva ile Yalvaç Orman İşletme Şefliği ilk sırada 

yer alırken, 89 adetle Eğirdir ve 73 adetle Isparta Orman İşletme Şeflikleri en fazla nakillerin 

yapıldığı şefliklerdir. Ayrıca karıncanın doğal olarak bulunduğu şeflikte komşu sahalara 47 adet 

yuva nakledilerek yayılış alanı genişletilmiştir.  

Bu bildiride, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2000-2017 döneminde transplante edilen 

yuvaların envanteri yapılmıştır. Ayrıca Isparta Orman İşletme Şefliği’ne taşınan toplam 73 adet 

yuvanın her birinin uyum durumu arazi çalışmaları ile incelenmiş ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden temin edilen bölme numaraları, mevkii 

isimleri ve koordinatlara göre tüm yuvalar ziyaret edilerek hazırlanan arazi karnesine yuvaların 

durumu kaydedilmiştir. Buna göre yuvaların aktüel durumu ortaya konularak yuva naklinin 

başarısı üzerinde etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Ağaç türü ve kapalılık ile birlikte 

özellikle yükselti ve bakının başarı üzerinde önemli faktörler olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Formica rufa, transplantasyon, biyolojik mücadele, Isparta  
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Trichoferus griseus  (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Cerambycidae) 
Üzerinde Bensultap ve Bazı Bitki Esktraktlarının Etkileri  
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ÖZET 
 

Fritillaria bithynica Baker, 1874 (Liliaceae), Juglans regia L., 1753 (Juglandaceae), Muscari neglectum 

Guss., 1842 (Liliaceae), Nicotiana tabacum L., 1753 (Solaneceae), Sternbergia candida Mathew and 

Baytop, 1979 (Amaryllidaceae), Urginea maritima L., 1872 (Liliaceae), suyla hazırlanan 

ekstraktların 2007 yılında laboratuar koşullarında  Pinus brutia  L. üzerinde Trichoferus griseus F. 

(Coleoptera: Cerambycidae)’a karşı insektisidal etkileri denenmiştir. Suyla yapılan bitki 

ekstraktlarının insektisidal etkileri bir insektisit  (Bensultap, Bancol 50 WP) ve pozitif kontrol 

olarak yaygın kullanılan sentetik kimyasal koruyucu (chromated copper arsenate, CCA, Tanalith 

C) uygulamasıyla karşılaştırılmıştır.  Söz konusu kimyasal bileşiklerin larvalar üzerindeki öldürücü 

etkileri analiz edilmiştir. Ahşap parçacıkları bir vakum desikatör kullanılarak yedi bitki ekstraktı, 

Bensultap ve CCA ile emprenye edilmiştir. Daha sonra uygulama yapılan ve yapılmayan parçalara 

T. griseus larvaları yerleştirilmiştir. Bensultap, tüm denemelerde larvalar üzerinde diğer 

uygulamalarla karşılaştırıldığında en yüksek etkide ve önemde olmuştur. Larvalar üzerinde  

U. maritima hariç diğer altı bitki ekstraktını etkileri istatistiksel olarak birbirine benzer 

bulunmuştur. Tanalith C and U.maritima’ nın etkileri istatistiksel olarak kontrole benzer 

bulunmuştur. Bu çalışmayla, Bensultap ahşap zararlılarının kontrolü için yeni bir potansiyel 

insektisit adayı olarak saptanmıştır. Insektisidal etkisi ortaya konan altı bitkinin sulu ekstraktı da 

yeni organik insektisitler olarak potansiyel adaylardır. 

Anahtar Kelimeler: Trichoferus griseus, bitki ekstraktları, Bensultap 
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ÖZET 
 

Bu çalışma Küre Dağları Milli Parkı’ndaki makrofungus türlerini tespit etmek amacı ile 2013-

2015 yılları arasında yapılmıştır. Küre Dağları Milli Parkı Bartın ve Kastamonu illeri sınırları 

içinde kalan yaklaşık 37.753 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Dünyada yaklaşık 1,5 milyon 

fungus türünün bulunduğunu, ancak bunların sadece 70.000’inin tanımlanmış olduğu ve toplam 

tür sayısının 5,1 milyon olduğu düşünülmektedir (Blackweel, 2010), ayrıca ülkemizde ise bu sayı 

2.158 olarak bildirilmiştir (Sesli ve Denchev 2008). Buna rağmen çalışma alanında konu ile ilgili 

olarak yapılan çalışmalar yeterli boyutlarda değildir. Yapılan arazi çalışmalarda örnekler sahadan 

toplanırken bölgenin GPS kayıtları, coğrafi ve ekolojik özellikleri ile örneğin morfolojik yapısı ve 

bulunduğu tarih not edilmiştir. Yapılan laboratuvar çalışmalarında ise örneklerinin boy, çap, 

renk, koku, sertlik ya da yumuşaklık gibi dış morfolojik özellikleri ve yapıları incelenmiştir. 

Ayrıca örneklerin misel, spor ve diğer fungal yapıları da mikroskop altında incelenmiştir. Elde 

edilen makro ve mikro veriler doğrultusunda teşhis kaynaklarından yararlanılarak örnekler teşhis 

edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda alandan toplanan 400 makrofungus 

örneğinin toplanmıştır. Arazi çalışmaları alanı örnekleyebilecek nitelikte olan 9 ana bölge ile bu 

bölgeler içinde yer alan toplam 23 alt lokalitede gerçekleştirilmiştir. Bu örnekler üzerinde yapılan 

teşhis çalışmaları sonucunda ise 2 sınıfa dahil, 11 takımdan, 38 familyaya ait, 104 tür 

makrofungus türü tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden 8’i Ascomycota, kalan 96’sı ise 

Basidiomycota bölümüne aittir. Russulaceae familyası 18 tür ile en fazla türe sahip familya olarak 

kıyt edilmişken bunu, 10 tür ile Tricholomataceae familyası, 8 er türlede Gomphaceae ve 

Polyporaceae familyaları izlemektedir. Çalışmada tesit edilen makrofungusların %80’i toprak 

kökenli olmalarına karşın kalan % 20’si ölü ya da yaşamakta olan ağaç ya da odun yüzeylerden 

toplanmıştır. Bu çalışma alanda konu ile ilgili olarak yapılan ilk çalışmalardan olmasından dolayı 

konu ile ilgili yeni çalışmalara zemin oluşturarak, milli parkı içerisindeki makrofungus florasının 

ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlanmasına temel olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Makrofungus, Ascomycota, Basidiomycota, Küre Dağları Milli Parkı 
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 ÖZET  
 

Kestane kanseri hastalığının mücadelesinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri Cryphonectria 

parasitica’nın hipovirülent ırklarının kullanıldığı biyolojik mücadeledir. Hipovirülent ırklar, 

Hypoviridae familyasının Hypovirus cinsinden mikovirüsler ile enfekte olduktan sonra 

virülenslikleri azalmış C. parasitica izolatlarıdır.  Hipovirüsler, vejetatif yönden uyumlu iki 

fungusun birbiri arasında yaptığı hif teması sonrası oluşan anastomosiz ile bir bireyden diğerine 

geçebilmekte ve bu yayılma şekliyle kestane kanserinin biyolojik mücadelesi gerçekleşmektedir. 

Düşük vejetatif uyum (vc) grup çeşitliliğine sahip olan populasyonlarda, anastomosiz olasılığının 

yüksek olması nedeniyle biyolojik mücadele daha başarılı olmaktadır.  C. parasitica’da eşeyli 

üreme, en az 6 adet olduğu bildirilen multiallelik vejetatif uyuşmazlık (vic) genlerinin 

rekombinasyonuna sonucu yeni vc grupların ortaya çıkması ile vc grup çeşitliliğinin artmasına 

neden olabilmektedir. Ancak heterotallik bir fungus olan C. parasitica’nın MAT-1 ve MAT-2 

olmak üzere iki mating tipi bulunmakta olup etmen sadece bu iki tipin bir araya geldiği 

durumlarda eşeyli üreyebilme şansına sahip olmaktadır. Birçok ülkede biyolojik mücadelenin  

C. parasitica’nın mating tip ve dağılımlarına yönelik olarak çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde C. parasitica’nın eşeyli üremesine yönelik 

en son durumunun ortaya konmasıdır. Bu amaçla iki bölgenin 15 farklı ilinden elde edilen 

toplam 1236 kanserli kabuk dokusu örneği stroma ve eşeyli üreme yapısı olan peritesyum varlığı 

açısından mikroskop altında incelenmiştir.  Doku örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucu elde 

edilen C. parasitica izolatlarından temsili olarak secilmiş toplam 328 izolatın spesifik MAT 

primerleri kullanılarak PCR ile mating tipleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, Karadeniz 

Bölgesinden 10 ilde toplam 139 örnekte ve Marmara Bölgesinden 4 ilde toplam 27 örnekte 

peritesyumun varlığı saptanmıştır.  Peritesyum oluşturan örneklerin % 87 si Doğu Karadeniz 
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Bölgesi illerinden elde edilmiştir.  Tüm illerde her iki mating tipin varlığı belirlenmiştir.   MAT-1 

Marmara ve Batı Karadeniz’deki toplam izolatların % 61 (200)’ini oluşturarak bir hayli dominant 

olarak bulunmuştur.  MAT-2 tüm izolatların %31.7’sini (104) oluşturmuş ve en fazla bulunduğu 

bölge Doğu Karadeniz olmuştur. İzolatların %7.3’ü hem MAT-1 ve hem de MAT-2 allellerine 

sahip olmaları nedeniyle  heteroallelik olarak tanılanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye’de  

C. parasitica’nın birçok ilde eşeyli üreme potansiyelinin olduğu ve bazı illerde halihazırda eşeyli 

ürediği ortaya konmuştur. Bu bulgular, gelecekte eşeyli üremenin bir sonucu olarak yeni vc 

grupların ortaya çıkmasıyla C. parasitica’nın vc grup çeşitliliğinin artmasına neden olabilecek 

koşulların ülkemizde varolduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Cryphonectria parasitica, kestane, Kestane Kanseri, Mating tipler, eşeyli üreme 

Bu çalışma, TOVAG 114O403 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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ÖZET 
 

Cryphonectria parasitica’nın neden olduğu Kestane Kanseri, dünyada çok sayıda kestane ağacının 

ölümüne sebep olmuş önemli hastalıklardan biridir. Avrupa’nın en büyük kestane üreticisi olan 

ülkemiz 1967 yılından beri bu hastalığın tehditi altındadır. Mücadelesi çok zor olan bu hastalığın 

en etkili kontrolü, Cryphonectria hypovirus 1 (CHV-1) isimli dsRNA virüsü ile enfeksiyonu 

sonrasında düşük virülenslik kazanan hypovirülent ırkların yararlanıldığı biyolojik mücadele ile 

sağlanmaktadır. Ancak; biyolojik mücadele uygulamalarında CHV-1’in doğada virülent 

kanserlere taşınarak hypovirülensliğin yayılması, aynı vegetative uyum grubunda bulunan  

C. parasitica bireyleri arasında olmaktadır. Biyolojik mücadelenin başarısını doğrudan 

ilgilendirmesi nedeniyle, C. parasitica populasyonlarında vejetatif uyum (vc) tipleri kestane 

kanserinde en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. C. parasitica’da vc tip çeşitliliği mutasyonlar, 

patojen göçleri ve çok allelli genlerin eşeyli üreme ile rekombinasyonu sonucu oluşabilmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Cryphonectria parasitica’da vc tip çeşitliliğinin 

belirlenmesi ve bu çeşitlilikte eşeyli üremenin rolünü ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla, 2016 yılında Artvin, Rize ve Trabzon illerinden dokuz farklı lokasyondan toplam 344 

C. parasitica izolatı elde edilmiştir. Tüm izolatların vc tipleri, Avrupa tester izolatları ile besi 

ortamında eşleştirmeleri sonrasında koloni birleşme/baraj oluşumu reaksiyonuna göre 

belirlenmiştir. İzolatların mating tipleri, spesifik MAT primerleri kullanılarak PCR ile 

saptanmıştır. İlleri temsilen seçilmiş toplam 21 farklı doğal kanserlerdeki peritesyumdan elde 

edilmiş toplam 660 tek askospor izolat vc tip testine tabi tutulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, 

bölgede 10 farklı vc tipinin varlığı saptanmıştır. Bu denli bir çeşitlilik bugüne kadar Türkiye’de ilk 

kez belirlenmiştir. Test edilen 344 izolat arasında, 293 izolat Avrupa uyum tiplerinden EU-1 

(%68), EU-17 (%6.7), EU-12 (%6) ve EU-3 (%4) ile uyumlu bulunurken 51 izolat hiç bir 

Avrupa uyum grubu ile uyumlu bulunmamıştır. Vc grubu belirlenemeyen izolatlar kendi arasında 
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6 grup oluşturmuştur. Bu gruplar TR-1 ((%6.4), TR-2 (%2.6), TR-3 (%2) TR-4 (%1.2), TR-5 

(%1.7) ve TR-6 (%0.9) olarak adlandırılmıştır. Her iki eşleşme tipi tüm lokasyonlarda bulunmuş 

MAT-1 ve MAT-2 sırasıyla izolatların % 37.4 ve %55.3’ünü oluşturmuştur. Onüç izolatın ise her 

iki mating allelini taşıyan heterokaryon özellikte olduğu belirlenmiştir. Yüz otuz kabuk örneğinde 

peritesyumun varlığına rastlanmış ve bu durum bölgede eşeyli üremenin çok yaygın olduğunu 

göstermiştir. Tek askosporlar arasında peritesyum başına elde edilen vc tip sayısı 1 ile 13 arasında 

değişmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Doğu Karadeniz Bölgesinde C. parasitica’nın vc tip 

çeşitliliğinin arttığını ve bu artışın kısmen de bölgede yaygın olarak gerçekleşen eşeyli üreme 

sonucu vejetatif uyuşmazlık genlerinin rekombinasyonundan kaynaklanmış olabileceğini 

göstermektedir. Vc tip çeşitliliğindeki bu artış ülkemizde son yıllarda üzerinde önemle durulan 

hypovirülent ırkların kullanıldığı biyolojik mücadelenin başarısını olumsuz olarak etkileyecek bir 

potansiyele sahip olması nedeniyle dikkate alınması gereken bir durumdur. 

Anahtar Kelimeler: Kestane, Kestane Kanseri, Cryphonectria parasitica, vejetatif uyum tipleri 

Bu çalışma, ZRF15077 nolu proje kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 

Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 
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ÖZET 
 

Heterobasidion annosum Fr. Bref., Dünya’ da, Kuzey Yarımküre’ de yer alan tüm ılıman ülkelerde, 

özellikle ibreli ağaçlarda kök ve kök boğazında ve buradan gövde içlerine kadar ilerleyebilen 

çürüklüğe neden olan oldukça tahripkâr bir hastalık etmenidir. Ormancılık uygulamalarında, 

Heterobasidion zararı ağaç türlerinin değişimi ile (rotasyon), kimyasal ve biyolojik kütük 

uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Ancak, bu kontrol yöntemlerinin hiç biri 

patojene karşı tam koruma sağlamamaktadır. Bu bağlamda yeni sürdürülebilir alternatiflerin 

bulunması için acil bir ihtiyaç vardır. Bu ve bu gibi sorunlardan dolayı, farklı ve çok sayıda 

mikovirüs topluluğunu barındırdığı bilinen Heterobasidion türünün neden olduğu zararı en aza 

indirgeyerek hastalığı kontrol altına alabilmek için biyokontrol ajanı olarak mikovirüslerin 

hastalığa karşı kullanım olanaklarının araştırılması büyük önem arz etmektedir. HetRV3-an1 

virüsünün Heterobasidion izolatları arasında transfer edildiği ve laboratuvar koşullarında izolatların 

gelişimini yavaşlattığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu virüsün doğal olarak enfekteli kütük ve kök 

sistemlerinde bulunan Heterobasidion türlerinin kontrolünde etkili bir şekilde kullanılabilmesini, 

türlerin gelişimini yavaşlatmasını ve hastalığın yayılışını önlemesini umut edilmektedir. 

