I. GİRİŞ
1.1. Eğitimin Amacı ve İçeriği
İstilacı Yabancı Türler (İYT) gezegenimizdeki biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyen,
doğal habitatların insan eliyle bozulmasından sonra en önemli ikinci tehdit türüdür. Bu canlılar
geniş ekolojik uyum yetenekleri sayesinde yeni ulaştıkları habitatlardaki doğal ve faydalı
türlerin yerlerini işgal ederek ekosistemde geri döşümü çok zor olan zararlara ve değişimlere
sebep olmaktadırlar. İYT’ler ayrıca yeni girdikleri habitatlardaki birçok türün yok olmasına
sebep olduğu gibi, birçoğunun da yok olma sürecini hızlandıran en önemli tehditler arasında
yer alırlar. İnsanoğlu bu türlerin tarımsal üretimde meydana getirdiği kayıplar ile ekosistemde
meydana getirdiği hasarları azaltmak veya bertaraf etmek için her yıl milyarlarca dolar
harcamaktadır. Son yıllarda farklı ülkelerin uygulamaya soktuğu yasal düzenlemeler İYT’lerin
yayılma hızını önemli ölçüde azaltmış olmasına rağmen bu sorunun tamamıyla kontrol altına
alındığı söylenemez (McGeoch et al., 2000).
İnsanoğlu, İYT’in sebep olduğu ekonomik ve ekolojik hasara dikkat çekmek için bir sucul
eğreltiotu olan Salvinia molesta (Dev Salvinia) türü, istila uzmanı çok sayıda bilim insanı
tarafından sembol tür olarak seçilmiştir (Luque et al., 2014).
Son 40 yıl içinde Avrupa’da yabancı türlerin sayısı %76 oranında artmıştır. Hiç şüphesiz bu
artış insanların ve malların uluslararası hareketi ile doğrudan ilişkilidir. İYT insanoğlu
sayesinde coğrafik bariyerleri kolaylıkla aşabilmekte ve doğal yayılış alanından çok uzaklara
hızlıca ulaşabilmektedir. Dolayısı ile İYT tarım alanlarında, ormanlarda, mera ve sulak
alanlardaki varlığını tespit etmek onlardan kurtulmak ve yeni yayılış alanlarına ulaşmalarını o
kadar başarılı şekilde yönetebiliriz.
İnsanların ve eşyaların hareketliliği ile birlikte iklimsel değişmeler gezegenimizde birçok
sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan biri de yeni yerleştiği doğal çevreyi, birlikleri,
toplulukları ve insan sağlığını çeşitli şekillerde olumsuz yönde etkileyen ve sonunda çok önemli
ekonomik kayıplara neden olan İYT sorunudur.
Bu eğitim dokümanının amacı ekolojik toleransları yüksek olan bu türler ile ilgili yabancı tür,
egzotik tür, istilacı tür vb. kavramları açık ve anlaşılır şekilde tanımlamak, Türkiye’deki
varlığı kayıt altına alınan istilacı bitki türleri, botaniksel özellikleri, yayılışları, vektörleri,
ülkeye giriş yolları, yayılış gösterdiği habitatlar, istilanın engellenmesi veya bertaraf edilmesi
için yasal düzenleme ve yönetmenlikler, ayrıca hedef istilacı tür olarak belirlenen itdolanbacı

(Sicyos angulatus L., bur cucumber) türünün biyolojik özellikleri, ülkemize giriş yolu, yayılışı,
ekoloji ve ekonomik etkileri, etkilerinin azaltılması/kimi habitatlardan temizlenmesi için
yapılması gerekenler ve son olarak istilanın artışına sebep ana unsurları ortaya koymaktır.
1.2. Biyolojik İstila ile İlgili Temel Kavramlar
Biyolojik İstila ekolojik toleransı yüksek olan bir canlının yeni yerlere (habitatlara) taşınması
ile yaşam alanını genişletmesi olayıdır (Velde et al., 2006). Bu süreç türün yeni bir alana
tesadüfen veya kasıtlı olarak taşınmayla başlar ancak istilanın başarı ile sonuçlanması için yeni
gelinen alanın istilacı tür için büyümeye ve gelişmeye (ekolojik nişine) uygun olması gerekir.
Eğer şartlar uygun ise istilacı tür alana yerleşir ve hızla sayılarını arttırarak alanı başka canlıların
yayılışını sınırlayacak oranda kaplar.
Biyolojik istila;
•

Ekosistemin taşıma kapasitesinin azalmasına sebep olur,

•

Toplulukların yapısı ve fonksiyonunu değiştirerek ekosistemlerin sürdürülebilir
olmasını ortadan kaldırır,

•

Tür ve genetik çeşitliliğinin azalmasına sebep olur,

•

Ekonomik kayıplara sebep olur.

Bütün taksonomik gruplarda (balık kuş, memeli, sürüngen, bitki vb) yer alan her hangi bir canlı
türü istilacı olabilir. Bununla beraber, istilacı canlıların üreme kapasiteleri, üreme hızları,
dağılma ve yayılma yetenekleri farklı ortamlara uyum ve rekabet yetenekleri, ekolojik
toleransları oldukça yüksektir (Richardson & Neave, 2008). Dolayısı ile bu canlılar
gezegenimizi etkileyen diğer küresel tehditlerden (nüfus artışı, sanayileşme, açlık vb.) farklı
olarak biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli tehditlerdir
En son verilere göre istilacı (invader) olarak kabul edilen farklı canlı gruplarından 10 binin
üzerinde tür mevcuttur (Lugue et al., 2013). 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği
(IUCN), istilacı türler sorunu takip emek için ISSG (İstilacı Tür Grubu) adlı yeni bir birim
oluşturmuştur. Bu birim öncelikli olarak biyolojik çeşitlilik için tehlike olan en kötü 100 türü
listelemiştir (Luque et al., 2014). Seçim yapılırken türün biyolojik çeşitliliğe ve insan
aktiviteleri üzerindeki etki düzeyi ile türün istila potansiyeline dikkat edilmiştir. Seçilen 100
türün farklı canlı gruplarına göre dağılımı Şekil 1 de verildiği gibidir. Liste de her bir cinsten
yalnızca bir türe yer verilmiştir.
alınmıştır.

Liste incelenirken aşağıdaki iki önemli husus dikkate

•

Birincisi bu listede yer almayan türler diğerlerine göre daha az tehlikelidir anlamı
taşımaz

•

İkincisi bu 100 tür en tehlikeli ilk 100 değil, yalnızca tehlikeli 100 istilacı türü gösterir.

Dolayısı ile bu listeyi hazırlamanın amacı, istilacı türlerin verdiği zararın bu 100 tür üzerinden
altını çizmek böylece istilacı on binlerce türün aynı potansiyel zarara sebep olabileceği
gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerçeğini ortaya koymaktır. Dünyanın en tehlikeli
diyebileceğimiz 100 İYT’nün 32’sini bitkiler oluşturmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Gezegenimizdeki 100 İYT türün farklı taksonomik gruplara göre dağlımı (Luque et al.,
2014’ten değiştirilerek)

İstilacı bitkiler başta tarım alanları olmak üzere hemen hemen bütün doğal veya tahrip edilmiş
habitatlarda yayılış göstermektedirler (Şekil 2).

Şekil 2. Gezegenimizde istilacı yabancı bitkilerin bulunduklar habitlar (Önen, 2015)
Bugün dünyadaki bitkilerin %3,9 (13.168 tür)’u insan hareketliliği sonucu doğal yaşam alanı
dışında doğallaşmıştır (van Kleunen et al., 2015). Amerika kıtası, Avrupa orijinli türlerin en
fazla doğallaştığı kıtadır. Bu doğallaşma ve istila süreci insan hareketliliği devam ettikçe hızla
devam edecektir. O nedenle, tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi gerekir. Bilim insanları tüm
istilacı türlerin ekonomiye yıllık maliyeti 1,4 trilyon dolar olduğunu tahmin etmektedir. Bu da
dünya ekonomisinin %5’ine tekabül etmektedir (Pimentel et al., 2000).
Bu türlerin tek bir kaynağı yoktur. Bütün kıtalardan gelerek, biyolojik çeşitliliğe, tarıma,
ormancılığa, balıkçılığa, insanlara, mallara ve doğal güzelliklere alerjen veya hastalık vektörü
olarak etki ederler.
Bilimsel literatürde bu türlerin tespiti ve yönetilmesi konusunda çok sayıda çalışma olmasına
rağmen, kullanılan terimlerde tam birlik olduğu söylenemez. Bu güne kadar yapılan çalışmalar
incelendiğinde, kullanılan terimler içinde yabancı (alien), istilacı (invasive), istilacı yabancı
(invasive alien), yabani ot (weed), vahşi - doğal olmayan (introduced), egzotik (exotic) ve
daha birçok terim bulunmaktadır (Colautti and MacIsaac, 2004). Bununla beraber, bu eğitim
dokümanında aşağıdaki terimler kullanılacaktır.
a-Yabancı Tür: Belirli bir coğrafik bölgenin doğal flora ve faunasında yer almayan, bilerek
(kasten) veya bilmeyerek (tesadüfen) yeni ekosistemlere taşınan türlerdir. Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi’ne göre bu kavram tür, alttür veya tür altı kategoride yer alan herhangi bir canlı için
kullanılabildiği gibi, doğal dağılımı dışında yeni fertler oluşturma yeteneğinde olabilen gamet,
tohum, yumurta veya çoğalabilme özelliğine sahip bütün kısımlar içinde kullanılabilir. Bununla

beraber, egzotik, vahşi, yabancı veya yabani kelimeler yerine “doğal olamayan canlı” veya
“yerli olmayan canlı” kavramın kullanılmasının bu açıdan daha kesin bir ifade olacağı
değerlendirilmektedir.
b-İstilacı Tür: Doğal yaşam alanı dışındaki yeni alanlara kolaylıkla uyum sağlayabilen,
ekolojik hoşgörüleri ve üreme yetenekleri yeni geldikleri alandaki türlere göre daha fazla olan
türlerdir. Bu türler, yeni yaşam alanlarında kolaylıkla/hızlı üreyebilen ve dominant hale
gelebilme yeteneğindedirler. Dolayısı ile yeni yerleştikleri ekosistemleri, habitatları ve canlıları
olumsuz yönde etkileyerek ekonomik kayıplara da sebep olabilirler. İstilacı türlerin çoğu
yabancı türlerdir ancak insan eliyle doğal habitatların bozulması istilacı türlerin artışına sebep
olmaktadır. Bu türler kontrol dışı çoğalmaları, doğal düşmanları olmaması ve kolaylıkla baskın
türler haline gelmeleri ile kolaylıkla ayırt edilebilirler.
c-İstilacı Yabancı Tür: Doğal yaşama alanı dışındaki alanlara yerleşen yabancı türlerden yeni
yerleştikleri alanda çevresel, ekonomik ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilere sahip olan
canlılardır. IUCN’e göre bu canlılar (İYT) doğal veya yarı doğal alanlara ve habitatlara
kolaylıkla yerleşebilen biyolojik çeşitliliği tehdit eden türler iken, Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi’ne göre bu canlılar habitatları ve türleri etkileyerek hem çevresel hem de ekonomik
kayıplara sebep olan canlılardır.
1.3. Türkiye’de Biyolojik İstilalanın Genel Durumu
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de karasal veya denizel ortamda yaşayan yüzlerce balık,
sürüngen, kurbağa, kuş, memeli ve bitki istilacı türü mevcuttur. Türkiye’de varlığı rapor edilen
bu istilacı yabancı türlerden 14’ü gezegenimizdeki en tehlikeli 100 istilacı canlı türü arasında
yer almaktadır (Uysal & Boz, 2018). Bu listede yer alan bitki türlerinden 2’i ülkemizde yayılış
gösteren istilacı türlerdendir. Bununla beraber, İYT gerçeğinin Türkiye’de yeterince anlaşıldığı
ve etkin şekilde ele alındığı söylenemez.
Türkiye bitki biyolojik çeşitliği bakımından içinde bulunduğu kıtanın zengin ülkeleri arasında
yer almaktadır. En son verilere göre ülkemizde yayılış gösteren 9996 türün 9753’ü doğal, 174’ü
yabancı ve 69’u tarım bitkisidir (Güner et al., 2012). Bu zenginliğin ana sebeplerin başında;
ülkemizin farklı iklim, kuşaklarının ve fitocoğrafik bölgelerin çakışma noktasında olması,
yükselti, topografik ve edafik faktörlerdeki çeşitlilik gelmektedir. Bu faktörler aynı zamanda
farklı İYT’in ülkemize de kolayca yerleşmelerine ve yayılmalarına imkân sağlamaktadır

(Arslan et al., 2015) ve Türkiye florasındaki türlerin %1,5’i İYT’den oluşmaktadır (Uğurlu &
Crosti, 2010).
Türkiye’de varlığı kayıt altına alınan yabancı bitki türü sayısı 340 (Uludağ ve ark., 2017) olup,
bunların önemli bir kısmı gerek ülkemizdeki gerekse başka ülkelerdeki verilere dayanılarak
İYT grubunda listelenmiştir (Önen 2015). Bu yabancı türlerin 228 adeti ülkemizde
doğallaşmıştır. Çeşitli vasıtalarla ülkemize gelen bu yabancı bitki türlerinin 152 adeti
Amerikan, 95 ise Asya orijinli bitkilerdir (Uludağ et al., 2017). Bunların %71,9’u bilerek ve
%28,1’i de bilmeyerek ülkemizde yayılmıştır. Ülkemize bilerek getirilen türlerin önemli bir
kısmını süs bitkileri (%55,2), %10’u ağaçlandırmalarda kullanılan türler ve %6,7’si de tarımsal
(meyve, sebze, ilaç, lif vb) amaçla ülkemize getirilmiş türler oluşturmaktadır (Uludağ et al.,
2017), (Tablo 1).
Tablo. 1. Türkiye’deki Yabancı Bitkilerin (YB) dağılımı şu şekildedir (Uludağ et al., 2017)
Orijini

Toplam YB

Sıradan
(Doğallaşmamış)

Doğallaşmış

Doğallaşmış
(%)

Amerika

152

48

104

30.6

Asya

94

33

61

17.9

Afrika

31

13

18

5.3

Avrasya

15

2

13

3.8

13

8

5

1.5

Akdeniz

12

1

11

3.2

Avrupa

9

1

8

2.4

8

5

3

0.9

6

1

5

1.5

Australya ve
Okyanusya

Bahçe orijinli
ve melez
Diğer ve
bilinmeyenler

Türkiye Avrupa Birliği (AB)’nin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi kapsamında çalışan
hükümetler arası kuruluşu olan Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO)’ne üye 50
ülkeden biridir. Bu örgütün amacı Avrupa ve Akdeniz havzasındaki tarım, orman ve kültüre
edilmemiş alanlardaki bitkileri korumaktır.

