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Proje ile neyi amaçladık?
Bu proje ile, Elmalı Çığlıkara Sedir ormanlarındaki kırmızı orman karınca yuvalarının;
mevcut yerlerinin ve durumlarının belirlenmesi,
yuva yerlerinin harita üzerine işaretlenmesi,
yuvaların numaralandırılması ve nakledilebilir yuvaların tespit edilmesi,
orman zararlıları ile mücadelede kırmızı orman karıncalarının etkinliğini
belirlemek için karıncaların beslenme alışkanlıklarının ortaya konması
amaçlanmıştır.

Karıncaların yuvaya getirdiği besin maddeleri mayıs ayı başından itibaren haftada bir gün ve
günün üç farklı saatinde, 30 dakikalık sürelerle toplanmıştır (09.00 – 09.30, 12.30-13.00 ve
16.30-17.00). Besin toplama işi eylül ayı sonuna kadar sürdürülmüştür. Toplanan besin
maddeleri alkol dolu şişelere konulmuş, sonra da besin örneklerinin teşhisleri yapılmaya
çalışılmıştır.

Bazı yörelerimizde doğal olarak bulunan ve önemli bir predatör olan Kırmızı orman
karıncası (Formica rufa L.) (Hym.: Formicidae) bazı orman zararlılarına karşı
biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Biyolojik mücadele amacı ile yuvalar farklı
yerlere
taşınmaktadır.
Bu çalışmada; 1970-1974 yılları arasında Ankara–Kızılcahamam ve Eskişehir–Çatacık
ormanlarından Elmalı Çığlıkara Sedir ormanlarına biyolojik mücadele amacıyla nakli
yapılan kırmızı orman karınca yuvalarının aktif olanlarının envanterlerinin yapılması,
nakle uygun olanlarının tespiti ve beslenme alışkanlıklarının ortaya konulması ile ilgili
çalışmalar yapılmıştır.

Neler yaptık?
Çalışmalar Antalya ili, Elmalı ilçesi sınırları içinde bulunan, Elmalı Orman İşletme
Müdürlüğü, Çığlıkara (tamamı), Tekke, Sevindik ve Avlan Orman İşletme şefliği
sınırlarını da kapsayan 15.889 hektarlık tabiatı koruma alanının 11 bölmesinde toplam 547
hektarlık alanda envanter çalışmaları yapılmıştır.
Bölmeler tam alan taranarak aktif karınca yuvaları tespit edilmiş ve bu kapsamda yuva
özellikleri belirlenerek gerekli ölçmeler yapılmıştır. GPS ile yuvaların koordinatları
alınmış ve sayısal haritalara işlenmiştir.

Projenin ikinci aşamasını karıncaların beslenme alışkanlıklarının ortaya konulması
oluşturmuştur. Beslenme alışkanlıkları tespiti için üç adet yuva bilinçli olarak
seçilmiştir. Bu yuvalara daha önce G. J. Skinner tarafından kullanılan 4 m x 4 m
uzunlukta ve 0,70 metre yükseklikte yuva etrafına kurulan düzenek yerleştirilmiştir.
Karıncaların yuvalara girip çıkabilmeleri için ahşaptan giriş ve çıkış rampaları
yapılmıştır.

Elde ettiğimiz bilgiler ve önerilerimiz
Bu proje ile, en fazla karınca yuvasının Doğu, sonra Kuzey ve Kuzeydoğu bakılarda olduğu,
yükselti olarak 1600-1800 metre aralığında dağılım gösterdiği ve en fazla yuvanın 1751-1800
metre arasında olduğu, en fazla yuvanın orta yamaçta, bunu sırasıyla alt yamaç, üst yamaç ve
sırt arazi yapısının izlediği, en fazla karınca yuvalarının bulunduğu yerlerdeki arazi
eğimlerinin % 21-30 eğim grubunda olduğu, yoğun olarak 2 kapalı meşcerelerde, c ve d
çağındaki saf Sedir meşcerelerinin altında bulunduğu, yuvaların kurulma yerine bakınca en
fazla yuva kuruluş yerinin devrik gövdeler ve bunu dip kütüklerin izlediği görülmüştür.
Proje kapsamında karıncalar tarafından yuvaya getirilen besin örneklerinden teşhis için uygun
olanlarının teşhisi yapılabilmiştir. Bu teşhis sonuçlarına göre, yuvaya en çok getirilen
besinlerin Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, ve Hymenoptera takımlarına ait oldukları tespit
edilmiştir. En fazla besinin ergin haldeki böcekler olduğu, bunu larva halindeki besinlerin
takip ettiği, sonra sırasıyla pupa, bacak parçası, baş parçası, abdomen parçası ve kanat parçası
gibi besinlerin izlediği görülmüştür.

Sedir zararlısı olan A. undulana zararını larva döneminde yapmaktadır. Larva dönemi de
yaklaşık beş hafta kadar sürmektedir. Karıncalar 735 adet larva ve 905 adette A. undulana
ergini olmak üzere toplam 1640 adet A. undulana’yı besin olarak yuvalarına taşımışlardır.
Getirilen Lepidoptera takımınında ki besinlerin %50,91’i A. undulana dır.
Çalışmada besinlerin faydalı mı, zararlı mı yoksa nötr mü oldukları da irdelenmeye
çalışılmıştır. Buna göre yuvaya getirilen besinlerin %61’in nötr, %16’nın zararlı, %8’ nin
faydalı böcekler olduğu tespit edilmiştir. Besinlerin % 15’ i teşhis edilememiştir.
Besin getiri miktarları günün saatlerine ve aylara göre değişiklikler göstermiştir. Güneş
ışınların yuva üzerine direkt geldiği 12.30-13.00 saatleri arasında besin taşıması az olmuştur.
En fazla besin taşıma saatleri besin örneklerinin alındığı 16.30 – 17.00 saatleri arasında
olmuştur. Karıncalarla yuvalara en fazla besin taşınması 1298 adetle 03 Ağustos tarihinde
olmuştur.
Bu çalışma sonucunda kırmızı orman karınca yuvalarının Doğu bakılarda, yükselti olarak
1600-1800 metre aralığında dağılım gösterdiği, en fazla yuvanın orta yamaçta, % 21-30 eğim
grubunda olduğu, yoğun olarak 2 kapalı meşcerelerde, c ve d çağındaki saf Sedir
meşcerelerinin altında bulunduğu, en fazla yuva kuruluş yerinin devrik gövdelerde olduğu
tespit edilmiştir. Kırmızı orman karıncalarının herhangi bir besin tercihlerinin olmadığı ve
ortamda bulunan birçok besini (ne buldularsa) yuvalarına taşıdıkları gözlemlenmiştir. Bu
nedenle projeden elde edilen bu sonuçlar çerçevesinde kırmızı orman karıncasının hedef
zararlı olan A. undulana üzerindeki etkisini kesin olarak söylemek mümkün olmamıştır.
Fakat ortamda A. undulana ergini ve larvası varsa onları da besin olarak yuvalarına
taşıdıkları tespit edilmiştir. Eğer yuvalar biyolojik çeşitlilik ve biyolojik mücadele amaçlı
başka bir yerlere nakil edilmek istenirse envanter sonuçlarından elde ettiğimiz ve yukarıda
bahsettiğimiz habitat özelliklerine sahip yerlere nakillerin yapılması ve sahaya homojen bir
şekilde dağıtılması transfer başarısı için yararlı olacaktır.

