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ÖZ 
Bu çalışma ile tohum bahçelerinde kozalak kayıplarında etkili olan 

kozalak zararlısı böceklerin ve uygun mücadele yöntemlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Çalışma sonunda saptanan zararlıların en fazla kızılçamda görüldüğü 
ve yeşil kozalak dönemini tercih ettikleri belirlenmiştir. Çalışmada 
Dioryctria mendacella Stgr., D. pineae Stgr., D. abietella Den. & Schiff., D. 
mutatella Fuchs (Lep., Pyralidae); Cydia conicolana Heyl., Rhyacionia 
frustrana Comstock (Lep., Tortricidae); Ernobius pini (Sturm) (Col., 
Anobidae); Camptomyia pinicola Mamaev ve Asynapta strobi Kieffer (Dipt., 
Cecidomyiidae) olmak üzere toplam dokuz zararlı tür belirlenmiş olup, 
bunlardan D. mutatella, R. frustrana, C. pinicola ve A. strobi’nin Türkiye’de 
bulunuşu ve kızılçamda zararlı olduğu ilk kez ortaya konulmuştur.  

Kozalak faunası içerisinde doğal düşman populasyonunun, özellikle 
Carpelimus sp. (Col., Staphylinidae), yüksek olduğu belirlenmiş ve bu 
yapıyı bozabilecek kimyasal mücadele uygulamalarından kaçınılarak 
mekanik ve biyolojik mücadele uygulamalarının yeterli olacağı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Tohum bahçeleri, kozalak zararlıları, kızılçam, 
doğal düşman, mücadele. 
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ABSTRACT 
In this study, determination of cone insects, which are responsible of 

cone losses, and their appropriate control methods were aimed. 
As a result of the study, it has been determined that most harmful 

insects are present on Turkish red pine and they prefer green cone stage. In 
this study, Dioryctria mendacella Stgr., D. pineae Stgr., D. abietella Den. & 
Schiff., D. mutatella Fuchs (Lep., Pyralidae); Cydia conicolana Heyl., 
Rhyacionia frustrana Comstock (Lep., Tortricidae); Ernobius pini (Sturm) 
(Col., Anobidae); Camptomyia pinicola Mamaev and Asynapta strobi 
Kieffer (Dipt., Cecidomyiidae) were determined as harmful insects at 
Turkish red pine cones. It was the first record that D. mutatella, R. frustrana, 
C. pinicola and A. strobi are present at Turkish red pine cones and at Turkey. 

Also, it has been determined that natural enemy population level, 
especially Carpelimus sp. (Col., Staphylinidae), in the cone fauna is high. It 
was considered that abstaining from chemical control, which could damage 
to this natural balance, and tending to mechanical and biological control 
could be sufficient. 

Key words: Seed orchards, cone insects, Pinus brutia, natural enemy, 
control. 
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1. GİRİŞ 
Türkiye’de orman alanlarının genişliği 20.764.000 hektar ve bunun 

ülke alanına oranı % 26,6’dır. Bu ormanlık alanların ancak 10.028.000 
hektarı verimli olup, geriye kalan 10.736.000 hektar ise Çizelge 1.1 ve Şekil 
1.1’de görüldüğü gibi artımın çok düşük olduğu verimsiz orman 
niteliğindedir (Anonymous, 2000a). Ormanlarımızın yıllık verim gücü 1988 
yılı itibariyle 18 milyon m3’tür (Anonymous, 2001). Oysa ağaçlandırma 
sonucunda orman içi alanların verimli hale dönüştürülmesiyle yılda 60-70 
milyon m3 dolayında bir eta, yani yıllık ve periodik hasılat miktarının 
sağlanması öngörülmektedir (Ürgenç, 1998). 

Çizelge 1.1. Türkiye’de bulunan orman tiplerinin alan, servet ve 
artım durumu (Anonymous, 2000a) 

Table 1.1. The field, wealth and increment status of forest types 
present in Turkey (Anonymous, 2000a) 

Orman Tipi Alan (ha) Servet (m3) Artım (m3) 

Verimli Orman 10.028.000 1.113.613.000 31.306.000 

    Koru 8.238.000 1.032.741.000 26.662.000 

    Baltalık 1.790.000 80.872.000 4.644.000 

Verimsiz 
Orman 

10.736.000 87.179.000 2.964.000 

Genel Toplam 20.764.000 1.200.792.000 34.270.000 

Giderek artan nüfus ve yükselen yaşam standartlarına bağlı olarak 
orman ürünlerine olan gereksinim artmakta, ancak ormanlık alanlar gerek 
alansal gerekse artım olarak bu gereksinimlere yanıt vermekten uzak 
bulunmaktadır. 
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Şekil 1.1. Türkiye ormanlarının verimlilik durumu (Anonymous, 

2000a). 
Figure 1.1. Turkey’s forest productivity status (Anonymous, 2000a). 

Türkiye’de seksenli yılların başlarına kadar dalgalı bir seyir izleyen 
üretim-tüketim ilişkileri, doksanlı yıllardan itibaren sürekli açık vermeye 
başlamıştır. Bu açığın kapatılabilmesi için kısa vadeli önlemlere öncelik 
verilerek odun ithali yoluna gidilmiştir. Türkiye 1993-1994 yılları arasında 
dünyada 20. ve 29. sıralarda önemli ithalatçı ülke konumuna gelmiştir 
(Anonymous, 1996). Ancak bu durum geçici önlemler kapsamındadır. 
Çünkü, dış alım uzun vadede başta döviz olmak üzere kontrol edilemeyen 
birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Döviz fiyatlarının değişkenliğinden 
daha önemli olan faktör, dünyanın odun gereksinmesini karşılayan doğal 
ormanların, odun talebini istenen düzeyde karşılayabilecek güç ve 
verimlilikte olmamasıdır.  

Ağaçlandırma terimi, geniş anlamıyla hem orman olmayan çıplak 
yerlerdeki ağaçlandırmaları, hem de orman kapsamı içine giren alanlardaki 
ağaçlandırmaları birlikte ele alan bir terim olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye’de ağaçlandırma çalışmaları II. Dünya Savaşı’ndan önce Ankara 
Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırmaları, Eskişehir ve Ankara’da yapılan 
uçakla tohum ekimi, İstanbul-Florya, Yalova-Termal ağaçlandırmaları ve 
Tarsus-Karabucak’da tesis edilen okaliptüs ormanları ile başlamıştır. Ancak 
sistemli ağaçlandırma çalışmaları II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlamış ve 
1956 yılından itibaren hız kazanmıştır. Ülkemizde yıllara göre ağaçlandırılan 
alanlar Çizelge 1.2’de, yapılan ağaçlandırmaların ağaç türlerine göre durumu 
ise Çizelge 1.3’de verilmiştir. 

Verimsiz %52
Verimli %48
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Çizelge 1.2. Yıllara göre Türkiye’de ağaçlandırılan alan miktarları 
(Anonymous, 2000b) 

Table 1.2.  The amounts of forestation area in Turkey according to 
years (Anonymous, 2000b). 

 

 

Yıllar Ağaçlandırılan 
alan (ha) 

Yıllar Ağaçlandırılan 
alan (ha) 

1972 Sonuna kadar 379.274 1986 142.422 
1973 18.187 1987 114.132 
1974 15.926 1988 119.369 
1975 29.413 1989 113.639 
1976 33.344 1990 78.884 
1977 37.985 1991 56.752 
1978 34.050 1992 24.519 
1979 27.867 1993 27.058 
1980 20.969 1994 39.652 
1981 45.943 1995 24.257 
1982 53.680 1996 37.927 
1983 66.210 1997 32.031 
1984 27.627 1998 25.959 
1985 100.400 1999 11.529 

Toplam 890.875 Toplam 848.130 
Genel Toplam 1.739.005 
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Çizelge 1.3. 1972-1999 yılları arasında ağaç türlerine göre 
ağaçlandırılan alanlar (Anonymous, 2000b) 

Table 1.3. The amount of forestation areas between 1972-1999, 
according to tree types (Anonymous, 2000b) 

 
Ağaç türü Dikim 

alanı (ha) 
Ağaç türü Dikim alanı 

(ha) 
Kızılçam 697.162 Yalancı akasya 19.468 
Karaçam 532.938 Meşe 13.858 
Sedir 108.952 Kavak 5.946 
Sarıçam 98.348 Okaliptüs 5.198 
Sahil çamı 77.307 Dişbudak 4.149 
Fıstıkçamı 59.959 Kızılağaç 3.175 
Ladin 14.656 Akçaağaç 2.919 
Köknar 5.465 Ceviz 1.606 
Servi 5.403 Sığla 305 
Halep çamı 3.554 Ihlamur 42 
Duglas 1.477 Çınar 15 
Uludağ köknarı 281   
Kaz Dağı köknarı 2   
Diğer iğne 
yapraklılar 

19.255 Diğer geniş 
yapraklılar 

46.664 

İğne yapraklı 
toplamı 

1.624.759 Yapraklı toplamı 103.345 

Genel Toplam 1.728.104 

Orman ürünleri açığını kapatmak için yönelinen uzun vadeli 
önlemlerden ağaçlandırmaların önemi açıktır. Hızlı gelişen yerli ve yabancı 
türlerle ve ıslah edilmiş materyalle ağaçlandırmalar yapılması da bu 
kapsamda düşünülmektedir. Çünkü ağaçlandırmaların değeri, birim alandan 
elde edilen odun hammaddesinin fazlalığı ve kalitesinin üstünlüğü ile artar. 
Birim alandan en yüksek odun hammaddesinin elde edilmesi kökeni, kalitesi 
ve verim yetenekleri önceden bilinen, ıslah edilmiş materyalin 
ağaçlandırmalarda kullanımına bağlıdır. Bu tür fidanlar sağlıklı ve bol tohum 
üretimi yapmak amacıyla kurulmuş tohum bahçelerinden sağlanabilir. Bu 
bahçeler üstün nitelikli tohum elde etmek üzere, belirli kriterler gözönünde 
tutularak belirlenen tohum meşcerelerinden seçilen, sağlıklı, dolgun ve 
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düzgün gövdeli, ince dallı, dar, simetrik tepeli, doğal budanması iyi, 
çatallılık ve lif kıvrıklığı gibi kusurları olmayan, üstün ağaçlardan alınan aşı 
kalemleri ile altlık (anaç) olarak yetiştirilen fidanların aşılanmasıyla elde 
edilmiş fidanlarla, yabancı tozlaşmanın olmadığı, tohum üretimi için daha 
elverişli ekolojik koşullara sahip yerlerde tesis edilen plantasyonlardır. Bu 
bahçelerden % 50’ye varan bir genetik kazanç beklenmektedir. Türkiye’de 
1965 yılından itibaren kurulmaya başlanan tohum bahçelerinin sayısı 
günümüzde 163’e ulaşmıştır. Bunların 57 tanesi kızılçam tohum bahçesidir 
ve bu tohum bahçelerinin kapladığı toplam alan 409,4 hektar olup 
(Anonymous, 2000c), Orman Bölge Müdürlüklerine göre dağılımı Çizelge 
1.4’de verilmiştir. 

Çizelge 1.4. Türkiye’de bulunan kızılçam tohum bahçelerinin 
Orman Bölge Müdürlüklerine göre dağılımı 
(Anonymous, 2000c) 

Table 1.4. Pinus brutia seed orchards distribution in Turkey, according 
to Forestry Didtrict Directorates (Anonymous, 2000c) 

Tohum Bahçelerinin 
Bağlı olduğu  
Orman Bölge 
Müdürlüğü 

Sayısı Alanı (ha) 

Adana 9 62,6
Amasya 2 8,6
Antalya 11 115,8
Balıkesir 7 26,6
Bursa 2 6,6
Çanakkale 1 7,6
Denizli 1 9,1
Elazığ 1 6,4
İzmir 10 62,0
Kahramanmaraş 3 17,4
Mersin 2 11,7
Muğla 8 75,0
Toplam 57 409,4

Türkiye Orman Envanteri verilerine göre, 3 milyon hektar ile en geniş 
yayılış alanına sahip bir tür olan kızılçam, doğal yayılış alanı içerisinde en 
geniş yayılışını ülkemizde yapmakta ve toplam ormanlık alanlarımızın % 
15’ini kaplamaktadır (Usta, 1991). Toprak istekleri yönünden oldukça 
kanaatkar olup, diğer iğne yapraklılarla karşılaştırıldığında kısa idare süresi 
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ile işletilebilmesi açısından ağaçlandırmalarda en çok kullanılan orman ağacı 
türüdür. İki milyon hektara yakın potansiyel ağaçlandırma sahasının olduğu 
(Usta, 1991) göz önünde bulundurulduğunda, kızılçam tohum bahçelerinin 
ormancılık açısından önemi daha iyi anlaşılır. 

İzmir, Balıkesir, Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri 
sınırları içinde kurulu iğne yapraklı tohum bahçelerinde yürütülen bu 
çalışma ile genç yeşil ve kahverengi kozalak dönemleri esas alınarak tohum 
ve kozalak kayıplarına neden olan faktörler incelenmiş, bu faktörler 
içerisinde böcek faktörünün etkinliği irdelenmiştir.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
Ormancılıkta ağaçlandırmanın önemi artmaya başladıkça, tohum ve 

kozalaktaki zararları nedeniyle doğrudan kayıplara neden olan kozalak ve 
tohum zararlılarına olan ilgi de artmış ve bu konuda çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Çalışmalar kozalak ve tohum zararlılarının belirlenmesi, bu 
zararlıların biyolojileri, davranışları ve mücadelelerine yönelik olarak 
yürütülmüştür. Bu bölümde yürütülen çalışma ile yakın ilişkide olan, iğne 
yapraklı ağaçlardan, özellikle çamlarda yapılmış çalışmalara ilişkin olarak 
derlenen  bilgilerin özeti verilmiştir.  

Keen (1958) Amerika’da yürüttüğü çalışmada 17 çam türünün kozalak 
ve tohum faunasını ortaya koymaya çalışmıştır.  

Çanakçıoğlu (1963) iğne yapraklı bir çok bitki türünün kozalak ve 
tohum zararlılarını araştırmış, bu zararlıların biyolojilerine, morfolojilerine 
ve zarar biçimlerine ilişkin genel bilgiler vermiştir.  

Mutuura (1971) Dioryctria cinsine bağlı türleri incelediği çalışmada, 
Dioryctria cinsinin abietella grubuna bağlı türlerden  D. abietella Den. & 
Schiff., D. mutatella Fuchs, D. pineae Stgr. ve D. mendacella Stgr.’nın 
Avrupa’da, D. stenopterella Amsel’nın İran’da, D. aulloi Barbey’nin 
Cezayir’de, D. peyerimhoffi Joannis’nin Fas’ta, D. abietivorella (Grote), D. 
sysstratiotes Dyar ve D. pinicolella Amsel’nın ise Kuzey ve Orta 
Amerika’da yaygın olduğunu belirtmektedir. Çalışmada bu türlerin genital 
karakterleri, coğrafik yayılışları ve konukçu ilişkileri incelenmiştir.  

Mutuura and Munroe (1972) Amerika’da bulunan Dioryctria cinsine 
bağlı türleri incelediği çalışmada bu cins içinde yer alan türleri yedi gruba 
ayırarak incelemiş ve bu gruplar içindeki türlerin yayılışına ve zarar yaptığı 
bitkilere ilişkin bilgiler vermiştir. 

Favero and Masutti (1974) Doğu Alpler’de Picea abies’in kozalak 
zararlılarını belirlemiş, böcekler dışında, sincap ve kuşların da kozalak ve 
tohumlarda önemli kayıplara neden olduğunu belirtmiştir.  

Charles et Roques (1977) Fransa’da sarıçam kozalaklarında 
Dioryctria mutatella’nın biyolojisine ilişkin olarak yaptıkları çalışmada, bu 
zararlının biyolojisini, davranışlarını ve doğal düşmanlarını incelemişlerdir.  

Roques (1977) sarıçamda kozalak fenolojisini ve fenolojiye bağlı 
olarak değişen faunayı incelediği çalışmada, genç kozalak döneminde çeşitli 
abiotik faktörler nedeniyle döl tutamamaktan kaynaklanan % 17,7 - 33 
düzeyinde kayıplar olduğunu belirtmiştir. Yeşil kozalak döneminde ise 
kozalak kayıplarında böcekleri etkili faktör olarak belirlemiş ve  Rhyacionia, 
Barbara, Pissodes, Enarmonia ve Dioryctria cinslerine bağlı türlerin 
fenolojiye bağlı olarak zarar yaptığını bildirmiştir. Kahverengileşmeye yakın 
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dönemdeki kozalaklarda ağaçkakan ve sincabın yazın % 8 olan zarar 
oranının, kışın % 17’ye çıktığını saptamıştır. 

Roques (1983) diğer iğne yapraklı bitki türlerinin yanında Pinus 
sylvestris, P. uncinata, P. nigra, P. halepensis, P. pinaster, P. pinea ve P. 
cembra olmak üzere yedi çam türünde kozalak gelişimine bağlı olarak 
zararlı türlerin gelişimlerini incelemiştir.  

Mattson (1986) Amerika’da Conophthorus resinosae Hopkins (Col., 
Scolytidae) ve Dioryctria disclusa Heinrich (Lep., Pyralidae) türlerinin besin 
için çekişmelerini incelemiştir. 

Tovar et al. (1986), Pinus, Abies, Cupressus, Juniperus, Libocedrus, 
Picea, Pseudotsuga ve Taxodium cinslerine bağlı türlerin Meksika’daki 
kozalak ve tohum zararlılarını araştırmış ve bu zararlıların morfolojileri ve 
biyolojileri hakkında kısa bilgiler vermiştir. 

Katowich et al. (1989), tohum bahçeleri ve ağaçlandırma alanlarında 
kozalak kayıplarının nedenlerini incelediği çalışmada, tohum bahçelerinde 
genç kozalak dönemindeki kayıpların fazla olduğunu ve bunun nedeninin 
genç kozalakların gelişememesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca 
tohum bahçelerinde kozalak kayıplarında etkili olan böcekleri belirlemiştir.  

Turgeon et al. (1994), iğne yapraklı orman ağaçlarında tohum ve 
kozalak faunası, değişimleri ve konukçu bitki ilişkilerini incelemişlerdir.  

Skrzypczyńska (1996) Polonya’da Abies, Picea, Larix ve Pinus 
cinslerine bağlı bitki türlerinde kozalak zararlıları konusunda incelemeler 
yapmış ve bu türlerdeki zararlıları belirleyerek, zararlıların morfoloji, 
biyoloji ve dağılımları ile parazitoit ve predatörleri hakkında bilgiler 
vermiştir.  

Dormont and Roques (1999) Alp ve Pirene Dağlarında bulunan Pinus 
cembra doğal ormanları ve ağaçlandırma alanlarında tohum ve kozalak 
zararlılarını dört yıl boyunca inceledikleri çalışmada Dioryctria abietella, 
Eupithecia abietoria ve Cecidomyia pini’nin bütün örnekleme alanlarında; 
Polydrusus atomarius ve Zeiraphera diniana’nın ise yalnızca iki örnekleme 
alanında ve bir yaşındaki genç kozalaklarda bulunduğunu saptamıştır.  

Dünyada 1950’li yıllardan sonra ıslah edilmiş materyal ile yapılan 
ağaçlandırmaların önem kazanması nedeniyle, tohum bahçelerindeki kozalak 
ve tohum zararlılarına ilişkin çalışmalar da yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalara 
konu olan iğne yapraklı türler içerisinde çam türleri geniş bir yer tutmakta 
olup, aralarında kızılçama yönelik araştırmaların olmadığı görülmüştür. Bu 
nedenle en önemli yerli türlerden biri olan ve ağaçlandırmalarda en çok 
kullanılan kızılçamın kozalak ve tohum zararlılarının belirlenmesi açısından 
bu çalışma önem taşımaktadır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Materyal 
Kızılçam, karaçam, fıstık çamı ve halep çamının genç, yeşil ve 

kahverengi kozalakları ile bu kozalaklarda bulunan kozalak ve tohum 
zararlıları çalışmanın materyalini oluşturmaktadır.  

3.2. Yöntem 
1998 ve 1999 yıllarında proje kapsamındaki tüm tohum bahçelerinde 

örneklemeler yapılmıştır. Örneklemeler süresince kızılçam kozalaklarının 
daha fazla zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle, saptanan zararlıların 
ergin çıkışlarının sağlıklı olarak belirlenebilmesi amacıyla, örnekleme ve 
kontrol kolaylığı da göz önünde bulundurularak, İzmir ve Manisa illerinde 
kurulu toplam altı kızılçam tohum bahçesi seçilmiştir.  

3.2.1. Doğa koşullarındaki çalışmalar 

3.2.1.1. Örneklerin toplanma yerleri  
Çalışma Manisa İli Merkez İlçesi Muradiye Beldesi, Manisa İli 

Akhisar İlçesi Gelenbe Beldesi ve İzmir İli Kınık İlçesi’nde kurulu altı 
kızılçam tohum bahçesinde gerçekleştirilmiştir. 

Muradiye tohum bahçesi 38o 39' 00'' - 38o 38' 34'' kuzey enlemleri ile 
27o 16' 06'' - 27o 18' 06'' doğu boylamları arasında ve denizden 70 m 
yüksekte bulunan Manisa-Muradiye Orman Fidanlığı sahası içinde yer 
almaktadır. Gediz havzası toprakları içinde yer alan bu deneme alanında 
kolluviyal toprak tipi hakimdir (Anonymous, 1974). İzmir Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğünden alınan ve çalışma alanına 12 km uzaklıkta bulunan Manisa 
İline ait iklim verileri Ek 1’de; bu bahçenin alt bitki örtüsüne ait bitki 
türlerinin isimleri ise Ek 2’de verilmiştir.  

Gelenbe tohum bahçesi 39o 10' 56'' - 39o 11' 11'' kuzey enlemleri ile 
27o 49' 31'' - 27o 49' 45'' doğu boylamları arasında ve denizden 330 m 
yüksekte yer alır. Ege havzası toprakları içerisinde olan bu tohum 
bahçesinde hakim toprak tipi kireçsiz kahverengi orman toprağıdır 
(Anonymous, 1979). İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan ve 
çalışma alanına 30 km uzaklıkta bulunan Akhisar İlçesine ait iklim verileri 
Ek 3’de; bu bahçedeki alt bitki örtüsünde bulunan bitki türlerinin isimleri ise 
Ek 4’de verilmiştir. 

Kınık tohum bahçesi 39o 05' 04'' - 39o 04' 57'' kuzey enlemleri ile 27o 
18' 02'' - 27o 18' 07'' doğu boylamları arasında bulunur ve denizden 250 m 
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yüksekte kuruludur. Ege havzası toprakları içinde bulunan bu yörede 
kireçsiz kahverengi orman toprak tipi hakimdir (Anonymous, 1979). İzmir 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan ve çalışma alanına 17 km 
uzaklıkta bulunan Bergama İlçesine ait iklim verileri Ek 5’te; bu bahçedeki 
alt bitki örtüsünde bulunan bitki türlerinin isimleri ise Ek 6’da verilmiştir.  

Tohum bahçeleri hakkında ayrıntılı bilgiler Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

3.2.1.2. Örneklerin alınması 
Nisan – kasım ayları arasında ayda iki kez, kasım – nisan ayları 

arasında iklim koşullarına bağlı olarak ayda bir kez genç, yeşil ve 
kahverengi kozalak örneklemeleri yapılmıştır. Bunun yanısıra özellikle 
Gelenbe Tohum Bahçesi’nde daha etkili olduğu görülen, kozalak 
kayıplarında dolaylı yoldan etkili sürgün zararlılarını saptamak amacıyla, 
sürgün örneklemeleri yapılmıştır. 