Bu çalışmada, Heterobasidion türlerinin gelişimini etkileyen mikovirüsler ile enfekteli donör 

izolatlardan virüssüz izolatlara virüs aktarımının başarılı olup olmayacağı araştırılmıştır. Bu 

amaçla, virüs aktarımı için, Abies cilicica, Abies bornmülleriana, Abies equitrojani kütüklerinden 

toplanan üreme organlarından elde edilen ve önceki çalışmalar sonucunda dsRNA partikülü 

içermeyen 20 adet H. abietinum ait izolatı kullanılmıştır. Virüs aktarımında kullanılan donör 
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izolatlar ise Finlandiya Ormancılık Araştırma Enstitüsünden temin edilmiştir. Virüs aktarımında 

2 adet donör izolat test edilmiştir. Virüs enfekteli donor izolat ile virüs içermeyen izolatlar 

içerisinde %2 Malt extract agar bulunan aynı petri kaplarına aralarında 1 cm mesafe olacak 

şekilde inokule edilip 3 ay 20°C’de inkube edilmiştir. İnkubasyon süresi sonunda, gelişen hiflerin 

uç kısmından ve koloniler arasındaki birleşim noktasından hifler alınarak MOS (Malt- Orange 

Serum Agar) ortamına aktarılmıştır. dsRNA aktarımının başarısı, spesifik primerler ile RT-PCR 

yapılarak belirlenmiştir.  

Denemeler sonunda, test edilen 20 H. abietinum izolatından 3 adedine dsRNA partikülü başarılı 

bir şekilde aktarılmış ve RT-PCR ile virüs varlığı kesinleştirilmiştir. Bunun yanı sıra virüs aktarımı 

gerçekleşen izolatların, MEA ortamındaki gelişimlerinde ciddi oradan yavaşlama gözlendiği tespit 

edilmiştir.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak, gelecekteki çalışmalarda, mikovirüs enfekteli izolatların doğal 

koşullardaki davranışı, gelişimi belirlenerek, biyolojik mücadelede Kestane kanserinde olduğu 

gibi kullanılabilme potansiyeli ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: dsRNA, donör izolat, annosum kök çürüklüğü  
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ÖZET 
 

Cyphonectria parasitica’nın neden olduğu Kestane Kanseri Hastalığı, ülkemizin %34 kestane üretim 

payı ile en önemli kestane üreticisi konumunda olan Aydın ili kestaneliklerini etkisi altına alarak 

son 15 yılda önemli sayıda kestane ağacının ölümüne neden olmuştur. Son derece tahripkar olan 

bu hastalık, mücadele yöntemlerinin sınırlı olması nedeniyle yörede etkili bir biçimde kontrol 

edilememektedir. Patojen etmenin hypovirülent ırklarının kullanıldığı biyolojik mücadele 

dünyada hastalığın kontrolünde en etkin mücadele yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Kestaneliklerde doğal olarak var olabilen bu hypovirülent ırklar virülent kanserlere bulaşarak 

onları ölümcül olmayan kanserlere dönüştürerek ağaçlarda iyileşmeye neden olmaktadır. Ancak 

bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda Aydın ilinde etkili bir hypovirulensliğe rastlanmamış ancak 

yörede Cryphonectria parasitica’nın populasyon yapısının, hipovirülent ırkların yapay bulaştırmaları 

ile yapılacak biyolojik mücadele için son derece uygun olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmanın 

amacı; Karadeniz ve Marmara bölgeleri ile diğer ülkelerden elde edilmiş C. parasitica’nın 

hypovirülent izolatlarının, Aydın ilinde kestane kanseri hastalığının biyolojik mücadelesinde 

kullanım olanaklarının araştırılmasıdır. Bu amaçla, daha önce hipovirülent izolatların rapor 

edildiği Karadeniz ve Marmara bölgelerinden 15 farklı ilden toplam 958 adet C. parasitica izolatı 

toplanmıştır. Gerçekleştirilen dsRNA analizleri ile bu izolatlardan 197’sinin dsRNA içerdiği 

saptanmış ve bunların hipovirülent olduğu belirlenmiştir. Bunun dışında, Türkiye’de sadece Ege 

Bölgesinde yaygın olarak bulunan EU-12/MAT-1 populasyonuna uygun hipovirülent izolatlar 

çalışmamızda bulunamaması nedeniyle bu gruptan 12 adet izolat Makedonya’dan ve 4 adet 

Yunanistan’dan temin edilmiştir. Toplam 210 hipovirülent izolat arasından Aydın ili için en 

uygun ve etkin hipovirülent izolatın seçilmesi amacıyla yürütülen bir dizi test (vc tip, mating tip, 

CHV-1 virüsünün alt tipleri, hipovirülenslik etki, sporulasyona etki, CHV-1 in dikey ve yatay 
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taşınım kapasite testleri) sonrasında 9 adet hipovirülent izolat arazi denemelerinde kullanılmak 

amacıyla seçilmiştir. Arazi çalışmaları için Aydın ilinde farklı ilçelerde dört üretici bahçesi 

belirlenmiş ve bu bahçelerde uygulama yapılacak kanserler numaralandırılarak izolasyon amacıyla 

kanserli doku örnekleri alınmıştır. Her bir örnekten izolasyon sonrası elde edilen C. parasitica 

izolatları saflaştırılmalarının ardından vc tip ve mating tip belirleme testlerine tabi tutulmuştur. 

Sonrasında izolatlar, vc tip ve mating tip yönünden uygun hipvorülent izolatlar ile kültür 

ortamında dönüştürme testleri ile hipovirülente dönüştürülmüştür. Dönüştürülmüş her bir izolat 

elde edildiği kansere geri inokule edilmiştir. İnokulasyonlarda kanserli dokunun 4 cm dış kısmına 

yaklaşık 7 cm aralıklarla 6 mm çapında oyuklar açılmış ve bu oyuklara hipovirülent izolatın misel 

içeren agar diskleri yerleştirilmiştir. İnokulasyon sonrası oyukların üzeri sırasıyla kestane kabuk 

diski ve aşı macunu ile kapatılmıştır. Dört bahçede, farklı vc tip ve mating gruplarından toplam 

120 kansere uygulama yapılmıştır. Uygulama yapılan ağaçlarda bir yıl içerisinde etkili bir 

iyileşmenin olduğu gözlemlenmiş olup Aydın ilinde kestane kanserinin biyolojik mücadelesi 

üzerine ümitvar sonuçlar elde edilmiştir. Uygulama yapılan ağaçlarda gözlemler bir yıl daha 

devam edecek olup çalışmanın kesin sonuçlarına bu süre sonunda ulaşılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kestane, Kestane Kanseri, Cryphonectria parasitica, hipovirülent ırklar, 
biyolojik mücadele 
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ÖZET 
 

Türkiye, gerek ceviz (Juglans regia L.) üretim alanları gerekse üretim miktarı bakımından Dünya’da 

dördüncü sırada yer almaktadır. Ancak üretimi tüketimini karşılayamamakta ve son yıllarda hızla 

yeni ceviz bahçeleri tesis edilmektedir. Artan yeni tesisler ve yaşanan iklim değişikleri ile farklı 

hastalık sorunları da görülmeye başlamıştır. Aydın ilinde 2017 yılı yaz aylarında yeni kurulan 

ceviz plantasyon ceviz bahçelerinde kuruma ve sürgün yanıklığı gibi sorunlar görülmüştür. 

Kuyucak, Bozdoğan, Sultanhisar ve Efeler ilçelerinden hastalıklı örnekler alınmıştır. Bu 

örneklerden elde edilen toplam 40 izolatın patojenisite çalışmaları Chandler çeşidine ait yaprak 

ve taze sürgünlerde yapılmıştır. Patojenisite çalışmasında kullanılan yaprak ve taze sürgünler 

sodyum hipoklorit (%2) ile yüzey dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra steril saf su ile yıkanmıştır. 

Patojenisitede kullanılacak izolatlar patates dekstroz agarda (PDA) 1 hafta geliştirilmiş, bu 

kültürlerin kenar kısımlarından alınan 5 mm çapındaki diskler alınarak yaprak ve sürgün üzerine 

ters çevrilerek yerleştirilmiştir. İnokulasyon öncesi disklerin konulacağı noktalara steril iğne ile 

yara açılmıştır. Kontrol için 5 mm’lik steril agar diski kullanılmıştır. Patojenisite çalışmaları 24±2 

°C’de 14 saat aydınlık/10 saat karanlık koşullarındaki iklim odasında yürütülmüş ve 7 gün sonra 

değerlendirilmiştir. Patojen olarak saptanan 10 izolatın tanılaması morfolojik yapılarının 

mikroskobik incelenmesi ve moleküler değerlendirmelerine göre yapılmıştır. Moleküler tanılama 

çalışmalarında DNA ekstraksiyonu yapıldıktan sonra ribosomal DNA internal transcribed spacer 

(ITS) bölgesi ve elongation faktör 1-alpha genlerine ait özgün primer çiftleri ile PCR’da 

çoğaltılan DNA’ların sekans analizleri yapılmıştır. Bu izolatlar gen bankasındaki veriler dikkate 

alınarak BLAST analizi sonrasında Botryosphaeriaceae üyesi Neofusicoccum parvum (7 adet), 

Neofusicoccum mediterraneum (2 adet) ve Botryosphaeria dothidea (1 adet) olarak tanılanmıştır. Elde 

edilen patojenler, ülkemizde cevizde ilk kayıt niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Botryosphaeriaceae, ceviz, sürgün, meyve, yaprak yanıklığı 
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ÖZET 
 

Dünya kestane üretiminin %3’ünü ülkemiz sağlamakta olup bu üretimin yaklaşık %33’ünü Aydın 

ili üretmektedir. Türkiye, yılda 60 bin ton kestane üretimi ile Avrupa'daki en büyük kestane 

üreticisi ülkedir. Kestane kanseri (Cryphonectria parasitica Murr. Bar.) Türkiye de dahil olmak üzere 

dünyanın birçok bölgesinde kestane varlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu hastalığın 

en etkili kontrolü doğal olarak veya yapay yollarla C. parasitica‘nın hipovirulent strain’lerinin 

hastalıklı kestaneliklere girişi ve yayılması ile gerçekleşmektedir. Cryphonectria hypovirus 1 (CHV-1), 

bir dsRNA virüsü olup kestane kanseri için doğal olarak oluşan bir biyolojik kontrol ajanıdır. 

Kestane kanseri hastalığında etkin bir kontrol sağlayacak olan hipovirülensliğin doğal olarak 

meydana gelmesi ve yaygınlaştırılması uzun bir zaman almaktadır. Aydın ilinde doğal 

hipovirülenslik bulunmaması nedeniyle, biyolojik kontrol, hipovirülensliğin bulunduğu diğer 

bölgelerden elde edilen C. parasitica'nın uygun hipovirülent ırklarının uygulanmasıyla başarılı 

olabilir.  Bu amacı gerçekleştirmek için; Karadeniz ve Marmara bölgelerinin farklı yerlerinden, 

hipovirülent belirtileri taşıyan kestane ağaçlarının gövdelerinden 1236 kabuk dokusu örneği 

alınmış ve 985 C. parasitica izolatı elde edilmiştir. Açık turuncu ve beyaz renkte miselyal gelişim 

gösteren 350 izolat belirlenmiştir. Bu 350 izolatın 197'sinde dsRNA profilleri belirlenmiştir. 

Hipovirulent izolatların özellikleri incelenerek Aydın ilinde kestane kanserinin mücadelesinde 

kullanılmaya uygun olup olmadıkları belirlenmiştir. DsRNA pozitif izolatlarından rastgele seçilen 

toplam 120 izolattan 110’u CHV-1 olarak RT-PCR yöntemiyle teşhis edilmiş ve DNA dizilimi 

için GATC Biotech'e gönderilmiştir. Gen dizilerinin alttipleri NCBI da Blast analizi ile 

belirlenmiştir. CHV-1'ler hem Karadeniz hem de Marmara Bölgelerinde belirlenmiştir. Bu 

izolatların 93'ü alttip I olarak tespit edilirken, 17 izolat alttip F2 olarak bulunmuşur. Alt tip I, 

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde Artvin ve Giresun hariç tüm illerde, F2 alt tipi ise Artvin, 
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Rize, Giresun, Bartın ve Bursa’da saptanmıştır. Avrupa’da alttip I en etkili ve yaygın 

hipovirulenlik gösteren alttip olarak bildirilmiş ve kestane kanserinin biyolojik kontrolünde 

önemli bir rol oynadığı kabul edilmiştir. Bu durum gözönünde bulundurulduğunda alttip I’nın 

Türkiye’de bu denli yaygın bulunması kestane kanseri ile biyolojik mücadelenin başarısı açısından 

önemlidir.  Bu çalışmada elde edilen alttip I izolatları Aydın’daki biyolojik mücadele uygulamaları 

için başarılı olma potansiyeline sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Kestane, Cryphonectria parasitica,  biyolojik mücadele, Cryphonectria hypovirus-1, 

alttip 

Bu çalışma TÜBİTAK / TOVAG-1140403 tarafından desteklenen projenin bir parçasıdır. 
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ÖZET 
 

Ormanlardan elde edilen odun esaslı ürünlerin ara tüketici konumundaki orman ürünleri 

endüstrisi işletmelerince tedarik edilmesi, depolanması ve nihai ürüne dönüştürülmesi süreci 

ürünlerde kalite düşüklüğüne neden olabilecek birçok faktör içermektedir. İklim ve çevre 

koşulları yanı sıra tomruğun yapısal özellikleri ile ilişkili olmak üzere bekleme süresine bağlı 

olarak oluşabilecek zararın boyutunu önemli düzeyde etkilemektedir.  Zararlar mekanik, 

biyolojik, kimyasal veya mantar esaslı olabilmektedir.  Saprofit mantarlar, kesilmiş veya işlenmiş 

masif malzemeye zarar verebilen en önemli zararlıların başında gelmektedir. Odunda çürüklük 

yoluyla tahribat yapan mantarların yanı sıra renk değişimine neden olarak önemli ekonomik 

kayıplara neden olan mantar türleri de doğada çokça yer almaktadır. Bu alanda en büyük tehdit 

unsuru, yoğun olarak Çam ve Melez, daha düşük oranda Ladin ve Göknar ve seyrek olarak 

Akçaağaç ve Ihlamur türlerinde mavi renklenmeye neden olan Ascomycetes sınıfında yer alan 

Ophiostoma cinsi mantarlardır. 

Mavi renklenme, tomrukların diri odun kısmında etkili olmakta ve elde edilen yarı mamul 

ürünlerin kullanım yerleri üzerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Zarara maruz kalmış 

tomruk bölümlerinin estetik nitelik değişimi nedeniyle nihai ürünlerin sürekli görünür 

kısımlarında kullanılamaması önemli ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Diğer yandan, 

mavi renklenmenin gelişmediği öz odunu kısımlarının renk karakteristikleri, genç yaşlarda oluşan 

öz odununun mekanik özelliklerinin düşük oluşu,  emprenye ve üst yüzey işlemleri başarı 

oranının düşük olması tomruğun endüstriyel kullanım alanlarını önemli ölçüde 

sınırlandırmaktadır.   

Bu çalışmanın amacı, küçük ve orta ölçekli işletme sınıfında yer alan tomruk işleyen orman 

ürünleri endüstrisi işletmelerinde, mavi renklenmeye maruz kalmış tomrukların işlenmesi 
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sürecinde yarı mamullerdeki estetik değişimi ve ekonomik zararı ortaya koymaktır. Çalışma, 

Gümüşhane ili kapsamında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletme sınıfında yer alan 9 

adet kereste üretim işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işletmelerde, mavi renklenmeye 

maruz kalmış tomrukların işlenerek kereste üretilmesi süreci incelenmiştir. Bu kapsamda, 

renklenmiş kereste kısımlarının uzaklaştırılmasına ilişkin makine ve işçi çalışma süreleri ile ürün 

kayıpları analiz edilmiştir.   

Çalışma sonucunda, mavi renklenmenin, zarara maruz kalmış diri odun alanının genişliğine bağlı 

olmak üzere hacmen %30’a ulaşan oranlarda estetik niteliklerin bozulmasına neden olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer yandan, tomruk işleyen küçük ve orta ölçekli orman ürünleri endüstrisi 

işletmelerinde, renklenmiş kısımların uzaklaştırılmasının ana ürün verimliliğini azalttığı, ilave 

işçilik ve enerji gerektirmesi dolayısıyla üretim kayıplarıyla birlikte maliyet artışlarına neden 

olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Tomruk, mavi renklenme, verimlilik, ekonomik kayıp 
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ÖZET 
 

Orman zararlıları ile mücadele (OZM) konularında Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde 

yürütülen işlerde mevsimsel açıdan faaliyetlere/işlere verilen önem ve bunlara ayrılan zaman 

yüzdesi bakımından oluşan farklılıklar bu makalede araştırılmıştır. 

