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Özet 
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Şimşir (Buxus sempervirens) ormanlarında Cylindrocladium 
pseudonaviculatum’in epidemi yapmasının ve şimşir ağaçlarının kurumasına toprak yapısının ve iklim 
özelliklerinin etkilerinin incelenmesi amacı ile bu çalışma yapılmıştır. B. sempervirens Artvin’de 
yaklaşık 15 bin hektarlık bir alanda yayılış göstermektedir. Bu alanlarda şimşir fungal hastalıkları 
(Cylindrocladium pseudonaviculatum) ve Şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) kurumalara neden 
olmuştur. Gerek mantar gerekse böcek zararının görülmesinin kuraklıktan ve topraktaki bazı 
elementlerin azalmasından kaynaklanabileceği düşüncesiyle, şimşir kurumalarının yoğun olduğu 
ormanlık alanlarda ve sağlıklı yetiştiği alanlardaki sıcaklık ve yağış değerleri ile bazı toprak özellikleri 
incelenmiştir. Şimşir ağaçlarının kuruma gösterdiği ve sağlıklı yetiştiği sahalardan alınan toprak 
özellikleri ile sıcaklık ve yağış değerlerinin farklılık gösterip göstermediği bağımsız iki örneklem T-Testi 
ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda alanlar arasındaki farklılıkların toprak özellikleri bakımından 
önemsizken, sıcaklık ve yağış değerleri bakımından anlamlı düzeyde farklı (p<0.05) olduğu 
belirlenmiştir. Hastalıklı alanlarda ortalama sıcaklık daha yüksek, ortalama yağış ise daha düşüktür. 
Sonuçlar şimşir ağaçlarında görülen kurumaların toprak özelliklerinden kaynaklanmadığını, sıcaklık ve 
yağış değerlerinin bu kurumalarda nispeten daha etkili olabileceğini göstermektedir. 

Abstract 
The overall objective of this study is to understand to what extend some soil properties and climatic 
properties cause an increased population of Cylindrocladium pseudonaviculatum (Buxus blight), and 
accordingly impacting the box trees to kill in some 15 thousand ha forest of Buxus sempervirens 
(Boxwood) in Artvin. Furthermore, the fungal diseases (Cylindrocladium pseudonaviculatum) and 
Boxwood moth (Cydalima perspectalis) caused mortality of boxwood in these areas. Since the climate 
change and some soil properties might be a cause for the epidemic levels of insect and fungal species, 
this study was conducted, but predominantly towards in favor of some soil properties of the healthy 
stands and the stands suffering from the insect and these fungus, both stands dominated with 
boxwood. Whether the soil properties and temperature and rainfall values differ from the stands where 
boxwood trees were healthy and unhealthy was tested by two independent samples T-Test. As a result 
of the study, it was determined that the differences between the healthy and unhealthy stands were 
insignificant in terms of soil properties, but significant (p <0.05) in terms of temperature and rainfall 
values. The results indicated that the mortality seen in boxwood trees was not due to soil properties, 
but temperature and precipitation differences could be effective in it as average temperature was 
higher in disease effected stands and average rainfall was lower compared to healthy stands. 

 

GİRİŞ 

Anadolu şimşiri (Buxussempervirens L.) ormanlarımızın 

yanı sıra süs bitkisi ve bahçelerde dekoratif bir ağaç olarak 

ta yetişmektedir. Şimşirgiller (Buxaceae) familyasının bir 

türü olup her dem yeşil, sık dallı, çalı veya ağaç halinde, 

odunsu, ve ekonomik öneme sahiptir. Şimşir gölgeye 

dayanıklı, yavaş büyüme gösteren ve besin maddelerince 

zengin toprakları tercih etmektedir. Şimşir odunu kolay 

çürümediği, böcek ve mikroorganizmalara 

dayanıklılığından dolayı kaşık,  makine yatakları, tavla 

pulu, oyuncak, havan, tarak, tabak, ağızlık, mekik ve süs 

eşyaları gibi değişik alanlarda kullanılan bir ağaç türüdür 

(Türkyılmaz ve Vurdu 2003). Almanya, Bulgaristan, 

Fransa, Gürcistan, İspanya, Portekiz ve Türkiye yayılış 

gösterdiği ülkelerdir. Türkiye’deki yayılışını Karadeniz ve 

Marmara bölgesinde yoğun olmakla birlikte Adana, 

Antalya, Bolu, Denizli, Hatay, Karabük, Kastamonu, 
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Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla ve Osmaniye’de 