Üç ayrı döneme ait tercihen bulaşık kozalaklar ve sürgün örnekleri 
toplanarak etiketli plastik poşetler içerisinde laboratuvara getirilmiştir. 

Örneklemelerde, üç ayrı dönemdeki kozalaklardan onar adet 
toplanmıştır. Bu örneklerin beşer tanesi doğa koşullarında zararlıların 
bulunma dönemlerinin ve bulaşma oranlarının belirlenmesi, beşer tanesi ise 
laboratuvar koşullarında zararlıların biyolojik dönemlerini ve ergin 
çıkışlarını saptamak amacıyla kullanılmıştır. Örnekler etiketlenerek, plastik 
torbalarda laboratuvara getirilmiştir.  

3.2.1.3. Bulaşma dönemlerinin belirlenmesi  
Olası böcek bulaşma dönemlerini saptayabilmek amacıyla beyaz 

organze kumaştan hazırlanmış dal kafesler kullanılmıştır (Şekil 3.1). 2000 
yılında, işaretlenen ağaçlar üzerine ortalama beş adet olmak üzere, genç 
kozalaklarda 510, yeşil kozalaklarda 200 adet dal kafes asılmıştır. 2001 
yılında yeşil kozalaklara 200 adet dal kafes ilave edilmiştir. Bunlar, 15’er 
günlük aralıklarla onarlı gruplar halinde bulaşmaya açılmıştır.  

Bunlara ek olarak, kozalak kayıplarının nedenlerini saptayabilmek 
amacıyla her bahçeden onar ağaç üzerinde genç, yeşil ve kahverengi kozalak 
bulunduran birer dal işaretlenmiştir (Şekil 3.2). Bu dallarda farklı 
dönemlerde bulunan kozalaklar onbeşer gün arayla kontrol edilerek, 
meydana gelen kayıplar ve nedenleri kaydedilmiştir.  
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Çizelge 3.1. Çalışmaların yürütüldüğü kızılçam tohum bahçeleri hakkında bilgiler 
Table 3.1. Information about Pinus brutia seed orchards in which the researches done   
 

Aşı Kalemi 
Orijini 

Bağlı Olduğu Klon 
Sayısı 
(Adet) 

Fidan 
Sayısı 
(Adet) 

Alan 
(ha) 

Kuruluş 
Tarihi 

Dikim 
Aralığı

(m) 
Bölge 

Müdürlüğü 
İşletme 

Müdürlüğü 
İşletme 
Şefliği 

Bölme 
No’su 

Gördes 
Kavakalan 

İzmir Manisa Muradiye 368 25 700 5,7 Nisan 1980 9×9 

Marmaris 
Çetibeli 

İzmir Manisa Muradiye 368 40 1200 3,0 Nisan 1976 5×5 

Bergama 
Fındıklıdere 

İzmir Akhisar Gelenbe 312-350 30 1208 7,7 Şubat 1993 8×8 

Bergama 
Fındıklıdere 

İzmir Akhisar Gelenbe 311 30 1083 6,9 Şubat 1993 8×8 

Bergama 
Kozakçayı 

İzmir Bergama Kınık 64 30 924 5,9 Ocak 1986 8×8 

Gördes 
Şahinkaya 

İzmir Bergama Kınık 64 25 432 2,8 Aralık 1985 8×8 
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Şekil 3.1. Bulaşma dönemlerinin saptanmasında kullanılan dal 
kafesler. 

Figure 3.1. The branch cages used for establishment of contamination 
period. 

 

Şekil 3.2. Dal kontrollerinin yapılması. 
Figure 3.2. The control of branches.  
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3.2.2. Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 
Çalışmanın laboratuvar bölümleri, Ege Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’ün Entomoloji Laboratuvarında yürütülmüştür. 
Laboratuvarın sıcaklığı yıl içinde ortalama 25 ± 5 °C ve orantılı nemi          
% 50 ± 10 dolayında değişmiş ve gün ışığı ile aydınlanmıştır. 

3.2.2.1. Bulunma dönemlerinin belirlenmesi 
Zararlıların biyolojik dönemlerini ve ergin çıkışlarını saptamak 

amacıyla toplanan beşer adet genç, yeşil ve kahverengi kozalak örneği, ağzı 
beyaz organze kumaş ile kapatılmış plastik kültür kavanozlarına teker teker 
konulmuştur. Kavanozlar, kozalak örneklerinin alındığı bahçe, kozalağın 
gelişim dönemi, kozalağın alındığı tarih ve kavanoz numarasını taşıyan 
etiketlerle etiketlenmiştir (Şekil 3.3). Bu kavanozlar haftada en az üç kez 
kontrol edilerek kayıtlar tutulmuştur. Böylece, laboratuvar koşullarında 
kozalak zararlılarının bulundukları dönemler ve ergin çıkışları saptanmıştır. 

 

 
Şekil 3.3. Bulunma dönemleri ve ergin çıkışlarının izlendiği 

kültür kavanozları. 
Figure 3.3. The culture pots used for existence period and adult exits 

observations. 
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3.2.2.2. Örneklerin tanılanması 
Elde edilen böceklerin tanı ve doğrulamaları yurt içi ve yurt dışındaki 

uzmanlarca gerçekleştirilmiştir. Örneklerden Pyralidae familyasına ait 
olanlar Dr. Alain Roques (INRA-Fransa) ve Yrd. Doç. Dr. Zuhal Okyar 
(Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edirne); Tortricidae 
familyasına ait olanlar Yrd. Doç. Dr. Zuhal Okyar ve Prof. Dr. Eric Day 
(Virginia Insect Identification Laboratory, ABD); Cecidomyiidae 
familyasına ait olanlar Dr. Marcela Skuhravá (Prag, Çek Cumhuriyeti); 
Anobiidae familyasına ait olanlar Yrd. Doç. Dr. Beşir Yüksel (Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi, Orman Fakültesi, Düzce); Staphylinidae familyasına ait 
olanlar Dr. Armen Amiryan (Center for Ecological Studies, Erivan, 
Ermenistan); Braconidae familyasına ait olanlar Prof. Dr. Ahmet Beyarslan 
(Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edirne); Eulophidae ve 
Encyrtidae familyalarına ait olanlar Prof. Dr. T. C. Narendran (Kerala 
Üniversitesi, Hindistan); Ichneumonidae familyasına ait olanlar Dr. Gavin 
Broad (Imperial College, Londra, İngiltere) ve Tachinidae familyasına ait 
olanlar Yrd. Doç. Dr. Kenan Kara (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tokat) tarafından tanılanmıştır. Tanılı materyal belirtilen 
uzmanların koleksiyonlarıyla, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü koleksiyonlarında ve E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümünde bulunan Prof. Dr. Niyazi Lodos Müzesi (LEMİT)’nde 
korunmaktadır. 

Böceklerin Türkçe isimlendirilmesinde Önder vd. (1987), bitkilerin 
Türkçe isimlendirilmesinde ise Öztürk vd. (1990) ile Seçmen vd. (1998)’den 
yararlanılmıştır. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Kozalak Fenolojisine Bağlı Zararlanmaların 
Belirlenmesi 

Kızılçamda dişi çiçeklenme mart ayında başlamakta, tozlaşmadan 
sonra kozalak taslağı oluşmaktadır. Bu dönemdeki kozalak, konelet, genç 
kozalak veya halk arasında ülker olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bu 
dönemdeki kozalak için “genç kozalak” terimi kullanılmıştır. Genç kozalak 
fındık büyüklüğünde ve soluk kahverengidir. İlk yılın yaz ve kış dönemini 
bu durumda geçirir. Büyümesi çok yavaştır. İkinci yılın ilkbaharında hızlı bir 
gelişim olur ve kozalağın rengi yeşile döner. Su içeriği yönünden çok zengin 
olduğu için yumuşaktır. Bu çalışmada bu dönemdeki kozalak “yeşil kozalak” 
olarak anılmıştır. Bu kozalaklar yaz sonundan itibaren içerdiği suyu büyük 
oranda yitirerek rengi açık kahverengine dönüşür. Bu dönemde tohumlar 
olgunlaşmaya başlar. Bu dönem çalışma içinde “olgunlaşmaya başlamış 
dönem” olarak anılmıştır. Üçüncü yılın ilkbaharından itibaren renk tamamen 
kahverengi olup “kahverengi kozalak” haline gelir ve çalışma içinde de bu 
şekilde anılmıştır. Kahverengi kozalaklar bölgelere göre değişmek üzere 
şubat ayının sonlarından itibaren toplanarak hasat edilir (Şefik, 1965). 
Doğada kozalağın yukarıda anılan üç yıllık gelişim sürecine (Şekil 4.1) ait 
bireylerin tamamı aynı zaman aralığında görülmekte olup, bir yıl içinde bir 
ağaç üzerinde genç, yeşil ve olgun dönemdeki kozalakların tamamını bir 
arada görmek olasıdır.  

İncelenen tohum bahçelerinde, kozalağın gelişim dönemleri boyunca 
olan kayıplarda, böcek zararlarından başka diğer faktörlerin de etkili olduğu 
belirlenmiştir.  

Çiçek döneminden genç kozalak dönemine geçiş sürecinde önemli 
kayıplar görüldüğü belirlenmiştir. İncelenen tohum bahçelerinde gelişememe 
nedeniyle meydana gelen kayıplar; Muradiye tohum bahçelerinde ortalama 
% 50; Gelenbe tohum bahçelerinde ortalama % 82 ve Kınık tohum 
bahçelerinde ortalama % 50’dir. Bu dönemdeki kayıplarda gelişememe 
faktörünün özellikle Gelenbe tohum bahçelerinde etkili olduğu 
görülmektedir. Gelişememe faktörü çamlarda genellikle görülen bir özellik 
olmasına rağmen, yer seçimi ve iklim koşulları bu olumsuzluğun etkisini 
artırabilmektedir. 
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Şekil 4.1. Kızılçam kozalaklarındaki gelişim süreci. 
Figure 4.1. Cone development path in Pinus brutia. 

Katowich et al. (1989) gelişememe faktörünü 0-4 aylık genç 
kozalaklarda en etkili ölüm faktörü olarak belirtmektedir. Yazar, Amerika’da 
Pinus resinosa Aiton kozalaklarındaki ölüm etkenleri içinde gelişememeyi     
% 53 ve % 88 gibi yüksek oranlarda saptamıştır. Çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan bu olay, çamlarda genel olarak karşılaşılan bir durum olarak 
belirtilmektedir. Sarvas (1962)’a atfen Pinus sylvestris L.’de % 20-100, 
Sweet and Thulin (1969)’e atfen Pinus radiata Don.’da % 50, Bramlett 
(1972)’e atfen Pinus echinata Mill.’da % 35-97, White et al. (1972)’e atfen 
Pinus palustris L.’de % 85-100 oranında gelişememekten kaynaklanan kayıp 
oranları verilmektedir (Katowich et al., 1989). Roques (1977) Fransa’da 
Pinus sylvestris ile yaptığı diğer bir çalışmada, gelişememe faktörünü ölüme 
neden olan faktörler içinde ikinci sıraya koymuştur. Keskin (1999) Antalya 
yöresinde kızılçamda yaptığı çalışma ile dişi çiçeklerin bir yaşındaki 
kozalağa gelişme oranını % 56,6 olarak vermiştir. Meydana gelen % 43,4 
oranındaki kayıp, kızılçamda da diğer çam türlerinde olduğu gibi genç 
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kozalak dönemine geçiş döneminde büyük kayıplar olabileceğini 
göstermiştir. Kaliforniya, Oregon ve Washington’da 22 duglas tohum 
bahçesinde 4 yıl boyunca (1983-1987) bir çalışma yürütülmüştür. Bu 
çalışmada kozalak ve tohum kayıplarında % 30-70 oranındaki 
zararlanmanın, sebebi bilinemeyen faktörlerden kaynaklandığı Schowalter et 
al. (1985)’in yayınlanmamış çalışmalarına atfen belirtilmekte ve bu oran 
içerisinde gelişememenin etkili olduğu bildirilmektedir (Zhang and 
Schowalter, 1997). 

Gelenbe ve Kınık tohum bahçelerinde genç kozalak dönemindeki 
kayıplara ilişkin bulgular, literatüre uygunluk göstermektedir. Bu dönemde 
gelişememe faktörünün dört tohum bahçesinde önemli oranda genç kozalak 
kayıplarına neden olduğu belirlenmiştir. Yapılan gözlem ve incelemeler 
sonunda rüzgarın olumsuz etkilerine açık bir alana tesis edilmiş (Şekil 4.2) 
olan Gelenbe’de, Keskin (1999)’in de belirttiği gibi gelişememe faktörü 
içinde iklim ve döllenmeden kaynaklanan sorunların etkili olabileceği 
kanısına varılmıştır. Kınık tohum bahçelerinde ise iklimden ziyade 
döllenmeye ilişkin problemler gelişmemenin nedenleri olabilir. 

Şekil 4.2. Gelenbe tohum bahçesi. 
Figure 4.2. Gelenbe seed orchard. 

Genç kozalak dönemindeki kayıplarda böceklerin rolü literatürde      
% 20 düzeyinde belirtilmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular da bu 
duruma uygunluk göstermektedir. Ancak böcek bulaşmalarının izlerini 
taşıyan kozalak örneklerinden sadece Dioryctria cinsine bağlı bir tür elde 
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edilebilmiştir. Bulaşma izleri saptanan kozalaklardaki diğer böceklerin, 
biyolojik döngülerini tamamlayamamaları nedeniyle tür düzeyinde tanıları 
yapılamamıştır. 

Yeşil kozalak döneminde böcek zararlarının çok  etkili olduğu  ve 
saptanan türlerin çoğunlukla bu dönemde olduğu ilgili bölümde 
vurgulanmıştı. Saptanan bu durumun  incelenen literatür ile uygunluk 
gösterdiği belirlenmiştir. 

Kahverengi kozalak döneminde saptanan böcek zararının sınırlı 
olduğu görülmüştür.  

Tohum bahçelerinde hayvan ve insan zararları sonucunda genç, yeşil 
ve kahverengi kozalakları taşıyan dallar zarar görmüş, bu zararlar özellikle 
Kınık tohum bahçelerinde böcek zararlarından daha yüksek oranlarda 
belirlenmiştir (Şekil 4.3).  

 
Şekil 4.3.Tohum bahçelerinde insan zararı. 
Figure 4.3. Human damages in seed orchards. 

Bu bahçelerin yerleşim alanlarına çok yakın olması ve bölgede 
küçükbaş hayvancılığın yaygın olması, özellikle eleman yetersizliğinden 
dolayı korumanın yapılamaması çoban ve hayvan zararlarının bu denli 
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yüksek olmasına sebep olmuştur. Balıkesir ve Muğla Bölge Müdürlüklerinde 
kozalak toplayıcılardan kaynaklanan herhangi bir zarar görülmezken İzmir 
Bölge Müdürlüğünde bu tip zararların önemli boyutlara ulaştığı görülmüştür.  

4.2. Kozalak Faunasının Belirlenmesi 

4.2.1. Doğrudan kozalak kayıplarına neden olan zararlılar 

4.2.1.1. Dioryctria mendacella Staudinger (Lep., Pyralidae) 
(Kızılçam kozalakkelebeği) 

Yayılışı: İspanya, İtalya, Fransa, Ermenistan, Filistin, Pakistan ve 
Çin’de bulunan bu türün (Roques, 1983), Türkiye’deki varlığı Acatay (1943) 
tarafından saptanmıştır. Adana, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, 
Denizli, İstanbul ve İzmir’de bulunur (Çanakçıoğlu ve Mol, 2000). 

Konukçuları: Bu tür  Pinus brutia, P.halepensis, P. hamata, P. nigra 
var. pallasiana, P. pinaster, P. pinea ve P. sylvestris kozalaklarında zarar 
yapmaktadır (Çanakçıoğlu, 1963; Tosun, 1977; Roques, 1983; Çanakçıoğlu 
ve Mol, 1998). 

Morfolojisi: Erginin kanat açıklığı 26-30 mm’dir. Ön kanatlarda 
kahverengimsi gri renk hakimdir. Kanadın dipten 3/4’lük kısmında iç içe 
geçmiş, çevresi koyu kahverengi pullarla kaplı geniş V’ye benzeyen bir bant 
bulunur. Tanılamada önemli bir kriter olan bu karakteristik bantın üzerinde 
kanat ortalarında ön kenara doğru böbrek şeklinde açık renkli bir leke vardır. 
Kanadın dip kısmına yakın, yaklaşık 1/3’lük kısmında daha soluk bir başka 
bant daha bulunur. Ön kanatların lateralinde yer alan saçak şeklindeki 
pulların rengi kahverengimsi gridir. Bu kısımda koyu renk bant oluşturan 
pulların genişliğinin toplam saçak uzunluğuna oranı 1/3’dür. Ön kanat 
ventralden incelendiğinde üst yüzeye göre daha açık renklidir. Arka kanadın 
ön kenarı kahverengimsi pullarla kaplı olup, kalan tüm kanat inci grisi 
renklidir. Lateralde bulunan saçak şeklindeki pullar da inci grisi renklidir 
(Şekil 4.4).  

Olgun larva 18-22 mm boyundadır (Şekil 4.5). Sırt kısmı ventralde 
kahverengimsidir. İlk iki thoraks segmenti yeşilimsidir. Sırtının ortasında 
uzunlamasına, koyu kahverengimsi ve iki kenarı açık yeşil bir çizgi bulunur.  
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Şekil 4.4.  Dioryctria mendacella Stgr. ergini.  
Figure 4.4. Adult of Dioryctria mendacella Stgr.. 

 

Şekil 4.5. Dioryctria mendacella Stgr. larvası.  
Figure 4.5. Larvae of Dioryctria mendacella Stgr.. 

Bulunma dönemleri: 

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 

Muradiye 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mendacella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.6’da verilmiştir.  
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Şekil 4.6. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.6. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 

Şekilde görüldüğü gibi, 1999’da toplanan genç kozalaklarda bir zarar 
görülmemiş olup, 2000 yılında yeşil dönemdeki kozalaklarda larvalara 
rastlama dönemi 11 Mayısta başlamıştır. Pupa dönemindeki bireylere 15 
Mayıstan itibaren rastlanmış ve bu süreç 12 Eylüle kadar sürmüştür. 
Laboratuvar koşullarında ergin çıkışları 14 Haziran-15 Eylül arasında 
gerçekleşmiş olup, en fazla ergin birey ağustos ortasında elde edilmiştir. 
Çıkan erginlerin koyduğu yumurtalardan elde edilen genç larvalara 10 
Hazirandan itibaren yeşil kozalaklarda rastlanmıştır. 2001 yılında toplanan 
kahverengi kozalaklarda zararlıya rastlanmamıştır. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mendacella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışlarına ilişkin bulgular Şekil 4.7’de verilmiştir.  
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Şekil 4.7. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctra mendacella Stgr.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.7. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 

Elde edilen sonuçlara göre, genç kozalaklarda bu zararlı tür 
gözlenmemiş, yeşil dönemdeki kozalaklarda ise 17 Nisandan itibaren 
larvalar görülmeye başlamıştır. Pupa dönemi 30 Mayıs-17 Eylül arasında 
olup, ergin çıkışları 12 Haziran-2 Ekim arasında gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde en fazla ergin birey haziran ortalarında elde edilmiştir. Haziran 
sonlarından itibaren görülen genç larvalar büyük bir olasılıkla ilk çıkan 
erginlerin bıraktığı yumurtalardan çıkmıştır. 2002 yılında toplanan 
kahverengi kozalaklarda bu zararlı tür saptanamamıştır. 

Gelenbe 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mendacella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.8’de verilmiştir.  



 23

 
Şekil 4.8. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.8. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 

Şekilde görüldüğü gibi, 1999 yılında toplanan genç kozalaklarda bu 
zararlı görülmemiştir. 2000 yılında toplanan yeşil kozalaklarda D. 
mendacella larvalarına rastlama dönemi 18 Nisanda başlamıştır. Pupa 
dönemi 1 Mayıs - 15 Eylül arasında görülmüştür. Ergin çıkışları ise 20 
Mayıs - 30 Eylül arasındadır. Bu dönemde en fazla ergin birey ağustos 
ortalarında elde edilmiştir. İlk erginlerin bıraktığı yumurtalardan çıkan genç 
larvalar, haziran ortalarından itibaren görülmüştür. 2001 yılında toplanan 
kahverengi kozalaklarda bu türe rastlanmamıştır. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mendacella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışlarına ait sonuçlar Şekil 4.9’da verilmiştir.  
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Şekil 4.9. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.9. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 

Elde edilen sonuçlara göre, 2000 yılında toplanan genç kozalaklarda 
bu zararlı tür görülmemiştir. 2001 yılında toplanan yeşil kozalaklarda 
larvalara rastlama dönemi 16 Nisanda başlamıştır. Pupa dönemi 15 Mayıs-17 
Eylül arasında görülmüş, ergin çıkışları ise 2 Haziran-1 Ekim arasında 
gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde en fazla ergin ağustos sonunda 
görülmüştür. 15 Hazirandan itibaren görülen genç larvalar büyük bir 
olasılıkla ilk çıkan erginlerin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar olup, 
yeşil kozalaklarda ve kasım ayı sonlarına kadar da olgunlaşmaya başlamış 
kozalaklarda bulunmuştur. 2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda 
bu zararlıya rastlanmamıştır. 

Kınık 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mendacella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.10’da verilmiştir.  
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Şekil 4.10. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.10. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 1999-2001. 

Şekilde görüldüğü gibi, 1999 yılında toplanan genç kozalaklarda bu 
zararlı tür saptanmamıştır. 2000 yılında toplanan yeşil kozalaklarda D. 
mendacella larvalarına rastlama dönemi 19 Nisanda başlamış olup, pupa 
döneminin 15 Mayıs-30 Ağustos arasında gerçekleştiği saptanmıştır. 1 
Haziran-15 Eylül arası ise ergin çıkışlarının görüldüğü dönem olarak 
belirlenmiştir. En fazla ergin bireye ağustos ortalarında rastlanmış olup, 
erginlerin koyduğu yumurtalardan çıkan genç larvalar haziran ortalarından 
ekim sonlarına kadar görülmüştür. 2001 yılında toplanan kahverengi 
kozalaklarda bu zararlı görülmemiştir.  

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mendacella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışlarına ilişkin sonuçlar Şekil 4.11’de verilmiştir.  
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Şekil 4.11. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 

kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.11. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 2000-2002. 

Elde edilen bulgulara göre zararlı, mart sonundan itibaren genç 
dönemdeki kozalaklarda ve nisan başından itibaren yeşil dönemdeki 
kozalaklarda larva döneminde gözlenmiştir. 3 Mayıs-17 Eylül arasında pupa 
dönemine rastlanan D. mendacella’nın 28 Mayıs-30 Eylül arasında ise ergin 
çıkışları gerçekleşmiştir. 12 Hazirandan itibaren genç larvalar görülmeye 
başlamış ve ekim ortalarına kadar yeşil kozalaklarda larvalarına 
rastlanmıştır. 2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda ise zararlının 
larvalarına rastlanmamıştır.  