OZM kapsamında gerçekleştirilen işler 14 başlıkta gruplandırılmıştır. Bunlar, 1) Koruma ve 

Orman Suçlarının Tespitine Yönelik Faaliyetler, 2) Adli Arama Faaliyetleri, 3) Müsadereli Orman 

Emvali, El Koyma ve Suç Aletlerine Yönelik İşler, 4) Otlatma faaliyetleri (planlama, izin ve 

koruma işleri), 5) Orman Kanununa Aykırı Eylemlerde Tazminat Hesaplaması, 6) Silah ve 

Mermi Teslimi, Temini, Kaybedilmesi vb. Faaliyetler, 7) Koruma Ekipleri ve Orman Muhafaza 

Memurları ile ilgili işler, 8) Zararlılarla Mekanik Mücadele Faaliyetleri, 9) Zararlılarla Biyolojik 

Mücadele Faaliyetleri, 10) Zararlılarla Kimyasal Mücadele Faaliyetleri, 11) Karantina Tedbirleri 

ve Uygulamalarının Yürütülmesini Sağlamaya yönelik işler, 12) Muhafaza Ormanlarının 

Ayrılması ve İdaresi İle İlgili İş ve İşllemler, 13) Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı 

(ICP) Kapsamındaki Faaliyetler, 14) Koruma ve OZM Konularındaki Eğitim Faaliyetleridir.  

Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları ile orman 

mühendislerinin tamamının mevsimsel olarak görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda, sonbahar mevsiminde yapılan anketleri 29 personel, Kış ve İlkbahar mevsimlerinde 

yapılan anketleri 31 personel, Yaz mevsiminde yapılan anketleri 32 personel cevaplandırmıştır. 

Mevsimsel bazda iş çeşitlerine atfedilen önem puanı ile her bir iş çeşidi için harcanan zaman 

yüzdesi anket formlarından elde edilmiştir. Anketlerde harcanan zaman yüzdesi her bir soru için 

%100 üzerinden değerlendirilmiştir. Her bir iş çeşidine verilen önem düzeyinin 

değerlendirilmesinde ise dokuz dereceli Likert ölçeğinden yararlanılmıştır.  
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Elde verilerin dağılım biçimi Kolmogrov-Smirnov testiyle, varyansı ise Levene testi ile 

değerlendirilmiştir. OZM faaliyetlerine verilen önem düzeyi ile harcanan zaman açısından, 

istatistikî anlamda farklılığın bulunup bulunmadığı, normal dağılım gösteren ve eşit varyansa 

sahip olan veriler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile normal dağılım göstermeyen veriler 

için ise Kruskal-Wallis H testi ile incelenmiştir. Farklılığın bulunması durumunda, hangi 

kademeler arasında farklığın bulunduğunu test etmek amacıyla t testi ve Mann-Whitney U 

testlerinden yararlanılmıştır.  

Anket sonuçları, mevsimsel bazda orman mühendisleri ve orman muhafaza memurları açısından 

değerlendirilmiştir. OZM kapsamında yürütülen 14 ormancılık faaliyeti genel olarak 

değerlendirildiğinde 8,3 puan ile koruma ve orman suçlarının tespitine yönelik faaliyetlere en 

fazla önem verilmektedir. İkinci sırada 7,5 puan müsadereli orman emvali, el koyma ve suç 

aletlerine yönelik işler; otlatma faaliyetleri ile koruma ekipleri ve orman muhafaza memurları ile 

ilgili işler yer almaktadır. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı (ICP) kapsamındaki 

faaliyetler (5,0) ise en az önem verilmektedir.  

OZM kapsamında yürütülen 14 ormancılık faaliyetine ayrılan zamanlar genel olarak 

değerlendirildiğinde en fazla zaman %17,7 ile koruma ve orman suçlarının tespitine yönelik 

faaliyetlere ayrılmaktadır. İkinci sırada %10,3 ile koruma ekipleri ve orman muhafaza memurları 

ile ilgili işler almaktadır. En az zaman ise karantina tedbirleri ve uygulamalarının yürütülmesini 

sağlamaya yönelik faaliyetlere (%3,5) ayrılmaktadır.  

Orman işletme şefleri ile orman muhafaza memurlarının ormancılık faaliyetlerine yönelik görev 

ve sorumluluklarının birbirinden farklı olması, faaliyetlere verilen önem ile ayrılan zaman 

düzeylerinin de birbirinden farklı olmasına neden olmaktadır. Bu durumda OZM kapsamında 

yürütülen faaliyetlerde görev tanımlarının yeniden yapılması, yetki devri, bazı işlerin yeniden 

değerlendirilmesi ve önemsiz olarak değerlendirilen bazı faaliyetlerin neden gerçekleştirildiğinin 

ilgili kesimlere yeniden aktarılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Orman zararlıları ile mücadele, orman işletme müdürlüğü, önem, zaman  
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ÖZET 
 

Günümüzde, orman işletme müdürlüklerinde yapılan veya yaptırılan işler; Yönetim işleri, 

Planlama işleri, Mali işler, Odun üretimi ve satış işleri, Odun dışı bitkisel orman ürünlerinin 

üretim ve satış işleri, Yol ve sanat yapılarının yapımı, tamir, bakım ve inşaat işleri, Fidanlık işleri, 

Ağaçlandırma ve gençleştirme işleri, Enerji ormanları tesisi, yeşil kuşak, kumul tespiti işleri, Özel 

ağaçlandırma, özel orman, hatıra ormanı işleri, Bakım ve rehabilitasyon işleri, Orman 

yangınlarıyla mücadele işleri, orman zararlıları ile mücadele işleri, Erozyon kontrolü, mera ıslahı, 

sel ve dere ıslahı işleri, Dinlenme ve rekreasyon amaçlı ormanın sosyal fonksiyonlarına ait işler, 

Kadastro ve sınırlandırma işleri, Korunan alanlara yönelik işler, Orman içi su ürünlerine yönelik 

işler, Av ve yaban hayatına yönelik işler, Eğitim ve tanıtım işleri, Halkla ilişkiler faaliyetleri gibi 

çeşitli başlıklarda toplanmaktadır. Bu başlıklardan da görüldüğü gibi, orman işletmelerinde, çok 

sayıda farklı nitelikte işler icra edilmektedir. Bu iş çeşitliliğine karşın orman mühendisleri meslek 

grubunun topluca yerine getirmeye çalıştıkları görev, temelde orman kaynaklarının yönetimidir. 

Bu makalede orman işletme müdürlüklerinde orman zararlıları ile mücadele kapsamında 

yürütülen iş çeşitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla da, Denizli Orman İşletme 

Müdürlüğü örnek çalışma alanı olarak alınmıştır.  

Orman zararlıları ile mücadele faaliyetleri ile ilgili mevzuat, gelen ve giden evrak kayıt defterleri, 

bürolarda tutulan defterler ile dosyalarda bulunan evraklar, büro ve arazide yürütülen iş çeşitleri 

listesi, listede işaretleme formları ile işlerin mevsimsel olarak değerlendirildiği anket formları bu 

araştırmada kullanılan materyallerdendir. 

Makalede araştırma yöntemi olarak i) İçerik Analizi Teknikleri, ii) İş Analizi Anket Formu, iii) 

Listede İşaretleme Tekniği ile iv) Görüşme Tekniğinden yararlanılmıştır.  

Denizli Orman işletme müdürlükleri için toplamda 2189 adet iş çeşidi saptanmış olup bunların 
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260 adedi orman zararlıları ile mücadele ile ilgilidir. Orman zararlıları ile mücadele kapsamında 

gerçekleştirilen iş çeşitlerinin 145 adedi büroda, 61 adedi arazide, 54 adedi ise hem büroda hem 

de arazide birlikte yürütülmektedir.  

Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde 17 farklı iş çeşidi için evrak düzenlenmektedir. Buna göre 

100’ü evrak üzerinde, 160’ı faaliyet olarak toplam 260 farklı iş çeşidine ulaşılmıştır. Denizli 

Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde, 2 adet belge; 19 adet cetvel; 7 adet defter; 1 adet dosya; 

5 adet eğitim; 1 adet toplantı; 4 adet fiyat (bedel); 4 adet form (fiş, kart, senet); 3 adet komisyon; 

1 adet kroki; 3 adet karar (olur, onay); 1 adet koleksiyon; 3 adet plan; 2 adet program; 2 adet 

proje; 15 adet rapor; 26 adet tutanak olmak üzere toplam 99 adet farklı evrakta işlem 

yapılmaktadır.  

Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde orman zararlıları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 

260 adet işler 19 farklı ilgi grubu ile birlikte yürütülmektedir. Buna göre OZM ile ilgili işlerin % 

73,5’i orman işletme şefi, % 23,8’i orman işletme müdürü, % 22,3’ü OZM Şube Müdürü, % 

18,5’i orman muhafaza memuru, % 16,5’i OZM şube müdürlüğü mühendisleri, % 5’i taşınır 

kayıt görevlisi, % 3,1’i kâtip, % 3,1’i orman işletme müdür yardımcısı, % 2,7’si orman bölge 

müdürü, % 0,8’i orman bölge müdür yardımcısı ve % 8,3’ü ise diğer kişi ve kurumlar (ormancılık 

bürosu, Savcılık, Valilik, Muhtar, Sayman, Şoför/İlgili Personel, Aza/Tanık, İlgili Vatandaş) ile 

birlikte yürütülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orman zararlıları ile mücadele, iş çeşitleri, içerik analizi, Orman İşletme 

Müdürlüğü  
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ÖZET 
 

Günümüz taşımacılığının gelişmesi insanların bazı böcek türlerini birçok yere taşıma sorununu 

ortaya çıkarmıştır. Bu böcekler genellikle yeni geldikleri ekosisteme uyum sağlayamamakta ve 

ölmektedirler. Böceklerin çok az bir kısmı ise yeni ekosistemlere uyum sağlayabilmekte, 

üremekte ve yayılmaktadır. Yeni orman alanlarına uyum sağlayan böcekler çok önemli bir tehdit 

kaynağı olabilmektedir. Yeni bir ekosisteme gelen yabancı istilacı böceğin gerçek zararını 

yapabilmesi için belli bir süre gerekmektedir. Bu dönemde böcek nüfus yoğunluğu artmakta ve 

zarar başlamaktadır. Çam zararlısı Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) adlı tohum zararlısı 

böcek yeni habitatlara kolaylıkla uyum sağlamakta ve yayılmaktadır. Böcek Kuzey Amerika’nın 

yerli türü olup 1999’da İtalya’ya girmiş, 10 yıl içinde hızla Avrupa’nın merkez, batı, güney ve 

kuzeyine yayılmıştır. 

Böcek genç gelişmekte olan kozalaklarda emerek zarar yaptığı için genç koneletlerin düşmesine 

neden olmakta, tohumdaki yağ ve proteini tamamen boşaltmakta, doğal koşullarda Pinus 

monticola’ya % 70-80, Pseudotsuga menziesii’ye % 50 zarar vermektedir. Böcek İtalya’da Pinus pinea 

(Fıstıkçamı) ağaçlandırma alanlarında yenilebilir tohumlar zararlısı listesine alınmıştır. Böcek 

yetiştirilmiş Antep fıstıklarında da zarar yapmakta, evlerde kışladıklarında gürültü kirliliği 

yapmaktadır. 

Böcek Kuzey Amerika’da yılda bir, Meksika’da üç generasyon vermektedir. Kuzey Amerika’da 

erginler kışladıktan sonra mayıs ortası-Haziran başı döneminde gelişen tohum ve taze çiçekle 

beslenmek için ibreli tür aramaktadır. Dişiler yumurtalarını iğne yaprakların üzerine iğne yaprağın 

ortasından başlayarak dibine doğru bırakmaktadır. Yumurtalar 10-15 gün içinde açılmakta ve 

larvalar çıkmaktadır. Birinci dönem nimfleri birkaç gün iğne yaprak ve gelişen kozalaklarla 

beslenmekte sonra ikinci dönem nimflerine dönüşmektedir. İkinci dönem nimfleri kozalaktaki 

olmamış tohumlara ulaşabilme kabiliyetindedir. Böceklerin canlı kalabilmeleri için tohumla 
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beslenmeleri şarttır. Sadece iğne yaprakla beslenmek hayatta kalmaları için yeterli değildir. Böcek 

tüm gelişimini 35-40 günde tamamlamakta toplam beş dönem geçirmektedir. Birinci generasyon 

erginleri Temmuz sonunda oluşmaktadır. Böcek tüm hayat safhalarında mevsim sonuna kadar 

kozalakla beslenmektedir. 

Böcek Türkiye’de ilk kez 2009’da İstanbul-Sarıyer ve Edirne’de, 2010’da Kırklareli’nde, 2012’de 

İzmir’de tespit edilmiştir. Böceğin varlığını belirlemek amacıyla Ağustos 2015’te Bergama-Kozak 

fıstıkçamı ormanları gözlenmiş böceğin ergin ve nimflerine rastlanmıştır. Böceğin varlığı 

bölgedeki tohum verimini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Böceğin bölgedeki biyolojisinin 

çalışılması böcekle etkili mücadelede çok faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Leptoglossus occidentalis, böcek zararı, Kozak  
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ÖZET 

 
Bal arısı (Apis mellifera L.) ekosistemlerde polinatör olarak en iyi bilinen ve en yaygın arı türü 

olmasına rağmen, tüm dünyada bugüne kadar tanımlanmış yaklaşık 16.000 arı türü 

bulunmaktadır. Çiçekli bitkilerin yaklaşık %80’ninin hayvanlar vasıtasıyla tozlaştığı 

düşünüldüğünde, orman dâhil tüm ekosistemlerde arıların varlığının önemi daha net 

anlaşılacaktır. Birçok ılıman orman ekosistemi üzerinde antropojenik baskı söz konusudur. 

Orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, orman yangınları ve su kaynaklarına yapılan 

müdahaleler gibi doğrudan veya dolaylı yolla meydana getirilen bu baskı, bitki birliklerinde 

bozulmalara, dolayısıyla orman fauna elemanlarında da değişimlere yol açmaktadır. Bitkiler ile 

arılar arasındaki mutualistik ilişki nedeniyle tahrip olmuş orman alanlarını iyileştirme 

çalışmalarında yabani arıların habitat ihtiyaçlarının da dikkate alınması, ekosistemin daha çabuk 

sağlığına kavuşmasını sağlayacaktır. Çünkü ılıman iklimlerde pek çok orman ağacı rüzgâr yardımı 

ile tozlaşabilirken, bu alanlardaki bazı yapraklı ağaç, çalı ve küçük ağaç türleri ile otsu çiçekli 

bitkilerin pek çoğu arıların yardımına ihtiyaç duyar. Bunlar arasında Castanea sativa Mill. (Anadolu 

kestanesi), Tilia spp. (Ihlamur), Acer spp. (Akçaağaç türleri), Liquidambar orientalis Mill. (Sığla), 

Laurus nobilis L. (Defne), Buxus sempervirens L. (Şimşir), Arbatus unedo L. (Kocayemiş), Arbutus 

anrdache L. (Sandal), Cerasus mahalep (L.) Miller (Mahlep), Rhus coriaria L.(Derici sumağı), Cotinus 

coggygria Scop. (Boyacı sumağı), Tamarix germanica L. (Ilgın), Sorbus aucuparia L. (Kuş üvezi), Erica 

arborea L. (Ağaç funda), Cercis siliquastrum L. (Erguvan), Lavandula spp. (Lavanta), Astragalus spp. 

