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Özet
Halyomorpha halys (Kahverengi kokarca) (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) Türkiye için yeni
istilacı bir tür olmasına rağmen, kısa bir sürede Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hızla yayılma imkanı
bulmuştur. Yayılış gösterdiği diğer ülkelerin en önemli zararlısı konumunda olan bu türün, ülkemizde ise
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mısır, fasulye, fındık ve kivi bitkilerinde yoğun olarak beslendiği
gözlemlenmiştir. H. halys’ın mücadelesinde henüz tam bir entegre mücadele stratejisi
oluşturulmamıştır. Bu kapsamda en çok kullanılan yöntem kimyasal mücadele olmasına rağmen,
biyolojik, biyoteknik mücadeleler konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada da feromon
ve ışık tuzaklarının etkinliği araştırılmaya çalışılmıştır. İçerilerinde PHEROCON® feromonu bulunan
tuzaklar ve ışık tuzakları, 2019 yılının Nisan-Ekim aylarında asılı olarak kalmış ve her hafta düzenli olarak
kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucu bir ışık tuzağına 30.12 (0-85), feromon tuzağına ise
24.72 (1-69) H. halys’ın erginlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı süre boyunca (27
hafta) bir feromon tuzağına toplam 618, bir ışık tuzağına da 753 adet H. halys ergini düşmüştür. Işık
tuzaklarına ve feromon tuzaklarına düşen böcek sayıları karşılaştırıldığında, erken dönemde her iki
tuzağa da düşen böcek sayısının birbirlerine yakın olduğu saptanırken, orta dönemde ışık tuzaklarında,
geç dönemde ise feromon tuzaklarında yakalanan böcek sayılarını daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlara göre, H. halys’a karşı yürütülecek mücadelede, ışık ve feromon tuzaklarının birlikte
kullanılmaları, zararlı popülasyonunu azaltacağı kanısına varılmıştır.
Abstract
Halyomorpha halys (Brown marmorated stink bug) Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) although
there is a new invasive species for Turkey in the short time it has rapidly spread in the Eastern Black
Sea Region. The economic harm of this species is the most important pest of other countries. H.halys
has been observed that it feeds heavily on corn, bean, hazelnut and kiwi plants. In the fight of H.halys,
a complete integrated control strategy (IPM) has not been developed yet. Although the most
commonly used chemical control in this context, studies continues on biological and biotechnical
control. In this study, the effectiveness of pheromones and light traps were tried to be investigated.
The light traps and pheromone traps with PHEROCON® pheromones remained suspended in AprilOctober 2019 and were regularly checked every week. As a result of the controls, it was determined
that adults of 30.12 (0-85) in one light trap and 24.72 (1-69) in pheromone trap of H. halys. During the
study period (27 weeks), a total of 618 H. halys adolescents fell to a pheromone trap and 753
adolescents to a light trap. According to these results, it was concluded that the use of light and
pheromone traps together would decrease the harmful population in the control against H.halys.

GİRİŞ
İstilacı türler gerek ekosistemi gerekse biyo-çeşitliliği
olumsuz olarak etkileyerek, önemli derecede ekonomik
kayıplara neden olabilmektedirler (Pysek ve Richardson
2010, Simberloff ve ark. 2013). İstilacı türler, geldikleri
yeni ülkelerde doğal düşmanlarının bulunmayışı, daha
önceki yaşadığı ekosistemde beslendiği konukçulara ilave
olarak alternatif ve daha cazip yeni konukçular bulmaları
ve ayrıca, uygun iklim koşullarından dolayı kısa zamanda
adapte olarak, epidemik boyuta ulaşabilmektedir
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(Pimentel ve ark. 2000). İstilacı türlerden biri olan
Halyomorpha halys (Kahverengi kokarca) (Stål 1855)
(Hemiptera: Pentatomidae)’ın ana vatanı Doğu Asya (Çin,
Japonya, Tayvan, Kore)’dır ve 1998 yılından sonra
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Asya ve
Avrupa’da yüzlerde ülkeye yayılmıştır (Rider 2006,
Mityushev 2016, Gapon 2016, Simov 2016, Faundez ve
Rider 2014). H.halys, hızlı bir yayılma kabiliyetine sahip
istilacı ve oldukça da zararlı bir böcek türüdür (Wiman ve
ark. 2015). Türkiye’deki varlığı 2017 yılında İstanbul’da
(Çerçi ve Koçak 2017) ve Artvin’de (Göktürk ve ark. 2018)
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tespit edilen H.halys, 2020 yılına gelindiğinde Kemalpaşa,
Hopa, Arhavi (Artvin), Fındıklı, Ardeşen (Rize) ilçelerinde
yoğun olmak üzere Trabzon, Giresun ve Ordu illerine
kadar yayıldığı tespit edilmiştir (Göktürk ve Tozlu 2019).