D. mendacella erginlerinin laboratuvar koşullarında elde edilme 
oranları Çizelge 4.1’de verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi bu türün erginlerinin tamamı yeşil 
kozalaklardan elde edilmiş olup Kınık tohum bahçesinden toplanan 
kozalaklarda daha fazla görülmüştür. 
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Çizelge 4.1. Dioryctria mendacella Stgr. erginlerinin kozalaklardan 
elde edilme oranları  

Table 4.1. The rates of mature Dioryctria mendacella Stgr. obtained 
from cones 

Kozalağın 
alındığı tohum 

bahçesi 

Ergin elde edilme oranı (%) 

Genç kozalak Yeşil kozalak Kahverengi 
kozalak 

1999 2000 2000 2001 2001 2002 
Muradiye 0 0 9,4 8,6 0 0 
Gelenbe 0 0 12,0 10,8 0 0 
Kınık 0 0 15,8 16,2 0 0 

Doğa koşullarındaki çalışmalar  

Kınık tohum bahçesinde D. mendacella’nın doğa koşullarındaki 
bulunma dönemlerini ve ergin çıkışlarını saptayabilmek amacıyla gözlenen 
dal kafeslerden elde edilen bulgular Şekil 4.12’de verilmiştir. Bu bahçede, 
2000 yılında larvalara rastlama dönemi 27 Nisan-30 Mayıs arasında olmuş, 
pupa dönemi 1 Haziran-17 Eylül arasında gerçekleşmiştir. Bu türün 
erginlerine 15 Haziran-3 Ekim arasında rastlanmıştır. 

 
Şekil 4.12. Kınık tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında 

Dioryctria mendacella Stgr.’nın doğa koşullarındaki dal 
kafeslerle izlenen biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.12. The biological periods and adult exit observations of 
Dioryctria mendacella Stgr. in branch cages under natural 
conditions in Kınık seed orchard along 1999-2001. 
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D. mendacella’nın 2001 yılında doğa koşullarında biyolojik dönemleri 
ve ergin çıkışlarını saptamak amacıyla gözlenen dal kafeslerden elde edilen 
bulgular Şekil 4.13’te verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, zararlının 27 Mart-
30 Mayıs arasında larva, 12 Mayıs-2 Haziran arasında pupa, 1 Haziran-30 
Eylül arasında ise ergin dönemini geçirdiği saptanmıştır.  

Sözü edilen veriler bir bütün olarak ele alındığında, D. mendacella’nın 
ergin çıkışlarının laboratuvar koşullarında mayıs sonlarından ekim başlarına 
kadar görüldüğü ve en fazla ergin bireyin ağustos ayı içinde elde edildiği 
anlaşılmıştır. Doğa koşullarında elde edilen bulguların laboratuvar 
bulgularına paralellik gösterdiği belirlenmiş olup, ergin çıkışlarının Gelenbe 
ve Kınık tohum bahçelerine göre Muradiye tohum bahçesinden alınan 
örneklerde 15 gün kadar geç başladığı görülmüştür. Ergin sayıları haziran-
eylül ayları arasında değişim gösterse de, çıkışlar süreklilik göstermiştir. 

 
Şekil 4.13. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında 

Dioryctria mendacella Stgr.’nın doğa koşullarındaki dal 
kafeslerle izlenen biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.13. The biological periods and adult exit observations of 
Dioryctria mendacella Stgr. in branch cages under natural 
conditions in Kınık seed orchard along 2000-2002. 

Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yapılan çalışmalarda D. 
mendacella’nın ergin çıkışlarının temmuz ortalarında başlayıp ekim 
ortalarına kadar sürdüğü belirtilmektedir (Tosun, 1977; Çanakçıoğlu ve Mol, 
2000). Roques (1983) ise zararlının erginlerinin mayıs ortasından, ağustos 
sonuna kadar görüldüğünü belirtmektedir.  
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Aynı yazar D. mendacella erginlerinin kozalak diplerine veya kozalak 
pullarına bıraktıkları yumurtaların 15 gün sonra açıldığını bildirmektedir.  

Çalışmada zararlının larvaları mart ayının sonlarına doğru genç 
kozalaklarda, nisan-mayıs aylarında yeşil dönemin başlangıcındaki 
kozalaklarda, hazirandan kasım sonlarına kadar normal boyutlarına ulaşmış 
yeşil kozalaklarda ve olgun dönemin başlangıcındaki kozalaklarda 
görülmüştür. Kahverengi kozalak örneklemelerinde ise zararlı larvalarına 
rastlanamamıştır. Zararlı genç kozalaklarda kısa bir süre bulunmuş, yeşil 
kozalaklarda ise çalışma süresi boyunca sürekli olarak saptanmıştır. Bu türün 
larvalarına sonbahar ve ilkbaharda rastlanılması kışı larva döneminde 
geçirdiği kanısını güçlendirmektedir. Nitekim  Roques (1983) zararlının kışı 
larva döneminde kozalak içinde geçirdiğini belirtmiştir. Çanakçıoğlu (1963) 
ise zararlının kışı hangi biyolojik dönemde geçirdiğini tam olarak 
saptayamadığını bildirmektedir.  

Larvaların mayıs ayı ortalarına doğru kozalağın içinde veya dışında 
pupa dönemine girdikleri, pupa döneminin laboratuvar koşullarında 12-17 
gün arasında değiştiği ve ortalama 14 gün sürdüğü belirlenmiştir. Bu türün 
pupalarına eylül sonlarına kadar rastlanmıştır.  

Zarar şekli: Bu türün larvalarının zararına ilişkin ilk gözlemler genç 
kozalakların son dönemleri ile yeşil kozalakların ilk dönemlerinde elde 
edilmiştir. Bu dönemdeki zararın kozalak gelişimini engellediği saptanmıştır. 
Kozalak normal boyutlarını almaya başladıkça bu zarar biçiminin göreceli 
olarak değiştiği belirlenmiştir (Şekil 4.14). Kozalak üzerindeki reçine 
kümecikleri, beslenme artıkları ve larva giriş deliğinin çevresindeki 
kahverengileşme şeklindeki renk değişimi, D. mendacella bulaşmasının tipik 
belirtileri olarak görülmüştür. 

Bu tip zarar gören kozalaklar açılıp incelendiğinde, genellikle bir, 
nadiren iki larva belirlenmiş ve açılan galerilerin çoğunlukla eksenden uzak 
olduğu görülmüştür (Şekil 4.15). Genç larvaların önce kozalak yüzeyinde 
beslendikleri ve sonra kozalak dokusu içine yöneldikleri; olgun larvaların ise 
doku içine doğrudan yönelebilme davranışını gösterdikleri belirlenmiştir. 
Larvaların kozalak dokusu içindeki beslenmeleri sırasında, tohumları da 
rastgele tükettiği saptanmıştır.  
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Şekil 4.14. Dioryctria mendacella zararı görmüş kozalaklar. 
Figure 4.14. Cones damaged by Dioryctria mendacella Stgr.. 

Şekil 4.15. Kozalak dokusu içinde Dioryctria mendacella Stgr.’nın 
zararı. 

Figure 4.15. Damages caused by Dioryctria mendacella Stgr. in cone 
issue. 
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Zararlının larvaları ilkbahardaki beslenmesi sırasında kozalağın 
büyümesini engellediği için kozalak kayıplarıyla ilişkili olarak tohum 
kayıplarına; yaz döneminde normal boyutlarını almış kozalaklardaki 
beslenmesi sırasında da rastgele beslenme nedeniyle doğrudan  tohum 
kayıplarına neden olmaktadır. Bu tür çalışma alanında gerek bulaşma 
oranının yüksekliği, gerekse elde edilen ergin oranının fazlalığı nedeni ile en 
dikkat çekici tür olarak bulunmuştur.  

Doğal düşmanları: Çalışmada, Carpelimus sp. (Col., Staphylinidae), 
Charitopes clausus (Thomson), Lissonata tritator (Grov.) (Hym., 
Ichneumonidae) elde edilmiştir.  

Çanakçıoğlu (1963) D. mendacella’nın beslendiği kozalaklarda L. 
saxonica orientalis Hdg. (Hym., Ichneumonidae)’i; Tosun (1977) ise 
Apanteles dioryctria Wilkn. ve Chelonus sp. (Hym., Braconidae)’u elde 
ettiğini bildirmektedirler. Yukarıda belirtilen taksonların bu türün doğal 
düşmanları arasında geçtiğine ilişkin daha önce yapılmış bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  

4.2.1.2. Dioryctria pineae Staudinger (Fıstıkçamı kozalak 
kelebeği) 

Yayılışı: İspanya, Fransa, İtalya, Ermenistan, Türkiye ve Filistin’de 
bulunur (Roques, 1983). Türkiye’de Antalya, Aydın, Bursa, İzmir ve 
Karabük’te saptanmıştır (Çanakçıoğlu ve Mol, 2000; Nafisi, 1999).  

Konukçuları: Konukçuları Pinus pinea, P. halepensis, P. pinaster ve 
P. brutia’dır (Çanakçıoğlu, 1963; Tosun, 1977; Roques, 1983; Nafisi, 1999). 

Morfolojisi: Çalışmada elde edilen Dioryctria cinsine bağlı türlerin 
en irisi olan bu türde kanat açıklığı 30-38 mm’dir. Ön kanatlar grimsidir. 
Kanadın 3/4’lük kısmında iç içe geçmiş çevresi koyu kahverengi pullarla 
kaplı, geniş V şeklinde bir bant bulunur. Bu bant üzerinde kanat ortalarına 
doğru belli belirsiz kırmızımsı bir leke vardır. Lateralde bulunan saçak 
şeklindeki pullar grimsidir. Burada koyu renk bant oluşturan pulların 
genişliğinin toplam saçak uzunluğuna oranı 1/3’dür. Ön kanadın ventrali 
kahverengi pullarla örtülüdür. Arka kanatların ön kenarı kahverengimsi 
pullarla kaplı olup, genel rengi inci grisidir (Şekil 4.16). 

Olgun larva 20-25 mm boyundadır. Thoraks ve ilk beş abdomen 
segmenti yeşilimsi, sırt kısmı kahverengi-kırmızıdır. Vücudun kenarları ve 
karın tarafı yeşilimsi renkte olup, baş kapsülü, prothoraks ve anal levha koyu 
kahverengidir.  
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Şekil 4.16. Dioryctria pineae Stgr. ergini. 
Figure 4.16. Adult Dioryctria pineae Stgr. 

Bulunma dönemleri : 

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 

Muradiye 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda, D. pineae’nin bulunduğu biyolojik dönemler ve laboratuvar 
koşullarındaki ergin çıkışları Şekil 4.17’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü 
gibi 1999’da toplanan genç kozalaklarda zararlı görülmemiştir. Larvaların 
2000 yılında toplanan yeşil kozalaklarda görülmesi 14 Mayısta başlayıp, 14 
Eylüle kadar sürmüştür. Pupa dönemi 1 Ağustos-14 Kasım, ergin çıkışları 
ise 27 Ağustos-28 Kasım arasında olmuştur. Eylül ortalarından itibaren yeşil 
kozalaklarda genç larvalar görülmeye başlamıştır. 2001 yılında toplanan 
kahverengi kozalaklarda bu tür saptanamamıştır. 
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Şekil 4.17. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.17. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yılları arasında toplanan ve laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. pineae’nin bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin çıkışları 
ise Şekil 4.18’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2000 yılında toplanan 
genç kozalaklarda zararlı saptanamamıştır. 2001 yılında toplanan yeşil 
kozalaklardaki larva dönemi 3 Mayıs-15 Ekim arasında izlenmiştir. 27 
Ağustos-16 Kasım arasında pupalar görülmüştür. Ergin çıkışları ise 12 
Eylül-22 Kasım tarihleri arasında olmuştur. Eylül sonlarından itibaren yeşil 
kozalaklarda genç larvaları görülmeye başlamış olup, 2002 yılında toplanan 
kahverengi kozalaklarda bu tür saptanamamıştır. 
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Şekil 4.18. Muradiye  tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.18. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 

Gelenbe 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda, D. pineae’nin bulunduğu biyolojik dönemler ve laboratuvar 
koşullarındaki ergin çıkışları Şekil 4.19’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü 
gibi 1999 yılında toplanan genç kozalaklarda zararlı saptanamamıştır. 2000 
yılında toplanan yeşil kozalaklarda larva dönemi 18 Mayıs–30 Ağustos, 
pupa dönemi 15 Ağustos–30 Kasım ve ergin çıkış dönemi 27 Eylül-15 
Aralık arasında gerçekleşmiştir. D. pineae erginlerinin koyduğu 
yumurtalardan çıkan genç larvalar ise 15 Ekimden itibaren yeşil 
kozalaklarda görülmeye başlamıştır. Kasım ve aralık ayları boyunca rengi 
koyulaşan ve tohumları olgunlaşmaya başlayan kozalaklarda larva zararları 
devam etmiş olup, 2001 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda zararlı 
saptanamamıştır. 
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Şekil 4.19. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.19. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yılları arasında toplanan ve laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. pineae’nin bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin çıkışları 
Şekil 4.20’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2000 yılında toplanan genç 
kozalaklarda zararlı görülmemiştir. 2001 yılında toplanan yeşil kozalaklarda 
larvalara rastlama dönemi 12 Mayısta  başlayıp, 30 Eylüle kadar sürmüştür. 
15 Ağustos–30 Kasım arası pupa, 15 Ekim-14 Aralık arası ise erginlerin 
çıkış dönemi olarak belirlenmiştir. Genç larvalar 4 Kasım tarihinden itibaren 
tohumların olgunlaşmaya başladığı kozalaklarda görülmeye başlamıştır. 
2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda bu zararlıya rastlanmamıştır. 
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Şekil 4.20. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.20. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 

Kınık 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklar üzerinde D. pineae’nin bulunduğu biyolojik dönemler ve 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları Şekil 4.21’de verilmiştir. Şekilde 
görüldüğü gibi 1999 yılında toplanan genç kozalaklarda zararlı 
saptanamamıştır. 2000 yılında toplanan yeşil kozalaklarda 1 Mayıs–14 
Ağustos arasında görülen larvaların, 28 Temmuz–30 Ekim arasında pupa 
oldukları belirlenmiştir. Ergin çıkışları 13 Eylülde başlayıp, 28 Kasıma kadar 
sürmüştür. Ekim ayının başından itibaren genç larvalar yeşil kozalaklarda 
görülmeye başlamış ve olgun dönemin başlangıcındaki kozalaklarda da 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.  
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Şekil 4.21. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.21. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 1999-2002. 

2000-2002 yılları arasında toplanan ve laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. pineae’nin bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin çıkışları 
Şekil 4.22’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2000 yılında toplanan genç 
kozalaklarda zararlı saptanamamış olup, 2001 yılında toplanan yeşil 
kozalaklarda larvalara rastlama dönemi 1 Mayıs –15 Ağustos arasındadır. 
Pupa dönemi 1 Ağustos–27 Ekim arasında gözlenmiştir. Ergin çıkışlarının 
ise 20 Ağustos–27 Kasım arasında gerçekleştiği görülmüştür. 2001 yılında 
toplanıp kültüre alınan yeşil kozalak örneklerinin incelenmesi sırasında 2 
Şubat 2002 tarihinde bir tane D. pineae ergini elde edilmiştir. Ekim 
başlarından itibaren yeşil kozalaklarda genç larvalar görülmeye başlamış ve 
olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda kasım sonlarına kadar zararları 
saptanmıştır.  
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Şekil 4.22. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.22. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 2000-2002. 

D. pineae erginlerinin laboratuvar koşullarında elde edilme oranları 
Çizelge 4.2’de verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi Gelenbe tohum bahçesinden toplanan yeşil 
kozalaklarda daha fazla ergin elde edilmiştir. 

Çizelge 4.2. Dioryctria pineae Stgr. erginlerinin kozalaklardan elde 
edilme oranları  

Table 4.2. The rates of mature Dioryctria pineae Stgr. obtained from 
cones 

Kozalağın 
alındığı tohum 

bahçesi 

Ergin elde edilme oranı (%) 
Genç kozalak Yeşil kozalak Kahverengi  kozalak 
1999 2000 2000 2001 2001 2002 

Muradiye 0 0 3,1 2,8 0 0 
Gelenbe 0 0 7,0 7,2 0 0 
Kınık 0 0 4,1 3,8 0 0 
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Doğa koşullarındaki çalışmalar 

D. pineae’nin doğa koşullarında bulunma dönemlerini saptamak 
amacıyla 2000 yılında dal kafeslerde yapılan gözlemler sonucunda elde 
edilen bulgular Şekil 4.23’de verilmiştir.  

 
Şekil 4.23. Kınık tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında 

Dioryctria pineae Stgr.’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle 
izlenen biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.23. The biological periods and adult exits observations of 
Dioryctria pineae Stgr. in branch cages under natural conditions 
in Kınık seed orchard along 1999-2002. 

Şekilde görüldüğü gibi larva dönemi 2 Mayıs–9 Ağustos, pupa 
dönemi 2 Ağustos–30 Eylül arasında gerçekleşmiştir. Ergin çıkışları ise 1-15 
Ekim tarihleri arasında saptanmıştır.  

Dal kafeslerde 2001 yılında yapılan gözlemlerin sonuçları Şekil 
4.24’te verilmiştir. Doğa koşullarında larva döneminin 17 Nisan-30 Ağustos, 
pupa döneminin 12 Ağustos–15 Eylül arasında olduğu belirlenmiştir. Ergin 
çıkışları ise 2 Eylül-30 Ekim arasında saptanmıştır.  
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Şekil 4.24. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında 

Dioryctria pinea Stgr.’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle 
izlenen biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.24. The biological periods and adult exits observations of 
Dioryctria pineae Stgr. in branch cages under natural conditions 
in Kınık seed orchard along 2000-2002. 

Yukarıdaki bulgular ışığında D. pineae’nin çalışma alanında ikinci 
derecede sık rastlanan tür olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma sonunda 
laboratuvar koşullarında D. pineae ergin çıkışlarının ağustos ortalarından 
aralık ortalarına kadar sürdüğü saptanmıştır. Bu dönem içinde en fazla birey 
kasım ayında görülmüştür. Doğa koşullarındaki ergin çıkışlarının ise eylül 
başından ekim sonlarına kadar sürdüğü belirlenmiştir. Laboratuvarda en 
fazla ergin bireyin elde edildiği kasım ayında, doğa koşullarında ergin çıkışı 
görülmemiştir. Zararlının genç larvaları eylül ortalarından aralık ortalarına 
kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda görülmektedir. Mayıs 
ayında yeşil kozalaklarda görülen larvaların kışı geçirmiş larvalar olduğu 
düşünülmektedir. Larvalar kasım ve aralık aylarında laboratuvarda 
saptandığı halde, doğadaki kahverengi kozalaklarda saptanamamıştır. Bu 
durum D. pineae’nin Goater (1986)’ın Dioryctria türleri için belirttiği, 
ağacın diğer organlarında da kışlayabilme davranışını düşündürmüştür. 
Ancak ağustos ayında kültüre alınan bir yeşil kozalakta şubat ayında ergin 
birey elde edilmesi D. pineae’nin kışı kozalak içinde de geçirebildiğini 
göstermektedir. Roques (1983) D. pineae’nın kışı  kozalak içinde larva 
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olarak geçirdiğini belirtmektedir. Çalışma alanında bu durum sadece bir 
örnekte görülmüştür. 

Çanakçıoğlu (1963) Aydın yöresinden aldığı kozalaklardan 31 Ekim 
tarihinde; İzmir-Bergama yöresinden aldığı kozalaklardan ise mart-nisan 
aylarında ergin çıkışları saptamıştır. Tosun (1977) ergin çıkışlarının Antalya-
Manavgat yöresinden aldığı kozalaklarda nisan-mayıs aylarında; Nafisi 
(1999) Karabük yöresindeki ergin çıkışlarının ise ağustos ayında olduğunu 
bildirmektedir. Roques (1983) Fransa’daki çıkış zamanının ağustos sonu ile 
ekim sonu arasında olduğunu belirtmektedir. Elde edilen bulgular, iklim 
koşulları göz önünde bulundurulduğunda önceki sonuçlarla uygunluk 
göstermektedir. 

D. pineae erginleri yumurtalarını normal boyutlarını almış yeşil 
kozalaklar üzerine bırakır ve 15 gün sonra bu yumurtalardan larvalar çıkar 
(Roques, 1983). Bu çalışmada mayıs ayından aralık ortalarına kadar olan 
dönemde yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda beslenen larvaları 
görülmüştür. Genç ve kahverengi kozalaklarda yapılan kozalak 
örneklemelerinde ise zararlı saptanamamıştır. D. pineae ergin bireyleri yeşil 
kozalaklarda, olgunlaşmaya başlayan kozalaklarda ve az sayıda da 
kahverengi kozalaklarda elde edilmiştir. Larvaların zararı mayıs ayı 
başlarından itibaren yeşil kozalaklarda gözlenmiştir. Bu tür kozalak eksenine 
yönelik beslenmesi sırasında rastgele tohum da tükettiğinden hem yeşil 
kozalak, hem de tohum zararlısı olarak nitelendirilmiştir.  

Temmuz sonlarından kasım sonlarına kadar kozalak içinde veya 
dışında pupa dönemine giren bireyleri saptanmış olup, pupa döneminin 
laboratuvar koşullarında 20-25 gün sürdüğü belirlenmiştir. Çanakçıoğlu 
(1963) ve Roques (1983) pupanın kozalak dışında, Nafisi (1999) kozalak 
içinde geliştiğini belirtmiştir. Yürütülen bu çalışmada her iki durumu da 
doğrulayan gözlemler yapılmıştır. 

Ancak Çizelge 5.2’de görüldüğü üzere laboratuvarda zararlı 
erginlerinin elde edilme oranı % 1,5 – 3,7 arasında saptanmıştır. Doğa 
koşullarında da az sayıda ergin birey elde edilmiştir.  

Zarar şekli: Larvaların bulunuşuna ilişkin ilk gözlemler, yeşil 
kozalakların ilk dönemlerinde yani mayıs ayı başlarında elde edilmiş ve 
ekim başlarına kadar sürmüştür. Larva ile bulaşık kozalaklar, kozalaktaki 
renk değişimi ve beslenme artıkları nedeni ile kolaylıkla fark 
edilebilmektedir (Şekil 4.25). Bu özellikteki kozalaklar açılıp incelendiğinde 
eksene yönelmiş galeriler içinde beslenen larvalar görülmüştür. Açılıp 
incelenen kozalaklarda tek bir larvanın, kozalak içini eksen dahil, delik deşik 
edebildiği saptanmıştır (Şekil 4.26). Zararlının kozalak dokusu içindeki 
beslenmesi sırasında rastgele tohum tükettiği belirlenmiştir. Bu özelliği 
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nedeniyle ikinci derecede bol bulunan tür olmasına rağmen daha fazla zarar 
yapabilme potansiyeline sahip olabileceği düşünülmektedir.  

Şekil 4.25. Yeşil kozalakta Dioryctria pineae Stgr. zararının 
belirtileri. 

Figure 4.25. The damage symptoms of Dioryctria pineae Stgr. in green 
cones. 

Şekil 4.26. Kozalak dokusu içinde Dioryctria pineae Stgr. larvası ve 
zarar şekli. 

Figure 4.26. Larvae and damage form of Dioryctria pineae Stgr. in cone 
tissue. 

Doğal düşmanları: Carpelimus sp. (Col., Staphylinidae) 
Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker) (Dipt., Tachinidae) saptanmıştır. 
Çanakçıoğlu (1963) Pseudoperichaeta nigrolineata’yı D. pineae’nin larva 
parazitoidi olarak bildirmektedir. 
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4.2.1.3. Dioryctria abietella Dennis & Schiffmüller (Ladin 
kozalak kelebeği) 

Yayılışı: Avrupa, Güney Rusya, Hindistan, Japonya ve Kuzey 
Amerika’da yaygındır. Türkiye’de Trabzon, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve 
Bolu’da saptanmıştır (Çanakçıoğlu ve Mol, 2000).  