yapmaktadır (Altunışık ve ark. 2017, Ateş ve ark. 2010, 

Lehtijärvi ve ark. 2014). Orman Genel Müdürlüğü 

verilerine göre şimşir Ülkemizde 20424 ha.’lık bir alanda 

yayılış göstermektedir (URL 1). Artvin ilinde birçok alanda 

şimşir ağaçlarının görüldüğü belirtilmektedir 

(Eminağaoğlu ve Anşin 2003, Eminağaoğlu ve ark. 2018). 

Türkiye’de, şimşir alanları gerek insanlar, gerekse hastalık 

ve böcek zararından dolayı büyük tahribatlara maruz 

kalmış ve küçük gruplar halinde yetişen bir ağaç türü 

haline gelmiştir (Symmes 1984). Cylindrocladium buxicola 

Henricot (Henricotve Culham 2002), Cylindrocladium 

pseudonaviculatum (Şimşir yaprak yanıklığı) (Crous ve 

ark.2002) fungal hastalıklar ve Cydalima perspectalis 

(Şimşir güvesi) (Walker 1859) tırtılları şimşir ağaçları 

üzerinde en fazla olumsuz etkileri olan biyotik 

faktörlerdir. Cy. pseudonaviculatum fungal etmeni ilk kez 

2011 yılında Trabzon ve Artvin şimşir alanlarında tespit 

edilmiş ve kısa bir zamanda şimşir alanlarının %90’nına 

yayılmıştır (Lehtijärvive ark. 2014). Cy. 

pseudonaviculatum hastalık etmeninin Artvin ilinde 

şimşirlerin kurumalarına neden olan en önemli etken 

olarak belirtilmektedir. Bu patojen bitkideki gelişimini bir 

haftalık kısa bir sürede tamamlamaktadır. Enfeksiyon için 

yüksek rutubet ve bitkinin ıslak olması yeterli olup 

enfeksiyonu başlatacak sporlar rüzgârlarla, böceklerle, 

kuşlarla ve yağmurlarla uzak mesafelere 

taşınabilmektedir (Henricot ve ark. 2000, Henricot ve ark. 

2008).  

Bu patojen mantarlar, 2015 yılından itibaren zarar 

yapmaya başlayan C.perspectalis aracılığıyla ulaşamadığı 

sahalara da taşınmıştır. C.perspectalis (Walker 1859) 

(Lepidoptera: Crambidae) yabancı ve istilacı bir tür olup 

dünyadaki tüm şimşir alanlarının en önemli 

zararlılarından biridir (Leuthardtve ark. 2010, Göktürk ve 

ark. 2014, Hizalve ark. 2012, Göktürk. 2017, Burjanadze 

ve ark. 2019). C. perspectalis, Buxus sempervirens L. başta 

olmak üzere tüm Buxus türleri ile beslenmektedir. 

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ormanları, zararlı 

organizmalar için Türkiye ile Gürcistan arasında geçiş 

noktası olarak kabul edilebilir. 2010 yılında Gürcistan 

Cumhuriyeti Batum ili şimşir ormanlarında şimşir yaprak 

yanıklığı hastalığının zararı görülmeye başlamış ve daha 

sonraki yıllarda şimşir ormanlarımıza gelerek zarar 

yapmaya başlamıştır. Şimşir güvesi ise Gürcistan’a bitişik 

olan Artvin Muratlı ilçesi üzerinden ülkemiz ormanlarına 

giriş yapmıştır. Asya kökenli olan bu zararlı, Artvin Şimşir 

ormanlarının tamamını etkisi altına alarak, önemli ölçüde 

zarara neden olmuştur.  

2015 yılından önce bol yağışın ve nemli ortamın fazla 

olması nedeniyle, şimşir yanıklığı hastalıklarının yayılması 

ve etkisi fazla oranda görülmekteyken, 2016 yılından 

sonra kuraklığın artması, şimşir ormanlarının kuraklıktan 

su stresine girmesine neden olmuştur. Su stresine giren 

şimşir ormanları 2016 yılından itibaren de Cydalima 

perspectalis’in istilasına uğramış ve epidemi boyutuna 

gelmiştir. Kuraklık sonucu ağaç kurumalarının %25’inde 

böcek zararı ve ağaç hastalıkların etken olduğu 

belirtilmektedir (Semerci ve ark. 2006, Şimşek ve ark. 

