UludaQ üniveralteal
EOitim Faküıteı8rı Dergisi
Cilt v. Sayı: 2, 1990

/

Balıkesir

Yöresinde Selvilerde
Görülen Yeni Bir Salg•n Habercisi
Phloeosinus Aubei Perr•s ve
Gelec_
e gi
Orhan A. SEKENDtz•

ÖZET

Bu böcegin Türkiye'de bulunduRu ve selvi türlerinde zararlı oldugu bilinmektedir. Selvi Balıkesir yöresinde mezarlık, park, bahçe, yol kenan ve yeşil kuşak
agaçlamalannda ve rüzgar perdelerinde kullanılmaktadır. Bu alanlarda 1985-1989
döne~inde P. aubei tahribatı görülmemiştir.
Ancak 1990 Nisan 'mdan itibaren bazı bordür dikimlerinde ölüme varan epidemisi görülmüştür. Bu çalışmamızda epidemi nedenleri üzerinde durularak, geniş
alqnlara yayılmasını engelleyecek önlemler üzerinde tartışılmıştır.
SUMMARY

Phloeosinus aubei Perris, Another lndicator of Epidemic in Cypresses
lo Uıe vicloity of Ballkesir aod its Future

It is known thal this insect exists in Turkey, and it is hannful to cypresses
species. In the vicinity of Balıkesir, the cypress in planted in cemeteries, parks and
gardens, on the side of roads, round the city, and it serves as a wind screen.
No mining by Phl~osinus aubei was observed in these fields in our studies
during 1985-1989 temıs.
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However, in some bordures, epidemic was observed, which resulted in
deatlıs. In this study of ours, we dwelled on the causes of the epidemic and discussed the measures which will prevent it from apreading out across larger areas.
GIRIŞ
Phloeosiııus

aubei PERRIS, 1855, p. 78.

Syn.: Phloeosinus bico/or·BRULLE, 1832, Exp. Mor. Ent. p. 250.
İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa, Yugoslavya, Türkiye, Avustur-

ya, Romanya, Bulgaristan, Suriye, Lübnan, Tunus, Cezayir, Fas, Kırım ve Kafkasya'da geniş bir yayılışa sahip olan böceğin konukçuları Cupressus sp., Sequoia
sp., We/lingtonia sp., Juniperus sp., Callitris articulata ile Thuja türleridir (ACATAY 1943, SCHIMITSCHEK 1944, TOSUN 1974). Kuzey Kıbrıs Türk Federe
Devleti ormanlarmda Juniperus commonis ve 11ıuja orientolis türlerinde lokal
epidemileri görülmüştür (SEKENDiı, 1980).
Erginleri 2-2.8 mm büyüklü~de böceklerdir. Baş, pronotum ve gövdelerinin alt kısımlan siyah, antenieri ve tarse'lan kırmızımsı renklerdedir. Poligam'dırlar. Ana ve kurt yollan gövde ve dallarda, soymuk dokusunda, oduna kuvvetiice girmiş, düşey, iki kollu sistemlerdir (Şekil 1). Birbirleri ile hemen karışan

Şekil: 1
P. aubei'nin ana yollan
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kurt yollan az çok düşey do~ultularda gelişirler. Hava hallerine ba~ olarak yıl
da 2-3 generasyon vermektedir. Dal ve ince gövdelerdeki yollan düzensizdir. Erginleri üreme yiyimi yapmak için 200 m uzaklı~a kadar olan konukçuların sürgünlerinde beslenirler. Daha çok genç a~açlarda ve fıdanlarda görülürler. Zayıf
düşmüş ve mukavemetini kaybetmiş ~açları seçerler.

MATERYAL ve YÖNTEM
Balıkesir yöresindeki park, bahçe, yol kenan parkı, mezarlık ve yeşil
kuşak a~açlamaları gibi alanlarda yetişen Cupressus, Thuja ve Juniperus tüı:leri

sürekli olarak incelenmiştir. Laboratuvara alman materyallerden ergin çıkışı
gözlennıiş, kurt ve anayolları incelenmiştir. Böce~ epidemi yaptı~ alanda toprak özellikleri ve di~er etkenler incelenmiştir.

BULGULAR
Çalışmalanmızda, 1985-1989 döneminde bu böce~e rastlanamamıştır. Ancak Nisan 1990 içinde Balıkesir Tarım İl Müdürlü~ karşısında yol boyunca uzanan 30 kadar Cupressus sempervirans var. pyramidalis a~açlarında bazı kurumalar
görülmüş ve 7 Mayıs 1990 tarihinde kesilerek laboratuvara getirilen örneklerde
anayollarda ~üntüler görülmüş ve açılııu§tır. Üreme sistemlerinde ergin, yumurta ve genç larvaları bulunmuştur. Giriş delikleri ve üreme sistemleri dallanma noktalarına yakın bölgelerde yer alıyorlardı. Mevcut a~açlarda kuruma oranı
% 30 olarak tesbit edilmiştir. Ergin uçuşu laboratuvar şartlarında 10 Mayıs'tan
itibaren başlamış ve 10 gün kadar yo~un bir şekilde devam etmiştir. Erginler
kendilerine en yakın ışık kayn$ sayılan pencere kenarlarını tercih etmişlerdir.

Epidemi görülen bordür ~açlamasmm hemen yanında, ona paralel ve üsbir aı:ktan, zaman zaman bazı artık maddeler taşıyan bir suyun
aktı~ görülmektedir. Bu su özel sektöre ait bir harç karıştırma makinasının ve
bir araç yıkama tesisinin çimento, madeni y~ ve benzeri kirletici maddeleriyle
yüklüdür. ~açlann diplerinde, çimento tozu, inşaat artı~, madeni ya~ gibi toprak özelli~ taşımayan maddeler birikınişti. Kurumalarm açıktan akan suya yakın
~açlarda başladı~ dikkat çekmekteydi.

tü

kısinen açık

TARTIŞMA

Phyloeosinus aubei Perris, bir çok kabuk böce~ gibi sekonder karakterli
bir böcektir. Yani hasta ve zayıf düşmüş bireylerde Ç<>galmakta ve ölüm meydana getirmektedir. Sekonder karakterli böcekler uygun ko~ullarda epidemi yaptıklarmda primer hale geçebilmektedirler (Chararas, 1969). Yani normal ortamlardaki s~ı ~açlarda da epidemi yapmaktadırlar.
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Balıkesir'de, başta De~en~azı a~açlaması ve di~er yeşil kuşak aEtaçlamalan olmak üzere, önemli oranda selvi kullanılmaktadır. Zamanında farkedileDliyecek bir epidemi sonunda büyük zararlar d~bilecektir. Bu ve benzeri sekonder karakterli böceklerin salgınianna neden olmamak için çarpık şehirle§Dle
ve endüstrileşmenin getirdiEti ortam )çirlili~e meydan verilmemesi en önemli ve
gerçek koruma önlemidir. Ormancılıkta kullanılan "tuzak .aEtacı" ve benzeri yönteinler §ehir içinde kolay deEtildir. Mayıs içinde uçan erginlere karşı ilaç kullanıl
ması ise konukçuyu korumaktan uzaktır. Ayrıca çevreye sürekli olarak verilen insektisit ve diEter pestisitler bir diAer önemli sorundur.
~ç ve yeşil sevgisini aşılama.k amacına dönük olsa bile uygun olmayan
ortamiara dikilen veya bakılmayari $ çlar hastalık ve zararhların aşırı çoEtalmalanna yardım ettikleri için, rastgele fidan dikiminden yarar umulmamalıdır.
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