Bu amaçla özellikle taşımacılık ve insan

hareketliliği yoluyla EPPO bölgesinde yayılış gösteren İYT’in yayılmasını azaltacak tedbirler
almaktır.

Anvupa’nın farklı ülkelerindeki İYT durumu Şekil 3’de görüldüğü gibi olup,

ülkemizde nispeten az sayıda İYT bulunmaktadır.

Şekil 3. Avrupa’nın farklı ülkelerinde İYT dağlımı (Önen, 2015).

EPPO, İYB ile ilgili farklı listeler yayınlamaktadır.

A1 hâlihazırda EPPO bölgesinde

bulunmayan, A2 EPPO bölgesinde mevcut olup hâlihazırda sınırlı yayılışa sahip olan türlerdir.
Bu türlerden Eichhornia crassipes, Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Ludwigia
peploides, Polygonum perfoliatum ve Solanum elaeagnifolium ülkemizde de yayılmaktadır.
Bununla beraber, EPPO’nun İYT listesinde yer alan 9 tür (Acroptilon repens, Ailanthus
altissima, Ambrosia artemisiifolia, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Cyperus
esculentus, Paspalum paspalodes, Oxalis pes-caprae, Sicyos angulatus) ülkemizde de geniş
yayılışa sahiptir. Bu türlerden ikisi hariç (Cyperus esculentus, Acroptilon repens) diğerleri
yabancı türlerdir. Yine ülkemizde yayılış gösteren doğal türlerden Rhododentron ponticum ve
yabancı türlerden Azolla filicculloide EPPO’nun gözlem listesinde, Arceuthopium spp. (Bodur
ökse otu) ve Eichhornia crassipes (Su sümbülü) ise karantina listesinde yer almaktadır (Arslan
et al., 2015).

II. İSTİLA SÜRECİNİN BİYOLOJİSİ

2.1. Vektörler ve Yayılma Tipleri
Biyolojik çeşitliliğin unsurları olan türlerin gezegenimiz üzerindeki milyonlarca yıldır
süregelen doğal yayılışlarını sınırlandıran faktörlerden türün kendi yayılma kabiliyeti yanında,
coğrafik (dağlar, nehirler, okyanuslar) ve çevresel (sıcaklık, yükseklik, iklim vb.) faktörler de
sayılabilir.
Bununla beraber, insanoğlunun çeşitli vasıtalar aracılığı ile hızla artan hareket kabiliyeti birçok
türün gezegenimiz üzerindeki doğal dağılışını ve yayılışını değiştirmiştir. İnsanoğlu gemilerle,
trenlerle ve uçaklarla bir yerden başka bir yere hareket ederken veya temel ihtiyaçlarını
karşılamak için birçok ürünü ve hammaddenin hareketini sağlarken bir taraftan da kasten veya
farkında olmadan birçok canlının doğal alanından başka yerlere taşınmasına, yer değişmesine
sebep olmaktadır. Böylece birçok tür doğal yaşam alanı dışındaki alanlara insanoğlunun
etkisiyle taşınmış ve oralara yerleşerek başarılı şekilde çoğalmıştır. Hiç şüphe yok ki bu süreç
içinde bulunduğumuz yüzyılda hem sayısal hem de sıklık bakımından yoğunlaşarak artmıştır.
Dolayısı ile bu sürecin en önemli vektörleri arasında insanoğlunun Ticaret, Turizm ve Transport
faaliyetlerindeki artış gösterilebilir. Türlerin doğal alanı dışındaki bir yerde tutunması ve orada
başarılı şekilde çoğalması türe özgü bir özellik olmakla beraber, bu sürecin 1960’lı yıllardan
sonra artmış olduğu bir gerçektir. Yabancı türlerin sayısındaki artışın bir başka nedeni, 1960
yıllardan sonra insanların birçok habitatı yabancı türler için daha uygun hale getirmesi
gösterilebilir. Sonuçta seçilim süreçleri İYT’in yeni ortama kolaylıkla uymalarına, başarılı
şekilde çoğalmalarına ve habitatın baskın türleri haline gelmelerine yol açar.
İnsanoğlu hareket ettikçe gıda, ekonomik veya başka amaçlarla bitki veya hayvan türlerini yeni
alanlara taşımıştır. Bu tip tanıtma veya taşıma yolu bilinçli-kasten taşıma olarak adlandırılır.
Bunun dışında birçok tür dünyanın farklı yerlerine insan hareketliliğine (seyahat, ticaret,
ulaştırma)

bağlı olarak bilmeden taşınmıştır. Bu taşınma-yayılma yolu bilmeden olarak

adlandırılır (Tablo 2). Kasten taşıma yasal olarak yapılabildiği gibi gayri yasal yollarla da
yapılabilmektedir.

Tablo 2. Yabancı türlerin farklı coğrafyalara taşınma yolları.
Bilinçli (Kasten) Taşıma (Ekme/Dikme)

Bilmeden Taşıma
•

Yük gemiler

•

Kargo uçaklar

•

Kişisel bagaj ve valizler

Arberetumlar

•

Tarımsal ürünlerin ticareti

Ticari yardımlar

Özel bahçeler

•

Toprak, torf, kaya, çakıl ve

Biyolojik mücadele

Çiftlik ve hobi bahçeleri

•

Su ürünleri ticareti

Koruma

Akvaryum

•

Kesme çiçek ticareti

Balıkçılık,

Araştırma

•

Tohum ticareti

•

Fidan ve ağaç ticareti

Doğaya

Kontrollü Alanlar

Tarımsal amaçla

Botanik bahçeleri

Ormancılık

kum transferi

Toprak ıslahı,
Erozyon ile mücadele

2.2. İstila Sürecinin Basamakları
İstila süreci taşınma, yerleşme ve yayılma olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.
1-Taşınma: Bir yerden başka bir yere taşınan türler önce yeni taşındığı yerde yaşaması gerekir.
Çoğu canlı yeni taşındığı yerde yaşayabilmesi için özel bir desteğe veya bakıma ihtiyacı
duyarken tohumları sayesinde yayılan hemen hemen bütün İYT böyle yardıma gerek
duymazlar.
2-Yerleşme: Yabancı türün yeni yerleştiği alanda büyümesi ve çoğalması ardından alanda
bağımsız bir popülasyon oluşturuncaya kadar kalması gerekir.
3-Yayılma: Yeni alana başarılı şekilde yerleşen popülasyonlar belli durumlarda alanın farklı
yerlerine hızlı şekilde yayılırlar. Bu aşama genişleme aşaması olarak adlandırılır ve genellikle
uzun süreli bir lag (uyum/durgunluk) fazından sonra gerçekleşir. Bununla birlikte bazı türlerde
bu lag fazı olmadan tür yeni alana yerleştikten sonra hemen sonra kontrolsüz ve hızlı bir şekilde
yayılır. Bununla beraber birçok İYT ekolojik etkilerinin belirgin şekilde izlenemediği belirgin
bir lag fazına sahiptir. Bu fazın uzunluğu türden türe değişmekle beraber bazen aylar bazen

yüzyıllar alabilir. Bir kez bu popülasyon genişlemeye başlayınca o zaman ekoljik etkileri hızla
görülmeye başlar. Genişleme fazını takiben, yeni popülasyonun büyüme düzeyi ortamın taşıma
kapasitesi üzerine çıkar ve istila gerçekleşir (Şekil 4).

Şekil 4. İstila sürecinin basamakları (ISSG 2005).

2.3. Yerleşme Başarısının Nedenleri
Bütün türler belli bir ortama yerleşme kabiliyetine ve diğer türler ile birlikte yaşamasını
sağlayan biyolojik özelliklere sahiptir. Bazı türler sahip oldukları özel biyolojik özelliklerden
dolayı diğer türlere göre yerleşme ve yayılma konusunda daha başarılı olurlar. Ancak istilanın
başarısı bölgesel iklim, mikro-iklim, alansal nitelikler, alanın müdahale hikâyesi ve türün
özellikleri tarafından büyük oranda belirlenir (Şekil 5).

Şekil 5. İstilanın başarısının etkileyen faktörler (Ratnayake 2014).

1-İklim: İstilacı bitkiler doğal türlere göre çok farklı iklim koşullarda yaşayabilirler. Bu
nedenle kolaylıkla farklı habitatlara yerleşir ve yayılabilirler.
2-Mikro-iklim: Bir türün belli bir habitatta başarılı şekilde yayılabilmesini; ışık yoğunluğu, su
yapısı, vejetasyon, rüzgâr ve toprak özellikleri bakımından değişen özellikler etkilerken, istilacı
türler bu değişen özelliklerden fazla etkilenmezler. Yapılan çalışmalar, istilacı türlerin mikroklima özelliklerine karşı fenotipik değişim yeteneğinin (phenotipic plasticity) istilanın
başarısındaki en önemli faktör olduğunu ortaya koymuştur (Ratnayake, 2015).
3-Alansal özellikler: Özellikle bitkiler için alana bağlı değişen özellikler (edafik faktörler gibi)
türün alana yerleşmesi ve başarılı şekilde yayılması için çok önemlidir. İstilacı bitkilerin sahip
olduğu bir diğer önemli özellik de değişik habitatlarda yaşama şansını arttıran yüksek genetik
çeşitliğe sahip olmalarıdır.
4- Türün özellikleri: Bütün türler belli bir alana yerleşebilmesini sağlayan genetik özelliklere
sahiptir. Bu genetik özellikler türün belli bir alanda başarılı şekilde gelişmesini, yerleşmesini,
diğer türlerle, (parazit, pretatör) rekabet etmesini, hastalıklara karşı direnç göstermesini büyük
oranda sınırlar. İYT’in genetik açıdan üstün özelliklere sahip olmaları onların yeni yerleştikleri
alanda yerli türlerin yerini kolaylıkla almalarını sağlar.
5-Alanın geçmişteki durumu: İnsan eliyle tahrip edilmiş doğal habitatlarda ve yeni
suksesyonun geliştiği alanlarda istilacı türlerin yerleşimi çok daha kolay ve hızlı olur. Alanın
müdahale hikâyesi de hangi türlerin alana yerleşeceğini belirleyen bir diğer önemli faktördür.
Doğal türler müdahale edilmemiş alanları tercih ederken istilacı türler çok farklı şekilde
müdahale edilmiş veya edilmemiş alanlara kolaylıkla yerleşirler ve yayılırlar.
2.4. İstalacı Türlerin Üstün Özellikleri
İstilacı türlerin farklı ekolojik koşullarda başarılı şekilde yaşamalarını, yerleşmelerini ve
çoğalmalarını sağlayan ortak biyolojik özellikler (Şekil 6) şu şekilde özetlenebilir (Emerton &
Howard, 2008; Pysek et al., 2012):

Şekil 6. İstilacı türlerin ortak biyolojik özellikleri (Ratnayake 2014).
ü Erken çiçeklenirler,
ü Çok fazla tohum üretirler (Sicyos angulatus birey başına 42 bin, köygöçüren-Cirsium
arvense 3-5 bin, sirken-kazayağı-Chenopodium album 72 bin tohum üretebilir),
ü Tohumlarını geniş alanlara dağıtabilirler,
ü Tohum dormansisi uzun sürelidir,
ü Hızlı büyürler ve gelişirler,
ü Eşeysiz (stolon, rizom, soğan, yumru vb. yollarla) olarak da çoğalırlar,
ü Çevre koşullarına uyum yetenekleri çok yüksektir, aynı zamanda diğer doğal bitkilere
göre daha kanaatkâr bitkilerdir,
ü Rekabet açısından güçlüdürler (parazitlere, çevresel koşullara ve diğer zararlılara karşı),
ü Kısa hayat döngüsüne sahiptirler,
ü Parazit, herbivor ve hastalıklara karşı dirençlidirler,

ü Rejenerasyon yetenekleri çok yüksektir; fiziksel olarak zarar gördüklerinde hemen
iyileşirler,
ü Doğal düşmanları yoktur (Şekil 7).