(Geven) ve Althaea offinalis L. (Hatmi) sayılabilir. Yaban hayatı için besin ve korunma alanı 

anlamına gelen bu bitki türlerinin korunması ve varlığının sürdürülmesi, erozyonun önlenmesi 

için de büyük önem taşır. Tahrip olmuş bir ormandaki ağaçların daha iyi yenilenmesi ve ormanın 

biyolojik çeşitliliğinin korunmasını sağlayacak olan tozlaşmanın gerçekleşmesi, o ormanda yeterli 

sayı ve çeşitlilikte arı türünün bulunmasına bağlıdır. Bu nedenle, tozlaşma hizmetlerinin 

devamlılığı için yüksek yoğunluk ve tür çeşitliliğinin koruması gereklidir. Bu da ancak yabani 

arılar için uygun birbiri ile bağlantılı yarı doğal alanların oluşturulması ve doğal alanların 

korunması ile mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Polinasyon, polinatör, yapraklı ağaçlar, otsu çiçekli bitkiler 
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ÖZET 
 

Uluslararası ticaret birçok böcek türünün bir yerden başka bir ülkeye taşınmasında önemli rol 

oynamaktadır. İthal edilen süs bitkileri yoluyla taşınabilen zararlılardan birisi de turunçgil uzun 

antenli böceği Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) olup, Ülkemizde 

Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin Ek-1B ithale mani teşkil eden organizmalar listesinde yer 

almaktadır. Bu tür, bitkinin odun dokusu içerisinde yumurta, larva, pupa dönemlerinde 

taşınabilmektedir. Dişiler genellikle ağacın gövdesinin topraktan 60 cm yükseklikteki yüzeyine ya 

da dışarıda kalmış kök bölümlerindeki kabuklar üzerinde ovipozitorü ile T biçiminde yarıklar 

açarak bu yarıkların her birine bir adet yumurta bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan larva öncelikle 

kambiyum tabakası ile beslenmekte ve zaman içinde ağaçların odun dokusu içine girerek 

beslendiği alanda pupa olmaktadır. Kışı larva nadiren de pupa döneminde geçirmektedir. 

Zararlının erginleri doğada mayıs ve ekim ayları arasındaki dönemde bulunmaktadır. Anoplophora 

cinsine giren türlerin larvaları konukçusu oldukları ağaçların odun dokusunda beslenerek galeri 

açmak suretiyle zararlı olurlar. Meydana getirdikleri zarar ağacın ölümüne yol açmakta ve odunun 

kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Erginleri ise ağaçların ince dalları ve kabuklarını 

yiyerek zarar oluşturmaktadır. Zararlının yumurta, larva ve pupa dönemleri ağacın gövdesi 

içerisinde bulunduğundan varlığının dışarıdan tespit edilmesi oldukça zordur. Ancak, ağacın 

gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu 1-1,5 cm çapındaki çıkış deliklerinin ya da 

erginlerin görülmesi ile zararlının varlığı tespit edilebilmektedir. Sürgünlerde beslenme 

belirtilerinin ve gövdede talaş artıklarının görülmesi de zararlının varlığına işaret olabilmektedir. 

Zarar belirtilerinin çoğu ağacın yerden 1,5 m yüksekliği civarında görülmektedir. Ergin çıkış 

delikleri görüldüğünde ise mücadele için geç kalınmış olmaktadır. Bu nedenle zararlının 

yayılışının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için kimyasal mücadele ve eradikasyon 

çalışmalarının zamanında yapılması gerekmektedir. Eradikasyon işlemi erginlerin uçuş periyodu 

döneminde yürütülüyor ise (Avrupa’da 1 Nisan– 31 Ekim tarihleri arasında) işaretli ağaçlar 
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kesilerek acele olarak biçilmiş odun haline getirilmektedir. Eğer eradikasyon işlemi erginlerin 

uçuş periyodu dışındaki dönemde yapılıyor ise (Avrupa’da 1 Kasım- 31 Mart) işaretlenerek 

kesilen ağaçlar, bir dahaki uçuş periyodundan önce işlem (işleme, yakma) görecek şekilde bulaşık 

alan dışına çıkarılarak gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu çalışmada turunçgil uzun antenli böceği 

A. chinensis’in kısa biyolojisi, konukçuları, zarar şekli, mücadelesi ve eradikasyonu konusunda 

ülkemizde ve dünyada yürütülen çalışmalar ile alınması gereken karantina önlemleri hakkında 

bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anoplophora chinensis, bitki karantinası, mücadele, eradikasyon 
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ÖZET 
 

Dünya üzerinde yaşayan canlı grupları içinde böcekler önemli bir yer tutmakta ve tür çeşitliliği 

bakımından büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Doğal yaşam alanlarında denge içinde bulunan bu 

türler ticaret, taşımacılık, turizm ve seyahat yolu ile yeni yaşam alanlarına ulaşmaktadırlar. Hızlı 

büyüme ve gelişme, yüksek yayılma kabiliyeti, değişken çevre koşullarına uyum yetenekleri, tek 

bir konukçuya bağlı kalmama, taşındıkları alanlarda doğal düşmanlarının bulunmaması gibi 

nedenlerden dolayı kısa süre içinde yeni ortamlarında önemli sorunlara sebep olabilmektedirler. 

İstilacılar olarak adlandırılan bu türler ekolojik etkilerinin yanında genetik kirliliğe, ekonomik 

kayıplara ve sağlık problemlerine neden olmaktadır. Türkiye’de son yıllarda artan ithalat ile doğal 

böcek türleri dışındaki türler sıklıkta fauna içerisine katılmaktadır. Bunlar içinde Leptoglossus 

occidentalis, Cydalima perspectalis, Dryocosmus kuriphilus önemli türler olarak sayılabilir. 12 Haziran 

2014’te Türkiye’deki varlığı tespit edilen Anoplophora chinensis (Forster, 1771) ise sağlıklı ağaç 

ölümlerine sebep olan türlerden biridir. 2014-2016 yılları arasında tarafımızdan yapılan bir 

çalışmada bu türün Türkiye’de Fagus orientalis (Doğu Kayını) için önemli bir zararlı olabileceği 

vurgulanmıştır. Bu araştırmanın devamı niteliğinde olan çalışma Haziran 2016 - Haziran 2017 

arasında yürütülmüştür. Araziden getirilen ergin A. chinensis örnekleri (4 ♀ - 3♂) kapalı kafes 

içerisine konulmuştur. Burada Acer negundo (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç) yaprakları ile 

beslenmeleri sağlanmıştır. Daha sonra bir tarafı parafinlenerek strecth filmle kapatılan diğer 

tarafı kum içerisine batırılan Tilia tomentosa (Gümüşi Ihlamur) ve Carpinus betulus (Adi Gürgen) 

kütükleri kafes içerisine yerleştirilmiştir. Nemi sağlamak için kum ve kütükler iki günde bir 

ıslatılmıştır. Dişi bireyler T. tomentosa’ya 11 yumurta ve C. betulus’a 2 yumurta bırakmışlardır. 

Gelişmeyi ancak Tilia tomentosa’da bir yumurta tamamlamıştır. Dişilerin yumurta bırakmak içi 

ağırlıklı olarak T. tomentosa’yı tercih etme nedenin bu ağacın odun dokusunun larva gelişimine 

uygun yumuşak yapısı olduğu düşünülmektedir. Yumurtaların gelişip ergin hale gelememesi ise 

kütüklerin doğal neminin laboratuvar koşullarında tam olarak sağlanamamasına bağlanmaktadır. 
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A. chinensis doğal yayılış alanında yapraklı türleri tercih etmektedir. Özellikle Citrus cinsine bağlı 

türler (Turunç, Limon, Mandalina gibi) öncelikli tercihidir. Bunların yanında Acer spp., Aesculus 

hippocastanum, Cornus spp.,Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Ficus spp., 

Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Mallotus spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., 

Pyrus spp., Salix spp., Rosa spp. ve Ulmus spp.’de tercih edebileceği diğer bitkilerdir. Bu 

araştırmada potansiyel olarak T. tomentosa (Gümüşi Ihlamur)’nın da bir konukçu olabileceği 

görülmüştür. A. chinensis bugüne kadar İstanbul, Bartın, Trabzon ve Antalya’da tespit edilmiştir. 

Bu türün konukçusu olan bitkiler Türkiye’nin doğal türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle 

yapraklı ormanların yayılış gösterdiği alanlarda sürekli gözlem ve inceleme yapılması, tespit 

edilmesi durumunda mücadele yöntemlerinin bir an önce uygulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anoplophora chinensis, Tilia tomentosa, istilacı 
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ÖZET 
 

Orman, çoğunluğu ağaçlardan oluşan ve içinde birçok mikroorganizma, bitki ve hayvan 

populasyonlarının bulunduğu yaşam alanıdır. Ormanlar, büyük bir böcek çeşitliliğini ve bu 

böceklerin doğal düşmanlarını içermektedir. Biyolojik mücadelede kullanılan doğal düşmanlar, 

genel olarak parazitoitler, predatörler, entomopatojenler ve antogonistler olarak sayılabilir. 

Dengeli orman ekosistemlerinde, doğal düşmanlar herbivore arhropodların %90'ından fazlasını 

baskı altında tutabilmektedir. Sürdürülebilir bitkisel üretim yapmak ve uzun süreli çevreyi 

yönetmek için, yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımlardan biri, bitkisel üretim ve 

ormancılık uygulamalarını kapsayan polikültür üretim sistemi uygulamaktır. Yerli veya endemik 

doğal düşmanların korunması ve geliştirilmesi diğer bir yöntemdir. Biyolojik mücadelenin önemli 

ve en temel uygulaması olan yerli veya endemik doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi, 

sürdürülebilir tarımda önemli bir yere sahiptir. Doğal düşmanların korunması ve arttırılmasında, 

tarım ürünlerinin kenarlardaki bitki türleri ve alternatif konukçular oldukça önemlidir. Bilinçsiz 

tarım, kentleşme ve diğer uygulamalar, zararlı böceklerin doğal düşmanlarına uzun vadeli yaşam 

alanı sağlayan ekosistemlerin çoğunu istikrarsızlaştırmıştır. Ormanlık alanlar, doğal düşmanlara, 

olumsuz hava koşullarından korunma, konukçu, besin arama, üreme ve hareket alanı sağlarlar. 

Bu sistemlerin düzgün bir şekilde yönetilmesi, doğal düşman popülasyonlarının, özellikle de her 

iki ekosistemde de ortak olan türlerin, uzun süreli canlı kalmalarını ve sürdürülebilirliklerini 

artırabilir. Yapısal ve kültürel çeşitlilik olarak, ağaçlar ve diğer uzun boylu bitki örtüleri, 

örümcekler ve kuşların ihtiyaç duyduğu yapıyı sağlayabilir. Çiçekli çalılar, otlar ve yıllık ve çok 

yıllık bitkiler, çiçek nektarı ve polen ile beslenen parazitoit ve predatörler için gıda sağlayabilir. 

Uygun bitki örtüsünün bulunması durumunda parazitoit ve predatörler bu alanları kışlama alanı 

olarak kullanılabilirler. Bir tarlanın veya ağaçların etrafının temizlenmesi, ürünün canlılığını 

artırabilir, ancak kuşların, küçük memelilerin, örümceklerin veya barınak için bitki örtüsünü 

kullanan böceklerin yaşam sürelerini azaltabilir. Tarım alanında bulunan böceklerin 

çevrelerindeki bitkilerden etkilendikleri buna göre popülasyonlarının artıp veya azalabildikleri 
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yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda buğdayın yetişme sezonunda, 

orman kenarında predatör syrphid yoğunluğu 25 m uzaklıktaki mesafede, 525 m mesafe 

uzaklıktaki orman kenarından daha fazla olarak belirlenmiştir. Bu durum incelendiğinde orman 

alanında bulunan syrphidlerin buğdayda zararlı afitlerin predatörleri olduğu ve buğday tarlasında 

afit artınca bu alanlarda predatör sayısının azaldığı belirlenmiştir. Yumurta parazitoiti Trissolcus 

türlerinin, hububat alanlarının çevresinde ağaçlık alanlar olduğunda, süne mücadelesinde daha 

etkili olduğu görülmüştür.  Parazitoit erginlerinin, besin olarak ballı maddelere ihtiyaç duyması, 

dut, iğde, söğüt, kavak, gibi ağaç kabukları altında kışlaması ve kötü hava koşullarından 

korunmak için buğday alanlarından ağaçlık alanlara sürekli bir haraketliliğin olduğu ve ağaçlık 

alanlarda popülasyonun arttığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Doğal düşmanların korunması 

ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, bu etmenlere uygun yaşam alanlarının oluşturulması ve 

alternatif konukçuların bulunması ile bitkisel üretim ve orman alanlarındaki zararlılarla biyolojik 

mücadele çalışmalarının başarısı artırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Orman, bitkisel üretim, parazitoit, predatör  
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ÖZET 
 

Kestanenin en önemli zararlılarından biri olan kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 

1951 (Hymenoptera: Cynipidae), ülkemizde ilk kez Yalova ve Bursa’da 2014’ün Nisan ayında 

tespit edilmiştir. Partenogenetik üreme stratetijisi nedeniyle kestane gal arısı populasyonları 

oldukça hızlı bir şekilde büyümekte ve kestane verimini belirgin ölçüde düşürmektedir. Yapılan 

gözlemlerde, zararlının ülkemize ilk girişinden (muhtemelen ilk kayıttan 5-6 sene önce) ilk 

kaydının yapıldığı zaman kadar geçen sürede kestane veriminin sıfıra düştüğü alanlar tespit 

edilmiştir. Bu nedenle kestane gal arısına karşı önlemler almak ve mücadele çalışmalarına 

başlamak zaruri hale gelmiştir. 

Kestane gal arısına karşı bilenen en etkili mücadele yöntemi türe özgü bir larva parazitoidi olan 

Torymus sinensis Kamijo, 1982 (Hymenoptera: Torymidae) kullanılarak yapılan klasik biyolojik 

mücadeledir. Bununla birlikte zararlının yayılış gösterdiği bölgelerde yaşayan ve ülke genelinde 

kestane üretiminden gelir elde eden halkın konu ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi de karantina 

tedbirlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi ve mücadele çalışmalarının başarısı açısından 

büyük önem taşımaktadır. Burada sunulan çalışmada kestane gal arısının yayılışının takibi, 

biyolojik mücadelesi ve halkın konu ile ilgili bilgilendirilmesi başlıkları altında yapılanlar 

anlatılmaktadır. 

2017 senesine kadar yürütülen izleme çalışmalarında, zararlının alanını hızlı bir şekilde genişlettiği 

ve neredeyse tüm Marmara Bölgesi’ne yayıldığı tespit edilmiştir. Önceki senelerde, ilk bulaşma 

merkezinin yakınlarındaki hafif sayılabilecek zarar oranlarının ise hızlıca yükseldiği görülmüştür. 

Zararlının şimdiye kadarki yayılma hızına bakılarak (~20km/yıl), Karadeniz ve Ege Bölgesi’ndeki 

kestanelerin de çok yakın bir gelecekte zararlının işgaline uğrayacağı tahmin edilmektedir. 

Zararlının ülkemizdeki ilk kaydından sonra Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla 

Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2015 senesinde Yalova’da bir T. sinensis üretim laboratuvarı 
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kurulmuş ve ilk mücadele çalışmalarına aynı yıl İtalya’nın Padova şehrinden getirilen T. sinensis 

erginleri ile başlanmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında Bursa ve Yalova’daki ormanlarda toplam 12.000 

ergin parazitoit salınmıştır. 2017’de yapılan incelemelerde T. sinensis’in bölge ormanlarında 

başarılı bir şekilde yerleştiği tespit edilmiştir. 2018 Aralık ayında görece yüksek seyreden 

sıcaklıklar, T. sinensis erginlerinin erken çıkmasına neden olmuş ve doğadan toplanan kuru 

gallerden yaklaşık 600 adet ergin T. sinensis çıkışı gerçekleşmiştir. Bu rakam T. sinensis’in başarılı 

bir şekilde yerleştiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte 2018’de normalin üstündeki kış 

sıcaklıklarının T. sinensis’in populasyon büyümesine sekte vurması ihtimali bulunmaktadır. Bu 

nedenle 2018 kışına kadar mücadelenin ilk olumlu sonuçlarının 4-5 sene içerisinde alınacağı 

tahmin edilmişken, iklimdeki söz konusu sapmadan ötürü bu sürenin 7-8 yıla çıkacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus, klasik biyolojik mücadele, Torymus 

sinensis 
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ÖZET 
 

Kuşlar yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken özellikle de uçarken fazla enerjiye ihtiyaç duymakta ve 

bu ihtiyaçlarını sabahları ve akşama doğru yoğun olmak üzere tüm gün boyunca beslenerek 

karşılamaktadırlar. Kuş türlerinin besin ihtiyaçları mevsimsel isteğe bağlı olarak değişmekle 

birlikte böcekçil kuşlar böcek bulabildikleri sürece, tohumla beslenenler ise üreme dönemlerinde 

böceklerle beslenirler. Böceklerin çeşitli yaşam evreleri (yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri) 

kuşlar için besin kaynağıdır. 