Konukçuları: Abies, Larix, Picea, Pinus ve Pseudotsuga cinslerine 
bağlı bitki türlerinde zarar yapar (Escherich, 1923; Keen, 1958; Roques, 
1983; Çanakçıoğlu ve Mol, 2000). Yurdumuzda Abies nordmanniana, A. 
cilicica, A. equi-trujani, Picea orientalis, P. excelsa, Pinus brutia ve P. 
nigra’da bulunduğu bildirilmiştir (Çanakçıoğlu, 1963; Tosun, 1977; Yüksel, 
1998; Çanakçıoğlu ve Mol, 2000).  

Morfolojisi: Erginin kanat açıklığı 22-30 mm’dir. Ön kanatlarda gri 
renk hakimdir. Kanadın dipten 3/4’lük kısmında çevresi koyu kahverengi 
pullarla kaplı iç içe geçmiş geniş M şeklinde bir bant bulunur. Bu tür için 
karakteristik olan bu bant üzerinde kanadın orta kısımlarında ön kenara 
doğru açık renkli orak şeklinde bir leke bulunur. Kanat üzerinde kanadın dip 
kısımlarına yakın soluk renkli bir başka bant daha bulunmaktadır. Ön 
kanatların lateralinde bulunan saçak şeklindeki pullar kahverengimsi-gridir. 
Koyu renk bant oluşturan pulların genişliğinin toplam saçak uzunluğuna 
oranı 1/2’dir. Ön kanat ventralden incelendiğinde kahverenkli ve damarların 
belirgin olduğu görülür. Arka kanatlarda grimsi beyaz renk hakimdir. Ön 
kenarları belirgin olarak gri renkli pullarla kaplıdır. Lateralde bulunan saçak 
şeklindeki pullar arka kanatların hakim rengi gibi grimsi-beyazdır (Şekil 
4.27). 

Şekil 4.27. Dioryctia abietella Den. & Schiff. ergini. 
Figure 4.27. Adult Dioryctria abietella Den. & Schiff.. 
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Olgunlaşmış larvanın boyu 24-28 mm’ye ulaşır (Şekil 4.28). Rengi 
kırmızımtrak kahverengidir. Sırtının orta kısmı, kenarları daha açık ve 
belirgin olmayan iki çizgi içeren bir bant taşır. Baş kapsülü kahverengi, 
prothoraks koyu kestane rengidir. 

 
Şekil 4.28. Dioryctria abietella Den. & Schiff. larvası. 
Figure 4.28. Larvae of Dioryctria abietella Den. & Schiff.. 

Bulunma dönemleri:  

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 

Muradiye 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. abietella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.29’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1999 yılında 
toplanan kozalaklarda zararlı görülmemiştir. D. abietella’nın 2000 yılında 
yeşil dönemdeki kozalaklarda 7 Haziran-28 Ağustos arasında larva, 17 
Temmuz-16 Eylül arasında pupa döneminde bireylerine rastlanmıştır. Ergin 
çıkışları ise 14 Ağustosta başlayıp, 30 Eylüle kadar sürmüştür. Bu erginlerin 
bıraktığı yumurtalardan çıkan genç larvalar, eylül ayının başından, kasım 
sonlarına kadar kültürlerde gözlenmiştir. 2001 yılında toplanan kahverengi 
kozalaklarda zararlıya rastlanmamıştır. 
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Şekil 4.29. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & 
Schiff.’nın, laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri 
ve ergin çıkışları. 

Figure 4.29. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
abietella Den. & Schiff. under laboratory conditions in the 
cones collected from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. abietella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışlarına ilişkin sonuçlar Şekil 4.30’da verilmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre, genç kozalaklarda zararlı görülmemiştir. D. abietella yeşil dönemdeki 
kozalaklarda 4 Mayıs-27 Temmuz arasında larva, 17 Haziran-14 Eylül 
arasında pupa dönemlerinde bulunurken, 4 Temmuzdan 20 Eylüle kadar 
ergin çıkışları görülmüştür. Ağustos ayından kasım sonlarına kadar genç ve 
olgunlaşmaya başlayan kozalaklarda genç larvalar görülmüş olup, 2002 
yılında toplanan kahverengi kozalaklarda zararlı saptanamamıştır. 
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Şekil 4.30. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & 
Schiff.’nın, laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri 
ve ergin çıkışları. 

Figure 4.30. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
abietella Den. & Schiff. under laboratory conditions in the 
cones collected from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 

Gelenbe 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda gözlenen D. abietella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve 
ergin çıkışları Şekil 4.31’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1999’da 
toplanan genç kozalaklarda zararlı görülmemiştir. 2000 yılında yeşil 
dönemdeki kozalaklarda D. abietella’nın 1 Haziran-27 Temmuz arasında 
larva, 3 Temmuz-28 Eylül arasında pupa döneminde olduğu belirlenmiştir. 
Ergin çıkışları ise 20 Temmuz’da başlayıp, 14 Ekime kadar sürmüştür. Bu 
dönemde eylül ortalarında ergin çıkışı daha fazladır. Genç larvalar, 14 
Ağustostan aralık ortalarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış 
kozalaklarda görülmüştür. 2001 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda 
zararlı saptanamamıştır. 
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Şekil 4.31. Gelenbe tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında 
izlenen kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & 
Schiff.’nın, laboratuvar koşullarındaki bulunma dönemleri  
ve ergin çıkışları. 

Figure 4.31. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
abietella Den. & Schiff. under laboratory conditions in the 
cones collected from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. abietella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışlarına ilişkin bulgular Şekil 4.32’de verilmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre bu tür 2000 yılında toplanan genç kozalaklarda görülmemiştir. Yeşil 
dönemdeki kozalaklarda ise 1 Haziran-1 Ağustos arasında larva, 5 Temmuz-
8 Eylül arasında pupa dönemindeki bireylere rastlanmış ve 17 Temmuz-28 
Eylül arasında ergin çıkışları gerçekleşmiştir. Genç larvalar 15 Ağustos 
tarihinden kasım sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklar 
üzerinde görülmüştür. 2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda zararlı 
saptanamamıştır.  
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Şekil 4.32. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & 
Schiff.’nın, laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri 
ve ergin çıkışları. 

Figure 4.32. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
abietella Den. & Schiff. under laboratory conditions in the 
cones collected from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 

Kınık 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. abietella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.33’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1999 yılında 
toplanan genç kozalaklarda bu türe rastlanmamıştır. 2000 yılında yeşil 
dönemdeki kozalaklarda 17 Mayıs-8 Ağustos arasında larva, 28 Temmuz-10 
Ekim arasında pupa döneminde olduğu görülmektedir. Ergin çıkışları ise 8 
Ağustos-17 Ekim arasında gerçekleşmiştir. Eylül ayı ortalarında ergin 
çıkışının daha fazla olduğu görülmektedir. Genç larvalar, 1 Eylülden kasım 
sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda saptanmıştır. 
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Şekil 4.33. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & 
Schiff.’nın, laboratuvar koşullarında biyolojik dönemleri ve 
ergin çıkışları. 

Figure 4.33. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
abietella Den. & Schiff. under laboratory conditions in the 
cones collected from Kınık seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. abietella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.34’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre zararlı, 2000 
yılında toplanan genç kozalaklarda görülmemiştir. 2001 yılında toplanan 
yeşil dönemdeki kozalaklarda 3 Mayıs-30 Temmuz arasında larva, 15 
Temmuz-27 Eylül arasında pupa dönemini geçiren bireylere rastlanmıştır. 
Ergin çıkışları ise 2 Ağustos-9 Ekim arasında gerçekleşmiştir. Genç larvalar 
27 Ağustostan kasım sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış 
kozalaklarda saptanmıştır. 2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda bu 
türe rastlanmamıştır.  
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Şekil 4.34. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında toplanan 

kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.34. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
abietella Den. & Schiff. under laboratory conditions in the 
cones collected from Kınık seed orchard along 2000-2002. 

D. abietella erginlerinin laboratuvar koşullarında elde edilme oranları 
Çizelge 4.3’de verilmişitir.  

Çizelge 4.3. Dioryctria abietella Den. & Schiff. erginlerinin 
kozalaklardan elde edilme oranları  

Table 4.3. The rates of mature Dioryctria abietella  Den. & Schiff. 
obtained from cones. 

Kozalağın alındığı 
tohum bahçesi 

Ergin elde edilme oranı (%) 
Genç kozalak Yeşil kozalak Kahverengi kozalak 
1999 2000 2000 2001 2001 2002 

Muradiye 0 0 4,2 2,8 0 0 
Gelenbe 0 0 5,0 4,5 0 0 
Kınık 0 0 5,0 3,8 0 0 



 51

Çizelgede görüldüğü gibi zararlının erginleri yeşil dönemdeki 
kozalaklardan elde edilmiş olup bahçeler arasında önemli bir farklılık 
görülmemiştir. 

Doğa koşullarındaki çalışmalar 

Kınık tohum bahçesinde D. abietella’nın doğa koşullarındaki bulunma 
dönemleri ve ergin çıkışlarını saptayabilmek amacıyla gözlenen dal 
kafeslerden 2000 yılında bu zararlının biyolojik dönemlerine ilişkin olarak 
bir bulguya ulaşılamamış, 2001 yılında elde edilen bulgular Şekil 4.35’te 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2001 yılında yeşil kozalaklarda 12 
Hazirandan itibaren larva beslenmesi saptanmış ve bu beslenmenin 30 
Temmuza dek sürdüğü görülmüştür. Ergin çıkışı ise 17 Ağustosta 
saptanmıştır. 

Yürütülen çalışma sonunda D. abietella ergin çıkışlarının laboratuvar 
koşullarında temmuz başından ekim ortalarına kadar sürdüğü saptanmıştır. 
Bu dönem içinde en fazla ergin birey eylül ayında elde edilmiştir. Doğa 
koşullarında ise ergin çıkışları ağustos ayında görülmüştür. Ergin çıkış 
zamanlarının bahçeler arasında 20 gün kadar farklılık gösterdiği 
saptanmıştır. Çanakçıoğlu (1963) Balıkesir, Bolu, İstanbul ve Trabzon’dan 
örneklediği köknar, ladin ve karaçam kozalaklarından eylül-ekim aylarında; 
Tosun (1977), Burdur’dan örneklediği köknar ve kızılçam kozalaklarından 
haziran sonlarında ergin çıkışları saptamışlardır. Yüksel (1998), Trabzon 
dolayından örneklediği ladin kozalaklarında ergin çıkışlarının temmuz 
ayında olduğunu belirtmektedir. Keen (1958), Amerika’da ladin, köknar ve 
çam kozalaklarında eylül ve ekim aylarında; Roques (1983), Fransa’da ladin 
ve köknar kozalaklarında haziran-temmuz aylarında ergin çıkışı 
saptadıklarını belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışmada, temmuz başından itibaren ekim ortalarına kadar 
sürdüğü saptanan ergin çıkış süresinin daha önce yapılmış çalışmalara göre 
daha uzun olduğu görülmektedir. Bunda mart ayından itibaren örneklemeye 
başlamanın yanısıra iklim koşullarındaki farklılıkların da etkili olabileceği 
düşünülmektedir.  

Roques (1983)’in bildirdiğine göre, erginler yumurtalarını ikili üçlü 
gruplar halinde kozalak pulları altına veya sürgünler üzerine bırakmakta, bu 
yumurtalardan on gün kadar sonra larvalar çıkmaktadır. 
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Şekil 4.35. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında 

Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın doğa koşullarındaki 
dal kafeslerle izlenen bulunma dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.35. The biological periods and adult exits observations of 
Dioryctria abietella Den. & Schiff. in branch cages under 
natural conditions in Kınık seed orchard along 2000-2002. 

Yapılan çalışmada mayıs ayından itibaren yeşil kozalaklarda, kasım 
başlarından aralık ayı ortalarına kadar olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda 
beslenen larvalar görülmüştür. Genç ve kahverengi kozalak 
örneklemelerinde ise D. abietella larvaları saptanamamıştır. Laboratuvar 
koşullarında olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda beslenen larvaların 
öldükleri görülmüştür. Her ne kadar laboratuvarda gözlenemese de doğa 
koşullarında mayıs ayı başlarından itibaren görülen larvalar, zararlının kışı 
larva olarak geçirdiğini düşündürmektedir. Bu konuda Çanakçıoğlu (1963) 
ve Roques (1983) zararlının kışı beyaz bir koza içinde larva olarak 
geçirdiğini belirtmektedirler.  

Mayıs ayı başından haziran ayı ortalarına kadar yeşil kozalaklarda 
beslenen larvaların, haziran ortalarında kozalak içinde veya dışında pupa 
oldukları görülmüştür. Pupa dönemlerinin laboratuvar koşullarında 10-12 
gün sürdüğü belirlenmiştir. Çanakçıoğlu (1963) pupa döneminin kozalak 
dışında gerçekleştiğini ve pupa süresinin laboratuvar koşullarında 16 gün, 
doğa koşullarında bir aya yakın sürdüğünü belirtmektedir. Keen (1958), 
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Tosun (1977) ve Yüksel (1998) ise, pupa döneminin kozalak içinde 
olduğunu saptamışlar ancak süre konusunda bir bilgi vermemişlerdir.  

Zarar şekli: Larva ile bulaşık kozalaklar, kozalaktaki renk değişimi 
ve beslenme artıkları nedeniyle kolaylıkla fark edilebilir (Şekil 4.36). Bu 
türle bulaşık olan kozalaklarda büyümenin devam ettiği ve herhangi bir 
gelişme geriliği olmadığı saptanmıştır. D. abietella zararına uğramış 
kozalaklar kesilip incelendiğinde, larva galerilerinin eksenden uzak olduğu 
(Şekil 4.37) ve larvaların doku içinde beslenmeleri sırasında tohumları da 
tükettikleri saptanmıştır.  

Zararlının kozalak dokusu içindeki beslenmesi sırasında açtığı 
galerilerin kozalak eksenine yönelik olmadığı saptanmıştır. Ancak bu 
beslenme sırasında tohumlara da zarar verdiği için D. abietella kozalak ve 
tohum zararlısı olarak tanımlanmıştır. Roques (1983), Fransa’da bir larvanın 
15-20 adet tohuma zarar verdiğini ve kozalak başına 12 adet larva 
bulunmasına karşın böceğin zarar oranının % 20’yi geçmediğini 
kaydetmektedir. Aynı yazar Romanya’da bir larvanın 16-52 köknar tohumu 
tükettiğini ve zarar yoğunluğunun % 60 olduğunu belirtmektedir.  

Şekil 4.36. Yeşil kozalak üzerinde Dioryctria abietella Den. & 
Schiff. beslenme artıkları. 

Figure 4.36. The nutrition residues of Dioryctria abietella Den. & 
Schiff. on green cone. 



 54

 
Şekil 4.37. Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın kozalak dokusu 

içinde oluşturduğu zarar. 
Figure 4.37. The damage in cone tissue caused by Dioryctria 

abietella Den. & Schiff.. 

Doğal düşmanları: Çalışmada D. abietella’nın doğal düşman 
faunasının oldukça zengin olduğu görülmüştür. Carpelimus sp. (Col., 
Staphylinidae), Lissonata buccator (Thunberg), Lissonata tritator Grov. 
(Hym., Ichneumonidae), Microplitis sp. (Hym., Braconidae) ve Teleogmus 
sp. (Hym., Eulophidae) elde edilmiştir.  

Lissonata cinsine bağlı türler Çanakçıoğlu (1963) tarafından da 
bildirilmiş olup, konu ile ilgili ayrıntılı çalışmaların gelecekte 
yürütülmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.  

4.2.1.4. Dioryctria mutatella Fuchs  
Yayılışı: Avrupa ve Ermenistan’da yaygındır (Roques, 1983; 

Skrzypczynska, 1996). Bu türün Türkiye’de bulunuşu ilk kez bu çalışmada 
ortaya konmuştur.  

Konukçuları: Zararlının konukçuları Pinus sylvestris, P. uncinata, P. 
nigra, P. strobus, P. griffithi ve P. leucodermis’dir (Roques, 1983; 
Skrzypczynska, 1996). Çin’de P. armandii Franchet, P. massoniana 
Lambert, P. taeda ve P. yunnanensis Franchet kozalaklarında beslendiği 
kayıtlıdır (Shi-mei, 1988). P. brutia’da zararlı olduğu ilk kez bu çalışmada 
saptanmıştır. 
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Morfolojisi: Kanat açıklığı 20-25 mm olan bu türün ön kanatları gri 
kül rengidir. Dioryctria cinsine bağlı diğer türlerde ön kanat üzerindeki 
desenler daha belirginken, bu türde silik durumdadır. Kanadın dipten itibaren 
3/4’lük kısmında belli belirsiz, iç içe geçmiş, çevresi daha koyu ve geniş M 
şeklinde bir bant vardır. Ayrıca kaideye doğru koyu renk bir zikzak bulunur. 
Lateralde bulunan saçak şeklindeki pullar grimsi olup, koyu renk bant 
oluşturan pulların genişliğinin toplam saçak uzunluğuna oranı 1/3’tür. Arka 
kanatlar inci grisi renkte olup, ön kenar grimsi pullarla kaplıdır. Saçak 
şeklindeki pullar kanat rengi ile aynıdır (Şekil 4.38). 

Şekil 4.38. Dioryctria mutatella Fuchs ergini. 
Figure 4.38. Adult Dioryctria mutatella Fuchs. 

Larva olgunlaştığında 18-22 mm boyunda olur. Genç dönemde vücut 
süt beyazı renginde olup, baş kapsülü koyu renklidir. Zamanla vücudunun 
orta kısmında uzunlamasına koyu kırmızı bir çizgi ayırt edilir. Bu çizginin 
iki tarafında açık renkli oldukça dar iki bant vardır. Vücudun yan tarafları 
kahverengi kırmızıdır. 

Bulunma dönemleri : 

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 

Muradiye 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mutatella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.39’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1999 yılında 
toplanan genç kozalaklarda zararlı görülmemiştir. 2000 yılında toplanan 
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yeşil kozalaklarda ise 12 Haziranda ilk ergin görülmüştür. Daha sonra 16 
Haziran-14 Ağustos arasında larva, 2 Ağustos-14 Eylül arasında pupa 
dönemindeki bireylere rastlanmış, 4 Eylül-14 Ekim arasındaki dönemde 
yeniden erginler görülmüştür. Genç larvaları ekim başlarından aralık 
ortalarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda saptanmıştır. 
2001 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda bu türe rastlanmamıştır. 

 

Şekil 4.39. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.39. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mutatella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışları Şekil 4.40’ta verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2000 yılında 
toplanan genç kozalaklarda zararlı tür görülmezken, 2001 yılında toplanan 
yeşil kozalaklarda 2 Nisan-14 Mayıs arasında larvalar görülmüştür. Pupa 
dönemindeki bireylere rastlanamamış, ancak 16 Mayıs-15 Haziran arasında 
ergin çıkışları saptanmıştır. Daha sonra zararlının larvaları 15 Haziran-28 
Ağustos arasında, pupaları 28 Temmuz-15 Ağustos arasında görülmüş ve 
ergin çıkışları 2 Eylül-15 Ekim arasında saptanmıştır. Genç larvalar ekim 
başlarından kasım sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış 
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kozalaklarda görülmüştür. 2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda bu 
tür saptanmamıştır. 

 

Şekil 4.40. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve  ergin 
çıkışları. 

Figure 4.40. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 

Gelenbe 

1999-2001 yıllarında toplanıp, laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklardaki D. mutatella’nın bulunduğu biyolojik 
dönemler ve ergin çıkışları Şekil 4.41’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 
1999 yılında toplanan genç kozalaklarda zarar saptanmamıştır. 2000 yılında 
toplanan yeşil kozalaklarda 28 Mart-30 Nisan arasında larva, 15 Nisan-15 
Mayıs arasında pupa, 26-30 Mayıs arasında ergin çıkışı görülmüştür. 28 
Temmuzdan itibaren larvalar yeniden görülmüş ve bu dönem 8 Eylüle kadar 
sürmüştür. 16 Ağustos-30 Eylül arasında pupa ve 16 Eylül-27 Ekim arasında 
erginler görülmüştür. Genç larvalar, ekim ayı başlarından kasım ayının 
sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda saptanmıştır. 
2001 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda zararlı görülmemiştir. 
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Şekil 4.41. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.41. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanıp, laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklarda, D. mutatella’nın bulunduğu biyolojik dönemler 
ve ergin çıkışları Şekil 4.42’de verilmiştir. Bu dönem içinde 2000 yılında 
toplanan genç kozalaklarda bu tür saptanamamıştır. 2001 yılında toplanan 
yeşil kozalaklarda ise 14 Hazirandan itibaren larvalar görülmüştür. 2-30 
Ağustos arasında pupa, 17 Ağustos-29 Eylül arasında ergin çıkışları 
izlenmiştir. Genç larvalar 15 Eylülden kasım sonlarına kadar yeşil ve 
olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda izlenmiştir. 2002 yılında toplanan 
kahverengi kozalaklarda zararlı saptanamamıştır.  
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Şekil 4.42. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.42. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 

Kınık 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan genç, 
yeşil ve kahverengi kozalaklardan elde edilen sonuçlar Şekil 4.43’te 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, 1999 yılında toplanan genç kozalaklarda 
D. mutatella’nın herhangi bir biyolojik dönemi saptanamamıştır. 2000 
yılında toplanan yeşil kozalaklarda ise 4 Temmuzdan 18 Ağustosa kadar 
olan dönemde larvalara rastlanmıştır. Zararlının 28 Temmuz-4 Eylül 
arasında pupa döneminde olduğu gözlenmiş olup, 18 Ağustos-28 Eylül 
arasında ise ergin çıkışları saptanmıştır. Genç larvalar 15 Eylülden kasım 
sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlayan kozalaklarda görülmüştür. 
2001 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda bu türe rastlanmamıştır. 



 60

 
Şekil 4.43. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.43. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan 
kozalaklarda D. mutatella’nın bulunduğu biyolojik dönemler ve ergin 
çıkışlarına yönelik bulgular Şekil 4.44’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 
2000 yılında toplanan genç kozalaklarda bu türe rastlanmazken, 2001 yılında 
toplanan yeşil kozalaklarda 28 Temmuzdan itibaren larvalar görülmeye 
başlamıştır. Zararlının 15 Ağustos-28 Eylül arasında pupa dönemine 
rastlanmış, 17 Eylül-14 Ekim arasında ergin çıkışları görülmüştür. Genç 
larvalar 3 Ekimden kasım ortalarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlamış 
kozalaklarda saptanmıştır. 2002 yılında toplanan kahverengi kozalaklarda bu 
türe rastlanamamıştır. 
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Şekil 4.44. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları.  

Figure 4.44. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 2000-2002. 

D. mutatella erginlerinin laboratuvar koşullarında elde edilme oranları 
Çizelge 4.4’de verilmişitir.  

Çizelge 4.4. Dioryctria mutatella Fuchs erginlerinin kozalaklardan 
elde edilme oranları 

Table 4.4. The rates of obtained mature Dioryctria mutatella  Fuchs 
from cones 

 
Kozalağın alındığı 

tohum bahçesi 

Ergin elde edilme oranı (%) 
Genç kozalak Yeşil kozalak Kahverengi 

kozalak 
1999 2000 2000 2001 2001 2002 

Muradiye 0 0 4,2 6,0 0 0 
Gelenbe 0 0 5,0 2,7 0 0 
Kınık 0 0 2,5 3,1 0 0 



 62

Çizelgede görüldüğü gibi D. mutatella erginleri sadece yeşil 
kozalaklardan elde edilmiştir.  

Doğa koşullarındaki çalışmalar 

Doğa koşullarında bu türün ergin çıkışları saptanamamıştır. Çalışma 
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, laboratuvar koşullarında ergin 
çıkışları mayıs ortalarından ekim ortalarına kadar olan dönemde 
gerçekleşmiştir. 