Şekil 7. İstilanın başarının bağlı olduğu faktörler (Ratnayake 2014).

2.5. Yayılma Başarı için Uygun Şartlar
İstilacı bitkilerin yayılmasını kolaylaştıran çevresel koşullar şu şekilde özetlenebilir:
ü Yangın, sel, taşkın veya insan eliyle habitatların bozulması,
ü Vejetasyonun yeni geliştiği habitatlar,
ü Coğrafik veya tarihi olarak izole olmuş, biyolojik çeşitlik bakımından zayıf olan
habitatlar,
ü İnsan eliyle tahrip olmuş iyileşmenin zayıf olduğu ekosistemler,
ü Verim artırıcıların ve herbisitlerin yoğun olarak kullanıldığı habitatlar,
ü Nemli habitatlar (kurak veya sulak alanlara göre istilacı bitkiler için daha uygun,
örneğin Karadeniz Bölgesi),
ü Besin bakımından nispeten daha zengin toraklara sahip habitatlar,
ü Organik ve inorganik kirlenmenin fazla olduğu habitatlar,
ü Doğal düşmanların (parazit, pretatör, herbivor veya hastalık) az olduğu habitatlar.

Bunların dışında aşağıdaki rüzgâr (tohumlarındaki veya meyvelerindeki özel yapılar sayesinde
çok uzaklara taşınabilirler), su (sulama suyu, sel ve dere sularıyla kolaylıkla başka yerlere
taşınırlar), kuşlar ve diğer hayvanlar ve son olarak da insan ve malların hareketi İYT yayılışını
kolaylaştıran faktörlerdir.

2.6. İstilacı Yabancı Türlerin Çeşitlilik, Ekosistem, Ekonomi ve Sağlık Üzerindeki
Etkileri
Biyolojik çeşitliliğe etkileri: Birçok tür İYT nedeniyle yok olmuş ve yine birçok nadir ve lokal
tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İstilacı bitkiler habitatların insan eliyle tahrip
edilmesinden sonra, biyolojik çeşitliliği etkileyen ikinci büyük etmenlerdir (Jenkins et al.,
1998). Türlerin yok olmasına sebep olan diğer çevresel sorunların (yangın, kirlilik) etkisi zaman
içinde azalırken İYT in etkisi zaman içinde artmaktadır (Şekil 8). Yerli olmayan türlerin
biyolojik çeşitlilik, ekosistem yapı ve fonksiyonları üzerine etkileri tam olarak bilinmemekle
beraber, bu etkiler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

Şekil 8. Yangın ve İYT ekosistem üzerindeki zamana bağlı değişim (ISSG, 2005)

ü Yeni yerleştikleri ekosistemdeki nadir ve tehlike altındaki türler ile yarışarak onların
yok olma sürecini hızlandırırlar,
ü Tehlike altında ve nadir türlerin sınırlı yaşam alalarını işgal ederler,
ü Belli bir alana yerleşmiş veya özelleşmiş bitki topluluklarının yok olmasına veya
zayıflamasına sebep olurlar,

ü Doğal bitki türlerine ait tohumların yayılması için gerekli olan doğal bitki-böcek
arasındaki ilişkiyi bozarlar,
ü Doğal bitkiler ile doğal tozlaştırıcı arasındaki ilişkiyi bozarlar,
ü Böcek veya diğer canlılar için önemli olan özel konak bitkilerin sayısının azalmasına
veya yok olmasına sebep olurlar,
ü Doğal bitkiler ile melezleşerek genetik yapılarının bozulmasına sebep olurlar,
ü Doğal bitkilere zarar veren tehlikeli patojen veya diğer zararlılar için konak olma
özelliği gösterirler,
ü Topraktaki besleyicilerin daha az besleyici maddelerle yer değiştirmesine neden olurlar,
ü Doğal alanlarda baskı ve hastalık ihtimalini artırırlar,
ü Doğal çalı ve ağaçların fide oluşturma kapasitesini engellerler,
ü Doğal bitkilerin ışığını keserek genç bireylerin gelişimini engellerler,
ü Doğal bitkilerin ışık, su, besin ve yaşam alanı kısıtlayarak yaşama şansını azaltırlar,
ü Yol kenarlarında, su kenarında, kıyı şeritlerinde, eğimi yüksek alanlarda erozyon
ihtimalini artırırlar,
ü Toprağın karakteristik yapısını ve kimyasını değiştirirler,
ü Toprağın su tutma kapasitesini ve topraktaki su akışını değiştirirler,
ü Doğal veya kültür bitkilerine zarar veren birçok zararlıya ev sahipliği (konak)
oluştururlar,
ü Birçok istilacı bitki salgıladıkları özel kimyasallarla (allelokimyasal) kültür bitkilerinin
ve doğal bitkilerin gelişimin engellerler. Örneğin Pelinotu (Artemisia vulgaris)
salgıladığı özel madde ile çevresindeki yulaf bitkisinin gelişmesini engeller. Yine,
Ayrık otu (Agropyron vulgaris) köklerinden toprağa verdiği bazı maddelerle diğer
bitkilerin gelişmesini engeller,
ü Özellikle sarılıcı-tırmanıcı İYT oluşturdukları ağırlıklarıyla birçok doğal bitkinin zarar
görmesine neden olurlar,

ü İstilacı otlar bina ve yapılara da zarar veririler. Birçok istilacı tür veya yabancı ot
yolların, binaların çatlamasına, sulama ve drenaj kanallarının tıkanmasına sebep
olabilir,
ü Kuruyarak yangın tehlikesi oluşturabilir: Özellikle ahşap binaların etrafında tehlike
oluştururlar,
ü Suyun kaybına neden olurlar: Sulama kanallarına veya su kaynaklarında aşırı çoğalarak
suyun kaybına ve suyun kalitesinin bozulmasına sebep olurlar,
ü Tarımda, ormancılık ve balıkçılıkta verim kayıplarına neden olurlar,
ü Doğal arazi yapısının bozulmasına neden olurlar,
ü Hastalıkların hızla yayılmasına neden olurlar,
ü Çiftliklerde üretim maliyetlerini artırırlar (hasat, toprak işleme vb.),
ü İYT insanoğlunun %30 besin enerjisi ihtiyacını karşılayan pirinç üretimini (% 30-35
oranında) ve diğer bitki üretimlerinin azalmasına sebep olurlar.

Ekolojik etkiler: Ekolojik etkiler İYT’in biyolojik çeşitliliği ve/veya ekolojik süreçleri
değiştirilmeye başladığı zaman oluşur.

Başlangıçta etkiler oldukça hafif ve çok zor

gözlemlenirken, popülasyonundaki artışa bağlı olarak etki zaman içinde ağırlaşır. İYT’in
ekolojik etkilerini belirlemek ekonomiye verdiği zararı tespit etmek kadar net değildir. Her ne
kadar İYT biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini azaltmak, engellemek veya hafifletmek için
gerekli olan maliyeti hesaplamak mümkün olsa da bir türün yok olması veya biyolojik çeşitlilik
üzerinde meydana gelen değişimin gerçek maliyetini tespit etmek çok daha zordur.
Toplulukların yapısı ve fonksiyonunu değiştirerek doğal toplulukların (ekosistemlerin)
sürdürülebilir olmasını ortadan kaldırır. İYT ekosistemin taşıma kapasitesinin azalmasına sebep
olur. Tür ve genetik çeşitliliğinin azalmasına sebep olur.
Ekonomik etkiler: İYT’in ekonomi üzerinde meydana getirdiği kayıpları hesaplamak oldukça
zor olmasına rağmen, tüm istilacı türlerin ekonomiye yıllık maliyeti 1,4 trilyon dolar olduğunu
bilim insanlarınca tahmin etmektedir. 2001 (ISSG 2005) yılında bazı ülkelerde İYT’in sebep
olduğu yıllık maiyet analizi tabloda görüldüğü gibidir (Tablo 3).

Tablo 3. İYT’in sebep olduğu yıllık ekonomik kayıp.
Ülke
Brezilya
Hindistan
Güney Afrika
İngiltere
ABD
Çin
Kanada
Toplam

Maliyet (milyar dolar)
50
117
12
12
138
15
34
378

Halk sağlığına etkileri: İYT’in insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Örneğin
insanda enfeksiyona sebep olan ajana (sıtma virüsü ve kırım kongo kanamalı virüsü) konak
teşkil (sivrisinek, ve kene) etmeleri, diyasporlarını bir çok insan için alerjik reaksiyonlara sebep
olması gibi. Örneğin ülkemizdeki varlığı yakın zamanda belirlenen (Zambak & Uludağ, 2019)
İYT den biri olan Arsız Zeylan (Ambrosia artemisiifolia) polenleri insan ölümüne sebep olacak
kadar alerjen özelliktedir (Lazzaro et al. 2018). Bunun dışında dünyanı farklı yerlerine yayılmış
olan çok sayıda istilacı yabancı bitkinin zehirli, alerjen veya dermatit etki gösterdikleri rapor
edilmiştir (Lazzaro et al., 2018).

III. İSTİLALARIN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ
3.1. Erken Tespit
İYT yeni yerleştiği ekosistemlerde baskın tür haline gelmeden varlığının tespiti ve raporlaması
sürecini kapsar. Dünyadaki en iyi uygulamalar bile İYT’in doğal ekosistemler ve tarım
alanlarındaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmada çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.
Ekolojik toleransı ve yayılma kapasitesi çok yüksek olan bu türleri yeni girdikleri
ekosistemlerde kontrol altına almak çok zordur veya çoğu kez uzun zaman ve emek gerektirir.
Bu nedenle, İYT’lerin erken tespiti ve daha fazla alana yayılmadan gerekli mücadelenin
başlanılması başarı sansını önemli oranda artıracaktır. Örneğin, Doğu Karadeniz Bölümü’nde
yeni saptanan çok yıllık Arrheneratherum elatius subsp. bulbosum (Terzioğlu, 2020) ve bir
yıllık Leptatherum boreale (Terzioğlu ve Özkan, 2020) vasküler bitki taksonları hâlihazırda
çok dar popülasyonlardan bilinen yabancı (alien) taksonlardır. Yine odunsu bir tür olan Rhus
chinensis türü 2017 yılında Artvin ve Rize illerinde tespiti yapılan yabancı türler arasında yer
almaktadır (Terzioğlu ve Coşkunçelebi, 2017). Yayılış alanlarında yapılan gözlemler türün 250
bireyden oluşan bir popülasyona sahip olduğu ancak yeni bireyler oluşturmaya başladığı, yıllık
halka sayımı türün Türkiye’ye gelişinin yaklaşık 2012 yılında Gürcistan’dan, özellikle HopaSarp sınır kapısından insanlar veya tohumlarının kuşlar tarafından ülkemize taşınmasıyla
gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum türün birey sayısındaki artışın devam edeceği, yeni
oluşan genç bireylerinin büyüyerek kök gelişimi ve oluşturacağı tepe tacıyla diğer doğal bitkiler
üzerinde baskı oluşturacağı aşikârdır. Dolayısıyla, yapılacak müdahalenin etkinliği her geçen
gün daha da zorlaşacaktır.
Yukarıda belirtilen bu ve benzeri taksonların yakın gelecekte bölgede yayılımının zengin
diasporları sayesinde hızla artarak devam edeceği, erken dönemde alınabilecek tedbirlerle
sebep olacağı ekolojik ve ekonomik kayıpların bertaraf edilebileceği aşikardır. Erken tespitin
faydalarını anlamanın kolay yolu, erken tespit yapılmayan bir alandaki istila maliyetini
hesaplamaktır (Keefer ve ark., 2010). Erken tespit ve yayılış haritalama sistemlerinin ülke
ölçeğinde kurulması daha etkin sonuçların alınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
3.2. Erken Müdahale
Erken müdahale, yerli olmayan türlerin varlığının ilk tespit edildiği spesifik alanlardan
temizlenerek ortadan kaldırılmasıdır. Herhangi bir ekosisteme değişik yollarla ulaşan İYT tespit
edilir-edilmez o ekosisteme tam olarak tutunamadan müdahale edilmesi, yeni ulaştığı

ekosistemlerden tamamen ortadan kaldırılması olasılığını artıracaktır. Böylece de bulunduğu
ekosistemde başta endemik ve ender bitki taksonları olmak üzere, doğal bitkileri fazlaca
etkilemeden ve ciddi masrafa girmeden bu sorun bertaraf edilmiş olacaktır. Ayrıca erken
mücadele sürecinde ilgili kişi ve kurumlara da gerekli bilgilendirmeler yapılarak yapılacak
işlemlerin etkinliğinin artırılmalıdır. Eğer erken tespit ve mücadele programları uygulanmazsa,
mücadelenin sadece bu türlerin yıkıcı etkilerini azaltmaya yönelik amenajman planları söz
konusu olabilecektir. Erken tespit ve erken mücadele, eradikasyonun daha kolay ve daha düşük
maliyetle yürütülmesine imkân verir. Diğer yandan, İYT’ler için yapılacak tür yayılış
modelleme (SDM) çalışmaları ile İYT’in bulaştığı alanlara yakın ve muhtemel yayılabileceği
yeni alanlar saptanabilir ve gerekli önleme tedbirleri alınabilir.

