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Proje Özeti: 

Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)) (ÇKB), geniş alanlarda plantasyonları 

gerçekleştirilen kızılçam ormanlarımızda, yaklaşık 1,5 milyon hektarlık alanda yaygın olan önemli bir zararlıdır. 

Son yıllarda Orman Bakanlığı kontrolünde zararlı böceklere karşı yürütülen mücadele çalışmalarının alan olarak 

yarısı, harcama olarak %40’ı ÇKB ile ilgilidir. ÇKB, ağaçlarda artımı yavaşlatmakta, diğer zararlılara zemin 

hazırlamakta, populasyonunun yoğun olduğu dönemlerde savaşta geç kalınırsa ağaçların ölümüne neden 

olabilmektedir. Bu çalışmada ÇKB’ne etki eden faktörlerin incelenmesi amacıyla kategoriler oluşturulmuştur. 

Çalışma alanları Sinop İli Durağan İlçesi sınırlarında bulunan Altınkaya Barajının kuzey batısında bulunan 

kızılçam meşcereleridir. Araştırma alanının seçiminde uzun yıllar ÇKB kitle üremesi görülen böcek zararına 

hassas kızılçam meşcereleri dikkate alınmıştır. Kese sayısı ve yükseklik arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için 

yapılan istatistik analizlere göre alt yükseklik kademesindeki kese sayısının diğer kademelere oranla daha fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır. Kese sayısı bakılara göre incelendiğinde güneşli ve gölgeli bakılara arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı ancak güneşli bakılarda gölgeli bakılara göre daha fazla sayıda kese sayısı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ağaç yaşı ve çapı arttıkça zarar yüzdesinde azalma olmaktadır. Çalışmada kese sayısı 

ve zarar yüzdesi bakımından meşcere dışı değerlerinin ortalaması meşcere içi değerlerinin ortalamasından daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışma sonuçlarına göre Çamkese böceğiyle mücadelede öncelikle yükselti basamaklarına dikkat edilerek 

yoğunluk durumunu göz önüne alarak mücadele tekniğinin belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle kızılçam 

ağaçlandırma alanlarının belirlenmesinde bu çalışmada elde edilen verilere göre yükselti olarak alçak 

rakımlardan kaçınılması, bakı olarak tercihen gölgeli bakıların seçilmesi önerilmektedir. 

 