Muradiye tohum bahçesinde ergin çıkışları mayıs-haziran ve eylül-
ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez görülmüştür. Kınık tohum 
bahçesinde yapılan örneklemelerde ise ergin çıkışları ağustos-ekim aylarında 
olmak üzere yılda bir kez gerçekleşmiştir. Gelenbe tohum bahçesinde yıllar 
arasında farklılık görülmüş olup, ilk yıl iki dönemde saptanan ergin çıkışları 
ikinci yıl sadece bir dönemde saptanabilmiştir. Türkiye’de kızılçamdaki 
zararı ilk kez bu çalışmayla ortaya konulan D. mutatella’nın erginleri doğa 
koşullarında saptanamamıştır.  

Laboratuvarda kültür kavanozlarında zararlı larvalarının haziran 
sonlarından kasım sonlarına kadar yeşil ve olgunlaşmaya başlayan 
kozalaklarda beslenebildiği görülmüştür. Mart ve nisan ayında sürgünlerde 
yapılan gözlemlerde zararlı larvalarının görülmesi D. mutatella’nın kışı larva 
olarak geçirdiği kanısını güçlendirmiştir. Kahverengi kozalak 
örneklemelerinde zararlıya rastlanamaması, kışı kozalak içinde 
geçirmediğini, Goater (1986)’in belirttiği gibi ağacın diğer organlarını da 
kışlamak için kullanabildiğini göstermiştir.  

Zararlı larvalarının mart ayında sürgünlerde bulunması, nisan–mayıs 
aylarından itibaren yeşil ve ekim sonlarından itibaren de olgunlaşmaya 
başlayan kozalaklarda beslenmesi larvaların bitki kısımları arasında yer 
değiştirmesiyle ilişkilendirilebilir. 

Pupa döneminin kozalak dışında olduğu ve laboratuvar koşullarında 
12-17 gün sürdüğü, pupalara eylül ayının sonlarına kadar rastlanabildiği 
saptanmıştır.  

Diğer Dioryctria türleri gibi, D. mutatella’nın da bir kozalak zararlısı 
olduğu ve kozalak dokusu içinde beslendiği bilinmektedir. Larvaları kozalak 
dokusu içindeki beslenmeleri sırasında rastgele tohum da tükettiklerinden bu 
olgu, kozalak ve tohum zararlısı olduğu kanısını desteklemiştir.  

Zarar şekli: Larva ile bulaşık kozalaklar, kozalaktaki 
kahverengileşme ve kozalak üzerindeki beslenme artıkları nedeniyle 
kolaylıkla fark edilir (Şekil 4.45). Mayıs ayında yeşil dönemin 
başlangıcındaki kozalaklarda beslenmesi nedeniyle, kozalağın büyümesini 



 63

engelleyebileceği (Charles et Roques, 1977) belirtilmesine rağmen, bu 
çalışmada bu durum gözlenmemiştir. 

Bulaşık kozalaklar kesilerek incelendiklerinde galerilerin eksenden 
uzak ve genellikle kozalak çevresinde bulundukları saptanmıştır (Şekil 4.46).  

Şekil 4.45. Yeşil kozalakta Dioryctria mutatella Fuchs zararının 
belirtileri. 

Figure 4.45. The damage symptoms of Dioryctria mutatella Fuchs in 
green cones. 

Şekil 4.46. Dioryctria mutatella Fuchs’nın kozalak dokusu içindeki 
zararı. 

Figure 4.46. Damage caused by Dioryctria mutatella Fuchs in cone 
tissue. 

Doğal düşmanları: Yapılan çalışmada, D. mutatella larvalarının 
beslendiği yeşil kozalaklarda, 2000 yılında Muradiye Carpelimus sp. 
erginleri elde edilmiştir. Ergin çıkışları ağustos ve ekim aylarında 
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görülmüştür. 5 Haziran 2001 tarihinde de iki adet Ascogaster sp. (Hym., 
Braconidae) ergin bireyi elde edilmiştir. 

Roques (1983) Ascogaster armatus Wesm., Actia nudibasis Stein. 
(Dipt., Tachinidae) ve Rhopalicus gutlatus Ratz. (Hym., Pteromalidae)’u 
etkili doğal düşmanlar olarak bildirmektedir. 

4.2.1.5. Cydia conicolana Heylaerts (Lep., Tortricidae) (Çam 
tohum kelebeği) 

Yayılışı: Hollanda, Fransa, Rusya, Avusturya ve Türkiye’de bulunur 
(Çanakçıoğlu ve Mol, 2000). 

Konukçuları: Pinus nigra, P. laricio, P. silvestris, P. brutia, P. pinea 
kozalakları ve Populus nigra dişi çiçek topluluklarında bulunduğu 
bildirilmiştir (Çanakçıoğlu, 1963; Tosun, 1977; Avcı, 1997).  

Morfolojisi: Ön kanat genişliği 11-15 mm’dir. Ön kanatların dip 
kısmı koyu kahverengi, kanat uçları kahverengi yeşilimsi pullarla kaplıdır. 
Ön kanadın ön kenarında beş adet açık renk dikdörtgen şeklinde kısa kalın 
leke ve bunlar arasında da dört adet gri bant bulunur. Kanat ucuna doğru 
olan gri bant üzerinde ikisi daha belirgin olmak üzere üç adet siyah leke 
bulunur. Ön kanatların lateralinde yer alan saçak şeklindeki pullar koyu 
kahverengidir. Arka kanatlar esmerimsi pullarla kaplıdır. Arka kanadın 
lateralinde bulunan saçak şeklindeki pullar ise kanatta hakim olan renkten 
belirgin derecede açık renklidir (Şekil 4.47). 

  
a: yandan görünüş 
a: lateral view  

b: üstten görünüş 
b: dorsal view 

Şekil 4.47. Cydia conicolana Heyl. ergini. 
Figure 4.47. Adult Cydia conicolana Heyl.. 
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Yumurtadan yeni çıkan genç larvaları koyu renkli olup, geliştikçe kirli 
beyaz bir renk alır (Çanakçıoğlu, 1963). 

Bulunma dönemleri: 

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar  

1999-2002 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan genç ve 
yeşil kozalaklarda zararlıya ilişkin bir bulgu elde edilemezken, 17 Nisan 
2000’de Kınık tohum bahçesinden toplanan kahverengi kozalaklardan 
zararlının üç adet ergin bireyi 12 Haziran 2000 tarihinde elde edilmiştir. 
Erginlerin elde edildiği kozalaklarda dışarıdan hiçbir bulaşma belirtisi 
saptanamamıştır.  

Önceki çalışmalarda ergin çıkışlarının Akdeniz ve Marmara 
Bölgelerinde mayıs ayı içinde gerçekleştiği belirtilmektedir (Tosun, 1977; 
Çanakçıoğlu ve Mol, 2000). Çalışmada elde edilen sonucun bu bulgularla 
paralellik gösterdiği görülmüştür.  

Zarar şekli: Gerek kesilerek incelenen kozalaklarda gerekse 
erginlerinin elde edildiği kozalaklarda zararlının varlığını veya zarar şeklini 
karakterize edecek bir bulgu elde edilememiştir. Çanakçıoğlu ve Mol (2000) 
tarafından larva ile bulaşık kozalakların dış görünümlerinde bazı şekil 
bozuklukları olabileceği, ayrıca sağlıklı görünen kozalaklarda da kozalak 
başına 2-6 larva bulunabileceği belirtilmiştir. Aynı kaynakta, bu türün genç 
larvalarının yeşil kozalaklarda beslenirken tohumların kabuklarını da 
yedikleri, kahverengi kozalaklarda beslenen olgunlaşmış larvaların ise 
sadece tohumların içini yedikleri ve bu tohumlardan arta kalan kabukların 
içlerinin beslenme artıkları ile dolu olduğu belirtilmektedir.  

Doğal düşmanları: Çalışmada bu zararlının herhangi bir parazitoiti 
veya predatörü saptanamamıştır. Çanakçıoğlu (1963) tarafından Marmara 
Bölgesi’nde Ascogaster quadridentatus Wes., Bracon piger Wesm., 
Apanteles nigripes Ratzb. (Hym., Braconidae), Ephialtes haemorrhoidalis 
Tschk. (Hym., Ichneumonidae) ve Tosun (1977) tarafından da Akdeniz 
Bölgesi’nde Placusa nitida Fauv. (Col., Staphylinidae) türleri C. 
conicolana’nın doğal düşmanları olarak bildirilmektedir. 

Az sayıda ergini elde edilen ve kozalaklarda larva bulaşması 
saptanamayan bu türün, çalışma alanında önemli olmadığı düşünülmektedir. 

4.2.1.6. Camptomyia pinicola Mamaev (Dipt., Cecidomyiidae) 
Yayılışı: Rusya ve Fransa’da bulunmaktadır (Roques,1983). 

Türkiye’de varlığı ilk kez belirlenen bir türdür.  
Konukçuları: Pinus silvestris, P. incinata, P. halepensis 

kozalaklarında ve gövde kabuğu altında beslenebilmektedir (Roques, 1983). 
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P. brutia kozalaklarında zarar yaptığına ilişkin bulgu bu çalışma ile ilk kez 
ortaya konulmaktadır.  

Morfolojisi: Erginde baş hariç vücudun genel rengi kahverengimsi 
kremdir. Siyaha yakın koyu renk petek gözleri başın büyük bir bölümünü 
kaplar ve vücuttaki tek koyu yer olarak dikkat çeker. Segmentleri inci tanesi 
şeklindeki antenler, gözlerin arasından çıkar (Şekil 4.48). 

Şekil 4.48. Camptomyia pinicola Mamaev’nın ergini. 
Figure 4.48. Adult Camptomyia pinicola Mamaev. 

Başın thoraksa bağlantısı zayıf olup, thoraks dorsalde kahverengimsi, 
ventralde daha açık renklidir. Kanatlarda damarlar parlak ve belirgin olup, 
damar araları daha mat krem renklidir. Femur ve tibia ince uzun, femur 
krem, tibia kahverengimsi-krem renkli ince tüylerle kaplıdır. İlk tarsus 
segmentinin kısa ve küt, ikinci segmentin ince ve uzun oluşu belirgindir. 
Tarsus segmentlerinin üzeri uçlara doğru kahverengimsi krem renklidir.  

Abdomen segmentleri dorsalde ve ventralde thoraksdan daha açık 
renklidir (Şekil 4.48).  

Larva, kremimsi beyaz renkli ve ovaldır. 
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Bulunma dönemleri: 

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar  

Muradiye 

1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan genç, 
yeşil ve kahverengi kozalaklarda zararlının biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışlarına ilişkin bulgular Şekil 4.49’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, 
ergin çıkışları 2000 yılında toplanan yeşil ve olgunlaşmaya başlamış 
kozalaklarda 4-17 Mayıs ve 2 Ekim-8 Kasım arasında olmak üzere iki 
dönemde saptanmıştır. Mayıs ayında belirlenen ilk dönem ergin çıkışları 
yeşil kozalaklardan, ekim-kasım aylarında yakalanan erginler ise, 
kahverengileşen ve olgunlaşmaya başlayan kozalaklardan elde edilmiştir. 

 
Şekil 4.49. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.49. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanarak kültüre alınan kozalaklarda zararlının 
biyolojik dönemleri ve ergin çıkışlarına ilişkin bulgular Şekil 4.50’de 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2001 yılında da ergin çıkışları iki 
dönemde saptanmıştır. 5 Nisandan itibaren yeşil kozalaklarda görülen ilk 
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dönem ergin çıkışlarının 27 Mayısa kadar sürdüğü, 2 Ekimde yeniden 
başlayan ergin çıkışlarının ise 15 Kasıma kadar, olgunlaşmaya başlamış 
kozalaklarda sürdüğü belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.50. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.50. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 

Gelenbe 

1999-2001 ve 2000-2002 yıllarında toplanarak kültüre alınan genç, 
yeşil ve kahverengi kozalaklarda saptanan ergin çıkışları Şekil 4.51 ve 
4.52’de verilmiştir. Şekillerde görüldüğü gibi, ergin çıkışları her iki yılda da 
sadece yeşil kozalaklarda ve 17 Nisan-15 Mayıs tarihlerini kapsayan 
dönemde gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4.51. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.51. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 

 
Şekil 4.52. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.52. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 

 
Kınık 
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1999-2001 yıllarında toplanarak laboratuvarda kültüre alınan genç, 
yeşil ve kahverengi kozalaklarda saptanan ergin çıkışları Şekil 4.53’de 
verilmiştir. Yeşil kozalaklarda, 2000 yılında 18-20 Nisan ve 3 Eylül-14 
Ekim arasında olmak üzere iki dönemde ergin çıkışları görülmüştür.  

 
Şekil 4.53. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.53. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanarak kültüre alınan kozalaklarda da 
zararlının ergin çıkışlarının yeşil kozalaklar üzerinde olduğu saptanmıştır 
(Şekil 4.54). Bu çıkışlar 2001 yılında 17 Nisan-12 Mayıs arasıyla 10 Eylül-
12 Ekim arasında olmak üzere iki dönem içinde gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4.54. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.54. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 2000-2002. 

Laboratuvar koşullarında C. pinicola’nın erginlerinin elde edilme 
oranları Çizelge 4.5’de gösterilmiştir.  

Çizelge 4.5. Camptomyia pinicola Mamaev erginlerinin 
kozalaklardan elde edilme oranları  

Table 4.5. The rates of obtained mature Camptomyia pinicola  
Mamaev from cones 

 
Kozalağın 

alındığı tohum 
bahçesi 

Ergin elde edilme oranı (%) 
Genç kozalak Yeşil kozalak Kahverengi kozalak 
1999 2000 2000 2001 2001 2002 

Muradiye 0 0 50,5 62,5 6,6 66,6 
Gelenbe 0 0 7,0 5,4 0 0 
Kınık 0 0 15,8 12,4 0 0 
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Çizelgede görüldüğü gibi, C. pinicola erginleri hem yeşil, hem de 
kahverengi kozalaklardan elde edilmiştir.  

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde C. pinicola 
ergin çıkışlarının laboratuvar koşullarında nisan ayı ortalarından kasım ayı 
ortalarına kadar sürdüğü belirlenmiştir. Doğa koşullarındaki ergin çıkışları 
ise belirlenememiştir. Zararlının erginleri Muradiye ve Kınık tohum 
bahçelerinde yıl içinde iki dönemde, Gelenbe tohum bahçesinde ise sadece 
bir dönem içinde saptanmıştır. C. pinicola’nın erginleri, genellikle D. 
mendacella erginlerinin çıktığı yeşil kozalaklardan elde edilmiştir. 

Larva dönemindeki bireylerinin haziran ayı başlarından eylül ayı 
ortalarına kadar yeşil kozalaklarda bulunduğu saptanmıştır. Erginlerinin 
yeşil ve olgunlaşmaya başlamış kozalaklarda bulunduğu görülmüştür. Genç 
ve kahverengi kozalaklarda yapılan örneklemelerde ise larvaya 
rastlanmamıştır. Zararlının larva dönemindeki bireyleri sadece haziran ayı 
başlarından eylül ayı ortalarına kadar olan dönemde saptanabilmiştir. Pupa 
dönemindeki bireyleri ise görülememiştir. Bu türün kışı larva döneminde 
topraktaki artıklarda geçirdiği Roques (1983) tarafından bildirilmektedir. 
Kozalaklarda yapılan örneklemelerde eylül ayından sonra larva veya pupa 
dönemindeki bireylere rastlanmaması, nisan ayı ortalarında ise erginlerin 
görülmesi, C. pinicola’nın kışı larva veya pupa döneminde kozalak dışında 
geçirmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Zarar şekli: Bu zararlının ergin bireylerinin önemli bir bölümü 
Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi D. mendacella erginlerinin elde edildiği yeşil 
kozalaklardan toplanmıştır.  

Çizelge 4.6. Camptomyia pinicola Mamaev’nın diğer türlerle 
birlikte elde edilme oranları 

Table 4.6. The rates of obtained Camptomyia pinicola Mamaev 
together with the other species 

 
 

Kozalağın 
alındığı tohum 

bahçesi 

Yeşil kozalaklarda ergin elde edilme oranı (%) 

C.pinicola 
C.pinicola + 

D. 
mendacella 

C. pinicola + D. 
mendacella+ E. pini 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 
Muradiye 4,5 5,5 35,5 47,2 8,4 7,6 
Gelenbe 2,0 0 5,0 5,4 4,0 0 
Kınık 2,5 2,3 13,3 7,7 0 2,3 

Bu kozalaklarda C. pinicola’nın sekiz ergin bireyi elde edildiği halde, 
C. pinicola’nın zarar şekline ilişkin bir bulgu elde edilememiştir. Tek tür 
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olarak elde edildiği kozalaklarda ise zarar şekline ilişkin bir bulgu elde 
edilememiştir. Roques (1983) sağlıklı kozalaklarda seyrek olarak görülen bu 
türün, Dioryctria veya Gravitarmata cinslerine bağlı zararlılar ile bulaşık 
kozalaklarda sık görüldüğünü ve kozalak başına 50 adet C. pinicola 
ergininin bulunabildiğini belirtmektedir. 

Doğal düşmanları: C. pinicola’nın erginleri daha çok D. mendacella 
ile birlikte elde edilmiş ve kültür kavanozlarında Carpelimus sp. erginleri de 
görülmüştür. C. pinicola’nın tek başına elde edildiği kozalaklarda herhangi 
bir doğal düşmanı saptanamamış olup önceki çalışmalarda da bu konuya 
ilişkin bir bilgi elde edilememiştir.  

4.2.1.7. Asynapta strobi Kieffer (Dipt., Cecidomyiidae) 
Yayılışı: Avrupa ve Rusya’da bulunur (Galkin, 1971; Skuhravy and 

Skuhrava, 1973; Skrzypczynska, 1980; Skrzypczynska, 1985). Bu türün 
Türkiye’de bulunuşu ilk kez bu çalışmada belirlenmiştir. 

Konukçuları: Abies ve Larix cinsine bağlı türler (Galkin, 1971; 
Skuhravy and Skuhrava, 1973; Skrzypczynska, 1980; Skrzypczynska, 1985) 
ve Pinus cinsine bağlı üç türde zararı bildirilmektedir (Skuhravy and 
Skuhrava, 1973). Bu türün P. brutia’daki zararı ilk kez bu çalışmayla ortaya 
konulmuştur.  

Bu türe ait olan üç adet ergin, tanı için yurtdışına gönderilmiş, tanı 
yapılıp sonuçlar gönderildiği halde örnekler henüz ulaşmadığı için 
morfolojik özellikler verilememiştir. 

A. strobi örnekleri yalnızca Kınık tohum bahçesinden alınan yeşil 
kozalaklardan 10 Ekim 2001 tarihinde elde edilmiştir. Zarar şekline ilişkin 
bulguya rastlanamamıştır. Ancak Skrzypczynska (1980) bu zararlının 
saprofag beslenme yaptığını, Galkin (1971), Skuhravy and Skuhrava (1973) 
ve Skrzypczynska (1985) ise ekonomik öneme sahip olmadığını 
belirtmektedirler.  

Bu türün kızılçam tohum bahçelerinden bir tanesinde ve az sayıda 
bulunuşu ekonomik öneminin düşük olduğunu düşündürmektedir.  

4.2.1.8. Ernobius pini Sturm (Col., Anobiidae) 
Yayılışı: Güney ve Orta Avrupa, İskandinavya, Yunanistan ve 

Türkiye’de yaygındır (Çanakçıoğlu ve Mol, 2000).  
Konukçuları: Pinus cinsine bağlı türlerde zarar yapar (Çanakçıoğlu 

ve Mol, 2000). 
Morfolojisi: Ergin vücudunun genel rengi kahverengimsi bronzdur. 

Baş thoraksın altına doğru uzamış şekildedir ve başın yanlarında bulunan 
siyah renkli bileşik gözler, dışarıya doğru bombeleşmiştir. Anten 
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segmentlerinin toplam sayısı 11 olup, dipten uca doğru göreceli olarak artan 
boy uzunluğuna sahiptir. Antenin ilk üç segmentinin boyu, göz çapının iki 
katı uzunluktadır. Ağız parçalarının dip kısmı siyahımsı kahverengidir. 
Başın alt kısmında kahverengimsi bronz renk hakimdir.  

Kanatlar vücudun hakim rengindedir. Uçlara doğru bu renk açılarak 
uçtan 1/5’lik kısımda turuncumsu renk almasıyla dikkat çeker. Kanatların 
üzeri ince tüylerle kaplıdır. Kanatlar kapalı iken, kanatlar arasında kalan 
açıklıktan alt kanatlar ve abdomen segmentinin dorsali görülebilir.  

Erginlerin boy uzunluğu 2-3,5 mm’dir (Şekil 4.55). 

Şekil 4.55. Ernobius pini Sturm ergini. 
Figure 4.55. Adult Ernobius pini Sturm. 

Olgun larvaları açık kahverenginde olup, 2-3 mm boyundadır ve baş 
kapsülleri turuncudur (Roques, 1983). 

Bulunma dönemleri:  

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 

Muradiye  

1999-2001 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklarda zararlının ergin çıkışlarına ait bulgular Şekil 
4.56’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi zararlının ergin dışındaki 
dönemlerine ait bireyler saptanamamıştır. Genç ve kahverengi kozalaklarda 
ergin bireyler görülmemiş olup, yeşil kozalaklarda 2000 yılında 17 Mayıs-8 
Haziran arasında toplam dört adet ergin birey elde edilmiştir.  
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Şekil 4.56. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.56. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Muradiye seed 
orchard along 1999-2001. 

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklarda zararlının ergin çıkışlarına ait bulgular Şekil 
4.57’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi zararlının ergin dönemi dışında 
bireyleri saptanamamıştır. Yeşil dönemindeki bir kozalak örneğinde 18 
Mayısta dört ergin birey elde edilmiştir.  
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Şekil 4.57. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.57. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Muradiye seed 
orchard along 2000-2002. 

Gelenbe  

1999-2001 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklarda zararlının ergin çıkışlarına ait bulgular Şekil 
4.58’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi genç ve kahverengi kozalaklarda 
ergin çıkışı görülmezken, 2001 yılında yeşil dönemdeki kozalaklarda ergin 
çıkışları 18 Nisan-14 Haziran arasında gerçekleşmiştir.  

2000-2002 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklarda zararlının ergin çıkışlarına ait bulgular ise Şekil 
4.59’da verilmiştir.  
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Şekil 4.58. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.58. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Gelenbe seed orchard 
along 1999-2001. 

 

Şekil 4.59. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.59. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Gelenbe seed orchard 
along 2000-2002. 
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Şekilde görüldüğü gibi 2001 yılında toplanan yeşil dönemdeki 
kozalaklarda 20 Nisan-4 Haziran arasında ergin çıkışlarının olduğu 
saptanmıştır.  

Kınık  

1999-2001 yıllarında toplanıp laboratuvarda kültüre alınan genç, yeşil 
ve kahverengi kozalaklarda zararlının ergin çıkışlarına ait bulgular Şekil 
4.60’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 2000 yılında toplanan yeşil 
dönemdeki kozalaklarda zararlının ergin çıkışları 24 Nisan-10 Mayıs 
arasında saptanmıştır.  

 

Şekil 4.60. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.60. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Kınık seed orchard 
along 1999-2001. 

Aynı bahçeden 2000-2002 yıllarında toplanan kozalak örneklerinin 
kültür kavanozlarındaki gözlem sonuçları Şekil 4.61’de verilmiştir. Burada 
2001 yılında toplanan yeşil kozalaklarda ergin çıkışları 27 Nisan-2 Mayıs 
arasında gerçekleşmiştir.  
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Şekil 4.61. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.61. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Kınık seed orchard 
along 2000-2002. 