Tüm kuşların yavruları çok oburdur. Yavru kuşlar çok çabuk büyümekte, iki hafta içinde 

tüylenerek uçacak duruma gelmektedirler. Yuvayı terk etmeden bir gün önce yavruların ağırlığı 

analarınki kadar ve hatta biraz fazla olmaktadır. Örneğin iki günlük bir Turdus sp. (Ardıç kuşu) 

yavrusu sabah 9,5 g ağırlığında iken bir günde 17,8 g besin alarak akşama kadar 15,8 g ağırlığa 

ulaşmaktadır. Lepidoptera larvaları kuşların yuva diyetleri üzerinde belirleyicidir. Tırtılların bol 

bulunduğu kısa periyot kuşların üreme dönemleri üzerinde baskılayıcı bir rol oynar ve kuşlar 

üreme dönemlerini bu periyota denk getirecek şekilde ayarlamak durumunda kalırlar. Tırtıl 

fenolojisi örneğin Cyanistes caeruleus (Mavi baştankara) veya Parus major (Büyük baştankara) gibi 

birçok küçük orman kuşunun üremesi için en uygun zamanın belirleyicisidir. Yapraklı 

ormanlarda önemli zararlılarından Lymantria dispar (Sünger örücüsü)’ın tırtılları bu kuşların 

diyetinde önemli bir yer tutmaktadır.  

Güneybatı Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakındoğu’nun iğne yapraklı ormanlarının önemli 

zararlılarından Thaumetopoea pityocampa ve T. wilkinsoni (Çamkese böceği) ülkemizde bulunan 6 kuş 

türünün besin kaynağını oluşturmaktadır. Clamator glandarius (Tepeli guguk) ve Cuculus canorus 

(Guguk) bahar aylarında son gömlek tırtıllarıyla, Upupa epops (İbibik) ilkbahar ve yaz aylarında 

pupalarıyla, Caprimulgus europaeus (Çobanaldatan) yaz aylarında kelebekleriyle, P. major 

yumurtaları, son gömlek tırtılları ve erginleriyle ve Periparus ater (Çam baştankarası) yaz sonu-güz 

başında yumurta ve ilk dönem tırtılları ile beslenirler. 
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Belgrad Ormanı’nda 65 böcekçil kuş türü belirlenirken Bartın’da 50 böcekçil kuş türü tespit 

edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalar böcekçil kuş türlerinin tespiti ile sınırlı kalmış, bunların 

ormanlarımızdaki besin tercihleri, zararlı populasyonları üzerindeki etkileri ve bu zararlılara karşı 

biyolojik mücadelede kullanım olanakları üzerinde kullanışlı çalışmalar yapılmamıştır. Gelecekte 

bu eksikliğin giderilmesi önem taşımaktadır.  

Günümüzde sanayileşme, şehirleşme, tarımsal uygulamalar, ormancılık faaliyetleri, monokültür 

ekimler ve ağaçlandırmalar nedeniyle doğal alanlarının azalması kuşların yuva alanları bulmasını 

zorlaştırmaktadır. Tarımsal uygulamalar çerçevesinde özellikle pestisit kullanımı besin zincirinde 

önemli olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. Kullanılan kimyasal ilaçlar zararlı ve faydalı 

böcekleri doğrudan öldürürken bu böceklerle geçinen kuşları ve diğer yaban hayvanlarını da 

zehirlemektedir. Yaban hayatı alanları içerisinde tarım alanlarında yaşayan hayvanlar en olumsuz 

etkilenenlerdir. Son yıllarda Avrupa’da yapılan araştırmalar, böceklerdeki azalmanın bu 

böceklerle beslenen kuşların da doğrudan azalmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. 

Zararlı böceklerle biyolojik mücadele kapsamında avcı kuşların yerel populasyonlarını 

geliştirmekte yapay yuva kutuları asılması Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1972 yılından beri 

kullanılmaktadır. Ancak kuşların bu yuvalardan ne kadar yararlandığı ile ilgili çok az çalışma 

bulunmaktadır. Bu yuvalar düzenli olarak denetlenmeli ve gerekirse kuşların kullanımına daha 

uygun yuvalar tasarlanmalıdır.  

Bu çalışma ülkemizin kuş varlığı, bunlar içerisindeki böcekçil kuşların yeri, biyolojik mücadelede 

kuşların önemi ve farklı habitatlardaki kuşların böcek populasyonları üzerine etkileri derlenerek 

hazırlanmıştır. 
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ÖZET 
 

Çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams.) kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarında zarar 

yapan önemli böceklerden birisidir. Genellikle Akdeniz Bölgesinde zarar yapan çam kese böceği 

sadece kızılçamda dediği, zaman zaman sedir ve karaçam gibi diğer ibrelilerde de zarar 

yapabilmektedir. Ormanları işletmekle görevli olan Orman Genel Müdürlüğü çam kese böceği ile 

yapacağı mücadeleye ilişkin politikayı etkin bir şekilde belirleyebilmesi için böceğin ağaçların 

büyümesi üzerinde olan etkisinin şiddetini bilmeye ihtiyacı vardır. Diğer yandan böcek zararı 

ağaçların büyümesi üzerinde sadece cari yılda değil, daha sonraki yıllarda da etkili olabilmektedir. 

Yine, zararın etkisi böcek zararının sadece bir yıl veya devam eden yıllarda da olup olmasına göre 

önemli ölçüde değişebilmektedir. Bu çalışma çam kese böceğinin kızılçam büyümesi üzerine cari 

yıldaki ve yılları aşan etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, Antalya yakınında üç değişik 

deneme alanında 5 yıl boyunca yürütülmüştür. Böcek zararı sonucu %40 ve üzeri oranda yaprak 

kaybına uğrayan ağaçlar işaretlenerek izlenmiş, çap ve hacim büyümesi bakımından kontrol 

ağaçlarına kıyasla gördüğü zarar ölçülmüştür. Çalışma tek ağaç bazında yapılmış ve böcek zararı 

dışındaki büyümeyi etkileyen faktörler (bonitet, çap, büyüme alanı vb.) sabit tutulmuştur. 

Sonuçlar çam kese böceği zararına uğrayan ağaçların kontrol ağaçlarına kıyasla, deneme 

alanlarına göre değişmekle birlikte çap büyümesinde %35-%55 oranlarında, hacim büyümesinde 

ise %17-%44 oranlarında kayba uğradığını göstermiştir. Ayrıca böcek zararının cari yılı aşan 

etkilere sahip olduğu, yine takip eden yıllarda böcek zararının tekrarlanması durumuna göre 

artım kayıplarının önemli ölçüde değiştiği ortaya konmuştur. Sadece bir yıl zarar gören ağaçlarda 

etki biryıldan fazla sürmekle birlikte zararın etkisinin kısa bir süre içinde kaybolarak artımın 

kontrol ağaçlarınkini yakalayabildiği, üst üste birden fazla yıl zarar gören ağaçların ise büyüme 

bakımından toparlayabilmelerinin daha uzun sürdüğü ortaya konmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Pinus brutia, Çam keseböceği, Thaumetopoea wilkinsoni, ibre kaybı, 
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ÖZET 

 
Türkiye’de doğal yetişen ve kültüre alınan kestaneden yüz yıllardır faydalanılmaktadır. Bu 

yararlanma biçimi, özellikle odunu, meyvesi ve bal üretimi ile birlikte kırsal kesimde ekonomik 

açıdan alternatif geçim kaynakları sunmaktadır. Türkiye, kestane meyve üretiminde önde gelen 

ülkelerden biri olarak görülmekle birlikte son dönemde hastalık ve zararlılar başta olmak üzere 

çeşitli sorunlarla mücadele etmektedir. Kestane ağaçlarının büyük çoğunluğu genetik çeşitliliğinin 

en yüksek olduğu ormanlık bölgelerde bulunduğundan, söz konusu ormanlardan yararlanma 

konusunda ilgi grupları ile orman kaynakları yönetimi arasında anlaşmazlıkların ortaya çıktığı 

görülmektedir. İki ya da daha fazla ilgi grubu arasında çeşitli nedenlerin etkisinde ortaya çıkan 

anlaşmazlıklar “çatışma” olarak nitelendirilmektedir. Kestaneden faydalanan paydaşlar, kaynağın 

yönetimi ve kullanımı ile ilgili olarak genellikle farklı değerlere ve önceliklere sahiptir. Her ne 

kadar orman kaynakları yönetimi pek çok açıdan çatışma yönetiminin bir parçası olarak kabul 

edilse de, çatışma alanlarının varlığı, etkin kaynak yönetimini gerçekleştirme ve sürdürülebilir 

geçim kaynakları yaratma amaçlarına ulaşmada güçlükler çıkarmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de kestaneden yararlanan ilgi grupları ile orman kaynakları yönetimi 

arasındaki çatışma türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin Doğu 

Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerindeki on ilinde ilgi grupları ile yüz yüze 

görüşme yapılarak disiplinler arası bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, 

kestaneden faydalanan çeşitli ilgi gruplarının zorluk olarak algıladıkları çatışmalara ilişkin görüş 

ve düşünceleri belirlenmiştir. Türkiye genelinde ilgi grupları ile gerçekleştirilen görüşmelerden 

tespit edilen çatışma türleri dört öbekte toplanmaktadır. Bunlar; mülkiyet, tarife bedeli, hastalık 

ve zararlılara karşı silvikültürel mücadele ile doğal kestaneliklerin aşılanmasına yönelik taleplerdir. 
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Bu kapsamda, devlete ait alanlarda mülkiyet sorunları ve geleneksel kullanımın sürdürülebilirliği, 

bu alanlarda hastalık ve zararlılara karşı mücadelenin nasıl ve kimin tarafından yapılması 

gerektiği, toplayıcıların tarife bedeli ödeme konusundaki tutumları, doğal kestaneliklerin 

aşılanmasının orman sağlığı açısından nasıl sonuçlar doğurabileceği konuları orman kaynakları 

yönetiminin üzerinde durması gereken alt başlıklar olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de kestane 

hastalıklarının giderek yayılması ve şiddetinin artması, iklim değişikliği, kırsal alanlarda yaşanan 

demografik değişim vb. gelişmeler, orman kaynakları yönetiminin tespit edilen çatışma türlerinin 

çözümüne yönelik bir yönetim anlayışına kavuşmasını gerekli kılmaktadır. 
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ÖZET 
 

Ormancılık uygulamalarının hayvan popülasyonları üzerinde önemli etkilerinin olabildiği 

bilinmektedir. Özellikle kuşlar, memeliler ve böcekler üzerinde büyük bir etkisinin olduğu 

bilinmesine rağmen, orman ekosistemlerinde, ölü ve çürümekte ağaçlara, yakın zamanlara kadar 

gereken önem verilmemiştir. Bu hayvanlar odunsu enkazı sığınma, avlanma, dinlenme ve üreme 

için kullanabilmektedir. Odun yiyici böcekler, ölmüş ya da ölmekte olan ağaçlardaki faunanın 

büyük bir bölümünü temsil ederler. Yaşadıkları ağaçlardan beslenirler, omurgalı ve omurgasızlara 

besin olurlar ve bu habitatı sonraki kullanıcıların yararlanmasına uygun halde değiştirirler. 

Mantarlar da odunun belirli böcekler tarafından kullanılmasında anahtar rol oynarlar ve odun 

yiyici böceklerin beslenme ekolojilerini desteklerler. Bir ağaç öldüğünde ekolojik rolünün sadece 

bir parçasını tamamlamış olur. Ölü ağaç, yetişme yerindeki ekolojik süreci ve tür bileşimini 

bundan sonra da etkilemeye devam eder. Bir ormandaki yıllık ortalama ölü odun miktarı çeşitli 

etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Doğal ormanlarda ölü odunsu enkazın hacmi, yetişme 

ortamı verimliliği, ölü odunun ayrışma hızı ve ağaç türü karışımına bağlı olmaktadır. Değişik ağaç 

türleri farklı ölüm biçimlerine, bu nedenle de farklı enkaz oluşturma özelliklerine sahiptir. 

Çamlar, çoğunlukla dikili halde ve gövdede uzun süre kalan kırık dallar oluşturarak ölürken, kök 

sökülmesi ve gövde kırılması ile ölme ladine özgü bir durumdur. Doğal koşulların denge içinde 

olduğu durumların dışında böcek salgınları, orman yangınları ve fırtına devirmesi ya da kırması 

sonunda ölü odun hacminde çok büyük artışlar meydana gelmektedir. Ladin ormanlarımızda 

Dendroctous micans’ın zararından dolayı son 20-30 yıl içinde 6.96 milyon m3 ağacın kesildiği 

hesaplanmıştır.  

Hatila Vadisi Milli park sahası içerisinde 1999 ve 2000 yıllarında meydana gelen 20.000 m3’lük 

fırtına devriğinden sonra izleyen yıllarda böcek zararı nedeniyle kurumalar başlamıştır. En yüksek 

miktardaki kuruma 2004 yılında 52.800 m3 ladin ağacının kurumasıyla gerçekleşmiştir. İzleyen üç 

yılda böcek zararından kaynaklanan kurumalar 25.000 m3’ün üzerinde kalmış ve daha sonraki 
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yıllarda 12.925 m3 ve 3.793 m3 olmuştur. 2003-2009 yılları arasında milli park sahası içerisinde 

7.476 hektarlık alanda böcek zararı nedeniyle kuruyan 260.012 m3 ladin ağacı kesilerek alandan 

çıkarılmıştır. Böcek zararın görüldüğü alanlara 2.481 adet avcı böcek salınmıştır. 2015-2017 yılları 

arasında meydana gelen yaklaşık 15.000 m3 ve üzerindeki devrikler izleyen yıllarda, 2000’li yılların 

başında alanda görülen durumun tekrarlanabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. Nitekim 2017 

yılında milli park sahasında böcek zararı nedeniyle kuruyan 1.205 m3 ladin ağacı kesilmiştir. 

Geçmişteki kayıtlar kuruyan ağaç sayısının artabileceğini göstermektedir.  

Federal Orman Envanteri verilerine göre Almanya’da 2002 ile 2012 yılları arasında her yıl 

ortalama 75.7 milyon m3 odun üretimi gerçekleşmiştir. Ülke ormanlarındaki yıllık ağaç serveti 

artımı yaklaşık 121.9 milyon m3/yıldır. Kabuk ve üretim kaybı 20.2 milyon m3 olarak 

hesaplanmakta ve yaklaşık 10.4 milyon m3 odun serveti ise ekolojik amaçlarla ölü ağaç olarak 

ormanda bırakılmaktadır. Yıllık artımın geriye kalan 15.3 milyon m3’ü ise her yıl ağaç servetine 

eklenmektedir. Bu veriler, ülkemizde özellikle milli park alanlarındaki ormanlarda kuruyan 

ağaçların önemli bir bölümünün ekolojik amaçlarla ölü ağaç olarak ormanda bırakılabileceğini 

göstermektedir. 
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ÖZET 

 
Bitki karantinası, bitki sağlığı ya da bitki koruma gibi terimlerin tarihçesi dünya üzerinde tarımsal 

üretimin başlangıcına kadar uzanır. Bununla birlikte  “Ormancılık karantinası” kavramının 

tarihsel süreç içindeki yeri nispeten çok yenidir. Dünya tarihinde, kestane kanseri, karaağaç 

ölümü gibi tahripkâr orman ağacı hastalıklarının epidemilerine son yüzyıl içinde tanık olunmuş 

ve günümüzde, bu tür orman ağacı ya da orman bitkisi zararlı ve hastalıklarının sayılarında daha 

önce hiç görülmemiş artışlar meydana gelmeye başlamıştır. Bu artışların önlenmesinde, hastalık 

ya da zarlılarla mücadele politikaları ve yasal düzenlemeler aracılığı ile alınacak önlemler oldukça 

önemlidir. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, karantina önlemleri ön plandadır. Bu önlemlerin 

etkinlik ve yeterlilikleri tartışmalı olup, politikalarla da ilişkilidir. Karantina önlemlerinin 

uygulamasında, karantinaya tabi zararlı organizmalar esas olup,  yasal düzenlemeler çerçevesinde 

bu tür zararlıların ve ya bu zararlıları taşıma riski bulunan malların ülkeye girişi kontrol altına 

alınmaya çalışılır. Bu bağlamda, belirli bir ülke ya da coğrafya için hangi organizma /malların 

karantina listelerinde yer alacağı, diğer bir deyişle kontrollere tabi tutulacağının belirlenmesi 

zararlı organizmaların yayılışı, yeni girişler yapması ve nihayetinde zarara sebep olmalarının 

önüne geçilmesinde oldukça önemlidir.  