2010a, 2010b). Kuraklık, su ve toprak yapısı sonucu besin 

stresi, ağaçların fizyolojisi ve fenolojisini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Toprakta bulunan kullanılabilir su durumu 

ve toprak özellikleri ile zararlı böceklere karşı ağaçların 

göstereceği pozitif direnç arasında doğrusal bir ilişki 

bulunmaktadır (Şimşek ve ark. 2006).  

Şimşir alanlarında görülen kurumların nedeninin tam 

olarak anlaşılabilmesi için gerek hastalık gerekse 

zararlıların etkisiyle yoğun şimşir kurumalarının olduğu 

ormanlık alanlarda iklim kadar toprak özelliklerinin de ele 

alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, Cy. 

pseudonaviculatum’un epidemi yapmasında iklim 

özellikleri ile bazı toprak özelliklerindeki farklılıktan 

kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman 

İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Taşlıca ve Tütüncüler Orman 

İşletme Şeflikleri sınırları içerisinde kurumaların olduğu ve 

sağlıklı Şimşir ağaçların bulunduğu sahalarda 

gerçekleştirilmiştir.  

Cydalima perspectalis ile biyoteknik mücadele amacıyla 

zarar yaptığı sahalara asılan delta tipi tuzaklar ve 



Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: 
Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri 

312 / M. S. Özkaya / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):310-317 (2020) 

dispenserler ile Cy. Pseudonaviculatum mantarlarını 

enfekte ettiği yapraklar çalışmanın ana materyalini 

oluşturmaktadır. Çalışmada, GPS, stereo mikroskop, 

plastik kaplar ve naylon poşet diğer materyal olarak yer 

almıştır.  

Yöntem 

Toprak örneklemesi katmanlı rastgele yönteme göre 

yapılmıştır. Araştırma alanı şimşir kurumalarının yoğun 

olarak görüldüğü ve şimşir kurumalarının olmadığı ve 

yükseltisi 400-550 metreler arasında değişen iki farklı 

katmana ayrılmıştır. Daha sonra bu katmanların her 

birinden rasgele yönteme göre seçilen 10 farklı noktada 

toprak çukurları açılmış ve 0-20 cm derinlik kademesinden 

toprak örnekleri alınarak bazı analizler için laboratuvara 

nakledilmiştir.  

Toprak örneklerinin tekstür tayini Bouyoucos' un 

hidrometre yöntemine göre yapılmıştır. Organik madde 

miktarı 0.2 mm'lik elekten geçirilmiş 0.5 gr' lık örnekler 

üzerinden Walkley- Black' ın ıslak yakma yöntemine göre 

yapılmıştır (Irmak 1972, Gülçur 1974). Toprak 

örneklerinin pH' sı 1/2.5 oranında toprak-saf su 

karışımında Orion 420 Adigital pH metresi ile ölçülmüştür 

(Gülçur 1974). 

Ayrıca Şimşir yaprak yanıklığı hastalığı nedeniyle enfekte 

olan yapraklar ile dallar (Şekil 1) ıslak pamuğa sarılarak 

kilitli naylon poşet içine konulmuş ve sağlam şimşirlerin 

yapraklarında kışı geçiren Cydalima perspectalis’in 

larvaları (Şekil 2) ise plastik kaplarla Artvin Bölge 

Müdürlüğüne bağlı, Biyolojik Mücadele laboratuvarına 

getirilerek, mikroskop altında incelenerek türlerin tespiti 

yapılmıştır. 

  
Şekil 1. Enfekte olmuş yaprak (a) ve dal (b) örnekleri 

 
Şekil 2. Şimşir kelebeği larvası (a), ergini (b) ve zarar durumu (c) 

Hastalıklı ve sağlıklı alanlar arasında toprak ve iklim 

özellikleri (ortalama yağış, ortalama sıcaklık, ortalama en 

yüksek sıcaklık, ortalama en düşük sıcaklık) bakımından 

fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız İki 

örnek T-Testi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kurumaların olduğu alanlarda yoğun olarak fungal 

hastalık etmenleri ve şimşir kelebeği görülmüştür. 