Laboratuvar koşullarında ergin elde edilme oranları Çizelge 4.7’de 
verilmiştir.  

Çizelge 4.7. Ernobius pini Sturm erginlerinin kozalaklardan elde 
edilme oranları 

Table 4.7. The rates of mature Ernobius pini  Sturm obtained from 
cones 

 
Kozalağın alındığı 

tohum bahçesi 

Ergin elde edilme oranı (%) 
Genç kozalak Yeşil kozalak Kahverengi kozalak 
1999 2000 2000 2001 2001 2002 

Muradiye 0 0 4,2 3,8 0 0 
Gelenbe 0 0 16 11,7 0 0 
Kınık 0 0 4,1 3,1 0 0 

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi zararlının erginleri sadece yeşil 
kozalaklardan elde edilmiş olup Gelenbe tohum bahçesinden toplanan 
kozalaklarda elde edilme oranı belirgin derecede yüksektir. 
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Doğa koşullarındaki çalışmalar 

Kınık tohum bahçesinde 2000 yılında zararlının doğa koşullarındaki 
biyolojik döngüsünü ve ergin çıkışlarını saptayabilmek amacıyla gözlenen 
dal kafeslerdeki gözlem bulguları Şekil 4.62’de verilmiştir. Görüldüğü gibi 
2000 yılında 20 Temmuzda iki adet ergin bireyi elde edilmiştir. 

 

Şekil 4.62. Kınık tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında Ernobius 
pini Sturm’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
ergin çıkışları. 

Figure 4.62. Adult exit observations of Ernobius pini Sturm in branch 
cages under natural conditions in Kınık seed orchard along 
1999-2001. 

Kınık tohum bahçesinde 2001 yılında izlenen dal kafeslerde ergin 
çıkışları 11 Temmuzda gerçekleşmiş olup, toplam üç birey elde edilmiştir 
(Şekil 4.63).  
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Şekil 4.63. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında Ernobius 
pini Sturm’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
ergin çıkışları. 

Figure 4.63. Adult exit observations of Ernobius pini Sturm in branch 
cages under natural conditions in Kınık seed orchard along 
2000-2002. 

Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi 1999-2002 yıllarında 
Muradiye, Gelenbe ve Kınık tohum bahçelerinden toplanan genç, yeşil ve 
kahverengi kozalakların incelenmesi sonucunda, zararlının yumurta, larva 
veya pupa dönemindeki örneklerine rastlanamamıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda E. pini ergin çıkışlarının laboratuvar 
koşullarında nisan ayı ortalarından haziran ayı ortalarına kadar sürdüğü 
saptanmıştır. Doğa koşullarındaki ergin çıkışları ise temmuz ayı ortalarında 
gerçekleşmiştir.  

Çanakçıoğlu ve Mol (2000), E. pini crassiusculus ergin çıkışlarının 
Marmara Bölgesi’nde haziran ayında, Tosun (1977) ise Antalya-
Korkuteli’nde haziran ayında başladığını bildirmektedirler. Roques (1983) 
ise E. pini’nin Fransa’daki çıkış döneminin haziran ayında görüldüğünü 
belirtmektedir.  
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Zarar şekli: Çizelge 4.8’de görüldüğü gibi sadece E. pini erginlerinin 
elde edilme oranı % 2,7’yi aşmamaktadır. D. mendacella ile birlikte 
bulunma oranı % 10, D. mendacella ve C. pinicola ile birlikte bulunma oranı 
ise % 4’tür.  

Çizelge 4.8. Ernobius pini Sturm’nin diğer türlerle birlikte elde 
edilme oranları  

Table 4.8. The rates of obtained Ernobius pini  Sturm together with 
the other species  

 
Kozalağın 

alındığı tohum 
bahçesi 

Yeşil kozalaklarda ergin elde edilme oranı  (%) 

E. pini E. pini + D. 
mendacella 

E. pini + D. 
mendacella + C. 

pinicola 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Muradiye 0 0 4,2 3,8 8,4 7,6 
Gelenbe 2 2,7 10 9 4 0 
Kınık 0 0 4,1 3,1 0 2,3 

Tüm bu koşullarda kozalak başına 1-4 adet ergin bireyin görüldüğü 
kozalaklarda belirgin olan zarar D. mendacella zararı olduğu için E. pini’nin  
zarar şekli belirlenememiştir. Ancak Şekil 4.64’de görüldüğü gibi böceğin 
kozalak üzerindeki çıkış delikleri bu tür için karakteristiktir. 

Yürütülen çalışma sonunda bu zararlının ergin çıkışlarının haziran-
temmuz aylarına rastladığı ve zararının yeşil kozalaklarda görüldüğü 
belirlenmiştir. Ergin çıkışlarının D. mendacella ile bulaşık kozalaklarda 
olması, sağlıklı kozalaklarda çok az görülmesi bu türün zararının diğer türle 
birlikte olduğunda gerçekleştiğini düşündürmektedir. Bu nedenle E. pini’nin 
kızılçam tohum bahçeleri için önemsiz bir tür olduğu düşünülmektedir.  
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Şekil 4.64. Ernobius pini Sturm’nin yeşil kozalaktaki çıkış 
delikleri. 

Figure 4.64. Exit holes of Ernobius pini Sturm on green cones. 

Doğal düşmanları: Yapılan çalışmada E. pini’nin genellikle birlikte 
elde edildiği D. mendacella bireylerinin de bulunduğu kültür kavanozlarında 
Carpelimus sp. ergin bireyleri görülmüş, ancak bu türün E. pini ile ilişkisi 
hakkında yorum yapılamamıştır. Önceki çalışmalar incelendiğinde E. 
pini’nin doğal düşmanlarına ilişkin bir bulguya rastlanamamıştır.  

4.2.2. Dolaylı yönden kozalak kayıplarına neden olan 
böcekler 

4.2.2.1. Rhyacionia frustrana (Comstock) (Lep., Tortricidae) 
Yayılışı: Amerika kıtasında yaygın bir zararlıdır.  
Konukçuları: Yayılış gösterdiği ülkelerde Pinus echinata Mill., P. 

taeda L., P. virginiana Mill., P. rigida Mill., P. sylvestris L. bu zararlıya 
karşı hassas, P. elliotti Engel. var. elliotti dayanıklı, P. palustris Mill. ise 
bulaşmanın hiç görülmediği türler olarak kayıtlıdır (Day, 1996). Türkiye’de 
ve Pinus brutia Ten.’daki zararı yeni bir bulgudur.  

Morfolojisi: Antenler koyu renkli olup ve petek gözlerin arasından 
çıkar. Anten eklemi kremimsi kahverengi tüylerle örtülüdür. Ağız parçaları 
turuncu kahverengi parlak tüylerle kaplıdır.  

Thoraksın dorsalde belirgin kahverengi olan segmentleri krem rengi 
pullarla kaplıdır. Ventralde bu görüntü daha belirgindir. Ergininin kanat 
açıklığı 12 mm’dir. Ön kanat turuncu, sarı, krem renkli desenlerle kaplı, 
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lateralda bulunan saçak şeklindeki pullar krem renklidir. Ön kanatda 
dorsalde damarlar belirsiz iken, ventralde daha belirgindir ancak burada da 
desenler belirsizdir. Alt kanatlarda belirgin bir desen görülmez. 
Kahverengimsi-krem renkli kanatların ön kenara yakın kısımları turuncuya 
çalar renktedir (Şekil 4.65). Lateralde bulunan saçak renkli pullar ise 
kremimsidir. Ventralde krem renkli olup damarlar daha belirgindir. Bacak 
parçaları turuncu – krem rengi pullarla kaplıdır.  

Şekil 4.65. Rhyacionia frustrana (Comstock) ergini. 
Figure 4.65. Adult Rhyacionia frustrana (Comstock). 

Abdomen segmentlerinde dorsalde turuncudan ziyade kahverengimsi 
bir renk hakimdir. Segmentlerin üzeri krem renkli pullarla kaplıdır. 
Ventralde turuncu kahverengi daha hakim bir durumdadır (Şekil 4.65). 

Genç larvaları krem renkli olup olgunlaştıkça renkleri değişerek açık 
kahverengine dönüşür. Baş kapsülü siyahtır.  

Olgun larvanın boyu yaklaşık 9 mm’ye ulaşır (Day, 1996). 

Bulunma dönemleri 

Laboratuvar koşullarındaki çalışmalar 

2000 yılında Muradiye, Gelenbe ve Kınık tohum bahçelerinden 
sürgün örnekleri toplanarak laboratuvarda kültüre alınmıştır. Muradiye ve 
Kınık tohum bahçelerinden alınan örneklerde bir zarar görülmemiş, Gelenbe 
tohum bahçesinden alınan örneklerde ise 1 Mayıstan itibaren larvaların 
beslendiği saptanmıştır. Larva dönemi 26 Mayısa kadar sürmüş, bu tarihte 
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örnekler üzerinde pupalar da görülmeye başlamıştır. Ergin çıkışları 20 
Mayıs-20 Haziran arasında gözlenmiştir.  

2001 yılında aynı bahçelerden toplanarak kültüre alınan sürgünlerde 
Muradiye tohum bahçesinden toplananlar hariç, larva bulaşmaları 
görülmüştür. Gelenbe tohum bahçesinden alınan sürgün örneklerinde 14-29 
Mayıs arasında larva, 29 Mayıs-16 Haziran arasında pupa oldukları 
saptanmıştır. Ergin çıkışları 15 Hazirandan sonra izlenmiştir.  

Kınık tohum bahçesinde ise, 18 Mayıstan itibaren larva beslenmesi 
saptanmış, pupalaştıkları dönem izlenememiş, ancak 29 Mayıs ve 12 
Haziranda iki ergin bireyi elde edilmiştir.  

Zararlı, Muradiye tohum bahçesinde örnekleme yapılan her iki yılda 
da görülmemiş, Gelenbe tohum bahçesinde iki yıl üst üste görülmüş, Kınık 
tohum bahçesinde ise, sadece 2001 yılında görülmüştür.  

Laboratuvarda kesilip incelenen sürgün örneklerinde de aynı yönde 
bulgular elde edilmiştir.  

 İki yıl üst üste yapılan gözlemlerde zararlının çalışma alanlarında 
yılda bir kez ergin çıkışı olduğu saptanmıştır.   

R. frustrana Amerika’nın Virginia eyaletinde 2-3 generasyon 
vermekte ve ilk generasyon erginlerinin mart ve nisan ayı ortalarında 
uçtukları belirtilmektedir. İkinci generasyon erginlerinin birinci generasyon 
erginlerinden 5-6 hafta sonra çıktıkları, üçüncü generasyon erginlerinin ise 
temmuz-ağustos aylarında görüldüğü belirtilmektedir. Zararlı kışı pupa 
olarak geçirmektedir (Day 1996).  

Zarar şekli: R. frustrana hem saptanan biyolojik döngüsü, hem de 
zarar şekli bakımından Türkiye Kızılçam ormanlarında önemli bir sürgün 
zararlısı olan Rhyacionia buoliana’ya çok benzemektedir (Şekil 4.66).  

Ancak yaptırılan teşhis çalışmalarının sonucunda bu türün R. buoliana 
olmayıp, Türkiye faunası için yeni bir tür olan R. frustrana olduğu 
belirlenmiştir.    

Ergin bireyler sadece sürgünlerden elde edildiği için bu zararlının 
genç kozalakları taşıyan sürgünlerdeki zararı sonucunda kozalak için dolaylı 
bir zararlı davranışı gösterdiği saptanmıştır. 
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Şekil 4.66. Rhyacionia frustrana (Comstock) pupa beşiği. 
Figure 4.66. Pupae of Rhyacionia frustrana (Comstock). 

Yaygın zararlarının olduğu belirtilen Amerika’nın Virginia eyaletinde 
sürgünlerdeki zararlarından başka genç kozalaklarda da etkili zararlar yaptığı 
belirtilmektedir (Day, 1996).   
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5. SONUÇLAR 

5.1. Bitki Böcek İlişkileri 
Çalışma alanının bütününde kozalaklarda, doğrudan zararları tespit 

edilen Dioryctria mendacella, D. pineae, D. abietella, D. mutatella, 
Ernobius pini ve Camptomyia pinicola zararlılarının hiçbiri monofag 
değildir. Bu türlerden Ernobius pini zararı Pinus brutia, P. nigra ve P. 
sylvestris kozalaklarında; Camptomyia pinicola zararı Pinus sylvestris, P. 
uncinata, P. halepensis kozalaklarında görülmektedir.  

Dioryctria mendacella, D. pineae, D. abietella, D. mutatella zararı ise 
sadece Pinus türlerinde değil Picea ve Abies gibi diğer iğne yapraklı tür 
kozalaklarında da görülmektedir.  

Sürgün ve tomurcuklardaki zararı nedeniyle, dolaylı yönden kozalak 
kayıplarına neden olan Rhycacionia frustrana da Pinus echinata, P. taeda, 
P. virginiana ve P. sylvestris’de zarar yapmaktadır. 

5.2. Türkiye Faunasına Katkıları 
Yaygın kozalak zararlıları olarak tespit edilen Dioryctria mendacella, 

D. pineae ve D. abietella Türkiye’de değişik iğne yapraklı tür kozalaklarında 
değişik zamanlarda etkili zararlılar olarak tespit edilmiş türlerdir. D. 
mutatella zararı ise gerek kızılçam gerekse Türkiye için yeni bir kayıttır.  

Sınırlı olarak elde edilen Asynapta strobi (Kieffer) ile bütün deneme 
alanlarında ve daha yaygın olarak saptanan Camptomyia pinicola Mamaev 
(Dipt., Cecidomyiidae) zararlıları Türkiye kozalak faunası için yeni 
kayıtlardır. C. pinicola’nın kızılçamdaki zararı da yeni bir bulgudur.  

Rhyacaciona frustrana Comstock (Lep., Tortricidae) zararlısı sadece 
sürgünlerde ve sınırlı olarak da tomurcuklarda saptanmıştır. Yayılış 
gösterdiği Amerika’da doğrudan genç kozalaklarda da zarar yapan bu türün, 
yürütülen çalışmada sadece dolaylı yönden kozalak kayıplarına neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu türün gerek Türkiye’de ve kızılçamda gerekse 
Avrupa’daki yayılışı ilk kez bu çalışma ile saptanmıştır.  

Dioryctria türlerinde etkili bir predatör olarak tespit edilen 
Carpelimus sp. (Col., Staphylinidae) de Türkiye kozalak faunası için yeni bir 
kayıttır.  

5.3. Fenolojiye Bağlı Olarak Zararlanmaların Belirlenmesi 
Çiçek döneminden genç kozalak dönemine geçiş evresinde 

gelişememe nedeniyle kayıplar olduğu belirlenmiştir. Bu kayıplarda sebebi 
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belirlenemeyen faktörlerin yanısıra, iklim ve döllenememe faktörleri etkili 
olmuştur. 

Genç kozalak dönemindeki kozalaklarda böcek zararları saptanmış 
ancak bu zarara neden olan böcek türleri sınırlı olarak belirlenebilmiştir. 
Yeşil kozalak dönemi böcek zararlarının en yoğun olduğu dönem olarak 
belirlenmiştir. Kahverengi kozalak döneminde kayıp tespit edilmemiştir  

Genç, yeşil ve kahverengi dönemdeki kozalak kayıplarında, diğer 
faktörlerin zaman zaman böcek zararlarından daha etkili olduğu 
belirlenmiştir.  

5.4. Kozalaklarda Zarar Yapan Böcekler 
Çalışma alanında kızılçam kozalaklarında doğrudan veya dolaylı 

zararları nedeniyle kozalak kayıplarına neden olan 3 takımdan 4 familyaya 
ait 9 tür elde edilmiştir.  

5.4.1. Doğrudan kozalaklarda zarar yapanlar 
Dioryctria mendacella, D. pineae, D. abietella ve kızılçam 

kozalaklarındaki zararı yeni saptanan D. mutatella doğrudan kozalak 
kaybına neden olurlar. En yoğun ve yaygın olarak saptanan D. mendacella 
ekonomik anlamda kayıp meydana getirebilecek potansiyele sahip bir tür 
olarak belirtilebilir.  

Ernobius pini Türkiye kozalak faunasında mevcut bir tür olmasına 
rağmen etkisi sınırlı bir zararlı olarak belirlenmiştir. Daha ziyade Dioryctria 
larvalarının terk ettiği kozalaklarda bulunduğu için ekonomik anlamda bir 
kayba neden olmaz.  

Camptomyia pinicola ve Asynapta strobi türleri yeşil ve kahverengi 
kozalaklarda ve genellikle D. mendacella ile birlikte zarar yapmaktadırlar. 
C. pinicola ve A. strobi’nin ekonomik anlamda bir kayıp yaratacağı 
düşünülmemektedir. 

Cydia conicolona Türkiye kozalak faunasında mevcut türlerden bir 
diğeridir. Çalışma alanında kahverengi kozalaklarda sınırlı miktarlarda 
saptanmıştır. Ekonomik anlamda bir kayba neden olmamaktadır.  

5.4.2. Dolaylı yönden kozalaklarda zarar yapanlar 
Tortricidae familyasına mensup R. frustrana sürgün ve 

tomurcuklardaki zararı nedeni ile dolaylı yönden kozalak kayıplarına neden 
olmaktadır. Bu tür doğal yayılış alanında yılda üç dölü olan, sürgün ve 
tomurcuklardaki zararının yanısıra doğrudan genç kozalaklarda da zarar 
yapan bir tür olarak kayıtlıdır. Türkiye’de yeni saptandığı için dikkatli bir 
biçimde izlenmesinde yarar bulunmaktadır.  
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6. ÖNERİLER 
Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili uygulamaya yönelik öneriler ve 

alınabilecek önlemler aşağıda verilmiştir.  
• Tohum bahçeleri için yer seçimi ve bu bahçelerin korunması 

bitkilerin sağlıklı gelişimi ve kozalak-tohum verimi açısından 
önemlidir. Bu nedenle tohum bahçeleri kurulurken bu konu gözden 
uzak tutulmamalıdır.  

• Tohum bahçelerinde yapılması gereken yabancı otlarla savaş, 
bulaşık ve zayıf ağaçların uzaklaştırılması gibi işlemlerin düzenli 
olarak yapılması önemlidir. Bu uygulamaların ağaçların sağlıklı ve 
kuvvetli gelişimini sağlama yanında, tohum ve kozalak verimini de 
etkileyeceği ve zararlılara karşı direnci artıracağı kanısına 
varılmıştır. Ayrıca bazı türlerde larva ve pupa dönemlerinin kozalak 
dışı bitki kısımlarında veya toprakta geçirilmesi, toprak işlemenin 
önemini artırmaktadır. 

• Saptanan zararlı türler yeşil kozalak döneminde daha etkili 
olduklarından bu dönemde tohum bahçelerinin sık sık kontrol 
edilerek, bulaşık kozalakların toplanması önemli bir mekanik savaş 
yöntemi olarak öne çıkmaktadır.  

• Tohum bahçelerindeki kahverengi kozalakların toplanması yörede 
geçerli ihale sistemi gereği toplama bilgilerine yeterince sahip 
olmayan kişilerden oluşan ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu 
nedenle toplama esnasında dallara ve sürgünlere ciddi zararlar 
verilmekte ve ağaçlar enfeksiyona açık hale getirilmektedir. Bu 
durum sonraki yılların ürününü de olumsuz yönden etkilemektedir. 
Bu nedenle bu nokta göz ardı edilmemeli ve toplayıcı işçilere konu 
ile ilgili eğitim verilmelidir. 

• Yapılan çalışmada kozalaklarda zengin bir doğal düşman faunasının 
olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, bu türlerin doğada var oluşlarını ve 
etkinliklerini artırmaya yönelik önlemler alınmalıdır. Örneğin, 
tohum bahçelerinde potansiyel zararlılar Dioryctria türleridir. Bu 
zararlıların populasyonları yükseldiğinde, bu türler üzerinde etkili 
olduğu belirlenen Carpelimus sp.’nin doğadaki populasyonunu 
korumak veya desteklemek gerekebilir. Bu amaçla, bulaşık 
kozalaklar toplanıp, etrafı sinek telleriyle kapatılmış kafeslere 
konularak, bu kafesler tohum bahçesi içerisine belirli aralıklarla 
yerleştirilebilir. Böylece zararlının ergin ya da larvaları doğaya 
dönemeyecek, küçük olan doğal düşmanlar ise kafeslerden rahatlıkla 
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çıkabilecektir. Böylelikle doğal düşman populasyonları doğada 
korunabilecektir.  

• Yine bu çerçevede, doğal dengenin korunmasında önemli bir yeri 
olan böcekçil kuşların populasyonlarının desteklenmesi için, daha 
önce yapılan çalışmalarda belirlendiği gibi hektara 2 adet kuş 
yuvasının asılması uygun olacaktır.  

• Çalışma sonunda saptanan doğal düşman faunasının zenginliği 
nedeniyle herhangi bir kimyasal savaş uygulamasına gerek yoktur. 
Ancak, zararlı populasyonlarının yükselmesi ve yukarıda belirtilen 
doğal dengenin korunması ve desteklenmesi önerilerinin yeterli 
olmaması durumunda, doğal düşman populasyonlarını 
etkilemeyecek selektif ilaçların kullanılması uygun olacaktır. 

• Gelecekte bu çalışmada belirlenen önemli türlerin ekonomik zarar 
eşikleri, zararlı-yararlı etkileşimleri, biyolojik savaşı gibi konular 
üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmasında büyük yarar 
görülmektedir. 
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ÖZET 
Çalışma İzmir, Muğla, Balıkesir ve Denizli Orman Bölge 

Müdürlüklerinde kurulu 19 kızılçam, 4 karaçam, 1 fıstıkçamı ve 1 halep 
çamı olmak üzere toplam 25 tohum bahçesinde yürütülmüştür. Bu çalışmada 
genç, yeşil ve kahverengi kozalak dönemleri esas alınarak, tohum ve kozalak 
kayıplarına neden olan faktörler incelenmiş, bu faktörler içerisinde böcek 
faktörünün etkinliği irdelenmiştir.  

Kızılçam, karaçam, fıstıkçamı ve halep çamı tohum bahçeleri 
içerisinde en fazla böcek zararına uğrayan tohum bahçelerinin kızılçam 
tohum bahçeleri olduğu belirlenmiştir.  

Kızılçam kozalaklarında tüm gelişim safhaları boyunca en önemli 
kayıpların çiçek döneminden genç kozalaklara dönüşüm süreci içinde 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu dönemdeki kayıplarda böcek zararlarının 
etkinliği çok sınırlıdır. Bu kayıpların nedeni, gelişememe olarak 
değerlendirilebilir. Genç dönemdeki kozalak kayıplarında böcek zararlarının 
etkinliği % 10 - 15 düzeyinde saptanmıştır. Bu dönemde sadece Lepidoptera 
takımına bağlı bir tek türün zararı tam olarak belirlenmiş, diğer türler 
tanımlanamamıştır. Yeşil kozalak dönemi, böcek zararlarının en etkili 
olduğu dönem olarak belirlenmiştir. Bu dönemde Lepidoptera, Coleoptera ve 
Diptera takımlarına bağlı çeşitli familyalardan böcekler elde edilmiştir. Bu 
dönemde saptanan böcek türlerinden üç tür Türkiye ve kızılçam için yeni 
kayıt olarak belirlenmiştir. Kahverengi kozalak döneminde zararlı böceklerin 
etkinliğinin sınırlı olduğu, bu dönemde sadece Lepidoptera takımına bağlı 
bir türün zarar yaptığı belirlenmiştir. Doğrudan kozalaklarda beslenmeleri 
nedeniyle zararlı olan türlerden başka, sürgünlerdeki zararı nedeniyle dolaylı 
yönden kozalak kayıplarına neden olan Lepidoptera takımına bağlı bir tür 
saptanmış, bu türün Avrupa ve Türkiye’deki varlığı ile kızılçamda zarar 
yaptığı ilk kez bu çalışma belirlenmiştir.  