3.3. Eradikasyon

İstilacı yabancı türlerin yeni yerleştiği habitatlardan yok edilmesi entansif çalışmalar gerektirir.
Bu türlerin yeni yerleştiği ekosistemlerde erken tespiti başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir.
Öyle ki, ekolojik toleransı yüksek olan ve çoğunlukla güçlü ve bol diasporlara sahip olan bu
türlerin yeni ekosistemde baskın türler hale gelmesi eradikasyonu güçleştirecektir. İYT hem bol
miktarda diaspor üretebilirken hem de bu diasporların önemli bir kısmı uzun yıllar
çimlenmeden bekleyebilme kabiliyetindedir. İYT’lerin biyolojik özellikleri eradikasyon
açısından çok önemlidir. Örneğin istilacı türün bir yıllık veya çok yıllık olması seçilecek
eradikasyon yöntemi açısından önemlidir. Yine istilacı türün çalı veya ağaç formunda olması
hem eradikasyonun hem de ihtiyaç duyulacak işgücü ve ekipman açısından farklılık
gösterecektir. Ağaç türleri içerisinde de kütük ve kök sürgünü verme yeteneği olan istilacı türler
(Robinia pseudoacacia gibi Angiospermae türlerinin önemli bir kısmı) ile bu yeteneği az ya da
hiç olmayan türlere karşı uygulanacak eradikasyon uygulamaları farklılık gösterir. Özellikle
nemli bölgelerde yayılan, kök ve kütük sürgünü verme yeteneği olan bir istilacı odunsu türe ya
da rizomlu bir otsu türe ait bireyin toprak yüzeyinden kesilmesi çok etkin eradikasyon faaliyeti
olmayacak, anlık bir tedbir olarak kalacaktır. Eradikasyonun ana hedefi, İYT’lerin ulaştığı

ekosistemlerde yerleşme ve yayılma aşamasına geçmeden ortadan kaldırılmalarıdır. Bu
müdahale maliyeti düşük, mümkün ve etkin olandır (Şekil 9).

Şekil 9. İstila eğrisi (https://www.mipn.org/edrr/(değiştirilmiş), 29.05.2020)
3.4. Kontrol

Bulaştıkları yeni habitatlarda hızla üremeye başlayan ve geniş alanlara yayılmış İYT için
eradikasyon etkili ve ekonomik olmayacağından genel mücadele tedbirleri yanında
sürdürülebilir kontrol stratejilerinin oluşturulması gerekir. İstilacı bitkilerin kontrolü için
seçilecek yöntemler, bölgenin ekolojik özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Herhangi
bir istila durumunda öncelikle bitkinin yayıldığı alanların belirlenmesi ve yayılma eğiliminin
doğru olarak tahmin edilmesi gerekir. Ayrıca yayıldığı alanların koruma hassasiyetlerinin
(korunan alanlar, endemik ve ender türlerin yayıldığı alanlar gibi) dikkate alınarak kontrol
çalışmalarının önceliklendirilmesi gerekir. İstilanın olduğu alanlarda faaliyet gösteren kişi
ve/veya kurumlar ve yetki/sorumluluk alanları belirlenip haritalanmalıdır. Sonrasında ise,
kontrol için öncelikler; “Yüksek”, “Orta”, “Düşük” olacak şekilde alanlar belirlenmeli ve bir

iş-zaman planlaması yapılmalıdır. İşgücü/mali, ekolojik değerlendirmeler yapılarak, bu
önceliklere göre türlere yapılacak müdahaleler planlanmalıdır.

İYT kontrolünde kullanılan yöntemler, türe göre değişmekle beraber, genel olarak aşağıdaki
gibi 4 bölüme ayrılır:
•

Yetiştirme Uygulamaları: Tarım alanlarında uygulanan tür seçimi, bitki yoğunluğu,
malçlama, rotasyon ve yangın amenajmanı uygulamaları. Yetiştirilen tarım ürününün
vejetasyon periyodu öncesi veya sürecinde istilacı yabancı türler ve diğer yabancı otlar
alandan uzaklaştırılır. Tür seçimi ve ürün rotasyonuyla da türler arasındaki mücadele
azaltılmaktadır. Malçlama ile özellikle kimi tarım ürünlerinin istilacı türler ve diğer
yabancı otlarla mücadelede etkinliği bilinmektedir. Geliştirilen kültivarlar ile tarımsal
ekosistemlerde istilacı bitkilere karşı etkin mücadelelerin yapıldığına ilişkin dünyada
yaygın örnekler bulunmaktadır. Kimi kültür bitkilerinde uygulanan dikim aralıkmesafesiyle de oluşturulan tepe tacı gölgelemesi, özellikle ışık ihtiyacı yüksek olan istilacı
bitkilerin etkinliğini önemli ölçüde azaltabilmektedir. İstilacı yabancı bitkilere karşı yangın
amenajmanı uygulamaları dünyanın farklı kıtalarında uygulanan bir diğer yöntemdir.

•

Mekanik Kontrol: Elle yapılan çapalama ve elle ayıklama dünyada en çok bilinen ve
uygulanan mücadele yöntemidir. Ancak bu yöntem otsu türlere ve odunsu türlerin de genç
bireylerine uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu uygulamanın istilacı bitkinin meyve
olgunlaşma döneminden önce (çiçeklenme ve öncesi dönem) yapılması etkinliğini
artıracaktır. Aksi takdirde olgunlaşan diasporların (meyve, kozalak, tohum, spor) mücadele
sırasında toprağa dökülmesi mücadelenin etkinliğini önemli ölçüde etkisizleştirecektir.
Ayrıca çimlenmenin erken dönemlerinde uygulanması hem kolay hem de koparılması
sırasında çevresindeki doğal bitkilere verilecek olası zararların azaltılması bakımından da
önemlidir. Doğaya uygunluğu ve uygulamasında uzmanlık gerektirmemesi bu yöntemin
önemli avantajlarıdır. Çalı ve ağaç formundaki istilacı yabancı türlerin mücadelesinde çoğu
zaman hidrolik akşamlara sahip ağır iş makineleri gerekmektedir. Bu tür araçlarla yapılan
çalışmalar belli eğimler altındaki arazilerde gerçekleştirilebilecek ve pahalı çalışmalardır.
Bitki köklenmediği sürece çalışmanın mücadelenin başarıya ulaşması beklenemez. Diğer
yandan bu iş makinelerinin girdiği doğal ekosistemlerdeki başta bitkiler ve diğer ekosistem
parametreleri üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler fazla olacaktır.

•

Kimyasal Kontrol: Herbisitler bu mücadelede kullanılan en etkili ajanlardır. Ekonomik ve
ekolojik yönlerden önemli dezavantajları olmasına karşın, insan gücü yetersizliği ve
uygulanacak alanların çok geniş olması bakımından uygulanmaktadır. Doğru herbisit
seçimi ve özellikle uygulama zamanlaması çok önemlidir. İtdolanbacı türünün mücadele
eylem planında (Terzioğlu ve ark., 2014) önerildiği ve havanın serbest azotunun uygun
ekipmanla sıvı azotu dönüştürüldükten sonra istilacı bitki popülasyonlarına uygulanması
esasına dayalı olan yöntem, ekonomik yönden ve uygulanabilirliği bakımlarından
araştırılmalıdır. Kimyasalların oluşturduğu kirlilik nedeniyle tüm dünyada ciddi
düzenlemeler/koşullar altında uygulanabilen bir yöntemdir.

•

Biyolojik Kontrol: Biyolojik ajanlar tüm dünyada istilacı türlere karşı etkin olarak
kullanılmaktadır. Her istilacı tür için tespit edilmiş ajanlar olmamakla beraber, bir veya
birden fazla ajanın kullanılmakta olduğu ve bu ajanların da çevreye hali duyarlı oldukları
bilinmektedir. Örneğin, son yıllarda ülkemizden de kaydedilen Su Sümbülü (Eichhornia
crassipes) türüne ilişkin farklı cinslere ait böcek türleri Güney Afrika’daki
uygulamalarında başarılı sonuçlar vermiştir (Holou et al., 2013). Bir diğer örnek ise Mor
Çiçekli Ormangülü (Rhododendron ponticum)’da etkili olan bir pas mantarının varlığı
araştırma konusudur (Kimber, 2017). Bu yöntem kolay uygulanabilir, ucuz, mekanik ve
kimyasal mücadeleye tercih edilebilirdir. Hem havanın serbest azotunu bağlama yeteneği
olan hem de tepe tacıyla önemli ölçüde toprağı örten bitkilerle yapılan uygulamalarda
istilacı türlere karşı etkin mücadele edilebilmektedir. Özellikle ışık isteği yüksek olan
İYT’lerle mücadelede bu uygulamalar çok etkin olabilmektedir. Biyolojik kontrolde
eradikasyon değil, daha çok istilacı türlerin baskılanması ve kontrolüne yönelik amaçlar
güdülmektedir. Biyolojik kontrol çalışmalarında çoğunlukla böcekler kullanılmaktayken,
günümüzde bitki patojenleri ve nematodlar da dikkat çekici çalışmalara konu olmakta ve
uygulanmaktadırlar.

3.5. Amenajman
İYT yönetim planlanmasında, türlerin bulaştıkları ekosistemlerdeki mevcut durumlarının
(yayılış alanları, yoğunlukları gibi) saptanması ve güncel teknolojiler kullanılarak (GPS,
coğrafi bilgi sistemleri gibi) haritalamalarının yapılması ilk adımdır. Yapılacak detaylı envanter
çalışmaları sonucu elde edilecek verilere dayalı olarak ekolojik ve ekonomik kriterler göz önüne
alınarak en uygun mücadele yöntemlerine karar verilmesi gerekir. Burada, aynı tür için farklı
koşullarda farklı operasyonların planlanması/dinamik bir yönetim anlayışının ortaya konması

gerekir. Böylece, en etkin; ekolojik ve ekonomik mücadelenin yapılması sağlanmış
olabilecektir. Envanter çalışmaları sırasında ayrıca bu bitkilerin birlikte bulunduğu (özellikle
zarar verdiği) doğal bitkiler, bu doğal bitkilerin varsa koruma önceliklerinin olup-olmadığı da
saptanmalıdır. Ulusal ve uluslararası kriterler bağlamında gerekli olan koruma tedbirleri
kapsamında davranılması gerekir. İstilacı bitkinin bulunduğu habitat tiplerinin saptanması, bu
habitat tiplerinin varsa hassasiyetlerinin ortaya konması da hazırlanacak amenajman planları
için gerekli ve önemli bir veri seti olacaktır. Öncelikli operasyonların gerçekleştirileceği
habitatların belirlenmesi koruma biyolojisi bakımından önemlidir. Elde edilen tüm veriler
değerlendirilerek, amacın doğru belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda, mücadele yapılırken uygun
olan istilacı türlerin değişik yönlerinden (çiçek, meyve gibi) yararlanmanın mümkün
olabileceği de gözden ırak tutulmamalıdır. Bu bağlamda, özellikle yerel halkın ilgisinin
çekilmesi, kırsal kalkınmaya da katkı sağlayacak gelir getirici olası faaliyetlerin de planlanması
gerekmektedir. Diğer yandan hazırlanacak eğitim programları ile tüm ilgi gruplarına ulaşılarak
gerekli farkındalığın oluşturulası sonrasında yapılacak operasyonlara hazırlık bakımından hayli
önemlidir. Tespit edilip haritalanan öncelikli/hassas alanlardan ve en uygun kontrol stratejileri
ile başlanarak mücadelenin ekolojik ve ekonomik temelli olarak planlaması ile en etkin
mücadelenin gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca yapılan tüm uygulamaların ilerleyen
aşamalarda ortaya koyduğu sonuçların, zamana bağlı istilacı tür popülasyonlarındaki
değişimlerin izlenmesi ve yönetimi gereklidir.
İYT ile mücadelede başarı sansını artıran tüm stratejiler ve varılması gereken hedefler Şekil
10’da özetlenmiştir.

Şekil 10. Bitkilerin istila aşamaları ve uygulanacak stratejiler (URL_1’den değiştirilerek).

İstila eğrisi (Şekil 11) aynı zamanda istilanın başlangıcından ekosistemde yaygın hale gelinceye
kadarki süreçte uygulanabilecek amenajman faaliyetlerinin maliyeti hakkında da bilgi
sunmaktadır (URL-1). İstila eğrisinde görüleceği üzere, Erken Tanı ve Erken Müdahale
(ETEM), bu türlerle mücadelede en etkin ve de en düşük maliyetli uygulamalardır (Hedef 1 ve
2). Maliyetlerin ve istila alanlarının artması, çevreyi etkin ve ekonomik korumak için baskılama
ve uzun vadeli amenajman planlarının geliştirilmesi sonucunu ortaya koymaktadır (Hedef 3 ve
4). Bu 4 hedef de, araştırma, sosyal yardım / eğitim ve koordinasyon gibi uygulama araçları
dahil olmak üzere stratejiler, eylemler ve vaka çalışmaları ile desteklenmektedir.