Kurumaların olduğu alanlar ile sağlıklı şimşir ağaçlarının 

olduğu alanlar arasında toprak özellikleri bakımından 
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önemli (p<0.05) bir farkın olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 

1).

Çizelge1. Sağlıklı ve hastalıklı alanlar arasında toprak özelliklerinin farklı olup olmadığına ilişkin yapılan Bağımsız İki Örneklem T-Testi Sonuçları 

Toprak ve İklim 

Özellikleri 

Levene's Test forEquality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

pH 1.69 0.211 2.00 18.00 0.061 0.34 

µS 0.08 0.787 -1.66 18.00 0.114 -42.89 

Org. Mad (%). 8.76 0.008 -1.25 18.00 0.228 -0.94 

Kum % 1.83 0.193 1.49 18.00 0.155 4.52 

Kil % 7.21 0.015 -0.99 18.00 0.335 -3.15 

Toz % 0.05 0.823 -0.72 18.00 0.481 -1.37 

µS: Elektriksel iletkenlik (siemens) 

Kurumaların yoğun olduğu sahalarda kil miktarının, 

sağlıklı Şimşir bireylerinin bulunduğu sahalara oranla artış 

göstermesi (Çizelge 2), topraktaki su tutma kapasitesini ve 

nemliliğini artırması gerekirken, son yıllarda kurak 

mevsimlerin hüküm sürmesi nedeniyle, yağışın az olması 

ve taban suyunun çekilmesi ile bazı sahalarda su açığı 

ortaya çıkarak, Şimşirlerin su stresine girmesine neden 

olduğu söylenebilir.

Çizelge 2. Sağlıklı ve hastalıklı alanların toprak özelliklerine ilişkin istatistiksel değerler 

Toprak Özelliği Saha Durumu N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

pH 

Sağlıklı Alan 10 7.2580 0.45203 0.14294 

Hastalıklı Alan 10 6.9210 0.28286 0.08945 

µS 

Sağlıklı Alan 10 176.750 56.0274 17.7174 

Hastalıklı Alan 10 219.640 59.3119 18.7561 

Org. Mad. 

Sağlıklı Alan 10 4.5790 2.05578 0.65009 

Hastalıklı Alan 10 5.5150 1.18346 0.37424 

Kum % 

Sağlıklı Alan 10 71.8190 4.78252 1.51237 

Hastalıklı Alan 10 67.3010 8.34366 2.63850 

Kil % 

Sağlıklı Alan 10 14.0810 3.80931 1.20461 

Hastalıklı Alan 10 17.2350 9.32001 2.94725 

Toz % 
Sağlıklı Alan 10 14.0970 4.39503 1.38983 

Hastalıklı Alan 10 15.4630 4.08316 1.29121 

µS: Elektriksel iletkenlik (siemens) 

Çalışma sahasından alınan toprak numunelerinin fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi sonucunda, sağlıklı 

ve hastalıklı sahalarda kumlu killi balçık, kumlu killi, hafif 

killi, balçık, ve kumlu balçık toprak türünde oldukları 

belirlenmiştir. Toprak tekstürü, bitki hayatiyle ilgili 

bulunan köklerin toprak içerisine girmesine karşı direnç, 

toprağın havalanması, suyun sızması ve hareket hızı, su 

tutma kapasitesi ile verimlilik gibi özellikler üzerinde 

etkilidir. 

Bu konuda yapılan araştırmalarda, ince tekstürlü 

toprakların üst tabakalarında daha çok su tutulduğu ve 

buharlaşmaya maruz kalan üst toprak tabakalarından 

daha fazla su kaybı olabildiği ifade edilmiştir. Ağaçların 

topraktan alabileceği su miktarının azalması, ağaç 

gelişimini olumsuz etkilemesi, kuraklık ve su stresinin 

böcek salgınlarıyla ilişkisi konusunda yapılmış bazı 

araştırmalar da bu duruma işaret etmektedir 

(Christiansen ve Bakke 1997, Hanks ve ark. 1999, Williams 
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ve Liebhold 2002, Bentzve ark. 2010, Öner ve ark. 2010, 

Şimşek ve ark. 2010, Laz ve ark. 2018).  