Çalışma alanında saptanan kozalak ve tohum zararlısı böceklere karşı 
kimyasal mücadele yapılmadığı ve doğal düşman faunasının zengin olduğu 
belirlenmiştir. Tür düzeyinde tanımı yapılamayan ancak cins düzeyinde 
Türkiye kozalak zararlılarının doğal düşman faunası için yeni olan türler 
saptanmıştır. 

Kozalak ve tohum kayıplarında, özellikle İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğü sınırları içerisinde kurulu tohum bahçelerinde, öngörülmediği 
biçimde, yoğun insan zararlarının olduğu saptanmıştır.  
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SUMMARY 
This study has been carried out in a total of 25 seed orchards – 19 

Pinus brutia, 4 Pinus nigra, 1 Pinus pinea, 1 Pinus halepensis– in İzmir, 
Muğla, Balıkesir and Denizli Forestry District Directorates. In this study, the 
factors that cause to lose seeds and cones, and also effectiveness of insect 
factor have been examined based on different cone development periods 
(conelet, green, brown).  

P. brutia seed orchards have been found the most damaged by insects 
in the seed orchards of P. brutia, P. nigra, P. pinea and P. halepensis.  

The most important losses occurred during the phase from flowering 
to young formation throughout the all development stages of  P. brutia 
cones. Effectiveness of insect harm in this period was restricted. The reason 
of the losses could be accepted as immaturity. The effectiveness of insects in 
losses of conelet period found to be 10 – 15 %. The harm caused by only one 
species from Lepidoptera has been determined completely, the other species 
not to be defined. The most of the harm caused by insects came out during 
the green cone stage. Different species from different families of 
Lepidoptera, Coleoptera and Diptera orders have been obtained in this 
period. Among these species, 3 species have been the first record for P. 
brutia and Türkiye. The insects have had a restricted harm in brown stage, 
and only one species, belongs to Lepidoptera order, has been defined. In 
addition to the species having direct harm by feeding on cones, a 
lepidopteran species has been found which affect cone losses indirectly by 
harming shoots. The  presence of this species has been the first record for 
Europa and Türkiye on P. brutia.  

In the field, it has been determined that natural enemy fauna was rich. 
where chemical control against cone and seed pests have not been applied. 
Some identifications have been done on genus level, unfortunately not on 
species level, and some of them have been recorded as new genus for cone 
harmful insects’ natural enemy fauna in Türkiye.  

Especially in seed orchards in İzmir Forestry District Directorate, the 
human damages was unexpectedly high in cone and seed losses. 

 
 
 
 
 
 
 



 93

KAYNAKÇA 
Acatay, A., 1943, İstanbul çevresi bilhassa Belgrad ormanındaki zararlı 

orman böcekleri, mücadeleleri ve işletme üzerine tesirleri. Y. Z. E. 
çalışmalarından, Sayı No. 142, Ankara, 104-121. 

Alpaçar, K., 1981, Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Fenoloji ve Bazı Tohum 
Özelliklerinin Saptanması, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, 
Teknik Bülten Serisi No: 105, Ankara, 47 s. 

Anonymous, 1974, Gediz Havzası Toprakları, Havza No: 5, T.C. Köyişleri 
Bakanlığı Topraksu Genel Müd. Yayınları, No: 302, Ankara, 140 s. 

Anonymous, 1979, Ege Havzası Toprakları, Havza No: 2, T.C. Köyişleri 
Bakanlığı Topraksu Genel Müd.Yayınları, No: 308, Ankara., 102 s. 

Anonymous, 1996, Yearbook of Forest Product, 1983-1994, FAO Forestry 
Series No: 29, FAO Statistics Series No:129, Rome,  378 p. 

Anonymous, 2000a, Sayılarla ve Grafiklerle Türkiye’de Ormancılık, Orman 
Bakanlığı Yayını, Ankara, 328 s. 

Anonymous, 2000b, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız, Orman 
Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Orman Bakanlığı Yayın No: 120, 
Ankara, 408 s. 

Anonymous, 2000c, 1999 Yılı Çalışma Raporu, 2000 Yılı Çalışma Programı, 
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Orman 
Bakanlığı Yayın No: 102, Müdürlük Yayın No: 12, 153 s. 

Anonymous, 2001, Ormancılık VIII. BYKP Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: 2531/547, Ankara, 539 s. 

Anşin, R., 1988, Tohumlu Bitkiler, I. Cilt Gymnospermae (Açık 
Tohumlular), KTÜ. Or. Fak. Genel Yayınları No:122, Fak. Yayın 
No:15, Trabzon, 262 s. 

Aslan S. ve Uğurlu, S., 1986, Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Halepçamı 
(Pinus halepensis Mill.) ve Elderika çamı (Pinus elderica Medwed.) 
Orijinlerinin Tohum, Fidecik ve Fidan Özellikleri, Ormancılık 
Araştırma Enst. Yayınları, Tek. Bülten Serisi No: 165, Ankara, 54 s. 

Atalay, İ., Sezer, L. İ. ve Çukur, H., 1998, Kızılçam (Pinus brutia Ten.) 
Ormanlarının Ekolojik Özellikleri ve Tohum Nakli Açısından 
Bölgelere Ayrılması, Orman Bak. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah 
Araştırma Müd. Yayın No: 6, Ankara, 108 s. 

Avcı, M., 1997, Marmara Bölgesi Ormanlarının Tortricidae (Lep.) Faunası, İ. 
Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 47 (1):111-138 s. 

Charles, P.J. et Roques, A., 1977, Observations sur la biologie de Dioryctria 
mutatella Fuchs (Lepidoptera: Phycitidae) de pin sylvestre en forèt de 
Fontainebleau, Ann.Zool.Ecol.Anim, 9: (1), 117-131. 



 94

Çanakçıoğlu, H., 1963, Orman Ağaçlarımızın Tohumlarına Arız Olan 
Böcekler ve Bazı Önemli Türlerin Mücadeleleri Üzerine Araştırmalar, 
T.C. Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Sıra No: 
343, Seri No: 17, 97 s. 

Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 1998, Orman Entomolojisi, Zararlı ve Yararlı 
Böcekler , İ. Ü Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük  Yayın No: 4063 
Fak. Yayın No: 451,İstanbul, 541 s. 

Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T., 2000, Tohum ve Kültür Zararlıları, İÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü Yayınları, Rektörlük No: 4210, Fak. No: 7, İstanbul, 
334 s. 

Çanakçıoğlu, H., Selmi, E. ve Küçükosmanoğlu, A., 1982, İstanbul 
adalarında entomolojik tespitler. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, A, 
32(1): 44 – 45.  

Day, E., 1996, Nantucket Pine Tip Moth, Virginia Cooperative Extension, 
Knowledge for the Common Wealth, Entomology Publication 444-238, 
August 1996 (http:\\www.ext.vt.edu/departments/entomology/ 
factsheets/nanpitim.html, Son Ziyaret Tarihi: 17/02/2005)   

Dormont, L. and Roques, A., 1999, A Survey of insects attacking seed cones 
of Pinus cembra in the Alps, the Pyrénées and Massij Central, J.Appl. 
Ent., 123:65-72. 

Escherich, K., 1923, Die Forstinsekten Mitteleuropas, Paul Parey, Berlin, II. 
Band: XII+633 p. 

Favero, R. and  Masutti, L., 1974,  Animali e strobili di abete rosso in alcuni 
boschi delle Alpi Orientali, Monti e Boschi. Anno XXV. No:5 
Septembre-Ottobre, 3-8. 

Galkin, G.I., 1971, Pests of the seeds of larch, Zashchita-Rastenii. 16: 11, 
49-50. 

Goater, B., 1986, British Pyralid Moths, 175 p. 
Gökşin, A., 1987, Kızılçamın Botanik Özellikleri, Ormancılık Araştırma 

Enst. Yayınları, Muhtelif Yayınlar Dizisi No:52, Ankara, s. 11-14. 
Katowich, S.A., Overton, R.P., Rushand, P.A. and Kulman, H.M., 1989, 

Red-Pine conelet, cone and seed losses to insects and other factors in an 
open-grown plantation and a seed orchard forest, Ecology and 
Management, 29: 115-131. 

Keen, F.P., 1958, Cone and Seed Insects of Western Forest Trees, Technical 
Bulletin No:1169. U.S. Deparment of Agriculture (California Forest 
and Range Experiment Station. Forest Service), 168+VI p. 

Keskin, S., 1999, Çameli – Göldağı Orijinli Kızılçam Tohum Bahçesinde 
Çiçek ve Kozalak Verimi Açısından Klonal Farklılıklar ve Çiçeklenme 



 95

Fenolojisi. T.C. Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 9, Antalya, 96 s. 

Mattson, W.J., 1986, Competition for food between two principal cone 
insects of red pine, Pinus resinosa, Environ. Entomol. 15: 88-92. 

Mutuura, A., 1971, Two new species of Dioryctria (Lep: Pyralidae) from 
India, The Canadian Entomologist, 103: 1169-1174. 

Mutuura, A. and Munroe, E., 1972, American species of Dioryctria 
(Lepidoptera: Pyralidae), The Canadian Entomologist, Vol:104 (5): 
609-626. 

Nafisi, S., 1999, Karabük Orman İşletmesi Kaplan Ağaçlandırma 
Alanlarındaki Kızılçam (Pinus brutia Tenore) Fidanlarında Zarar 
Yapan Böcek Türlerinin Tespiti ve Önemli Türlerin Biyolojileri, Bartın 
Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 
Doktora Tezi, 134 s (yayımlanmamış). 

Neyişçi, T., 1987 a, Kızılçamın Doğal Yayılışı, Ormancılık Araştırma Enst. 
Yayınları, Muhtelif Yayınlar Dizisi No: 52: 15-22, Ankara. 

Neyişçi, T., 1987 b, Kızılçamın Ekolojisi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, El Kitabı Dizisi: 2, Ankara, s: 23-56. 

Neyişçi, T., 1993, Ecological Adaptive Traits of Pinus brutia Ten. to Fires, 
Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Bildiriler, Marmaris, 79-84 s. 

Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S., Önder, E. P., 1987, Türkiye’de 
Tarım Orman ve Evcil Hayvanlarda Hayvansal Kökenli Zararlı ve 
Yararlı Türlerin Bilimsel ve Türkçe İsimleri, T.C. Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı, Mes. Yayınları, Yayın No: 8, Ankara, 120 s. 

Öztürk, M., Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., 1990, Aegean Region Plants 
and Landscape, Ege Bölgesi Bitki Örtüsü, Sentez Ltd., Tükelmat A.Ş., 
İzmir, 176 s.  

Roques, A., 1977, Etude du complexe entomologique Lié aux cônes de pin 
sylvestre en forêt de fontainebleau, Bull. Ecol.,4: 415-434. 

Roques, A., 1983, Les Insectes Ravageurs Des Cones Et Graines De 
Coniféres en France, Paris, INRA, 134 p. 

Saatçioğlu, F., 1976, Silvikültür 1, Silvikültürün Biyolojik Esasları ve 
Prensipleri, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. 
Yayın No: 2187, O.F. Yayın No: 222, 423 s.  

Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L. ve Leblebici, E., 1998, 
Tohumlu Bitkiler Sistematiği, E.Ü. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 
116, İzmir, 369 s. 

Shi-mei, S., 1988, Distribution and host plants in some species of genus 
Dioryctria Zeller in Chine, Procedings of the 3rd Cone and Seed 
Insects Working Party Conference, Working Party IUFRO, 12-15. 



 96

Skrzypczynska, M., 1980, Asynapta laricis n. sp. (Diptera, Cecidomyiidae) 
reared from larch cones, Polskie-Pismo- Entomologicane, 47 (2): 185-
188. 

Skrzypczynska, M., 1985, Gall-midge (Diptera, Cecidomyiidae) pests  in 
seed and cones of coniferous trees in Poland, Zeitschrift-für-
Angewandte-Entomologie, 100 (5): 448-450. 

Skrzypczynska, M., 1996,  Owady-Szkodniki Nasion Szyszek Drzew 
Iglastych, Gutenberg, Krakow, 155 p. 

Skuhravy, V. and Skuhrava, M., 1973, Gall-midges (Cecidomyiidae) of 
coniferous trees in Bohemia, Abstracted in CAB Abstracts 1973-1975, 
CN: DNAL 420-C33. 

Şefik, Y., 1965, Kızılçamın Kozalak ve Tohumu Üzerine Araştırmalar, OGM 
Yayınları Sıra No: 420, Seri No: 41, 94 s. 

Tosun, İ., 1977, Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarında Zarar Yapan 
Böcekler ve Önemli Türlerin Parazit ve Yırtıcıları Üzerine 
Araştırmalar, Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Sıra No: 612, Seri No: 24, İstanbul, 201+VI s. 

Tovar, D.C., Ebel, B. H., Yates III., H.O. and Montiel, J. T. M., 1986, 
Cone and Seed Insects of the Mexican Conifers, Southeastern Forest 
Experiment Station, Asheville, North Carolina, USA, 110 p. 

Turgeon, J.J., Roques, A. and Groot, P.de, 1994,  Insect fauna of 
coniferous seed cones: diversity, host plant interactions and 
management, Ann. Rev.Entomo.l, 39: 179-212. 

Usta, H.Z., 1991, Kızılçam Ağaçlandırmalarında Hasılat Araştırmaları, 
O.A.E. Teknik Bülten Serisi No: 219, Ankara, 138 s. 

Ürgenç, S., 1998, Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 3994, 
O.F. Yayın No: 441, İstanbul, 525 s. 

Yaltırık, F., 1993, Dendroloji Ders Kitabı 1, Gymnospermae (Açık 
Tohumlular), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. 
Yayın No: 3443, O.F.Yayın No: 386, 320 s. 

Yaltırık, F. ve Boydak, M., 1993, Türkiye Kızılçamlarında Genetik Çeşitlilik 
(Varyasyon), Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Bildiriler,  
Marmaris, s: 1-10. 

Yüksel, B., 1998, Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Ormanlarında 
Zarar Yapan Böcek Türleri  ile Bunların Yırtıcı ve Parazitleri I (Zararlı 
Böcekler), T. C. Orman Bakanlığı, Doğu Karadeniz Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü,  Teknik Bülten No: 4, Trabzon, Türkiye, 143 s. 

Zhang, Y. and Schowalter, T.D., 1997, Managing cone and seed insects, 
Journal of Forestry 95(3): 28 –32. 

 



 97

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E K L E R 



 98

EKLER 
 
EK 1. Manisa İlinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
EK 2. Muradiye kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
EK 3. Akhisar İlçesinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
EK 4. Gelenbe kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
EK 5. Bergama İlçesinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
EK 6. Kınık kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
 



 99

Ek 1. Manisa İlinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
 

Aylar 

Manisa 
1999 2000 2001 2002 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Ocak 7,9 111,4 79 3,6 96,4 73 8,6 74,6 77 4,8 67,6 77,7
Şubat 8 317,1 78,4 7,1 127,8 72,2 8,7 99,9 73,3 10,3 21,8 73,4
Mart 10,9 92,3 71,4 9,7 102,4 69,2 15,5 24,9 64 11,9 117,7 72,9
Nisan 16,2 15,7 63,1 16,6 68 70,5 15,7 74,1 66,3 14,7 60,5 69,9
Mayıs 22,1 0,8 49,1 21,2 4,6 55,7 20,6 43,6 55,9 20,9 7,5 53,8
Haziran 26,6 7,6 48,7 26,4 - 44,8 26,4 2,5 42,3 25,7 - 46,3
Temmuz 29,5 3,1 47,1 30,4 - 39 30,4 0,1 43,2 29,4 2,1 50,5
Ağustos 29,1 0,2 45,4 28,4 2,6 46,6 29,6 19,2 47,2 28,1 0 51,8
Eylül 24,2 0,2 51,3 23,8 - 50,8 24 37,9 58,8 22 94,8 67
Ekim 18,8 35 63,2 17,3 36,8 66,9 19,2 - 55,3 17,2 41,6 72
Kasım 12,5 67,4 68,6 13 94 73,5 11,4 270,6 78,1 11,7 99 80,7
Aralık 9,9 114,3 80 8,5 37,7 76,8 6,6 354,8 80,3 6,3 110,3 84,6
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Ek 2: Muradiye kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Adonis flammea Jacq.   
Anagallis arvensis L. Kızıl farekulağı 
Avena barbata Pott. Ex.Link  Yabani yulaf 
Bromus scoparius L.   
Carduus pycnocephalus L.   

Chrysanthemum coronarium L. Taçlı papatya, 
krizantem 

Coronilla varia L.   
Crataegus monogyna Jacq. Alıç, Geyik dikeni 
Crepis sancta (L). Bornm. Kanak çiçeği 
Crepis vescicaria L.   
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni 
Ferula communis L. Atkasnağı 
Festuca sp. L.   
Galium aparine L. Yoğurtotu 
Geranium dissectum L. Turnagagası 
Geranium tuberosum L. Turnagagası 
Hordeum bulbosum L. Yabani arpa 
Lagoecia cuminoides L.   
Rapistrum rugosum (L.) All.   
Lathyrus annuus L.   
Lathyrus aphaca L. Sarı burçak 
Legousia pentagonia (L.) Druce   
Lolium temulentum L. Yemlik 
Medicago minima (L.) L.   
Medicago polymorpha L. Tüylü kaba yonca 
Melica ciliata L. Kirpikli inci otu 
Muscari comosum (L.) P. Mill. Arap sümblü 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Misk soğanı 
Myosotis scorpioides L.   
Onopordum illyyricum L.   
Papaver rhoeas L. Gelincik 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex. Steud.  
Pinus brutia Ten. Kızılçam  
Reichardia intermedia (Shultz Bib.) Hayek   
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Ek 2 (Devam) 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Rostraria cristata subsp. glabriflora (Trautv.) M. Doğan 
Rubus canescens DC., Böğürtlen 
Rumex tuberosus L. Kuzukulağı 
Sherardia arvensis L.   
Sinapis arvensis L. Hardal 
Solidago virgaurea L.   
Sonchus asper subsp. glaucescens Jodan   
Tordylium apulum L.   
Trifolium campestre Schre.   
Trifolium purpureum Lois. Mor üçgül 
Tragopogon porrifolius subsp. australis (Jordan) 
Nyman Tekesakalı 

Veronica montana L.   
Vicia villosa Roth Yabani bakla 
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Ek 3. Akhisar İlçesinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
 

Aylar 

Akhisar 
1999 2000 2001 2002 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem (%)

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Ocak 7,4 76,8 74,2 3,5 63 68,2 8,3 18,8 68,6 4,8 41,6 68,2
Şubat 7,7 192,7 73,6 6,5 106,6 65,9 8,8 93,9 63,1 9,8 21,5 64,2
Mart 10,6 80,5 67,2 9,3 79,8 63,2 14,9 23,3 56,9 11,8 92,2 62,5
Nisan 15,7 16,9 62 16,7 66,5 66,1 14,8 90,6 60,1 14 78,6 61,7
Mayıs 21,3 1,6 54 20,3 5 51,8 19,5 71,7 55 20,2 6,6 50,9
Haziran 25,9 3,2 53,2 25,3 - 46,6 25,6 2,1 43,3 25,7 - 45,5
Temmuz 28,8 4,8 49,1 29,3 - 41,3 29,3 0,7 45,5 28,8 5,1 47,7
Ağustos 28,1 - 49,3 27,3 - 51,3 27,8 6,1 67,4 27,4 1,6 51,5
Eylül 24,1 2,6 50,7 23,4 - 52,8 23,4 22,4 52,1 22,4 41,8 58,7
Ekim 18,6 37,5 61,5 17,1 19,1 64,2 18,5 3,8 53,5 17,2 50,8 65,4
Kasım 12,3 59 64,7 13,3 39 64,1 10,9 187,1 69,4 11,2 135,2 72,2
Aralık 9,7 91,1 73,1 8,2 21,3 67,8 6,3 217,1 70,5 5,8 90,5 70,6
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Ek 4. Gelenbe kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Rapistrum rugosum (L.) All.   
Adonis flammea Jacq.   
Aegilops triuncialis L.   
Aegilops umbellulata Zhuk.   
Alyssum minutum L.   
Anaaillis arvensis L.   
Anchusa azurea P. Mill.   
Anthemis chia L. Papatya 
Anthemis cretica L.   
Aristolochia hirta L. Lohusa otu 
Asphodelus ramosus L. Çiriş otu 
Astragalus angustifolius Lam.   
Avena barbata Pott ex Link  Yabani yulaf 
Bromus madritensis L.   
Bromus tectorum L.   
Calicotome villosa (Poiret) Link Ateş dikeni 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çobançantası 
Carduus pycnocephalus subsp. albideus L.   
Celtis australis L.   
Centaurea cyanus L.   
Cercis siliquastrum L. Erguvan 
Cerinthe major L.   
Cistus creticus L. Laden 
Convolvulus cantabrica L.   
Coronilla varia L.   
Crataegus monogyna Jacq. Alıç, Geyik dikeni 
Cynosurus echinatus L. Köpek kuyruğu 
Cytisus villosus Pourret   
Dorycnicum hirsutum (L.) Ser.   
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni 
Fumaria officinalis L. Şahtere 
Galium rivale (Sibth. & Sm.) ,Griseb.   
Gallium aparine L. Yoğurt otu 
Geranium dissectum L. Turnagagası 
Geranium tuberosum L. Turnagagası 
Hippocrepis unisiliquosa L. Atnalı 
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Ek 4 (Devam)  
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Hordeum bulbosum L. Yabani arpa 
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi   
Jasminum fruticans L. Yabani yasemin 
Juniperus oxycedrus L. Dikenli ardıç 
Lagoecia cuminoides L.   
Lathyrus annuus L.   
Lathyrus aphaca L. Sarı burçak 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby.   
Muscari armeniacum Leichtl ex. Baker    
Nepeta vicida Boiss.   
Onobrychis aequidentata (Sm.) D’ Urv Korunga 
Onobrychis caput-gall (L.) Lam. Korunga 
Ornithogalum umbellatum L.   
Orobanche sp.  Canavar otu 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud.   
Pinus brutia Ten. Kızılçam 
Pistacia terebinthus L. Menegiç 

Plantago lanceolata L. Mızrak yapraklı 
sinirotu 

Poa bulbosa L. Salkımotu 
Quercus coccifera L. Kermes meşesi 
Ranunculus marginatus var. trachycarpus (Fisch. & C.A.Mey.) Arn. 
Ranunculus muricatus L.   
Rubus canescens DC. Böğürtlen 
Sanguisorba minor Scop. Küçük çayır düğmesi 
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Abdestbozan 
Scorpiurus muricatus L.    
Scorzonera cana (Mey.) Griseb. İskorçin 
Sinapis alba L. Beyaz hardal otu 
Sisymbrium altissimum L.   
Spartium junceum L. Katırtırnağı 
Tremastelma palaestinum (L.) Janchen   
Trifolium camptesre Schreb.   
Trifolium purpureum Lois. Mor üçgül 
Urginea maritima (L.) Baker Ada soğanı 
Valeriana dioscoridis Sibth&Sm.   
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Ek 4 (Devam)  
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Valerianella vesicaria (L.) Moench Kuzu gevreği 
Ziziphora capitata L.   
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Ek 5. Bergama İlçesinin 1999-2002 dönemine ilişkin  iklim verileri 
 