Şekil 11. İstila eğrisi ve hedefler. (URL-2’den değiştirilerek, 30.05.2020).

İYT ile mücadeleye operasyonel olarak yaklaşım dört temel unsura dayanmaktadır: Önleme,
eradikasyon, baskılama ve varlık tabanlı koruma (Şekil 12).

Şekil 12. İstilanın farklı aşamalarındaki amenajman yaklaşımları (URL-2’den değiştirilerek,
30.05.2020).

İstilacı bitki amenajman planı, her biri aşağıda özetlenen hedeflerden birine bağlı bir dizi eylem
sunar (URL-1):
1. Tespit (Detect): İstilacı bitkilerin erken ve doğru tespiti;
1.1. Erken Tespit ve Erken Müdahale
1.2. Envanter
2. Önleme (Prevent): Artan farkındalık ve eğitim yoluyla istilacı türlerin girişini ve
yayılmasını önleme;
2.1. Yayılma Önleme Uygulamaları
2.2. Peyzaj ve Yeşil Atıklar
2.3. İletişim Araçları
3. Onarım (Restore): İstilacı bitkileri kontrol ederek ve doğal bitki dikerek doğal
ekosistemlerin bütünlüğünü ve işlevini geri kazanım;
3.1. İstilacı Bitki Kontrolü

3.2. Doğal Bitkilerler Restorasyon
3.3. İzleme, Bakım ve Adaptif Amenajman
4. İşbirliği (Engage): Yönetim ve topluluk hissini geliştirmek için personel ve toplum
paydaşlarıyla işbirliği;
4.1. Toplum İşbirliği
4.2. Personel İşbirliği
5. Devamlılık (Sustain): Uzun vadeli destek, finansman ve ekolojik faydaların
sürdürülmesi.

3.6. İzleme
Yabancı istilacı türlere ilişkin yapılan tüm çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve yürütülmekte olan
faaliyetlerin mutlaka izlenmesi gerekir. Bu türlerin popülasyonlarında meydana gelen
değişimlerin gözlemlenmesiyle, yapılan çalışmaların etkin olup-olmadığı, hazırlanan
amenajman planlarında herhangi revizyon gerekip-gerekmediği, ortaya konan yeni çalışmaların
varsa yayınlanmış ve uygulanabilir sonuçlarının dikkate alınması gibi hususlar bakımından
izleme hayati bir öneme sahiptir. İstilanın ekosistemdeki derecesine bağlı olarak izleme tür
bazında veya ekosistem bazında olabilir. Uygulanan yönetim planlarıyla gelinen nokta/elde
edilen başarıların, istilacı türün gerek ekosistemden temizlenmesi gerekse kontrol altına alınıpalınmadığın saptanması ve ekosistemin doğal bileşenleri üzerindeki olumsuz etkilerinin
değerlendirilmesi gerekir. Uzun vadede istila öncesi, sırasında ve sonrasında yapılan izlemeler
o ekosistemler için önemli bilgiler sunmaktadır. Ekosistem özelliklerini ve doğal sürecini
etkileyen istilacı türün yoğunluğunun nasıl değiştiğini anlamak, yönetim kararlarının
yönlendirilmesine yardımcı olacaktır. İdeal olarak, bu izleme bitki toplulukları üzerindeki 'basit'
etkilerin ötesine geçmeli, disiplinler arası bilim ekiplerini içermeli ve birçok farklı takson ve
bunların etkileşimlerini içermelidir. İzleme tasarımı ve veri toplama, istatistiksel olarak sağlam
veri analizine izin verecek kadar sofistike olmalıdır. Mevcut bilgiler; (1) istilacı tür yönetiminde
yeni siyasi ve bilimsel kılavuzlar geliştirmeye, (2) potansiyel çıkar çatışmalarını çözmeye
yardımcı olmaya ve (3) yerli olmayan türlerin büyümesi, satışı ve kontrolü ile ilgili halkın
tutumlarının değiştirilmesine yardımcı olma hususlarında çok önemli olacaktır (Blossey, 1999).
Sınır ülkelerde istilası bilinen türlerin dikkatle izlenmesi her ülke için önemlidir. Bu noktada
Türkiye’nin özel konumu bu konuyu çok daha da dikkat çekici hale getirmektedir. Başta
Avrupa, Rusya ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, yoğun turizm faaliyetleri istilacı bitkiler için

önemli yayılma mekanizmasını oluşturmaktadır. Asya ile Avrupa arasındaki köprü pozisyonu,
göçmen kuşların özellikle kuzey-güney rotasında önemli bir konaklama ve geçiş konuma sahip
olması birçok istilacı yabancı türe ait diasporların taşınmasına neden olmaktadır. Amerika
kıtasından Avrupa’ya, Asya ülkelerinden doğu sınırlarımızdaki ülkelere taşınan daiaporlar
kolaylıkla sınırlardan ülkemize giriş yapabilmektedir. Bu konuda insanların süs bitkisi olarak
taşıdığı bitkiler de önemli bir yere sahiptir. Örneğin, yıllar önce Birleşik Krallık’a 1763 yılında
Cebelitarık üzerinden götürülen Rhododendron ponticum orada istilacı olmuştur (Kimber,
2017). Hâlihazırda Gürcistan’da yoğun varlığı bilinen ve dünyadaki en istilacı 100 canlıdan biri
olarak değerlendirilen Pueraria montana subsp. lobata taksonunun Artvin ilimiz üzerinden
ülkemize girmesi an meselesi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, özellikle Hopa-Sarp
sınır kapısı bölgesinde zaman zaman arazi çalışmaları tarafımızdan gerçekleştirilmekte ve
takson takip edilmektedir. Asya üzerinden gelip Ülkemizin Doğu kesimlerinden Afrika’ya,
Avrupa üzerinden gelip İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yine Afrika’ya göç eden çok
sayıdaki göçmen kuşun dışkı, kusmuk, ayaklarındaki çamur veya tüyleriyle taşıdıkları
diasporları konakladıkları topraklarımıza bırakmaları yüzyıllardır süregelen korolojik bir
olgudur. Bu göç yolları ve göçmen kuşların konakladığı karasal ve sucul ekosistemlerin
çevreleri izlemeye konu önemli alanlardır. Leylekler gibi önemli göçmen kuşların konaklama
alanı olan Samsun İli / Terme ilçesinde yakın geçmişte saptanan ve önemli bir istilacı tür olan
Reynoutria japonica (Karaer ve ark., 2020)’nın tespiti bu konuyla bağlantılı önemli bir
bulgudur. Bu tür alanların önceliklendirilmesi ve periyodik olarak floristik çalışmalara konu
edilerek izlenmesi gerekmektedir.

IV. POLİTİKA VE YASAL DÜZENLEME
4.1. Avrupa Birliği’nde Mevzuat

Avrupa Birliği’nde istilacı yabancı türlere karşı tedbirlerin alınması amacıyla yasal bir
düzenleme yapılmış ve 2015 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Başlangıçta, 2008 yılında
nasıl bir mevzuatla sonuçlanacağı belirtilmeden bir AB komisyonu tebliği ile başlayan süreç,
“İstilâcı Yabancı Türlerin Girişi ve Yayılışını Önleme ve İdare Etme Yasası” (Regulation (EU)
No 1143/2014) adlı düzenlemenin kabulüyle sonuçlanmıştır. Üye ülkelerin tamamının uyması
ve uygulaması mecburî bir mevzuat şekli olan “düzenleme” konunun sınırlarını çok ayrıntılı

olarak açıklamıştır. Çünkü İYT konusu bitki sağlığı, hayvan sağlığı, deniz gibi konulardaki
mevzuatla bazen iç içe geçebilmektedir. Kanun aksiyoner bir stratejiyi hedef almaktadır. Kanun
AB’nin esas alacağı istilacı yabancı türlerini uzmanlarla birlikte belirlemeyi, üye ülkelerin bir
denetleme ve gözlem sistemi oluşturmasını mecbur etmektedir. Ayrıca üye ülkelerin kendileri
için İYT listeleri belirleyebileceğini ve ülkelerin özel durumlarının da olabileceğini ihtiva
etmektedir (Uludağ, 2015). Birlik içerisinde ve yakın çevresinde 12000 yabancı türün
varlığından bahsedilirken, bunların yaklaşık %10-15’inin istilacı olduğu belirtilmektedir ve bu
türlerin oluşturduğu risklerin,

artan küresel ticaret, ulaşım, turizm ve iklim değişikliği

nedeniyle yoğunlaşmakta olduğu belirtilmektedir (EU, 2014).
Şimdiye kadar kaydedilen bazı ilerlemeler;
ü İYT Düzenlemesi (istilacı yabancı türler hakkındaki Düzenleme (AB) No: 1143/2014
/EU Regulation) 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir,
ü Şu anda, İYT mevzuatında belirtildiği üzere, Birlik düzeyinde ortak eyleme tabi olan 66
(36’si bitki) tür içeren bir listesi kabul edilmiştir,
ü 1143/2014 sayılı Düzenlemenin (AB) uygulanmasını destekleyen bir bilgi değişim
mekanizması oluşturulmuştur. EASIN (Avrupa Yabancı Türler Bilgi Ağı), Avrupa
Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve Avrupa'da bildirilen
yabancı türler hakkındaki verilere kolay erişim sağlayan bir platformdur,
ü Bulaşıcı hayvan hastalıkları “Hayvan Sağlığı Kanunu” ile ilgili yeni 2016/429 sayılı
Yönetmelik (AB) 2016 Mart ayında ve Ekim 2016'da “Bitki Sağlığı -Yasası” bitkilerin
zararlılarına karşı koruyucu önlemler hakkında yeni Yönetmelik (AB) 2016/2031 kabul
edilmiştir.
İYT Düzenlemesinin temeli, Birliği ilgilendiren istilacı yabancı türlerin listesidir.
İYT Düzenlemesi, Birlik listesinde yer alan istilacı yabancı türlerle ilgili olarak AB
genelinde bir dizi önlem alınmasını öngörmektedir. İYT ile mücadelede uluslararası

düzeyde kabul edilmiş hiyerarşik bir yaklaşımı izleyen üç farklı önlem türü
öngörülmektedir: Önleme, erken tespit ve hızlı eradikasyon, Amenajman.
BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER
-Konu
Kapsam
Tanımlar
Birliğin yabancı türler listesi
Risk değerlendirmesi
En dıştaki bölgeler için hükümler
BÖLÜM II: ÖNLEME
-Kısıtlamalar
-İzinler
-Yetkiler
-Acil durum önlemleri
-Bölgesel İYT ve Birlik doğal türleri
-Üye devletlerle ilgili İYT
-İYT’in yayılma yolları için eylem planları
BÖLÜM III: ERKEN TESPİT VE HIZLI ERADİKASYON
-İzleme sistemi
-Resmi kontroller
-Erken tespit bildirimleri
-İstilanın erken aşamasında hızlı eradikasyon
-Hızlı eradikasyon yükümlülüğünden doğan istisnalar
BÖLÜM IV: GENİŞ YAYILAN İYT’İN AMENAJMANI
-Amenajman önlemleri
-Zarar görmüş ekosistemlerin restorasyonu
BÖLÜM V: YATAY HÜKÜMLER
-Mali geri kazanımlar
-İşbirliği ve koordinasyon
-Daha katı ulusal kurallar
BÖLÜM VI: NİHAİ HÜKÜMLER
-Raporlama ve inceleme

-Bilgi destek sistemi
-Halkın katılımı
-Kurul
-Bilimsel forum
-Delegasyonun kullanımı
-Cezalar
-Ticari olmayan sahipler için hükümler
-Ticari stoklar için geçiş hükümleri
-Yürürlüğe giriş
4.2. AB 2050 Vizyonu ve 2020 Biyoçeşitlilik Stratejisinin Hedefleri
Avrupa Komisyonu 3 Mayıs 2011 tarihli, biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmak ve
Avrupa’nın türlerini, habitatlarını, ekosistemlerini ve 2020 yılına kadarki on yıl içinde
sağladıkları hizmetleri iyileştirmek için yeni bir strateji kabul etti (EU- 2011). Bu strateji
doğaya ve ekosistem servislerine odaklanan aşağıdaki 6 ana hedefe odaklanmıştır:
1. AB doğa mevzuatının tam olarak uygulanması
2. Ekosistemlerin ve sağladıkları hizmetlerin daha iyi korunması ve restorasyonu, yeşil
altyapının daha fazla kullanılması
3. Daha sürdürülebilir tarım ve ormancılık
4. AB balık stoklarının ve daha sürdürülebilir balıkçılığın daha iyi yönetimi
5. İYT üzerinde daha sıkı kontroller
6. Küresel biyoçeşitlilik kaybının önlenmesine daha fazla AB katkısı
4.3. İYT ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Organizasyonlar ve Belgeler
§ Bern Sözleşmesi, 1979
§ CBD, 1993: BÇ Sözleşmesi
§ IPPC, 1997: Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi
§ 92/43/EEC Direktifi (1992)
§ CITES, 1975

§ DIVERSITAS, 1991
§ GISP, 1997
§ İstilacı Türler Uzman Grubu (ISSG, 1994)
§ IUCN, 2000
§ Avrupa Çevre Ajansı (EEA, 1994)
§ Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO, 1951)
§ DAISIE, Avrupa Birliği Projesi (2005-2008)
§ Pan-Avrupa BÇ ve Peyzaj çeşitliliği Stratejisi
§ Çevre Eylem Programı (EAP)
§ İstilacı Türlerin Küresel Kaydı (GRIS)
§ Küresel İstilacı Türler Veritabanı (GISD)
§ Kuzey Avrupa ve Baltık İYT Ağı (NOBANIS)
§ İYT için Doğu ve Güney Avrupa Ağı (ESENIAS)

4.4. Türkiye’de Yasal Durum
4.4.1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
/ Mad. 420 (DKMPGM);
e) Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların
korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve
iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
4.4.2. 6831 Sayılı Orman Kanunu, Madde 37
(Değişik: 23/9/1983-2896/25 md.):
«… OGM’nce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman
zararlılarının, Orman İdaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek
veya toplanarak ormandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen,
kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz.