Toprakların reaksiyonu “Hafif Alkali ve Nötr” olarak 

belirlenmiştir. Buna göre toprakların reaksiyonu 

genellikle “ Nötr” özellik göstermiştir. Toprakların pH 

değerleri incelendiğinde bitki gelişimi açısından herhangi 

bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır. Bitkilerin büyük bir 

çoğunluğu toprak reaksiyonu açısından hafif asit (pH 5.5-

6.5) şartlarda en iyi yetişme koşullarına sahiptir.  

Şimşir bireylerinin sağlıklı olduğu yerlerdeki topraklarda 

ortalama pH değerleri ile hastalıklı olan alanlarda 

ortalama pH değerleri incelendiğinde, analiz sonuçlarına 

göre hastalıklı ve sağlıklı alanlar arasında toprak özellikleri 

bakımından farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Burada 

iklim faktörünün belirleyici olduğu düşünülmektedir. 

Toprak özellikleri bakımından sağlıklı ve hastalığın yoğun 

olduğu alanlar arasında fark olmamasına karşın, yağış ve 

sıcaklık değerleri bakımından önemli farklılıklar 

bulunmaktadır (Çizelge 3). Hastalıklı sahalarda ortalama 

sıcaklık değerlerinin sağlıklı alanlara göre daha yüksek, 

ortalama yağış ise daha düşük olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4)

.
Çizelge 3. Sağlıklı ve hastalıklı alanlar arasında iklim özelliklerinin farklı olup olmadığına ilişkin yapılan Bağımsız İki Örneklem T-Testi Sonuçları 

İklim Özellikleri 
Levene's Test forEquality of Variances t-test forEquality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Ort. Sıcaklık 43.11 0.000 -2.94 18.00 0.009 -0.69 

Ort. Yağış 42.70 0.000 2.94 18.00 0.009 74.25 

Ort. En Yük. Sıc. 43.11 0.000 -2.94 18.00 0.009 -0.69 

Ort. En. D. Sıc. 37.26 0.000 -2.93 18.00 0.009 -0.67 

Çizelge 4. Sağlıklı ve hastalıklı alanların iklim özelliklerine ilişkin istatistiksel değerler 

İklim Özelliği Saha Durumu N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Ortalama 

Sıcaklık 

Sağlıklı Alan 10 12.9620 0.29386 0.09293 

Hastalıklı Alan 10 13.6490 0.67821 0.21447 

Ortalama 

Yağış 

Sağlıklı Alan 10 634.0800 31.72293 10.03167 

Hastalıklı Alan 10 559.8300 73.19883 23.14750 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık 

Sağlıklı Alan 10 17.9620 0.29386 0.09293 

Hastalıklı Alan 10 18.6490 0.67821 0.21447 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık 

Sağlıklı Alan 10 9.1220 0.29386 0.09293 

Hastalıklı Alan 10 9.7880 0.65740 0.20789 

Şimşir ağaçlarında enfeksiyonun başladığı yıllar ile 

enfeksiyonun azaldığı yıllardaki iklim değerleri 

incelendiğinde (Çizelge 5), 2009 yılındaki meteorolojik 

değerlerde, yıllık ortalama minimum sıcaklık 8.9°C, 

maksimum sıcaklık 24.9 °C, aylık ortalama sıcaklığın ise 

12.7 °C olduğu ve yılda ortalama 888.2 mm yağış aldığı 

görülmektedir. Bu yağış ve sıcaklık değerleri mantar 

hastalıklarının gelişmesine en uygun ortamdır. Şimşir 

yanıklığı hastalığı 5-30°C aralığında gelişmekte ve 19-25°C 

aralığında nemli koşullarda enfeksiyon hızlı bir şekilde 

yayılmaktadır
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Çizelge 5. Artvin İli 2008-2019 yılları arasındaki meteorolojik değerler 

Yıllar 
Ort. Minimum Sıcaklık 

(0C) 

Ort. Maksimum Sıcaklık 

(0C) 

Aylık Ortalama Sıcaklık 

(0C)  

Ortalama Nispi Nem 

(%) 

Yıllık Toplam Yağış  

(mm) 

 

 

2008 8.5 25.5 12.4 61.6 600.4  

2009 8.9 24.9 12.7 57.7 888.2  

2018 10.1 28.0 14.5 64.3 576.4  

2019 10.0 26.9 13.7 61.1 426.5  

Topraktaki su durumu ile zararlı kabuk böceklerinin 

saldırılarına karşı ağaçların göstereceği direnç arasında 

doğrusal bir ilişki vardır (Nageleisen 2004a, 2004b). Kurak 

ve sıcak hava dalgaları; ağaçların biyotik ve abiyotik 

nedenlerle zayıf düşürülmesinde en önemli paya sahiptir. 