Aylar 

Bergama 
1999 2000 2001 2002 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı Nem 
(%) 

Sıcaklık
(°C) 

Yağış
(mm)

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış
(mm)

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık
(°C) 

Yağış
(mm)

Orantılı 
Nem 
(%) 

Ocak 8,3 81,1 66,1 3,9 53,8 72,1 8,8 53,5 75,8 5,6 52,2 72,2
Şubat 7,8 198,1 67,5 7,2 86 72,3 8,9 109,4 72,5 10,8 56,5 70,2
Mart 10,8 103,7 64,3 9,6 64,2 70,1 14,3 5,1 70,5 11,4 81,2 70,3
Nisan 15,6 25,8 55,8 16,2 70,3 73,6 15,1 42,2 70 14,0 69,6 68,5
Mayıs 20,8 1,4 43,9 20,1 5,3 61,5 20,2 32,7 61,9 20,1 3,7 59,3
Haziran 25,6 7,9 42,5 25,1 - 56,2 25,2 - 52,3 25,6 3,1 55,9
Temmuz 28,2 18,1 41,4 28,9 - 50,9 29 23,4 54,8 28,7 11,4 58,8
Ağustos 27,6 - 40,8 26,7 0,4 60,3 28,1 0,3 60,1 27,1 9,0 61,0
Eylül 23,5 - 46,1 22,9 - 61,9 23,5 16,2 61,8 22,5 30,0 67,3
Ekim 18,5 28,5 68,5 16,8 90,8 72,1 18,3 0,5 63,3 17,4 53,4 67,3
Kasım 12,6 103,7 72,9 14 66,1 74,8 11,2 176,3 76,3 12,9 179,3 76,4
Aralık 11,1 105,1 78,6 9,4 24,6 75,1 6,2 183,5 76,3 6,5 109,9 72,2
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Ek 6. Kınık kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Aegilops triuncialis L.   
Aegilops umbellulata Zhuk.   
Anchusa azurea P. Mill. Sığırdili 
Anthemis chia L.   
Asparagus acutifolius L. Kuşkonmaz 
Asphodelus ramosus L. Çiriş otu 
Avena barbata Pott. ex. Link  Yabani yulaf 
Bromus madritensis L.   
Bromus sterilis L.   
Calicotome villosa (Poiret) Link Ateş dikeni 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çoban çantası 
Carduus pycnocephalus L.   
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard   
Cerinthe major L.   
Cistus creticus L. Laden 
Crepis foetida L.   
Crepis sancta (L.) Bornm. Kanak çiçeği 
Crepis vesicaria L.   
Cynosurus echinatus L. Köpekkuyruğu 
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni 
Evax pygmaea (L.) Brot.   
Genista sp.    
Geranium dissectum L. Turnagagası 
Geranium tuberosum L. Turnagagası 
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Caurs.   
Hordeum bulbosum L. Yabani arpa 
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi   
Lagoecia cuminoides L.    
Legousia pentagonia (L.) Druce   
Rapistrum rugosum (L.) All.   
Lathyrus aphaca L. Sarı burçak 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby   
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Misk soğanı 
Origanum onites L. İzmir kekiği,  
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EK 6 (Devam)  
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Ornithogalum umbellatum L.   
Orobanche sp.  Canavar otu 
Papaver rhoeas L. Gelincik 
Picnomon acarna (L.) Cass.   
Pinus brutia Ten. Kızılçam 
Pistacia terebinthus L. Menengiç 
Plantago lagopus L. Sinir otu 

Plantago lanceolata L. Mızrak yapraklı sinir 
otu 

Poa bulbosa L. Salkım otu 
Quercus coccifera L. Kermes meşesi 
Quercus canariensis Willd Mazı meşesi 
Quercus humilis Miller Tüylü meşe 
Rubus canescens DC. Böğürtlen 
Salvia virgata Jacq.   
Sinapis alba L. Beyaz hardal otu 
Spartium junceum L. Katırtırnağı 
Tordylium apulum L.   
Brachypodium distachion (L.) P. Beauv   
Trifolium campestre Schreb.   
Trifolium pilulare Boiss.   
Trifolium tomentosum, L.   
Valerianella achinata (L.) DC. & Lam.   
 

 



 1

 

 
Şekil 4.6. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 

koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 
Figure 4.6. The biological periods and adult exits of Dioryctria mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones collected from Muradiye seed 
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orchard along 1999-2001. 

 

Şekil 4.7. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan kozalaklardaki Dioryctra mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.7. The biological periods and adult exits of Dioryctria mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones collected from Muradiye seed 
orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.8. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 

koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 
Figure 4.8. The biological periods and adult exits of Dioryctria mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones collected from Gelenbe seed 

orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.9. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.9. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.10. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.10. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones 
collected from Kınık seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.11. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria mendacella Stgr.’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.11. The biological periods and adult exits of Dioryctria 
mendacella Stgr. under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.12. Kınık tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında Dioryctria 
mendacella Stgr.’nın doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.12. The biological periods and adult exit observations of 
Dioryctria mendacella Stgr. in branch cages under natural 
conditions in Kınık seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.13. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında Dioryctria 
mendacella Stgr.’nın doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.13. The biological periods and adult exit observations of 
Dioryctria mendacella Stgr. in branch cages under natural 
conditions in Kınık seed orchard along 2000-2002. 

 
 
 
 



 9

 
Şekil 4.17. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.17. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.18. Muradiye  tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.18. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.19. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 

toplanan kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, 
biyolojik dönemleri ve laboratuvar koşullarındaki ergin 
çıkışları. 

Figure 4.19. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.20. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, biyolojik dönemleri 
ve laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.20. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected from 
Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.21. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, biyolojik dönemleri 
ve laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.21. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its 
adult exits under laboratory conditions in the cones collected from 
Kınık seed orchard along 1999-2002. 
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Şekil 4.22. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria pineae Stgr.’nin, biyolojik dönemleri ve 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.22. The biological periods of Dioryctria pineae Stgr. and its adult 
exits under laboratory conditions in the cones collected from Kınık 
seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.23. Kınık tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında Dioryctria 
pineae Stgr.’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.23. The biological periods and adult exits observations of 
Dioryctria pineae Stgr. in branch cages under natural conditions in 
Kınık seed orchard along 1999-2002. 
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Şekil 4.24. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında Dioryctria 
pinea Stgr.’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.24. The biological periods and adult exits observations of 
Dioryctria pineae Stgr. in branch cages under natural conditions in 
Kınık seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.29. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.29. The biological periods and adult exits of Dioryctria abietella 
Den. & Schiff. under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.30. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.30. The biological periods and adult exits of Dioryctria abietella 
Den. & Schiff. under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.31. Gelenbe tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında izlenen 
kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki bulunma dönemleri  ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.31. The biological periods and adult exits of Dioryctria abietella 
Den. & Schiff. under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.32. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.32. The biological periods and adult exits of Dioryctria abietella 
Den. & Schiff. under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.33. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarında biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.33. The biological periods and adult exits of Dioryctria abietella 
Den. & Schiff. under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.34. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria abietella Den. & Schiff.’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.34. The biological periods and adult exits of Dioryctria abietella 
Den. & Schiff. under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.35. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında Dioryctria 
abietella Den. & Schiff.’nın doğa koşullarındaki dal kafeslerle 
izlenen bulunma dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.35. The biological periods and adult exits observations of 
Dioryctria abietella Den. & Schiff. in branch cages under natural 
conditions in Kınık seed orchard along 2000-2002. 

 

 



 24

 

Şekil 4.39. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.39. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.40. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve  ergin 
çıkışları. 

Figure 4.40. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones 
collected from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.41. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.41. The biological periods and adult exit of Dioryctria 
mutatella Fuchs under laboratory conditions in the cones collected 
from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.42. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.42. The biological periods and adult exit of Dioryctria mutatella 
Fuchs under laboratory conditions in the cones collected from 
Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.43. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.43. The biological periods and adult exit of Dioryctria mutatella 
Fuchs under laboratory conditions in the cones collected from Kınık 
seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.44. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Dioryctria mutatella Fuchs’nın laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları.  

Figure 4.44. The biological periods and adult exit of Dioryctria mutatella 
Fuchs under laboratory conditions in the cones collected from Kınık 
seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.49. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.49. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.50. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.50. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones collected 
from Muradiye seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.51. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.51. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 1999-2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Şekil 4.52. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, 
laboratuvar koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin 
çıkışları. 

Figure 4.52. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones 
collected from Gelenbe seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.53. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.53. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 1999-2001. 
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Şekil 4.54. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında toplanan 
kozalaklardaki Camptomyia pinicola Mamaev’nın, laboratuvar 
koşullarındaki biyolojik dönemleri ve ergin çıkışları. 

Figure 4.54. The biological periods and adult exit of Camptomyia 
pinicola Mamaev under laboratory conditions in the cones collected 
from Kınık seed orchard along 2000-2002. 
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Şekil 4.56. Muradiye tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin laboratuvar 
koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.56. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Muradiye seed orchard 
along 1999-2001. 
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Şekil 4.57. Muradiye tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin laboratuvar 
koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.57. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Muradiye seed orchard 
along 2000-2002. 
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Şekil 4.58. Gelenbe tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin laboratuvar 
koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.58. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Gelenbe seed orchard 
along 1999-2001. 
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Şekil 4.59. Gelenbe tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin laboratuvar 
koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.59. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Gelenbe seed orchard 
along 2000-2002. 
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Şekil 4.60. Kınık tohum bahçesinden 1999-2001 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.60. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Kınık seed orchard 
along 1999-2001. 
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Şekil 4.61. Kınık tohum bahçesinden 2000-2002 yıllarında 
toplanan kozalaklardaki Ernobius pini Sturm’nin 
laboratuvar koşullarındaki ergin çıkışları. 

Figure 4.61. Adult exits of Ernobius pini Sturm under laboratory 
conditions from the cones collected from Kınık seed orchard 
along 2000-2002. 

 

 



 42

 

Şekil 4.62. Kınık tohum bahçesinde 1999-2001 yıllarında Ernobius 
pini Sturm’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
ergin çıkışları. 

Figure 4.62. Adult exit observations of Ernobius pini Sturm in branch 
cages under natural conditions in Kınık seed orchard along 
1999-2001. 
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Şekil 4.63. Kınık tohum bahçesinde 2000-2002 yıllarında Ernobius 
pini Sturm’nin doğa koşullarındaki dal kafeslerle izlenen 
ergin çıkışları. 

Figure 4.63. Adult exit observations of Ernobius pini Sturm in branch 
cages under natural conditions in Kınık seed orchard along 
2000-2002. 
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Ek 1. Manisa İlinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
 

Aylar 

Manisa 
1999 2000 2001 2002 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Ocak 7,9 111,4 79 3,6 96,4 73 8,6 74,6 77 4,8 67,6 77,7
Şubat 8 317,1 78,4 7,1 127,8 72,2 8,7 99,9 73,3 10,3 21,8 73,4
Mart 10,9 92,3 71,4 9,7 102,4 69,2 15,5 24,9 64 11,9 117,7 72,9
Nisan 16,2 15,7 63,1 16,6 68 70,5 15,7 74,1 66,3 14,7 60,5 69,9
Mayıs 22,1 0,8 49,1 21,2 4,6 55,7 20,6 43,6 55,9 20,9 7,5 53,8
Haziran 26,6 7,6 48,7 26,4 - 44,8 26,4 2,5 42,3 25,7 - 46,3
Temmuz 29,5 3,1 47,1 30,4 - 39 30,4 0,1 43,2 29,4 2,1 50,5
Ağustos 29,1 0,2 45,4 28,4 2,6 46,6 29,6 19,2 47,2 28,1 0 51,8
Eylül 24,2 0,2 51,3 23,8 - 50,8 24 37,9 58,8 22 94,8 67
Ekim 18,8 35 63,2 17,3 36,8 66,9 19,2 - 55,3 17,2 41,6 72
Kasım 12,5 67,4 68,6 13 94 73,5 11,4 270,6 78,1 11,7 99 80,7
Aralık 9,9 114,3 80 8,5 37,7 76,8 6,6 354,8 80,3 6,3 110,3 84,6
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Ek 2: Muradiye kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Adonis flammea Jacq.   
Anagallis arvensis L. Kızıl farekulağı 
Avena barbata Pott. Ex.Link  Yabani yulaf 
Bromus scoparius L.   
Carduus pycnocephalus L.   

Chrysanthemum coronarium L. Taçlı papatya, 
krizantem 

Coronilla varia L.   
Crataegus monogyna Jacq. Alıç, Geyik dikeni 
Crepis sancta (L). Bornm. Kanak çiçeği 
Crepis vescicaria L.   
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni 
Ferula communis L. Atkasnağı 
Festuca sp. L.   
Galium aparine L. Yoğurtotu 
Geranium dissectum L. Turnagagası 
Geranium tuberosum L. Turnagagası 
Hordeum bulbosum L. Yabani arpa 
Lagoecia cuminoides L.   
Rapistrum rugosum (L.) All.   
Lathyrus annuus L.   
Lathyrus aphaca L. Sarı burçak 
Legousia pentagonia (L.) Druce   
Lolium temulentum L. Yemlik 
Medicago minima (L.) L.   
Medicago polymorpha L. Tüylü kaba yonca 
Melica ciliata L. Kirpikli inci otu 
Muscari comosum (L.) P. Mill. Arap sümblü 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Misk soğanı 
Myosotis scorpioides L.   
Onopordum illyyricum L.   
Papaver rhoeas L. Gelincik 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex. Steud.  
Pinus brutia Ten. Kızılçam  
Reichardia intermedia (Shultz Bib.) Hayek   
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Ek 2 (Devam) 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Rostraria cristata subsp. glabriflora (Trautv.) M. Doğan 
Rubus canescens DC., Böğürtlen 
Rumex tuberosus L. Kuzukulağı 
Sherardia arvensis L.   
Sinapis arvensis L. Hardal 
Solidago virgaurea L.   
Sonchus asper subsp. glaucescens Jodan   
Tordylium apulum L.   
Trifolium campestre Schre.   
Trifolium purpureum Lois. Mor üçgül 
Tragopogon porrifolius subsp. australis (Jordan) 
Nyman Tekesakalı 

Veronica montana L.   
Vicia villosa Roth Yabani bakla 
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Ek 3. Akhisar İlçesinin 1999-2002 dönemine ilişkin iklim verileri 
 

Aylar 

Akhisar 
1999 2000 2001 2002 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem (%)

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı 
Nem 
(%) 

Ocak 7,4 76,8 74,2 3,5 63 68,2 8,3 18,8 68,6 4,8 41,6 68,2
Şubat 7,7 192,7 73,6 6,5 106,6 65,9 8,8 93,9 63,1 9,8 21,5 64,2
Mart 10,6 80,5 67,2 9,3 79,8 63,2 14,9 23,3 56,9 11,8 92,2 62,5
Nisan 15,7 16,9 62 16,7 66,5 66,1 14,8 90,6 60,1 14 78,6 61,7
Mayıs 21,3 1,6 54 20,3 5 51,8 19,5 71,7 55 20,2 6,6 50,9
Haziran 25,9 3,2 53,2 25,3 - 46,6 25,6 2,1 43,3 25,7 - 45,5
Temmuz 28,8 4,8 49,1 29,3 - 41,3 29,3 0,7 45,5 28,8 5,1 47,7
Ağustos 28,1 - 49,3 27,3 - 51,3 27,8 6,1 67,4 27,4 1,6 51,5
Eylül 24,1 2,6 50,7 23,4 - 52,8 23,4 22,4 52,1 22,4 41,8 58,7
Ekim 18,6 37,5 61,5 17,1 19,1 64,2 18,5 3,8 53,5 17,2 50,8 65,4
Kasım 12,3 59 64,7 13,3 39 64,1 10,9 187,1 69,4 11,2 135,2 72,2
Aralık 9,7 91,1 73,1 8,2 21,3 67,8 6,3 217,1 70,5 5,8 90,5 70,6
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Ek 4. Gelenbe kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Rapistrum rugosum (L.) All.   
Adonis flammea Jacq.   
Aegilops triuncialis L.   
Aegilops umbellulata Zhuk.   
Alyssum minutum L.   
Anaaillis arvensis L.   
Anchusa azurea P. Mill.   
Anthemis chia L. Papatya 
Anthemis cretica L.   
Aristolochia hirta L. Lohusa otu 
Asphodelus ramosus L. Çiriş otu 
Astragalus angustifolius Lam.   
Avena barbata Pott ex Link  Yabani yulaf 
Bromus madritensis L.   
Bromus tectorum L.   
Calicotome villosa (Poiret) Link Ateş dikeni 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çobançantası 
Carduus pycnocephalus subsp. albideus L.   
Celtis australis L.   
Centaurea cyanus L.   
Cercis siliquastrum L. Erguvan 
Cerinthe major L.   
Cistus creticus L. Laden 
Convolvulus cantabrica L.   
Coronilla varia L.   
Crataegus monogyna Jacq. Alıç, Geyik dikeni 
Cynosurus echinatus L. Köpek kuyruğu 
Cytisus villosus Pourret   
Dorycnicum hirsutum (L.) Ser.   
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni 
Fumaria officinalis L. Şahtere 
Galium rivale (Sibth. & Sm.) ,Griseb.   
Gallium aparine L. Yoğurt otu 
Geranium dissectum L. Turnagagası 
Geranium tuberosum L. Turnagagası 
Hippocrepis unisiliquosa L. Atnalı 
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Ek 4 (Devam)  
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Hordeum bulbosum L. Yabani arpa 
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi   
Jasminum fruticans L. Yabani yasemin 
Juniperus oxycedrus L. Dikenli ardıç 
Lagoecia cuminoides L.   
Lathyrus annuus L.   
Lathyrus aphaca L. Sarı burçak 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby.   
Muscari armeniacum Leichtl ex. Baker    
Nepeta vicida Boiss.   
Onobrychis aequidentata (Sm.) D’ Urv Korunga 
Onobrychis caput-gall (L.) Lam. Korunga 
Ornithogalum umbellatum L.   
Orobanche sp.  Canavar otu 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud.   
Pinus brutia Ten. Kızılçam 
Pistacia terebinthus L. Menegiç 

Plantago lanceolata L. Mızrak yapraklı 
sinirotu 

Poa bulbosa L. Salkımotu 
Quercus coccifera L. Kermes meşesi 
Ranunculus marginatus var. trachycarpus (Fisch. & C.A.Mey.) Arn. 
Ranunculus muricatus L.   
Rubus canescens DC. Böğürtlen 
Sanguisorba minor Scop. Küçük çayır düğmesi 
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Abdestbozan 
Scorpiurus muricatus L.    
Scorzonera cana (Mey.) Griseb. İskorçin 
Sinapis alba L. Beyaz hardal otu 
Sisymbrium altissimum L.   
Spartium junceum L. Katırtırnağı 
Tremastelma palaestinum (L.) Janchen   
Trifolium camptesre Schreb.   
Trifolium purpureum Lois. Mor üçgül 
Urginea maritima (L.) Baker Ada soğanı 
Valeriana dioscoridis Sibth&Sm.   
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Ek 4 (Devam)  
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Valerianella vesicaria (L.) Moench Kuzu gevreği 
Ziziphora capitata L.   
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Ek 5. Bergama İlçesinin 1999-2002 dönemine ilişkin  iklim verileri 
 

Aylar 

Bergama 
1999 2000 2001 2002 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış 
(mm) 

Orantılı Nem 
(%) 

Sıcaklık
(°C) 

Yağış
(mm)

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 

Yağış
(mm)

Orantılı 
Nem 
(%) 

Sıcaklık
(°C) 

Yağış
(mm)

Orantılı 
Nem 
(%) 

Ocak 8,3 81,1 66,1 3,9 53,8 72,1 8,8 53,5 75,8 5,6 52,2 72,2
Şubat 7,8 198,1 67,5 7,2 86 72,3 8,9 109,4 72,5 10,8 56,5 70,2
Mart 10,8 103,7 64,3 9,6 64,2 70,1 14,3 5,1 70,5 11,4 81,2 70,3
Nisan 15,6 25,8 55,8 16,2 70,3 73,6 15,1 42,2 70 14,0 69,6 68,5
Mayıs 20,8 1,4 43,9 20,1 5,3 61,5 20,2 32,7 61,9 20,1 3,7 59,3
Haziran 25,6 7,9 42,5 25,1 - 56,2 25,2 - 52,3 25,6 3,1 55,9
Temmuz 28,2 18,1 41,4 28,9 - 50,9 29 23,4 54,8 28,7 11,4 58,8
Ağustos 27,6 - 40,8 26,7 0,4 60,3 28,1 0,3 60,1 27,1 9,0 61,0
Eylül 23,5 - 46,1 22,9 - 61,9 23,5 16,2 61,8 22,5 30,0 67,3
Ekim 18,5 28,5 68,5 16,8 90,8 72,1 18,3 0,5 63,3 17,4 53,4 67,3
Kasım 12,6 103,7 72,9 14 66,1 74,8 11,2 176,3 76,3 12,9 179,3 76,4
Aralık 11,1 105,1 78,6 9,4 24,6 75,1 6,2 183,5 76,3 6,5 109,9 72,2
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Ek 6. Kınık kızılçam tohum bahçesinde belirlenen bitki türleri 
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Aegilops triuncialis L.   
Aegilops umbellulata Zhuk.   
Anchusa azurea P. Mill. Sığırdili 
Anthemis chia L.   
Asparagus acutifolius L. Kuşkonmaz 
Asphodelus ramosus L. Çiriş otu 
Avena barbata Pott. ex. Link  Yabani yulaf 
Bromus madritensis L.   
Bromus sterilis L.   
Calicotome villosa (Poiret) Link Ateş dikeni 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çoban çantası 
Carduus pycnocephalus L.   
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard   
Cerinthe major L.   
Cistus creticus L. Laden 
Crepis foetida L.   
Crepis sancta (L.) Bornm. Kanak çiçeği 
Crepis vesicaria L.   
Cynosurus echinatus L. Köpekkuyruğu 
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni 
Evax pygmaea (L.) Brot.   
Genista sp.    
Geranium dissectum L. Turnagagası 
Geranium tuberosum L. Turnagagası 
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Caurs.   
Hordeum bulbosum L. Yabani arpa 
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi   
Lagoecia cuminoides L.    
Legousia pentagonia (L.) Druce   
Rapistrum rugosum (L.) All.   
Lathyrus aphaca L. Sarı burçak 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby   
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Misk soğanı 
Origanum onites L. İzmir kekiği,  
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EK 6 (Devam)  
Bitkinin bilimsel adı Türkçesi 
Ornithogalum umbellatum L.   
Orobanche sp.  Canavar otu 
Papaver rhoeas L. Gelincik 
Picnomon acarna (L.) Cass.   
Pinus brutia Ten. Kızılçam 
Pistacia terebinthus L. Menengiç 
Plantago lagopus L. Sinir otu 

Plantago lanceolata L. Mızrak yapraklı sinir 
otu 

Poa bulbosa L. Salkım otu 
Quercus coccifera L. Kermes meşesi 
Quercus canariensis Willd Mazı meşesi 
Quercus humilis Miller Tüylü meşe 
Rubus canescens DC. Böğürtlen 
Salvia virgata Jacq.   
Sinapis alba L. Beyaz hardal otu 
Spartium junceum L. Katırtırnağı 
Tordylium apulum L.   
Brachypodium distachion (L.) P. Beauv   
Trifolium campestre Schreb.   
Trifolium pilulare Boiss.   
Trifolium tomentosum, L.   
Valerianella achinata (L.) DC. & Lam.   
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