4.4.3. Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla
Mücadele Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik
Md. 24. Yaban hayatı açısından öneme sahip alanlarda, bu alanlara zarar verebilecek
yabancı ve istilacı bitki, mantar, böcek ve benzeri türler ile bitki hastalıklarıyla mücadele;
İl Müdürlüğünün talebi üzerine ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılır.
4.4.4. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu
GDO ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı
ile çevrenin ve biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla
biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi,
düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirler.
4.4.5. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Dördüncü kısım (Bitki Sağlığı) Md. 15. Zararlı organizmaların kontrolü ve yükümlülükler
(3) Devlet ormanlarında bulunan zararlı organizmalarla yapılacak mücadele hizmetleri
Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.
4.4.6. Bitki Karantina Yönetmeliği (Madde 1)
Bu Yönetmelik, ülkemizi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak
amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve
transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen veya
transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı
organizmalarla ilgili hususları kapsar.

V. HEDEF TÜR (SICYOS ANGULATUS -İTDOLANBACI)
Bilimsel Adı: Sicyos angulatus L. (Cucurbitaceae)
Türkçe Adı: İtdolanbacı
Diğer Adları: Bur cucumber, star cucumber, One seeded bur cucumber (İngiltere), Concombre
anguleux (Fransa), Arechiuri (Japonya), Kantenblatt- Haargurke (Almanya), Calabacilla;
Chayotillo (İspanya), Gasibak (Kore), Stekelaugurk (Hollanda).
EPPO Kodu: SIYAN (EPPO, 2010)
Bitki Sağlığı Açısından Kategorisi: EPPO’un İYT Listesi
Türün Biyolojisi: İtdolanbacı bir yıllık, tırmanıcı özellikte olan otsu bir bitkidir. Tipik sülükleri
(dallanan tendril) sayesinde yaşadığı habitattaki diğer otsu-odunsu bitkilere, kaya, duvar,
elektrik direkleri vb. yüzeylere kolaylıkla tutunarak ışığa doğru yükselen, böylece bulunduğu
habitattaki diğer bitkilerle kolayca rekabet eden ve onları baskı altına alabilen istilacı bit türdür.
Gövdenin iç yapısı bitkiye üstün bir esneklik, hızlı su-besin iletimi ve oluşan hasarı kolayca
tamir etme özelliği vermektedir (Robinson & Decker-Walters, 1997). Tür yaşadığı ekolojik
koşullara bağlı olarak değişmekle beraber bir günde yaklaşık olarak 30 cm kadar boylanabilen
ve 4-7 (15) m’ye kadar uzayabilmektedir. Ayrıca gövdeleri yan (lateral) tomurcuklardan
dallanabilme özelliğindedir. Dolayısı ile ana gövdenin zarar görmesi durumunda oluşan yeni
yan dallarla çok daha fazla alanı sarabilmektedir.
Bir yıllık otsu bir bitki olması nedeniyle yılın soğuk geçen aylarında vejetatif kısımları tamamen
kuruyup ortadan kalkmaktadır. Ancak yoğun batıcı tüylerle kaplı sert dokulu tek tohumlu
meyveleri bir sonraki döneme kolayca ulaşabilmektedir. Türün yeniden gelişmesi tohumları
taşıyan yoğun sert-batıcı tüylü meyvelerin değişik vasıtalarla uygun habitatlara taşınmasıyla
(yayılmasıyla) başlar.

Tohumlar Nisan ayının başından Ekim ayına kadar (Türkiye’de)

çimlenebilmektedir. Ancak en yoğun gelişme Haziran ayının başlarında olmaktadır. Uygun
habitatlara taşınan tohumlar en fazla 15 cm derinlikte çimlenebilmekte ancak en ideal çimlenme
1-5 cm arasında gerçekleşmektedir. Bu durum mücadele açısından önemli bir avantajdır.
Tohumlar için ideal çimlenme sıcaklığı 15,5-35 ºC arasında olmakla beraber en ideal çimlenme
sıcaklığının 23-29 ºC arasında olduğu bulunmuştur (Johnson and Van Gessel, 2010; Mann et

al., 1981). Haziran ayı sonlarına doğu gelişen bitkilerde çiçekler açsa bile olgun meyve gelişimi
zayıf olur (Esbenshade et al., 2001). İtdolanbacı’nın yoğun batıcı tüylü meyveleri tam
olgunlaşmadıkça çimlenemez. Ayrıca İtdolanbacı tohumları Cucurbitaceae ailesinin tek fiziksel
dormansiye sahip türüdür (Xiaoxia et al., 2010). Çimlenme yeteneğindeki tohumlar ince
kahverengimsi zarımsı bir örtü ile örtülüdür. Tohum kabuğunun suya karşı geçirgen olmayışı
çimlenmeyi engelleyen bir durumdur. Bu nedenle çimlenme için tohum kabuğunun
bütünlüğünün bozulması gerekir. Tohum kabuğu özellikle olgunlaşma süresince suya karşı
geçirgen değildir. Ancak soğuk şoku tohumun çimlenme oranını önemli oranda artırmaktadır
(Mann et al., 1981). Bununla birlikte fiziksel yöntemlerle tohum kabuğu çizilmiş tohumlarda
soğuk şokundan sonra çimlenme çok az veya hemen hemen hiç olmazken, soğuk şokundan
sonra tohum kabuğu çizilen veya çizilmeyen tohumlarda çimlenme oranı çok önemli oranda
artmaktadır.
Yapraklar; basit, elsi damarlı, gövde üzerinde almaşık şekilde dizilir. Yaprak ayası 3-5 hafif
loplu, sivri uçlu, kenarları dişlidir. Aya yaprak sapına doğru derin girintili, dairesel veya
üçgenimsi bir şekle sahip olup 20 cm bir çapa ulaşabilmektedir. Gövde sert yapışkan tüylerle
kaplı olup aynı tüyler yaprak alt yüzeyinde ve yaprak sapında da bulunmaktadır. Yaprak ve
gövdedeki tüyler insanların ve hayvanların bitkiye zarar vermelerini engeller. Yaprak sapı genel
olarak 1-5 cm ye ulaşabilmektedir. Uçtan çatallanan sülükler yaprak sapının tabanından gelişir
ve başka objelere tutunarak tırmanmasına yardımcı olur.
İt dolanbacının her bir bireyi normal geliştiği bir alanda 716-18,197 gr kuru madde ve 4,5007600 tohum üretilebilir (Esbenshade et al., 2001c).
Etimoloji: Bilimsel adı meyvesinin şeklinden (köşeli kabak - angular cucumber) gelmektedir.
Türün ülkemizden ilk kaydedildiği makalelerde (Duman ve Güner,1994; Terzioğlu ve
Anşin,1999) herhangi bir Türkçe ad kullanılmamıştır. Bununla birlikte Güner ve ark. (212)
Türkiye Bitkileri Listesi” adlı eserde İtdolanbacı adını kullanmışlardır. Ancak arazi çalışmaları
sırasında yerel halk ile yapılan görüşmelerde bu adı hiç bilinmediği bunun yerine
“Yabanibostan, Hambostan, Pisbostan, Rusbostanı, Yabanasması, Hamevelek“ gibi isimlerin
kullanıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu isimlerden en yaygın olarak “Hambostan”
kullanılmaktadır. Dolayısı ile salatalığa benzerliği nedeniyle yerel halk tarafından verilen bu
adın İtdolanbacı yerine kullanılmasının daha doğru olacağı açıktır.

Tırmanma Mekanizması: İtdolanbacı bitkisi sahip olduğu sülükler (Şekil 13) aracılığı ile
bulunduğu ortamdaki otsu ve/veya odunsu bitkilere tutunarak yükselir. Bazı durumlarda
bulunduğu ortamdaki kayalara, duvarlara, elektrik direklerine ve çitlere tutunarak tırmanır.
Sülükler yaprak kutluklarından çıkar ve uçları 3-4 parçalı olabilir. Parçaların uzunluğu 2-5 cm
arasında değişir. Sülükler parçalı uçlarından herhangi biri objeye tutunduktan sonra bitkiyi
yukarı çekmek için önce saat yönünde, sonra tersi istikamette dönerek helezon şeklinde kıvrılır.
Böylece sülükler hem bitkiyi daha yukarı çeker hem de kopmaya karşı daha mukavemetli hale
gelir (Lira, et al., 1997).

Şekil 13. İtdolanbacı’nın çatallı sülükleri ve duvara tırmanması
Betimi: 4-7 (15)’ye kadar boylanabilen, sülükleri oluklu-köşeli ve uçları parçalı bir yıllık otsu
tırmanıcı tek yıllık monoik bitkilerdir. Kökleri fazla derine girmeyen kazık kök şeklindedir.
Yapraklar basit, elsi damarlı, gövde üzerinde almaşık dizilişli, 3-5 hafif loplu, lopların ucu sivri,
yaprak kenarları ince-hafif dişli. Yapraklar genel hatları ile dairesel-üçgenimsi, yaprak sapına
doğru derin sinüslü, (-5)7x10(-20) cm, gövde, yaprak sapları ve yaprak alt yüzü yaprak sapı
boyunca

yapışkan

sivri

tüylü.

Yaprak

büyüklüğü

bulunduğu

ekosisteme

göre

değişebilmektedir. Erkek çiçekler 10-12 mm, dişi çiçekler daha kısa genellikle 3-4 mm,
genellikle 10 dişi çek bir arada bulunur. Çiçekler beyazımsı yeşil, iyi gelişmiş 5 petalli, 5
sepalli. Ovaryum kanca şeklinde tüylerle kaplı, çiçeklenme Temmuz-Ekim (Kasım), meyve
Nisan-Eylül (Şekil 14).

Şekil 14. Çiçeklenme, 19 Ağustos 2014, Trabzon.
Çiçekler: Erkek ve dişi çiçekler; aynı bireyde (bir evcikli) farklı sürgünler üzerinde olmak
üzere kurullar halinde yer alırlar. Çiçek sapı (pedisel) ve çiçek kurulu sapları (pedunkul) yoğun
tüylerle kaplıdır. Dişi çiçek sapları ile çiçek kurulu sapları hemen hemen aynı boyda iken, erkek
çiçeklerde pedunkullar belirgin şekilde pedisellerin birkaç katı uzunluktadır. Erkek ve dişi
çiçeklerde çanak yapraklar (kaliks) yeşil, beş dişli ve yoğun tüylü, korolla ise beyaz, tabanda
kısmen birleşik beş parçadan oluşur. Erkek çiçekler başak veya bileşik başak şeklinde kurullar
oluştururken dişi çiçekler küresel bir şekle sahip simoz şeklinde (Şekil 15) kurulları oluşturur.
Her kurulda yer alan dişi çiçek sayısı 8-20 arasında değişir. Erkek çiçeklerde anterler üstte bir
sütun oluşturacak şekilde bir araya toplanırlar. Dişi çiçekler alt durumlu bir ovaryuma, zenne
bir stilusa ve üç parçalı bir stigmaya sahiptirler (Tutin et al., 1968). Literatürün aksine Terzioğlu
ve ark. (2014) tarafından bir çiçek kurulunun 31 adet çiçek barındırdığı saptanmıştır.

Şekil 15. Dişi ve erkek çiçek kurulları (26 Eylül, 2014, Artvin)

Meyve ve Tohum: Meyveler kümeler şeklinde sürgün ucunda 8-31 adeti bir arada toplanırlar
ve üzerleri yoğun batıcı tüylerle kaplıdır. Her bir meyve kümesi yaklaşık 2,5-3,7 cm çapa
sahiptirler. Meyveler olgunlukta açılmaz, her bir meyve büyük kahverenginde bir tohuma
sahiptir, meyve kabuğu tohumdan ayrılmaz (Şekil 16). Bu nedenle doğaya yayılan olgunlaşmış,
tek tohumlu ve üzerleri batıcı dikenli meyvelerdir

Şekil 16. Meyve kurulu ve olgun tohumlar
Bitki çok sayıda tohum üretebiir ve bunlar çeşitli vasıtalarla farklı habitatlara taşınırlar.
Tohumlar Mayıs ayından Eylül ayına kadar çimlenebilirler (Radford et al., 1968). Bununla
birlikte çimlenmenin Ülkemizde Nisan ayı başında (5 Nisan 2014) başladığı Terzioğlu ve ark.
(2014) tarafından tespit edilmiştir (Şekil 17).