Bu çalışma, dünyada ve ülkemizde bitki karantinası ve özellikle ormancılık karantinası kavramları 

ve bunların tarihsel gelişim ve değişimi ile gelecek gereksinimler konusunda genel bir derleme 

niteliği taşırken, ülkemizde orman bitki hastalıkları ile mücadele politikalarının genel bir 

değerlendirmesini de kapsamaktadır. Bununla birlikte, mevzuattaki bitki karantinasında yer alan 

zararlı organizmalardan funguslar incelenmiş ve bunlar arasından ülkemiz ormanları açısından 

risk teşkil edenler hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ülkemiz karantina listelerinde yer almayan 

ancak, ülkemiz ormanları acısından risk teşkil eden zararlı organizmalara da değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki hastalıkları, politika, hukuk 
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ÖZET 
 

Dünya ormanları tespit edilebilen en eski tarihten beri sürekli azalmaktadır. Bu azalışın başlıca 

sorumlusu insan davranışları olarak görülmekle birlikte, böcek, mantar vb. zararlılar da önemli 

tahribata sebep olmaktadır. Ormancılık örgütü, bir taraftan antropojen (human induced) kaynaklı 

zararları önlemeye çalışırken diğer zararlılarla da mücadele etmektedir. Mücadele kapsamında, 

orman alanlarına tesisler yapılmakta, bazı araç-gereçler konulmaktadır.  

Orman alanlarında inşa edilen havuz vb. yapılara, konulan tuzak ve kuş yuvaları gibi araç-

gereçlere çevrede yaşayanlar veya bir şekilde bu yerleri ziyaret edenler tarafından zarar 

verilebilmektedir. Bu zararların önlenmesi için halkın konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinç 

düzeyinin artırılması önemli görülmektedir. Diğer taraftan, ormanlarda doğal sebeplerle meydana 

gelen tehlike veya zararların (yangın, ağaç kuruması vb.) en kısa sürede idareye bildirilmesi de 

zararın önlenmesi veya azaltılması bakımından önemlidir.  

Bu çalışmada öncelikle, araştırma alanı içinde orman idaresi tarafından koruma amaçlı olarak inşa 

edilmiş yapılar ve konulmuş araç-gereçlerin zarara maruz kalma durumu tespit edilmiştir. 

Sonrasında ise bu yapılara zarar verme olasılığı bulunan bölge halkı ile yüz yüze görüşmeler 

yapılarak, idari faaliyetlerden ne ölçüde haberdar edildikleri, orman alanına inşa edilen/konulan 

yapı ve işaretlerin, ne amaçla kullanıldıkları hakkında bilgi düzeyleri sorgulanmıştır. Ayrıca, 

ormana zarar verebilecek oluşum ve gelişmeler karşısındaki duyarlılıkları, bilgi düzeyleri de 

araştırılmıştır. Elde edilmiş sonuçlardan hareketle öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orman koruma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, halkın katılımı, orman 

zararlılarıyla mücadele 
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ÖZET 
 

Bu araştırma kapsamında, ülkemizde orman patolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar; 

yayınlar, projeler, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiş ve çalışmaların konu ve kapsamları, 

kullanılan yöntemler, gerçekleştirildiği dönem ve ilgili araştırmacılar ve bunların ana uzmanlık 

alanları bakımından değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak, ülkemiz orman fakültelerinde orman 

patolojisi alanında verilen dersler ve bu derslerin içerikleri de incelenmiştir.  

Değerlendirmeler sonucunda, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların,  tarihsel süreç 

içerisindeki gelişiminin sürekli olmadığı, belirli grup ya da araştırmacılar etrafında ve buna bağlı 

olarak belirli dönemlerde ve konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Belirli gruplar hariç 

orman patolojisi alanında süreklilik araz eden çalışmaların ancak son 10-15 yıl içinde yürütülmüş 

olduğu, bu çalışmalarda belirli konulara (hastalıklara) odaklanılarak, bu konuda ülkemizdeki 

problemin imkanlar dâhilinde ortaya koyulmasının da hedeflendiği görülmektedir. Bu alanda 

uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan ve makale sayısı orman mühendisliği uzmanlık 

alanındaki diğer çalışmalara kıyasla oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte,  son yıllarda dikkat çeken 

çalışmaların önemli bir kısmının moleküler yöntemlerden faydalanıldığı ve bu alanda dünya 

çapındaki gelişmelerin takip edildiği görülmektedir.  

Dünya çapında, orman patolojisi alanındaki çalışmaların odak konuları göz önünde 

bulundurularak ülkemiz ormancılığında orman patolojisi araştırmalarının yeri ve önemi de 

değerlendirilmiş ve bilimsel çalışmalar ve bu alandaki uzman araştırmacılar bakımından 

gereksinimler tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orman patolojisi, orman ağacı hastalıkları, fungi 
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ÖZET 
 

Dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3’ünü kaplayan ve biyolojik kütlesinin de ¾’ünden 

fazlasını oluşturan ormanlar; biyolojik çeşitlilik, rekreasyonel ve estetik değerler, erozyonu 

önleme, odun ve odun dışı ürün vb. pek faydayı bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte, 

öteden beri zararlı böceklerin de içinde yer aldığı pek çok biyotik ve abiyotik faktör, söz konusu 

faydaların kaynağı olan ormanların sağlık ve devamlılığı üzerinde sürekli bir tehdit unsuru 

oluşturmaktadır.  

Nitekim bu tehdit unsurlarından biri olan böceklerin ormanlarda neden olduğu zarar tutarının, 

orman yangınlarının neden olduğu zararın asgari 5 katı olduğuna ilişkin tespitler söz konusudur. 

Bununla birlikte böcek zararları bir anda ortaya çıkmadığı için, kamuoyunda orman yangınları 

kadar etkileyici olmamaktadır. Genellikle durumun ciddiyeti, ancak salgın kitle halini aldıktan 

sonra anlaşılabilmektedir.  

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de orman ekosisteminde belli zamanlarda ve uygun 

şartların oluşması halinde kitle halinde çoğalarak tahribata neden olan böceklerin, ormanlardan 

faydalanmaya ya da orman işletmeciliği faaliyetlerine yönelik olumsuz etkileri söz konusudur.  Bu 

bağlamda yurt dışında böcek zararlarının orman ekosistemlerine ve faydalanma sürecine etkileri 

ile ekonomik sonuçlarını inceleyen pek çok çalışma yapılmıştır. Böcek zararlarının orman 

kaynakları yönetimi ya da işletmeciliği faaliyetlerine yönelik etkileri; böcekle mücadele için 

yapılan harcamalar ve harcamaların etkinliği yanı sıra ağaç serveti değeri, ürünlerin piyasa değeri, 

rekreasyon değeri, zarara maruz kalan orman alanlarının yakınındaki konutların değeri vb. pek 

çok açıdan araştırılmış ve elde edilen bulgulara göre orman kaynakları yöneticilerine yol gösterici 

öneri ve stratejiler geliştirilmiştir. 

Ülkemizde böcek zararlarının orman işletmeciliği faaliyetlerine yönelik ekonomik etkilerinin ise 

ağırlıklı olarak, böceklerle mücadele faaliyetlerine ilişkin orman teşkilatlarınca yapılan harcamalar 
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ya da yatırımlar çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Nitekim, gerek ülke genelinde gerekse 

belli yöreler bazında, çoğunlukla böcek popülasyonunun tahmini ve belli bir zarar düzeyinin 

üzerine çıkması halinde popülasyonun azaltılmasına yönelik Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

taşra teşkilatlarınca yürütülen biyolojik, mekanik, biyoteknik vb. çeşitli mücadele yöntemlerine 

ilişkin yapılan harcamalar, böceklerin orman işletmeciliği üzerindeki negatif etkileri olarak 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda sınırlı sayıda da olsa böcek zararına maruz 

kalan ormanlardan üretilen ürünlerin orman işletmelerinin gelirlerine etkilerini konu edinen 

akademik çalışmalara da rastlanmaktadır. 

Bu bildiride ormanlarda zarar yapan böceklerin ekonomik etkileri, konuya ilişkin yabancı 

literatürlerin yanı sıra ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalar eksininde değerlendirmeye konu 

edilmektedir. Bu bağlamda böcek zararlarının orman işletmeciliğine dönük muhtemel ekonomik 

etkileri, çeşitleri ve bunların belirlenmesine yönelik yaklaşımlar eşliğinde irdelenmektedir. 

Ülkemiz orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlayacak değerlendirmelerle 

birlikte bu alanda yeni araştırmaların yürütülmesine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Böcek zararı, orman işletmeciliği, ekonomik etki   
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ÖZET 
 

Bu çalışma orman ağaçlarında sorun olan yarı parazit bitki türlerini, konaklarını ve yoğunluğunu 

belirlemek amacıyla, Gaziantep bölgesinde 2016-2017 yılları arasında yapılmıştır. Bu araştırma 

sonucuna göre, Arceuthobium oxycedri'nin Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, konukçusu üzerinde 

yoğun (6.210 adet/konak),  Juniperus excelsa üzerinde (5.130 adet/konak), Juniperus drupacea’da 

(4.250 adet/konak) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Loranthus europaeus, Quercus cerris'de yoğun 

(3.327 adet/konak), Q. infectoria'da yoğun (2.741 adet/konak) bulunmuştur. Başka bir yarı parazit 

bitki olan Viscum album subsp. abietis, Abies cilicica subsp cilicica üzerinde yoğun (3.922 

adet/konakçı) olarak saptanırken, Cedrus libanii üzerinde orta yoğunlukta (0.449 adet/konak) 

olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca V. album subsp. austriacum, Pinus nigra subsp. pallasiana üzerinde 

yüksek yoğunlukta (4.890adet/konakçı) tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orman ağaçları, yarı parazit bitkiler, yoğunluk 

 

 
 

mailto:tamerustuner@ksu.edu.tr


 

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 
                                                            10-12 Mayıs 2018 ARTVİN 

 

99 

 

 
 
 

Bitki Genetik Kaynaklarının Korunmasında İleri Teknolojik 
Yaklaşımlar  

 
Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU1*, Yıldız AYDIN2 

1 Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 34722, İstanbul 

2 Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34722, İstanbul 

* İletişim yazarı: ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr 

 
 

ÖZET 
 

Üç büyük fitocoğrafik bölgenin kesişim yerinde bulunan ülkemizin genetik çeşitliliği özellikle 

bitki genetik kaynakları ile öne çıkmaktadır. Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı, 

Avrupa kıtasının tümünde yayılış gösteren bitki türlerinin sayısına yakındır. Yurdumuzun sahip 

olduğu bu zenginliğin içinde ekonomik potansiyele sahip pekçok taksonda aynı zamanda biyotik 

ya da abiyotik tehditler çok ciddi ürün kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle hastalık etmeni 

biyotik unsurların kontrolünde kullanılan kimyasal maddelerin çevreye zararlı olması ve 

geleneksel ıslah çalışmalarının ancak uzun vadede sonuç vermesi markör destekli seleksiyon 

(Marker Assissted Selection, MAS) yaklaşımlarının gelişmesine ivme kazandırmıştır. Son yıllarda, 

bitki ıslah programlarında tek nükleotid farklılıklarına (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) 

dayalı markörler geniş alanda kullanılır olmuş ve bu markörlerin kullanımına dayanan yeni bir 

yaklaşım olarak KASP (Kompetitif Allel Spesifik PZR) analizi geliştirilmiştir. Monokotil bitki 

gruplarından buğdayda yoğun epidemilerin görüldüğü dönemlerde çeşitlerin ortadan kalkmasına 

varacak derece kayıplara neden olan biyotik hastalık etmenlerinden sarı pas dayanıklılığı ile ilişkili 

olarak markör destekli seleksiyon çalışmalarımız kapsamında 6 DNA markörü geliştirilmiştir. Bu 

DNA markörleri sarı pas hastalığına dayanıklı bitki genotiplerinin seçiminde kullanılmaktadır. Bir 

diğer biyotik hastalık etmeni olan Plasmopara halstedii patojeni tarafından dikotil ayçiçeğinde 

(Helianthus annuus L.) ortaya konan mildiyö hastalığı yanı sıra yine, ayçiçeği üretimi için büyük 

tehdit unsuru olan parazit bitki orobanş (O. cumana), ayçiçeği üretim alanlarında özellikle 

sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu yerlerde önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu 

nedenle hastalık etmeninin kontrolü için genetik olarak dayanıklı ayçiçeği bitkilerinin ıslahı ile 

mildiyöye, orobanşa ve herbisitlere dayanıklı yeni ayçiçeği hibritlerinin geliştirilmesi ve kullanımı 

oldukça önemlidir. Dayanıklı genotiplerin belirlenmesi kadar hastalık etmeni patojen 

organizmanın karakterizasyonunun doğru olarak yapılması da dayanıklılık ıslahında bir diğer 
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önemli parametredir ki tüm bunlar ilgili kaynakların tarımının gelecekteki sürdürülebilirliği için 

de çok önemlidir. Çalışmamızda ayçiçeğinde mildiyö hastalığı dayanıklılık kaynağı ile (Plarg, Pl8, 

Pl13 genleri) genetik bağlantı gösteren ve kullanılan genetik havuza özgü olan SNP markörleri 

elde edilmiştir. Mildiyö hastalığına dayanıklılık genleriyle ilişkili SNP markörleri kullanılarak 

dayanıklı ayçiçeği bireylerinin hassas bireylerden ayırt edilebilmesi ilk defa grubumuz tarafından 

yapılan KASP analizi çalışmaları ile ortaya konulmuştur. Yine KASP analizi ile ayçiçeği üretimi 

için büyük tehdit unsuru olan O. cumana’nın moleküler karakterizasyonu gerçekleştirilerek, 

orobanş ırklarını ayırabilecek moleküler markörler elde edilmiştir. Yukarıda sözü edilen biyotik 

stres dayanıklılığının ileri moleküler yaklaşımlar ışığında daha kısa sürede ve etkin biçimde 

belirlenmesine yönelik elde edilen bulgular uzun jenerasyon süresine sahip orman ağaçlarındaki 

geneleksel ıslah çalışmalarına hem süre hem de hastalık dayanıklılık değerlendirmelerinin 

doğrudan DNA molekülü üzerinde gerçekleştirilmesiyle sonuçların kesinliği açısından potansiyel 

teşkil etmektedir. Sonuç olarak kısa sürede, doğru ve hassas sonuç veren bu ileri yaklaşımlar, 

tarımsal alanda ilgili biyotik etmenlerle karşı karşıya olan orman ağaçları gibi diğer bitki ve ürün 

gruplarında da kullanım potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Moleküler markör, SNP, KASP, orobanş, mildiyö, sarı pas  
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ÖZET 
 

Bilindiği gibi enerjinin, esas kaynak olan bitkilerden başlayarak daha üst düzeye iletilmesi besin 

zincirleri vasıtasıyla olur. Bu zincirin ilk halkasını oluşturan bitkilerin de içinde yer aldığı 

ekosistemde yaşayan tüm canlılar arasında bir denge söz konusudur. Herhangi bir düzeyde 

meydana gelen değişme farklı kademelerde dalgalanmalar oluşturarak var olan dengenin 

bozulmasına neden olur. Günümüzde farklı ekosistemlerdeki söz konusu denge özellikle 

genotoksik ajanlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Çağdaş teknoloji, insanlara sunduğu 

kolaylıkların yanı sıra, büyük bir sorun olan çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. 

Çevresel mutajenler ve ilgili diğer maddeler insanları ve ekosistem içerisinde yer alan diğer tüm 

canlıları tehdit etmektedir. Günümüzde kimyasallardan ve fiziksel ortamdan kaynaklanan çeşitli 

kirleticilerin artışı, ekosistemi ve insanların da içinde bulunduğu tüm organizmaları olumsuz 

yönde etkilemekte, canlılar üzerinde toksik etki yapmakta ve onları strese sokmanın yanı sıra 

genetik olarak da hasara sebep olmaktadır. Bundan dolayı hava, su ve toprak kontaminantları ve 

bunların organizmalara etkisini belirlemek amacıyla hızlı ve kesin metotlara ihtiyaç vardır. 