Türkiye’de “Kahverengi kokarca” isminden başka
“Kahverengi pis kokulu böcek” olarak da isimlendirilen bu
zararlı pentatomid türünün erginleri, koyu kahverengi
renkte ve 12-17 mm uzunluğunda, antenleri kısmen soluk
beyaz renkli, 4. ve 5. segmentleri hariç diğerleri siyah,
bacakları kırmızımsı-sarı renklidir. Yumurtalar yaklaşık 1.6
mm uzunluğunda ve 1.3 mm çapında, elips şeklinde ve
açık yeşildir. Beş nimf dönemi geçirirler. Nimflerin
ilerleyen dönemlerinde pronotumları üzerinde dikenlerin
bulunması ve koyu kırmızı gözlere sahip olması en
karakteristik özellikleridir (Hoebeke ve Carter 2003).
H. halys, sıcaklık ve fotoperiyuma bağlı olarak yılda 1-5 döl
verebilse de (Niva ve Takeda 2003, Lee 2015), Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin ilinde yılda çoğunlukla 1,
bazen de sahil kısımlarında 2 döl vermektedir. Sıcaklığa
bağlı olarak; 1. döl zamanı Nisan ayının 2. Yarısı, 2. döl
zamanı ise Ağustos ayında olmaktadır. Dişiler yılda bir kaç
kez çiftleşmekte ve ömürleri boyunca yumurta bırakmaya
devam ettiklerinden yumurtlama süresi aylarca
sürebilmektedir. Kışı ergin olarak kuytu alanlar, eski
binalar, çatı araları, ahırlar, ağaç kovukları gibi uygun
yerlerde geçiren bireyler Nisan ayının ikinci yarısında
kışlama alanlarını terk ederek, 20-30’lu gruplar halinde
(toplam 100-220 yumurta) yumurtalarını bırakmaktadır.
Yumurtalardan 4-5 günde çıkan ilk dönem nimfler, beş
nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olmaktadır.
Erginlerin en yoğun görüldüğü dönem Ağustos ayı olup,
sıcaklığa bağlı olarak Eylül sonundan itibaren kışlaklara
çekilmeye başlamaktadır (Göktürk ve ark. 2018, Göktürk
ve Tozlu 2019).
H. halys, polifag olarak beslenen bir tür olup, çok fazla
sayıda değişik bahçe ve süs bitkilerinde zaman zaman
ekonomik derece zararlara yol açabilmektedir. En önemli
konukçuları arasında ahududu, akçaağaç, armut, ateş
dikeni, bakla, bezelye, biber, böğürtlen, ceviz, dut, elma,
erik, fasulye, fındık, hanımeli, leylak, kayısı, üzüm, kiraz,
kivi, mısır, söğüt, şeftali, turunçgiller, Trabzon hurması,
soya fasulyesi, şeker pancarı, kelebek çalısı ve birçok
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yabancı ot türü yer almaktadır (Bernon 2004, Kiritani
2007, Hamilton 2009, Leskey ve ark. 2012b, Lee ve ark.
2013, Göktürk ve Tozlu 2019).
H. halys’ın ergin ve nimfleri konukçu bitkilerin öz suyunu
emerek zararlı olmaktadır.
Meyve ile beslenmesi
sonucunda meyvede yara izleri, çukurlar, şekilsizlikler ve
renk değişimleri meydana gelmekte, böceğin beslenme
esnasında salgıladığı salgılar meyvede acılaşma ve
taşlaşmaya neden olabilmektedir (Hamilton 2009, Leskey
ve ark. 2012a,b, Costi ve ark. 2017, Rice ve ark. 2014,
Scheihing ve ark. 2016). Bu zararlı tür, Amerika Birleşik
Devletleri, Avrupa ve Gürcistan’da meyve ve sebzelere
verdiği zarar sonucu milyonlarca dolarlık ekonomik kayba
neden olmuştur (Bernon 2004, Leskey ve ark. 2012a,
Murvanidze ve ark. 2018). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
kısa bir süre olmasına rağmen Artvin ilindeki kivi
alanlarında yaptığı zararı hissedilir hale gelmiştir ve her an
salgın yapma riskini de taşımaktadır.