Şekil 17. İlk çimlenmeler (5 Nisan 2014, Trabzon-Of)
Genel Yayılışı: Kuzey ABD’nin bütün doğu eyaletlerinde, Avustralya’da ve Kanada’nın doğu
eyaletlerinde, Orta Amerika ve Karayıp Adalarında doğal olarak yayılış gösterir. Meksika ve
Doğu Asya’da (Çin, Kore ve Tayvan) da yayılışı rapor edilmiştir. Tür ayrıca EPPO bölgesinde
yer alan Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, İtalya (YT), Moldovya (İYT), Romanya,
Rusya, Sırbistan, İspanya, Türkiye (Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun) ve Ukrayna’da yayılış
göstermektedir. Bununla beraber tür Belçika, Çekya, Almanya, Norveç, Macaristan ve
İngiltere’de YT (casual alien), İspanyada ise İYT (invasive alien species) listesinde yer
almaktadır.
Türkiyede’deki Yayılışı: Türün Türkiye’deki ilk kaydı Duman ve Güner (1996) tarafından
1994 yılında Artvin Borçka Camili’den verilmiştir. Daha sonra türün yayılışının Trabzon’un
Of ve Araklı ilçelerine ulaştığı Terzioğlu ve Anşin (1999) tarafından tespit edilmiştir. 2014
yılında DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Tür Mücadele Eylem Planına gore
türün ülkemizdeki yaılışının Ordu İline değru ilerlettiği (Şekil 18) tespit edilmiştir (Terzioğlu
ve ark.2014).

Şekil. 18. İtdolanbacı’nın Ordu (Gülyalı)’da tespit edilen ilk popülasyonu (03 Ağustos 2014)
Yayılış Hikayesi: Anavatanı Kuzey Amerika olan bu tür 19 yüzyılda Avrupa’ya süs bitkisi
olarak getirilmiştir (Larche 2004). Ancak Clement ve Foster (1994) türü yabancı orijinli kuş
yemi ve yağlık tohum bitkisi olarak kaydetmiştir. Türün İngiltere’ye kuş yemi tohumları içine
karışarak girdiği rapor edilirken (Hanson & Mason 1985), Norveç’e 1970-80’li yıllarda
Amerika’dan ithal edilen soya tohumuyla birlikte gelmiştir. Benzer yolla Japonya’ya girdiği
rapor edilen bu tür bazı yerlerde doğal alanlara sıçrayarak sıradan yabancı tür bazı yerlerde
istilacı tür olarak yerleşmiştir. Uzakdoğu’da özellikle Japonya’da ekin tarlalarında görülen
istilacı yabancı tür olarak kabul edilmektedir. Kore’deki varlığı ilk kez 1989 da kaydedilen
türün yayılışı alanı 2015 yılında 110 hektara ulaşmıştır (Kil et al. 2006). Bu tür bugünlerde
özellikle İspanya ve Fransa dahil EPPO bölgesinin doğu ülkelerinde ciddi istilacı bir tür olmaya
başlamıştır. Tür İspanya girdikten sonra doğudan kuzey-doğuya doğru hızla yayılma
eğilimdedir.
Yayılma Yolları (Vektörler): Türün başlıca yayılma yolu meyvelerinin dikenli oluşu ile
hayvan ve insanlara kolayca tutunmasını ile olur. Doğal yayılışı kuşlar ve küçük memeliler
tarafından sağlanırken esas yayılışını tarımsal ürünlerin taşınması aracılığı ile olmaktadır. Bazı
kaynaklarda tohumların su ile taşındığı da kaydedilmiştir. Japonya’da yapılan bir çalışmada
taşkınlarından sonra türün tohumlarının daha geniş alanlara yayıldığını göstermiştir (Kil et al.
2006).
Türkiye’deki Yayılışı: Türkiye florasının doğal üyesi olmayan istilacı bu türün ülkemize nasıl
ulaştığı kesin olarak bilinmemekle beraber, ilk kayıt Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili

(Maçahel)’in olması ve ayrıca ülkemizdeki ilk tespitinden bugüne kadar Doğu Karadeniz’deki
izlemelerine bağlı olarak türün Gürcistan üzerinden ülkemize girmiş olabileceğini
göstermektedir. Ayrıca türün ülkemizdeki yayılışı dikkate alındığında en büyük/yoğun
popülasyonlarından birini Trabzon’un Of ilçesi sınırları içerisindeki Solaklı vadisinde yapmış
olması türün ülkemize girişinin doğu sınırımızdan yapmış olabileceği şeklindeki görüşü
desteklemektedir. Türün ilk kayıt yerinden diğer alanlara bulaşmasında esas olarak batıcıyapışkan yoğun tüylerle kaplı meyvelerin çeşitli şekillerde (insan, kuş veya küçük memelilerle)
bir yerden başka bir yere taşınması etkili olmakla beraber, aşağıda başlıklar halinde sıralanan
ve yöre dinamiklerine özgü diğer faaliyetler türün beklenenden çok daha hızlı şekilde Doğu
Karadeniz Bölümü’nde yayılmasına sebep olmaktadır.
ü Batıcı-yapışkan tüylerle kaplı meyvelerinin otlatılan evcil ve/veya yabani hayvanlara
(çakal, tilki, porsuk, karaca, domuz ve sansar başta olmak üzere) tutunarak pasif olarak
taşınması,
ü Türe ait meyve veya tohumların çeşitli insan faaliyetleri ile (piknik, hafriyat nakilleri,
evsel ve kentsel atıkların depolanması/transferi, tarım arazilerine gidiş-geliş, çay ve
fındık gibi tarım ürünlerinin nakli vb.) bir yerden başka bir yere taşınması,
ü Türün üreyimli kısımları ile bulaşmış evcil hayvan atıklarının bir yerden başka bir yere
taşınması, özellikle ahır gübrelerinin tarlalara nakli,
ü Fındık ve çay gibi tarım ürünlerinin üretim artıklarının tür için iyi bir yaşam ortamı
oluşturması, bu tür bulaşmış atıkların depolanması ve/veya farklı doğal ortamlara
aktarılması,
ü Yem bitkilerinin bir yerden başka bir yere transferi.
Kullanımı ve Faydaları: Süs bitkisi olarak kullanılma potansiyeli çok zayıftır. Avrupa’da
seralarda büyütülen salatalık için eskiden anaç olarak kullanılmıştır ancak tohumları ticari
olarak Dünya Doğayı Koruma Sözleşmesi gereği artık satılmamaktadır (EPPO 2010). Zehirli
olmayan türün özellikle yapraklarının ABD’nin bazı bölgelerinde pişirilerek tüketildiği rapor
edilmektedir (Tanaka, 1976). Meyveleri ve tohumları da zehirli değildir ancak tüketime uygun
olmadıkları için bu yönde bir kullanımı yoktur. Bazı kaynaklarda bitkiden elde edilen
dekoksiyonların zührevi hastalıklara karşı kullanıldığı belirtilmektedir (Moerman, 1998).

Ülkemizde pişirilerek tüketilmeye yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak birkaç yörede
büyük baş hayvanlara yedirilmek üzere taze bitkilerin toplandığı tespit edilmiştir (Şekil 19).

Şekil 19. İtdolanbacı bireylerinin yerel halk tarafından hayvan yemi olarak toplanması
Tercih Ettiği Habitatlar: Besin bakımdan zengin, topraklar, düşük rakımlı ıslak ve nemli
habitatlar (bataklık vb), dere ve akarsu kaynaklı toprak yığınları, taşkın alanları ayrıca yol
kenarları, çit çevresi, çöp alanları ve duvar dipleri öncelikli olarak tercih edilen alanlardır (Şekil
20).

Şekil 20. Türün yayıldığı farklı habitat tipleri

Türün gelişimi ışık, yağmur ve neme büyük oranda bağlıdır. Gölge alanları sevmez. Yağmurdan
sonra gelişen bitkilerde bitki başına 42 bin tohum üretirken yağmurun daha az olduğu
dönemlerde gelişen bitkilerde ise bitki başına 250 tohum üretebilmektedir (Nice et al., 2005).
Yapılan bir çalışmada türün normal gelişimini yürütebildiği bir alanda her bir birey 716-18,197
gr kuru madde ve 4,500-7600 tohum üretilebilir (Esbenshade et al., 2001). Bu durum bitkinin
tohum üretiminde yağış ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu ve yayılışının büyük oranda
neme ve yağışa bağlı olduğunu göstermektedir. Literatür ve arazi gözlemleri dikkate
alındığında, türün yayılışını etkileyen en önemli faktörün toprak nemliliği ve ışık olduğu tespit
edilmiştir. Zira araştırma alanındaki nispeten kurak ve karasal iklim özellikleriyle, Akdeniz
İklim özelliklerinin hüküm sürdüğü alanlarda (havzalarda) türün yayılış gösteremediği
saptanmıştır. Özellikle, Artvin-Yusufeli, Ardanuç, Murgul ve Şavşat ilçeleri ile Borçka’nın yaz
kuraklığı görünen kısımları; Trabzon’un merkez ve merkeze yakın yaz kuraklığı görülen
kesimleri, Giresun’un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri türün saptanamadığı
alanlardır.
Literatür verilerine gore tür ülkemizde çoğunlukla aşağıda listelenen habitatlarda rastlanmıştır
(terzioğlu v ear., 2014).
ü Yol kenarları,
ü Tarla/bahçe (çay, fındık, kivi bahçeleri) kenarları,
ü Hafriyat alanları - döküntü topraklar, yol kazı ve dolgu şevleri,
ü Nemli dere boyları, alüvyon-azonal topraklar ve kuru dere içleri,

ü Köprü ayakları,
ü Orman kenarları (özellikle Sakallı Kızılağaç meşceresi kenarları),
ü Evsel atıkların ve /veya tarım artıklarının depolandığı veya atıldığı çöp alanları,
ü Ahır kenarları,
ü Şehir içlerindeki terkedilmiş veya boş arsalar,
ü Diğer doğallaşmış yabancı otsuların (Ambrossia artemisifolia, Conyza albida
Commelina communis, Paspalum spp., Acalypha australis, Polygonum spp., Phytolacca
americana, Bidens spp, Dicrocephala integrifolia, Elsholtzia ciliate, Erigeron annuus
vd.) yoğun olarak bulunduğu terkedilmiş-metruk alanlar.
Tercih Ettiği Vejetasyon Tipleri: Tropikal, sub-tropikal yağmur ormanları, ılıman stepler,
yaprak döken ve karışık yapraklı ormanlar dünyada tercih ettiği başlıca vejetasyonlardır.
Bununla beraber türün ülkemizdeki normal kapalı-düşük rakımlı iğne ve geniş yapraklı Orman
vejetasyonlarında pek tutunamadığı, sadece insan etkisine maruz ve ormanlık alanlardan geçen
yollar boyunca yer yer yayıldığı görülmektedir. Karadeniz sıradağlarının ardı kesimlerdeki
nispeten daha kurak ormanlarda hiç gözlenmemiştir. Kızılağaç baskınlığındaki Nemli Dere
Vejetasyonu türün en çok yayıldığı vejetasyon tipidir. Özellikle genç Sakallı Kızılağaç (Alnus
glutinosa subsp. barbata) bireyleri türden en çok zarar gören ağaç türüdür. Nispeten daha kurak
mıntıkalarda yayılan Pseudomaki vejetasyonu içinde hemen hemen hiç gözlemlenmemiştir.
Benzer şekilde, tür için ekstrem ekolojik koşullara uyum sağlayamadığı Kumul
Vejetasyonu’nda da görülmemiştir. Ancak, hafriyat dökülen ve bu vejetasyon tipine ait
alanlarda ve hafriyat üzerinde iyi gelişebildiği popülasyonlar gözlenmiştir. Bölgede Sulak Alan
Vejeasyonunun en iyi temsilcilerinden biri olan Uzungöl’ün çevresinde ve Türkiye’deki en
yüksek rakımlı noktasından (1195 m) kaydedilmiştir. Alpin ve subalpine vejetasonda
rastlanılmamıştır (Terzioğlu ve ark., 2014).
Tozlaştırıcılar: Çiçeklerdeki nektar bal arısı, yaban arısı, karınca ve bazı kelebeklerin ilgisini
çeker (Şekil 21). Erkek çiçeklerdeki nektar miktarıyla özellikle yaban arısının ve karıncaların
dikkatini çok çeker. Bunun dışında bazı arılar da bu çiçekten polen toplarlar (Cooperrider,
1995).

Şekil 21. Bal arısı tarafından nektar temini (15 Ağustos 2014, Trabzon).

Doğal Düşmanları: Doğal olarak yayılış gösterdiği Kuzey Amerika’da yaprakları, gövde ve
çiçekleri bazı böcekler (Psylliodes punctulata, Systena blanda, Acalymma vittata ve Diabrotica
undecimpunctata) tarafından tüketilmektedir.