Bazı Avrupa ülkelerindeki plantasyonlarda ağaç türlerinin 

seçiminin isabetsiz olduğu, 2003 yılında görülen kuraklık 

sırasında anlaşılmıştır (Belrose ve ark. 2004, Rouault ve 

ark. 2006). 

Mantar hastalıklarının bitkide enfeksiyon oluşturması için 

yüksek rutubet ve bitkinin ıslak olması yeterlidir (Henricot 

ve ark. 2000, Henricot ve ark. 2008).Artvin şimşir 

alanlarında mantarı hastalıklar 2010 yılında başlayarak 

birkaç yıl içinde geniş alanlara hızlı bir şekilde yayılmıştır. 

Mantarın gelişmesini ve üremesini etkileyecek ana kriter 

yağış oranlarının düşmesi ve kurak bir mevsimin hüküm 

sürmesi olarak düşünülebilir. 2009 ile 2019 yıllarında yıllık 

yağış miktarındaki 461.7 mm (Çizelge 3) bir farkın 

oluşması, Cy. pseudonaviculatum’un gelişmesini ve 

yayılma hızını sınırlamış olabilir  

Şimşirler genellikle Doğu Karadeniz’de nemli, bol yağış 

alan habitatlarında, sarp ve kayalıklar üzerinde yayılış 

göstermektedirler. Bu alanlarda, kurak geçen yaz ve kış 

aylarından olumsuz yönde etkilenerek zayıf 

düşmektedirler. Fungal hastalıklar ve şimşir güvesi, bu 

olumsuz şartlar nedeniyle, yaklaşık 15 bin hektarlık 

alandaki şimşirlerin önemli bir bölümünü etki alanı içine 

almıştır.  

Su stresine giren ve toprağın fakir olduğu, taşlık ve kayalık 

yerlerde yaşayan şimşir bitkisini strese sokmasının sonucu 

olarak Artvin Bölge Müdürlüğü şimşir ormanlarında zayıf 

düşen bu ağaçlarda2015 yılında C. perspectalis’in zararı 

görülmeye başlanmıştır (Aksu 2019). Larvaların tüm 

yaprakları ve taze sürgünler ile gövdenin kambiyum 

tabakasını yedikleri görülmüştür. Tırtılların kambiyuma 

verdikleri zarar nedeniyle Şimşir yaprak yanıklığı 

hastalığının yayılmasına da neden olmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Cy. pseudonaviculatum ve Cydalima perspectalis 

zararlıları Artvin Bölge Müdürlüğü şimşir ormanlarının 

tamamına yakın bir kısmının ölümüne neden olmuştur. 

Ancak şimşirlerin kurumalarına neden olan en önemli 

etkenin Cy. pseudonaviculatum, mantarı olduğu 

düşünülmektedir.  

Sahalardan alınan toprak tahlillerinin analizleri 

sonucunda, sağlıklı şimşir alanları ve hastalıklı şimşir 

alanlar arasında toprak özellikleri bakımından farklılık 

olmadığı, diğer bir ifadeyle hastalığın oluşumunda toprak 

özelliklerinden kaynaklanan bir etkinin olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Şimşir ormanlarındaki ağaç ölümlerine neden olan Cy. 

pseudonaviculatum’un yayılmasının ve tüm şimşir 

ormanlarımızı enfekte etmesinin, ana sebeplerinin 

başında yağış ve sıcaklığın etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Kurumaların yoğun olduğu alanlarda 

sağlıklı alanlara göre ortalama sıcaklıkların yüksek, yağışın 

ise düşük olmasının bu etkiyi doğruladığı söylenebilir. 

Doğal şimşir ormanlarının yeniden tesis edilmesi için, 

hayatta kalan ve dayanıklı şimşir bireylerinden alınan 

örneklerden çelikten veya tohumdan üretim yapılarak, 

mantarın canlı olma özelliğini kaybettiği sahalara 

dikilmesi ile doğal şimşir ormanlarının yeniden 

kurulmasına yardımcı olacaktır. 
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