Pestisitler de doğadaki tüm canlıların maruz kaldığı kimyasallardan biridir. Pestisitler uygulandığı 

hedefin yanında diğer canlı organizmalara da zarar vermektedir, ancak tarımsal mücadelede en 

etkin yöntemlerindendir. Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen zararlılara karşı kullanılan bu 

pestisitler temas ve beslenme yollarıyla hedef organizmalar üzerine etki gösterirken, hedef 

olmayan organizmalara ise yanlış ve özellikle aşırı uygulamalarla geçmektedir. Tarımsal faaliyetler 

sonucu sucul ve karasal ekosistemlere geçen ve orada biriken toksik ajanların, biyoindikatör 

olarak bitkilerde meydana getirdiği olumsuz etkilerin tespit edilmesi gerekir. Bu yüzden doğru 

kullanım ile hedef organizmalar dışındaki diğer canlılar üzerindeki etkileri en az noktaya 

indirilmeye çalışılmalıdır. Bitki biyotestleri çevredeki genotoksik kontaminasyonun 

değerlendirilmesinde oldukça önemli metotlardır. Günümüzde DNA molekülünün mutajenik 
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etki ve genotoksik risk altında olup olmadığını saptamak amacıyla çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Genotoksik risk oranlarını incelemede kullanılan, gen düzeyinde DNA 

kırıklarının tayini prensibine dayanan komet yöntemi, pek çok DNA direkt hasarının ve 

onarımının tayininde, biyoizleme çalışmalarında ve genetik toksikolojide yaygın kullanım alanı 

bulmuştur. 

Grubumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda model organizma olarak tütün, arpa ve 

buğday gibi tahıllar ile önemli bir yağ bitkisi olan ayçiçeğinde farklı konsantrasyonlardaki 

(üreticiye önerilen, önerilenin iki katı ve üç katı dozlarda) pestisit uygulamalarının, ağır metallerin 

ve doku kültürü uygulamalarında kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerinin genotoksik etkilerini 

belirlemek amacıyla tek hücre jel elektroforezi (komet analizi) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

DNA hasarı tespit edilip pestisitlerin doğru kullanımı için gerekli dozlarının belirlenmesine katkı 

sağlandığı gibi özellikle üreticilerin olası bir doz artırımına gitmeleri durumunda bunun hedef 

olmayan canlıların DNA yapısında hasara neden olup olmadığı belirlenebilecek ve böylelikle 

besin zincirindeki canlılar üzerine yansımalarının ne olacağı da gösterilebilecektir. Orman ağaçları 

için de söz konusu olabilecek genotoksik hasarın ve onarımın kısa sürede ve etkin biçimde ortaya 

konulması ilgili sözü edilen yaklaşımlar orman ekosistemlerindeki biyoizlem çalışmalarına katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoizleme, genotoksisite, pestisit, komet 
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ÖZET 
 

Doğal ekosistemlerde, uzun yıllar boyunca gerçekleşen yer değiştirmeler meydana gelmektedir. 

Ancak ekosistemlerin bu hareketliliği coğrafi bariyerler nedeniyle çok kısıtlı ve ekosistemin kendi 

düzeni içerisinde gerçekleşmektedir. Bu hareket süreci, insanoğlunun küreselleşme, ticaret, 

taşımacılık, seyahat, turizm gibi faaliyetlerini arttırmasıyla birlikte son yüzyılda çok daha fazla 

hızlanmış, Ekosistemin bir bölümünün ortadan kalkması ya da zarar görmesi gibi değişen 

ölçülerde ve birbiri ile bağlantılı olarak farklı sonuçlar ve türler ortaya çıkmıştır.  

Ortaya çıkan türler bölgelerdeki besin zincirini de değiştirmişlerdir. İstilacı olarak adlandırılan bu 

türler, genel olarak kendi habitatları dışına taşınmaları ve özellikle de popülasyonları üzerinde 

önemli bir baskılayıcı unsur olan doğal düşmanlarının o ortamda olmaması nedeniyle taşındıkları 

alanlarda daha iyi gelişebilen, baskın özellikleri sonucu biyoçeşitliliği tehdit eden, sosyo-

ekonomik etkileri olan türler olarak tanımlanmaktadır. İstilacı tür olarak adlandırılan bu bitkiler 

diğer bitkilerden farklı olarak sadece tarım alanlarında değil, farklı özelliklere sahip doğal 

ekosistemlerde de sorun oluşturmaktadırlar. Genellikle istilacı bitkilerin ekolojik ve ekonomik 

anlamda olumsuz etkileri olduğunu bildiren çalışmalar bulunmasına rağmen, yabancı ot 

mücadelesinde, örtü bitkisi, malç materyali olarak ve ağır metal kirliliği olan toprakları 

temizleyebilmek amacıyla kullanıldıkları yönünde de çalışmalara rastlanmıştır.  

Günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak kültürler arası ilişkilerin artmasıyla birlikte bazı bitki 

türleri küresel çeşitliliğin örneklerinin en çok görülebildiği park ve bahçelerde, ağaçlandırma 

yapılan alanlarda, sulak alanların kurutulmasında, maden alanlarının onarımında isteyerek 

yetiştirilmektedir. Ancak bu bitki türlerinden bazıları istilacı özellikleri ile yeni yaşam ortamlarına 

zarar veren yabancı bitkiler olurken, ülkemiz bitki biyoçeşitliliğini tehdit eden en önemli 

etkenlerden birisi haline gelmiştir. Bulundukları bölgedeki tür ya da türleri doğrudan etkilerken 

ekolojik dengeyi bozmaktadır. İstilacı bitki türleri hakkında yeterli bilginin sağlanması ve gerekli 
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önlemlerin alınması ekolojik dengenin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  Makalede 

literatürde yapılmış çalışmalardan, kaynaklardan yararlanılarak, istilacı olarak tanımlanan 

bitkilerin önemine ve genel özelliklerine vurgu yapılacaktır. Bu türlerin nasıl ve hangi süreçlerden 

geçerek meydana geldiğine ilişkin bilgi verilecek ve bu süreçlerin temel özelliklerinden kısaca 

bahsedilecektir. Son olarak ta estetik ve fonksiyonel amaçlı kullanılabilecek türler belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: İstilacı türler, biyoloçik çeşitlilik, peyzaj, estetik ve fonksiyonel kullanımı 
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ÖZET 
 

Orman ağaçlarının kuraklık, su stresi, parazit-yarı parazit canlılar ve atmosferik değişiklikler gibi 

biyotik ve abiyotik etmenlere karşı vermiş olduğu tepki mekanizması az bilinen konulardandır. 

Orman ağaçlarına arız olabilen Çam ökseotu, yarı parazit bir bitkidir. Doğu Karadeniz Bölgesi 

sarıçam, ormanlarında yoğun olarak bulunan ökseotu, ciddi artım kayıplarına neden olabilmekte 

ve ağaçlar üzerindeki sayı ve miktarına bağlı olarak konukçu ağaçlarda kurumalara da neden 

olabilmektedir. Konukçu ağacın su ve mineral besin maddelerinden faydalanarak fotosentezle 

kendi besinini üreten ökseotu, ağaçlarda fizyolojik birtakım değişikliklere neden olabilmektedir. 

Yapraklar, ağaçlarda meydana gelen fizyolojik değişimlerin belirlenmesi için önemli bitki 

organlarıdır. Bu çalışmada yarı parazit bir bitki olan Çam ökseotunun Sarıçam ibreleri üzerinde 

meydana getirdiği anatomik değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, Torul Orman İşletme Şefliği saf Sarıçam 

meşcerelerin de gerçekleştirilmiştir. Belirlenen örnekleme alanlarından 20 adet ökseotu bulaşmış 

dal ile aynı yetişme ortamından 10 adet ökseotu bulaşmamış dal, konukçu ağaçların aynı gövde 

kısım ve yönünden kesilerek örneklenmiştir. Kesilen dallardaki ökseotlarının dip çapı (mm), tepe 

çapı (cm), boyu (cm) ve morfolojik yaşı (yıl) belirlenmiştir. Ayrıca, ökseotu bulunan dallarda, 

ökseotunun bulunduğu kısımdan önceki ve sonraki dal çapları (mm) ölçülmüştür. Alınan 

örneklerin laboratuvarda ibre anatomilerinin belirlenebilmesi için, örneklenen dallardan son yıla 

ait üçer adet ibre örneği alınmıştır. Laboratuvara getirilen ibrelerin anatomik yapılarının 

incelenebilmesi amacıyla, karbondioksit tüpü entegre edilmiş Richert kızaklı mikrotom 

yardımıyla buza gömülmüş ibrelerden 10-15 µm kalınlığında enine kesitler alınmıştır. Alınan 

kesitler geçici preparatlar haline getirilmeden önce 15-20 dakika sodyum hipokloritte 

saydamlaştırılmış, bu sürenin sonunda saf su ile yıkanmıştır. 1-2 dakika süre ile asetik asit ile 
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ortam nötrleştirilip saf su ile yıkandıktan sonra safranin ile boyanmıştır. Boyama işleminden 

sonra saf su ile iyice yıkanan kesitler sırası ile %50, %75, %95 alkol serilerinden geçirilerek geçici 

preparatlar haline getirilmiştir. Geçici preparatları yapılan kesitlerin mikro fotoğrafları, Olympus 

BX50 dijital fotoğraf mikroskobu ile çekilmiş ve Görüntü İzleme ve Analiz Sistemi (BAB 

Bs200pro) ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Elde edilen mikro fotoğraflar üzerinde ibre 

anatomik parametreleri incelenmiştir. Fotoğraflar üzerinde; İbre örneklerinin enine kesit yüzey, 

Epidermis ve Hipodermis, Mezofil, Merkezi Silindir, Ksilem, Floem ve Reçine Kanal alanları 

ölçülmüştür. Ayrıca ibre genişliği ve kalınlığı, birim alandaki reçine kanal sayısı, merkezi silindirin 

kalınlığı da belirlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda ökseotu bulaşmış dallarda bulunan ibrelerde, ökseotu bulaşmamış 

dallara oranla ibre alanında %18,1, Epidermis ve Hipodermis alanında %20,0 Mezofil alanında 

%15,1, Merkezi silindir alanında %21,1, Ksilem alanında %45,2, Floem alanında %37,6, Reçine 

kanal alanında %16,5 azalma gerçekleşmiştir. Ayrıca ibre genişliğinde 11,2, kalınlığında %9,4 ve 

merkezi silindir kalınlığında %12,1 azalma ile Epidermis ve Hipodermis kalınlığında %7,7 azalma 

da gerçekleşmiştir. Birim alandaki reçine kanal sayısı ise %15,3 oranında artmıştır. Çalışmadan 

elde edilen sonuçların ağaçların büyüme ve gelişmelerinin modellenmesi, ekofizyoloji ve ağaç 

fizyolojisi çalışmalarına önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Çam ökseotu, sarıçam, ibre anatomisi, ağaç fizyolojisi  
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ÖZET 
 

Ülkemizde yaklaşık 60-70 yıldır odun hammaddesi ihtiyacının karşılanması, bozuk orman 

sahalarının ormanlaştırılması ve erozyon kontrolü amacıyla orman idaresi tarafından 

ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmektedir. Son yıllarda hammaddeye olan talebin artmasına bağlı 

olarak endüstriyel ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde ağaçlandırma faaliyetleri geçmişten 

günümüze büyük özveriyle yapılmış, geniş sahalarda önemli başarılar elde edilmiştir. Ancak 

çeşitli sebeplerle birçok ağaçlandırma sahalarında gerek başlangıçta, gerekse ileriki yıllarda önemli 

sorunlar yaşanmış olup, bunların temelinde bonitetin zayıf olması, bunun yanında doğaya uygun 

olarak tür ve orijin kullanılmaması gelmektedir. Böyle şartlarda en fazla karşılaşılan durum 

entomolojik problemler olmaktadır. Isparta yöresinde geçmişte ormanlardan aşırı faydalanma, 

kaçak kesimler, otlatma vb. nedenlerle önemli ölçüde sahalarda tahribatlar meydana gelmiştir. 

Alınan tüm koruma önlemlerine rağmen, çeşitli orman suçları kapsamında ormanların tahribatı 

azalmakla birlikte devam etmektedir. İl genelinde Göller Bölgesi’ndeki ağaçlandırma çalışmaları 

ile ilgili ilk yazılı bilgi, Eğirdir Katranlık mevkii için 30/12/1954 tarihinde tasdik edilen 

“Ağaçlandırma Raporu”dur. Orman Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan açıklık alanlar ile 

tahrip edilen sahaların ağaçlandırılması 1955’li yılların başından itibaren yapılmaya başlanmıştır. 

Bugüne kadar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü amacıyla toplam 75 bin hektar saha çalışmaya 

konu olmuş ve yörenin asli orman ağacı türleri olan kızılçam, karaçam, Toros sediri, boylu ardıç 

ve meşe türleri başta olmak üzere ağaçlandırma faaliyetleri yapılmıştır. Isparta ili ormanları üç 

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yönetilmekte olup, Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’nde 

daha çok çam türleri, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü’nde ise sedir kullanılmıştır. Sütçüler 

Orman İşletme Müdürlüğü’nde ise ormanlar yapı olarak doğal ormanlardan oluşmaktadır. Bu 

sahaların bazılarında zaman içinde önemli entomolojik problemler ortaya çıkmış ve yer yer 

zararlı türler nedeniyle mücadele edilmiştir. Bugüne kadar kızılçam ve karaçam sahalarında 

Thaumetopoea wilkinsoni Tams 1926, Neodiprion sertifer (Geoffroy 1785), Diprion pini (Linnaeus 
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1758), Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller 1775), Ips sexdentatus (Börner 1776), 

Orthotomicus erosus (Wollaston 1857), Tomicus destruens (Wollaston 1865), T. minor (Hartig 1834) 

Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859), Leucaspis pusilla Low 1883, Pissodes notatus (De Geer 1775) 

ve Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg 1840), sedir sahalarında Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974, 

Acleris undulana Walsingham 1900, Calomicrus apicalis Demaison 1891, Cinara cedri Mimeur 1936 

ve Anoxia arenbergeri Petrovitz 1971 ve meşe sahalarında ise Lymantria dispar (Linnaeus 1758), 

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus 1758) ve Calliptamus italicus (Linnaeus 1758)’un sahaların genelinde 

veya bazı yerlerde önemli zararlara yol açtığı görülmektedir. Bu bildiride Isparta ili ağaçlandırma 

sahalarında zarar yapan böceklerle ilgili olarak Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman 

Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü arşiv 

bilgileri ile tarafımızdan yapılan arazi çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ağaçlandırma, entomolojik problemler, Isparta 
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ÖZET 
 

Çam kese böceği, Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 ve Thaumetopoea pityocampa (Denis and 

Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Notodontidae), ülkemiz de dahil pek çok Akdeniz ülkesinin 

en önemli çam zararlılarındandır.  Kış boyu ağaçta ördükleri keselerde faal olan larvalar, ilkbahar 

başında toprak altına inerek, yaz sonuna kadar burada pupa evresini tamamlar. Bu türlerin 

mücadelesini zorlaştıran en önemli özelliklerinden biri pupa evresinin dokuz yıla kadar 

uzayabilmesidir. Bu özellikleri nedeniyle bir alandaki tüm çam kese böceği keseleri imha edilse 

dahi, toprak altındaki stoktan çıkan bireyler yeni popülasyonlar oluşturabilmektedir. Çam kese 

böceğinin çevresel olumsuzluklarla başa çıkabilmek ve böylece yok olmamak için geliştirmiş 

olduğu düşünülen ve diyapozu uzatma olarak anılan bu özelliği uzun zamandır bilinmektedir. 

Uluslararası literatürde çam kese böceğinin diyapozu uzatma özelliğinin keşfi çam kese böceği 

araştırmalarının ünlü ismi Fransız araştırmacı Guy Démolin’e atfedilegelmiştir. Burada sunulan 

çalışmada bu konuda dikkatlerden kaçmış olan başka bir isimden söz edilmekte ve çam kese 

böceğinin diyapozu uzatma özelliğinin ilk bilimsel keşfinin bu isim tarafından yapıldığı ortaya 

konmaktadır. 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Koruma Şube Müdürü Ömer Besçeli Antalya 

Korkuteli’deki Bük Araştırma Ormanı’nda 1962 ve 1963 yıllarında yaptığı araştırma ve deneme 

sonuçlarını 1963 senesinde kaleme almış ve bu sonuçlar Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Yayınlarının 15 No’lu Teknik Bülten’inde, 1965 yılında Fransızca bir özet ile birlikte Türkçe 

olarak, “Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) krizalitinin toprakta kalma müddeti” 

başlığıyla yayınlanmıştır. Besçeli bu makalesinde, çam kese böceğinin, yoğun mücadele 

çalışmalarının yapıldığı yerlerde dahi ertesi yıllar beklenenden çok daha fazla sayıda görülmesinin 

nedenlerini sorgulamış ve bunun pupa süresindeki uzama ile ilgili olabileceği hipotezini sınamak 

için bir deney tasarlamıştır. Bük ormanında farklı güneşlenme özelliklerine sahip üç alana 

mailto:kipekdal@gmail.com


yerleştirdiği üç kafesteki larvaların erginleşme zamanlarını kaydetmiş ve sonuçta bazı pupaların 

bir sonraki yıl açıldığını tespit etmiş; ikinci sene hala açılmamış olan sağlam pupaların varlığından 

yola çıkarak pupa süresinin daha da uzayabileceği hipotezini ortaya atmıştır. Besçeli 1969 yılında 

yayınladığı “Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.)’nin biyolojisi ve mücadelesi” 

başlıklı makalesinde ise dört senelik bir pupadan ergin çıkışının meydana geldiğini kaydederek, 

önceki hipotezini de doğrulamıştır. 