Fakat bunların hiçbiri yayılışını sınırlama

potansiyeline sahip değildir. Pamuk zararlısı (Pyralidae indica) bu türün yapraklarını çok
sevdiği kaydedilmiştir. Fakat bu durum bu tür için bir doğal düşman olarak kabul edilip
edilemeyeceği tartışmalıdır.

İstilacılığı Arttıran Faktörler:
v Hem doğal alanında hem de sonradan yerleştiği alanlarda istilacı olabilmesi,
v Bulunduğu yerde çok hızlı yer değiştirebilmesi, yayılması,
v Çok hızlı büyümesi ve gelişmesi,
v Genetik çeşitliliği çok yüksek olması,
v Bulunduğu yerde birden çok yıl canlı kalabilecek kısımlara sahip olması,
v Allelopatik olması,
v Gölge oluşturması

v Hastalık ve zararlılara konak olması,
v Dikenli, çengelli meyvelere sahip olması.
v Bol miktarda diaspor üretebilmesi,
v Ekolojik etkileri

Bitkiler Üzerindeki Etkileri: Bu tür doğal yayılış gösterdiği coğrafyalarda soya, mısır ve
darının karakteristik istilacı türüdür. Bununla beraber sonrada yerleştiği Avrupa ülkelerinde
çoğunlukla mısır tarlalarında rastlanmaktadır Soya ve darı tarlalarında tespit edilmemesinin
nedeni olarak soyanın mısıra göre daha seyrek dikilmesi ve darının ise çok fazla sulanmaması
olarak gösterilmektedir. Bununla beraber Japonya’da ise hem mısır hem de dar tarlarında yoğun
olarak görülmektedir. Mısır ve darı için besin ve ışık açısından çok büyük bir tehdit olarak
görülmemesine rağmen sarılarak bitkiyi devirmesi çok hem ürün kaybına hem de hasatın daha
zor yapılmasına sebep olmaktadır (EPPO 2010). Tür sezon boyu çimlenir ve sezon boyu mısır
ve darı tarlalarının hasatını zorlaştırır. Japonya’da yapılan bazı çalışmalarda türün mısır ve darı
üzerinde ellelopatik etki gösterdiğini göstermiştir (Uraguchi et al. 2003).
Türün yerleştiği habitatta var olan doğal otsu, odunsu, çalı, yarı çalı ve ağaçlara tutunarak onları
ışıksız bırakması, hızlı şekilde büyüyerek oluşturduğu ağırlıkla sarıldığı bitkileri ezmesi veya
göçertmesi, hızlı şekilde büyüyerek diğer doğal bitkilerin çimlenmesine ve yeşermesine fırsat
vermemesi, tarla bitkilerine tutunarak verim kaybına neden olmaktadır. Ayrıca yayıldığı doğal
habitatlarda var olan aynı habitatı paylaşan nadir-endemik bitkinin yaşam alanlarını işgal etmesi
biyolojik çeşitliliğin devamı açısından risk oluşturmaktadır.
Türün yayılış gösterdiği alanda var olan türler üzerinde yukarıda açıklanan etki yollarından biri
veya birkaçı aracılığı ile baskı oluşturmaktadır. Bu baskının ortadan kaldırılması için öncelikle
İtdolanbacı’nın yayılışının ve popülasyonunun kontrol altına alınması ve habitatların doğal
seyrine kavuşturulması gerekmektedir.
Ekonomik Etkileri: Japonya’da her 10 m2 deki 15-20 birey mısır üretiminde %80, 20-50
bireyden oluşan bir popülasyon ise %90-98 verim kaybına sebep olduğu kaydedilmiştir
(Shimizu, 1999). Itdolanbacı Hindistan’ın mısır ve soya yetiştiriciliği yapılan Güneydoğu ve
merkezin doğu kısımlarında alanlarda problem oluşturan yaz bitkilerden biri olarak
kaydedilmiştir. Tür Amerika’da soya yetiştiriciliği yapılan alanda yedinci en büyük, mısır
yetiştiriciliği yapılan yerlerde altıncı en problem yaratan yabancı tür listesinde yer almaktadır.

İtdolanbacı Kuzey Amerika’da tütün, pamuk, fasulye ve sebzelere zarar veren polifag bir
böceğe (Heliothis virescens) konaklık yatığı tespit edildi. Bu zararlının erken ve kış
jenerasyonunu geçirmesine katkıda bulunur. Benzer bir durum Avrupa’da yayılış gösteren
Helicoverpa armigera zararlısı için de kaydedilmiştir. Recasens et al. (2007) 2004-2010 yılları
arasında Katalonya (İspanya)’daki eradikasyon maliyetinin 78,320 Avro olarak tahmin etmiştir.

Dünya’da İtdolanbacı ile Mücadele: İtdolanbacı bitkisinin tohumları büyüklük bakımından
mısır ve soya fasulyesi ile oldukça benzer olduğu için normal temizleme yoluyla ayıklanması
hemen hemen imkânsızdır. Bu nedenle üreticilerin her seferinde lisanslı tohumlar kullanması
bir çözüm yolu olabilir. Çit ve yol kenarları İtdolanbacı bitkisi tohumları için önemli
kaynaklardır. Bu nedenle bu alanlarda İtdolanbacı bitkisinin tutunmasını önleyecek tedbirler
mutlaka alınmalıdır.
Soya fasulyesi, mısır ve darı tarlalarında İtdolanbacı ile mücadelede iki tip kontrol yöntemi
önerilmektedir. Bunlardan birincisi İtdolanbacı ve diğer kültür bitkisi ekilmeden önce tarlanın
ilaçlanması, ikincisi ise ekin ürününden sonra ortaya çıkan İtdolanbacı bitkisi için tarlanın
ilaçlanması şeklindedir. Her iki yöntemin başarı şansı uygulamadan önce tarlanın bir genel
herbisit preparatı ile ilaçlanmasından sonra çok daha yüksek olmaktadır. Önerilen
yöntemlerden her ikisinde de esas etken bileşik olarak “atrazine” içeren ticari preparatlar
kullanılmaktadır. Atrazin ihtiva eden bu preparatlar makul düzeyde İtdolanbacı ile mücadeleye
imkân verirken üreticinin İtdolanbacı bitkisinin saldırgan özelliğini dikkate alması ve tek bir
bireyin dahi tarlada kalması durumunda başarı şansının düşeceği unutulmamalıdır. Atrazin
ihtiva eden ve tarla ekim öncesi uygulanan en yaygın preparatlar arasında Bicep II Magnum,
Breakfee ATZ, Bullet, Cinch ATZ, Degree Xtra, Expert, Fultime, Lexar, ve Lumax sayılabilir
(Van Driesche et al., 2002). Ekim sonrası uygulanabilen ticari prepatarlar arasında Marksman,
Shotgun, ve Steadfast ATZ sayılabilir. Ekim sonrası mücadele programında kullanılabilecek
diğer herbisitler arasında Glyphosate, Beacon, Equip, Ignite, 280, Marksman, Accent,
Buctril’de sayılabilir. Ekim sonrası uygulanabilen herbisitler İtdolanbacına karşı kullanılırken
tarlada başka yabancı bitkilerin olduğu unutulmamalıdır. Dolayısı ile preparata tüm yabancı
otları da düşünerek bir uygulamanın yapılması daha yararlı olacaktır. Doğal bitki örtüsüne zarar
veren yaygın istilacı yabancı türlere ve özellikle İtdolanbacı’na karşı sentetik herbisitlerin
yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak sentetik herbisitler bir taraftan istilacı-zararlı
bitkilerin popülasyonlarını istenen seviyeye çekerken diğer taraftan da doğal bitki örtüsüne ve
çevreye büyük zararlar vermektedir. Ayrıca kullanılan sentetik herbisitlere karşı istilacı yabancı

türlerin zaman içerisinde direnç geliştirdikleri göz önüne alındığında aslında mücadelenin çok
da başarılı olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu nedenle son yıllarda İYB türlerine karşı doğaya
dost bitkilerden elde edilen ürünlerin kullanımı ile ilgili araştırmalar artmıştır. Bu çalışmalar
incelendiğinde çok sayıda ürünün geliştirilmiş ve geliştirilmekte olduğu görülmektedir (Duke
et al, 1996). Bunlar arasında bialaphos, methoxyhygromycin ve pelargonic asid en bilinenleridir
Bunun yanında bitkilerden elde edilen geniş etki alanına sahip karanfil yağı, tarçın yağı gibi
uçucu yağlarında doğal herbisit olarak İYB türlerine karşı kullanılmaktadır (Tworkoski, 2002).
Bitkilerden (Drosophyllum lusitanicum (L.) Link, Plumbago auriculata Lam.) elde edilen
“plumbagin” adlı doğal ürünün proje konusunu oluşturan İtdolanbacı’na karşı başarılı şekilde
kullanılabildiği gösterilmiştir (Choi and Hwang, 2013).
Türkiye’de İtdolanbacı ile Mücadele: İstilacı bitkilerle mücadelede kullanılan yöntemlerin
yanında tarımsal alan dışında kalan atık alaların “yakılması”, bulaşmanın olduğu alanların
özellikle ışık geçirmeyecek şekilde toprak, siyah branda, malç vb. araçlar kullanılarak kalın bir
örtü ile örtülmesi/kapatılmasını alternatif mücadele yöntemi olarak kullanılabilir. Ayrıca
Terzioğlu v ark. (2014) tarafından önerilen “sıvı azot” yöntemide it dolambacı ile mücadelede
faydalı sonuçlar verbilir (Şekil 22). Türün bulunduğu yerde birden çok yıl canlı kalabilecek
kısımlara sahip olması, çok sayıda tohum üretebilmesi ve zarımsı kahverengi meyve kabuğunda
bulunan yoğun yapışkan tüylerle kaplı olması bitkinin kolayca bir erden başka bir yere
taşınmasına ve yayılmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle bulaştığı alanlarda/tarlalardan da
hasat edilen ürünler aracılığı ile kolayca taşınabilmektedir. Bu yolla yayılmasının önüne
geçebilmek için tedbirlerin alınması gerekir.

Şekil 22. Ekolojik bir yöntem olarak önerilmiş “Sıvı Azot” uygulaması
İtdolanbacı bitkisinin dünya da en çok bulaştığı tarım alanları başında mısır, darı ve soya
fasulyesi tarlaları gelmesine karşın, ülkemizde buna benzer bir seyir gözlemlenmemiştir.
Yapılan arazi çalışmaları sırasında türün en çok rastlandığı alanlar olarak yol kenarları, tarla
kenarları, artık ve atık malzeme bırakılan alanlar, döküntü topraklar olarak tespit edilmiştir.
Ancak bulaşmanın olduğu alanların temizlenmemesi veya daha fazla yayılmaya karşı gerekli
tedbirlerin alınmaması durumunda istila hızla tarım alanlarına doğru yayılma seyri
göstermektedir. Yerel halkın elinde farklı ekipmanlarla kullanılabilen “motorlu tırpanlar”
bulunmaktadır. Yaygın olarak Fındık bahçelerini temizlemede ve Çay bahçelerinde budamada
kullanılan bu makinelerin İtdolanbacı ile mücadelede özellikle otsu ve çalı türlerinin bulunduğu
habitat tiplerinde etkin olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. İtdolanbacı ile etkin
mücadelede fiziksel ve kimyasal mücadelenin birlikte uygulanması daha faydalı sonuçlar elde
etmede yardımcı olabilir. Ancak ülkemizde bu türün bulaştığı alanların önemli bir kısmı su
kaynaklarına, derelere ve tarlalara yakın olduğu için öncelikle fiziksel mücadelenin tercih
edilmesi önerilmektedir. Fiziksel mücadeleden yüksek başarı elde edilememesi durumunda
bulaşmanın olduğu alanlar yakılabilir veya yukarıda listelenen herbisitler kontrollü şekilde
kullanılabilir. Türe ait tohumlar en fazla 15 cm derinlikte çimlenebilmekte ancak en ideal
derinlik 1-5 cm arasındadır (Terzioğlu ve ark., 2014). Bu durum dikkate alınarak yapılacak
mücadelede başarı sansı yükselecektir. Yani alana serilecek ışık geçirmez malzemenin 20 cm
ve üzerinde bir kalınlıkta olması önerilmektedir. Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon (ve kısmen

Ordu) illerinde yapılan arazi çalışmaları sonucu bulaşmanın tespit edildiği 310 noktada aşağıda
verilen öncelik sırasına göre müdahale yapılması önerilmektedir (Terzioğlu ve ark., 2014):
ü Korunan alanlar,
ü Endemik, ender türlerin bulunduğu alanlar,
ü Fındık, çay ve kivi bahçeleri,
ü Bulaşmanın etkili olduğu büyük alanlar.
Türkiye’de türle mücadele kapsamında, Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DKMP Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlatılan, Ülkemizde ilk olma özelliğine sahip ve üç yıllık süreyi
kapsayan “İtdolanbacı (Sicyos angulatus L.) Tür Mücadele Eylem Planı (2015-2017)” adlı
çalışma (Terzioğlu ve ark., 2014) en önemli ve dikkat çekici çalışmadır (Şekil 23).

Şekil 23. İtdolanbacı’nın Türkiye’deki ekosistemlerden temizlenmesi kapsamında hazırlanan
tür mücadele eylem planı
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