Guy Démolin bu konudaki çalışmalarını 1969’da yayınlamıştır. Bu nedenle çam kese böceğinin 

diyapoz süresindeki uzama konusundaki ilk kapsamlı çalışma ve yayın Ömer Besçeli’ye aittir ve 

uluslararası literatür bu konuda aydınlatılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Besçeli, çam kese böceği, diyapoz 
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ÖZET 
 

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektardır. Avrupa ve Asya arasında bir köprü gibi olan 

ülkemiz coğrafyası zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda 

değişik takım ve familyalara mensup 170’e yakın memeli türü tespit edilmiştir. Türkiye’de 

böceklerle beslenen memeli hayvan türleri ise Insectivora (Böcekçiller) ve Chiroptera (Yarasalar) 

takımlarına aittir.  

Insectivora takımı Erinaceidae (3 tür), Soricidae (12 tür) ve Talpidae (4 tür) familyaları ile temsil 

edilmektedir. Bu takımı oluşturan hayvanlar topraküstü (Erinaceus concolor-Kirpi (Kış uykusu için 

saklandıkları yerler dışında)) ya da toprakaltında (Talpa europea-Köstebek) yaşamaktadırlar. 

Bunların en büyükleri Erinaceidae familyasındaki kirpiler iken en küçüğü ise Soricidae 

familyasına mensup Suncus etruscus (Cüce Böçekçil-Etrüsk Böçekçili)’tur. Bu tür aynı zamanda 

Türkiye’de bulunan en küçük memeli olup, ağırlığı 1.8 ile 3 g arasında toplam boyu ise 35 ile 50 

mm arasında değişmektedir. Hızlı bir metabolizmaya sahip Talpa europea (Avrupa Köstebeği) 

günlük olarak 40-50 g arası solucan ve böcek larvası tüketir.  

Chiroptera türlerinden Türkiye’de sadece bir tanesi meyve ile beslenmektedir. Pteropodidae 

familyasından olan Rosettus egyptiacus ( Mısır Meyve Yarasası) aynı zamanda ülkemizdeki en büyük 

yarasasıdır. Diğer türler; Emballonuridae (1 tür), Rhinolophidae (5 tür), Vespertilionidae (29 tür) 

ve Molossidae (1 tür) familyalarından olup, geceleri uçan böcekleri avlarlar. Chiroptera türleri 

gündüzleri mağaralar, çatı araları, dehlizler vb. yerlerde saklanırlar. Büyük mağaralarda kışı 

geçirmek için toplanırlar. Yarasalar bir gecede vücut ağırlıklarının üçte biri kadar böcek 

tüketebilirler. Yaz boyunca bir Myotis daubentonii (Fare Kulaklı Su Yarasası) 60.000 kadar 

Chironomus sp. (Titrer Sinek) ile beslenir. Myotis myotis (Büyük Fare Kulaklı Yarasa) Mayıs ve 

Ekim ayları arasında 9.000 civarı böcek (Coleoptera, Diptera türleri) yerken, 300 bireyden oluşan 

bir koloni ormanlık alanda 550 kg böcek tüketmektedir. Aynı türün 800 bireylik kolonisinin 
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önemli bir meşe zararlısı olan Tortrix viridana (Yeşil Meşe Bükücüsü)’nın salgınında bir gecede 

55.000 kadar bireyi yediği tespit edilmiştir. 

Türkiye’de böcekçil memeli türler bilinmektedir. Ancak bunların besin çeşitliliği ve beslenme 

davranışları konularında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu memelilerin habitatları üzerine 

araştırmalar yapılmalı ve bu türlerin korunmasına yönelik çalışmalar planlanmalıdır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hızlı gelişmenin olumsuz sonuçlarını yaşamaktadır. Zirai 

ilaçların aşırı kullanımı, hızlı kentleşme, mağara turizmi gibi etkenler Insectivora ve Chiroptera 

türlerinin populasyonlarını giderek azalmaktadır. Bu çalışmada böcek populasyonlarının 

baskılanmasında öneme sahip ve Türkiye’de tespit edilmiş olan Insectivora ve Chiroptera 

takımlarına mensup türler hakkında bilgi verilmiş, önemleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Insectivora, Chiroptera, Suncus etruscus  
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Böceklerin Potansiyel Yayılışlarının Tahmin Edilmesi 

 
Özkan EVCİN*, Erol AKKUZU, Mertcan KARADENİZ, Ömer KÜÇÜK, Emre AKTÜRK, 

Abdullah UGIŞ, Sabri ÜNAL 

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 37150, Kastamonu 

* İletişim yazarı: oevcin@kastamonu.edu.tr  

 
 

ÖZET 
 

Bitkilerde zarar yapan böcek türleri, dünya orman ve tarım biyogüvenliği için ekonomik kayıplara 

sebep olabilen önemli bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tehdit unsurlarına karşı 

uygulanacak olan sürdürülebilir koruma çalışmalarındaki stratejileri belirlemek için yapılacak 

planlamalarda ön görülen türün ekolojisi, tür dağılımları ve bu dağılımlara etki eden çeşitli 

faktörlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Tür dağılım modellemeleri, türler ve çevreleri 

arasındaki ilişkileri belirleme çabalarından ortaya çıkmıştır ve türlerin dağılım verisini ön görmek 

için uygun bir yoldur. Bu çalışmada Maksimum Entropi yaklaşımıyla (Maxent) modelleme 

yöntemi kullanılarak habitat uygunluk modellemelerinin böcek dağılımlarına uygulanabilirliği, 

yapılmış olan literatür çalışmaları ve Kastamonu ilinde gerçekleşmiş olan böcek zararı 

vakalarından örnekler kullanılarak değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Habitat uygunluk modelleri, orman zararlısı, maksimum entropi, Maxent 
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ÖZET 
 

Diplodia sapinea dünya çapında çam türlerinin en yaygın ve önemli hastalık etmenlerinden biri 

olup, konukçularında sürgün yanıklığı başta olmak üzere, tohum çürüklüğü, çökerten, kök boğazı 

çürüklüğü, gövde ve dal kanseri ve ölü odunda mavi renklenmelere sebep olmaktadır. Fungus, 

ölü sürgünler, ibreler ve kozalaklar üzerinde gelişen üreme yapılarından salınan sporlar ile kısa 

mesafelerde yayılırken, tohumlar ve fidan gibi bitki materyalleri, fungusun uzun mesafede 

yayılışında önemlidir.   

Diplodia sapinea’nın sebep olduğu çam sürgün uç yanıklığı hastalığı ülkemizde de bilinen ve 

çamların en yaygın hastalıklarından biridir. Ülkemizin hemen her bölgesinde doğal ve plantasyon 

çam ormanlarında, orman fidanlıklarında ve kentlerde bu hastalığa rastlanılabilmektedir.  

Ülkemizde, tüm yerli çam türlerimiz ile plantasyon sahalarındaki bazı egzotik çam türleri (P. 

radiata, P. elderica P. pinaster) bu patojenin bilinen konukçularıdır. Bununla birlikte, D. sapinea’nın, 

ülkemizde çeşitli çam türlerine ait tohum bahçelerinde ve meşcerelerinde de önemli zararlara 

sebep olduğu bilinmektedir.  

Bu derlemede, ülkemizde bu hastalık üzerinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, Diplodia 

sürgün yanıklığı hastalığının ülkemizdeki konukçuları ile yayılış alanı, orman, fidanlık ve 

kentlerdeki mevcut zararı ile özellikle iklim değişikliğinin etkileri çerçevesinde hastalığın gelecek 

tehditleri üzerinde durulmuştur. Hastalığın görüldüğü meşcere, fidanlık ya da kent ağaçlarında 

uygulanabilecek mücadele yöntemleri ile hastalığın yayılmasının ya da zarar şiddetinin 

azaltılmasında etkili mücadele esasları tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diplodia sapinea, Pinus spp.,  iklim değişikliği 
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ÖZET 
 

Ilgaz Dağları, İç Anadolu’nun kuzey kesiminde bitki coğrafyasının oluşumunda önemli bir role 

sahiptir. Göknar, Sarıçam, Karaçam, Kayın ve Gürgen Ilgaz Dağı ormanlarını oluşturan ağırlıklı 

ağaç türleridir. Bu türler arasında Göknarlar özellikle mobilya, ve inşaat sektöründe yapı 

malzemesi olarak kullanıldığı için önem arz eden bir ağaç türümüzdür.  

Göknarlar diğer bazı ağaç türlerine kıyasla daha uzun yaşamalarından dolayı zararlı etkenlere 

karşı daha da duyarlı olmaktadır. Özellikle Kastamonu’da son yıllarda Göknar ormanlarında 

devrik ve kırıkların oluşması ve bu ağaçların gövdelerindeki şişkinlik ve dallardaki cadı 

süpürgeleri dikkat çekmiştir. Bu belirtilerin kaynağı olan Melampsorella caryophyllacearum Schroet. 

özellikle kuzey yarımkürede Abies türlerinde pas hastalığına neden olan önemli bir fungal 

etmendir.  

Yapılan olan bu çalışma ile Uludağ Göknarı’ nın yayılış gösterdiği meşcerelerde Melampsorella 

caryophyllacearum’un yayılışı ve şiddetine etki eden çevresel faktörlerin (Bakı, yükselti, vb.) 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 2017 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Ilgaz Dağı Milli Parkında 

yapılan arazi çalışmalarında daha önceden hastalık belirtilerinin de görüldüğü Uludağ Göknarı 

sahalarında 20x10m genişliğinde örnek alanlar alınmıştır. Örnek alanların sınırlarının 

belirlenmesinden sonra örnek alanların yetişme ortamı özellikleri tespit edilmiştir. 

Hastalık belirtileri tespit edilen örnek ağaçların %35’ i Batı bakıda, %27,2’ si Kuzey ve Kuzey 

Batı bakıda, %6’ sı Doğu bakıda ve %4,5’ i Kuzey Doğu bakıda yer almaktadır. Yükselti 

basamakları dikkate alındığında ise gözlem yapılan örnek ağaçların %62,3’ ü 1900-2000 m 

yükselti basamağında, %17,4’ ü 1800-1900 m yükselti basamağında,  %20,4’ ü ise 1700-1800 m 

yükselti basamağında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Melampsorella caryophyllacearum, Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana, Ilgaz 
Dağı Milli Parkı 
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ÖZET 

 
Dünya çapında iklim değişikliğinin de etkisiyle ağaç türlerinde hastalık ve zararlılardan gelen 

tehditler gittikçe artmaktadır. Doğal genetik dirençten yararlanan ıslah programları ağaç türleri 

için bu tehditlere karşı dayanıklılık sağlayabilir. Doğal genetik direnç; ağaçların, zararlı ve 

hastalıklara karşı ilk savunma mekanizmasıdır. Bunun ıslahının ve etkin bir şekilde kullanımının 

böcek ve hastalıkların zararlı etkilerini azaltmada çözüm sağlayabileceği bildirilmektedir. Bitkiler 

sahip oldukları morfolojik yapılar (ibre kalınlığı, yaprakların tüylülüğü vb.) ya da hücrelerindeki 

özel maddeler (terpen vb.) sayesinde böcek ve hastalıklara karşı doğal savunma mekanizmaları 

geliştirebilmektedirler. Bitkilerin bu özellikleri aynı türün bireyleri arasında varyasyonlar 

gösterebildiği gibi, bir tohum bahçesi içindeki klonlar arasında dahi varyasyonlar 

gösterebilmektedir. Doğal ormanlarda salgın sırasında patojen veya böcekten daha az etkilenen 

ya da etkilenmeyen bireyler ıslah için iyi birer adaydır. Ancak dirençli fertlerin kısa ve uzun vadeli 

araştırmalarla doğrulanması gerekmektedir.  

Dünyada doğal genetik direncin potansiyeli kabul görmesine rağmen, uygulama programlarının 

geliştirilmesi ve dayanıklı tohum kullanımına sadece birkaç türde geçilmiştir. Bu konuda 2009 

yılına kadar, başta çamlar (Pinus spp.) ve kavaklar (Populus spp.) olmak üzere 36 ağaç türünde 

böceklere karşı dirençli popülasyonların/bireylerin seçimi ve ıslahı çalışılmıştır. Bu çalışmaların 

büyük çoğunluğu ABD ve Çin’de yürütülmüştür. Yapılan çalışmaların %68’inde geleneksel ıslah 

yöntemleri, %15’inde genetik mühendisliği, %13’ünde moleküler biyoloji ve %5’inde ise bu üç 

yöntem kombine olarak çalışılmıştır. Tüm araştırma faaliyetlerinin sadece %9'u dirençli genetik 

materyalin ağaçlandırmalara da aktarıldığı büyük ıslah çalışmalarıdır. Bu çalışmalardan bazıları 50 

yıldır devam etmekte olup, doğal dirençli binlerce ağaç bireyi değerlendirilerek çalışmalar 

sonuçlandırılmış ve ağaçlandırmalarda dayanıklı tohum kullanılmaya başlanmıştır. Güney 

Amerika’da ki Pinus taeda ve P. elliottii’de çam iğne pasına direnç ve Güney Kaliforniya ile Pasifik 

Okyanusunun kuzey batısındaki P. strobus’da pas hastalığına karşı direnç çalışmaları en başarılı 
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ıslah programları olarak görülmektedir. Çam ibre pasına dayanıklı P. taeda plantasyonları, duyarlı 

bireyler ile kurulan plantasyonlara oranla %6-40 oranında daha iyi gelişirken, P. elliottii’nin %40-

90 oranında daha iyi gelişme gösterdiği gözlenmiştir.  

Ülkemizde ise bu konuda yapılmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Antalya-Çığlık kızılçam 

tohum bahçesinde klonlar arasında çam kese böceği saldırısına karşı genetik farklılıkların 

araştırıldığı çalışma sonuçları, çam kese böceğine karşı dirençli bireylerin olduğunu ortaya 

koymuş ve larvaların beslenme davranışlarının α-pinene, β- pinene, limonene, trans-β-ocimene, 

α-terpinolene ve trans-β- caryophylllene gibi bileşiklerle yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Okaliptüs üretim alanlarında bazı ağaçların okaliptüs gal arısı Leptocybe invasa (Hymenoptera: 

Eulophidae) tarafından tercih edilmediği, özellikle yumurta bırakmak üzere sürgünlerine 

ovipozitörünü soktuğu, ancak 1-2 yumurta bıraktıktan sonra ağacı terk ettiği ve bu ağaçların 

diğerlerine göre daha iyi geliştiği tespit edilmiştir. Bunlardan iyi gelişenler ve odun özellikleri iyi 

olanların klon veya doku kültürü yöntemleriyle üretilerek bu zararlı ile mücadelede 

kullanılabileceği bildirilmiştir. Benzer şekilde dayanıklı ağaçlarda Phenol,5-metyl-2-isopropyl, 

Cis-Z-σ-Bisabolene epoxide, Carophylene oxide, (-) Spathulenol, (+) Spathulenol, 

Isoaromadrene bulunurken hassas ağaçlarda bu maddelerin bulunmadığı, buna karşılık hassas 

ağaçlarda Citronellyl acetate, Terpinolene, Cis-sabinol, Veridiflorol,, Globulol, σ-eudesmol 

bulunduğu tespit edilmiştir. Ormanlarda hastalık ve zararlılara karşı direncin başarılı bir şekilde 

geliştirilmesi için bu çalışmaların arttırılması, ağaçlandırmacılar, patologlar, entomologlar, 

ekologlar ve ıslahçıların birlikte çalışması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Islah, genetik varyasyon, genetik direnç, hastalık ve zararlılar 
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