H. halys’ın mücadelesinde yaygın olarak kimyasallar
kullanılmaktadır (Leskey ve ark. 2012a, 2014). Kimyasal
ilaçların yararlı eklembacaklılar ve tozlaşmayı
gerçekleştiren eklembacaklılar üzerinde olumsuz
etkilerinin bulunması, H. halys'ın belirli bir müddet sonra
bunlara direnç geliştirmesi alternatif mücadele
yöntemleri arayışını zorunlu kılmıştır (Holtz ve Kamminga
2010). Biyolojik mücadele kapsamında Telenomus podisi,
Trissolcus sp. ve T.halyomorphae (Hymenoptera:
Scelionidae)’nin, H. halys'ı parazitlediği belirlense de
popülasyon seviyeleri üzerinde çok az etkiye sahip olduğu
belirtilmektedir (Haye ve ark. 2015). H. halys’ın
popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi ve kitlesel
yakalanmasında kullanılan bir diğer yöntem de feromon
tuzaklarıdır (Adachi ve ark. 2007, Weber ve ark. 2014,
Khrimian ve ark. 2014). Rice ve ark. (2017), arazide
yaptıkları çalışmaların sonucunda hem yüksek hem de
düşük yoğunluklu populasyonlarda H. halys aktivitesini
tespit etmek için ışık ve feromon tuzakların
kullanılabileceğini belirtmektedirler. Nielsen ve ark.
(2013) pentatomidlerin siyah ışık tuzağına yakalandığını
ve bu tuzakların iyi bir izleme aracı olabileceğini
bildirmektedirler. Son yıllarda, tuzak tasarımları, renkler,
feromon preparatları, yayılma stratejileri ve yakalama
mekanizmaları başta olmak üzere, H. halys'ı izlemek için
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çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Leskey ve ark. 2015, Weber
ve ark. 2017). Bu çalışmalara dayanarak, oluklu plastikten
yapılmış siyah piramit tuzağı standart tuzak haline gelmiş
ve agregasyon feromonu (metil (2E, 4E, 6Z) -dekatrienoat
(MDT) ile kombinasyonu) mücadele ve izlemede
kullanılabileceği belirtilmiştir (Weber ve ark. 2014, Leskey
ve ark. 2015). Feromon tuzakları ile H. halys’ın biyolojisi
tespit edilerek mücadele takvimi oluşturulabilmektedir
(Short ve ark. 2017).

Böceğin biyolojisi dikkate alınarak, tuzaklar, arazide
güney-güneydoğu yönünde Nisan aynının son haftasında
yerleştirilmiş ve Kasım ayına kadar kontrol edilmiştir.
Feromon tuzakları 1.5-2 metre yükseklikteki kivi
ağaçlarının tellerine asılmıştır. Işık tuzakları ise feromon
tuzakları arasına yerleştirilmiştir. Işık tuzakları akşam saat
21:00-06:00 arası faal duruma getirilmiştir. Çalışma alanı
seçilirken en yakın ışık kaynağına en az 50 m mesafede
olan alanlar seçilmiştir. Asılan tuzaklar 7-8 gün arayla
kontrol edilmiş, tuzaklara düşen böcek sayıları dikkatlice
not edilmiştir. Feromon tuzaklarının feromon preparatları
4 haftada bir yenisiyle değiştirilmiştir. Elde edilen verilerin
karşılaştırılmasında Bağımsız İki Örnek t-Testi
kullanılmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 tarihinde Samsun,
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin 49
ilçesinde H. halys’a karşı feromon tuzakları asılarak,
survey çalışması yürütülmüş ve bölgedeki yayılışı
belirlenmeye çalışılmıştır (Ak ve ark. 2019). Türkiye için
henüz yeni bir tür olmasına rağmen yayılış ve zararını hızla
gerçekleştiren bu türe karşı ışık ve feromon tuzaklarının
etkinliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu
çalışmada, H. halys erginlerinin feromon ve ışık
tuzaklarına düşme oranları araştırılmıştır.

BULGULAR
Işık tuzağına yakalanan H. halys erginlerinin ortalaması
30.12 (0-85) olarak saptanırken, feromon tuzağına
yakalanan erginlerin ortalaması 24.72 (1-69) olarak tespit
edilmiştir (Şekil 1). Tuzakların asılmasını müteakip yapılan
kontroller sonucunda her hafta belli oranda böceğin ışık
tuzağına düştüğü görülmüştür. Tüm sezon boyunca (27
hafta) yapılan kontrollerde bir feromon tuzağına 618, bir
ışık tuzağına ise 753 adet H. halys ergininin düştüğü
gözlemlenmiştir. Vejetasyon boyunca toplam yakalanan
H. halys ergin miktarı feromon tuzaklarında 2472, ışık
tuzaklarında ise 3012 olarak tespit edilmiştir. Yapılan
istatistiksel analizler sonucunda dönemsel olarak ışık
tuzaklarına yakalanan birey sayısı ile feromon tuzaklarına
yakalanan birey sayısı arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (Çizelge 1) (Bağımsız İki Örnek t-Testi;
p<0.05).

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın ana materyalini, Artvin ili, Arhavi ilçesinde
tarım ve orman alanlarında zarar oluşturan H. halys’ın
ergin bireyleri oluşturmaktadır. Çalışma, 2019 yılında
Arhavi bölgesindeki kivi bahçesinde yapılmıştır. Arazi
çalışmaları,
erginlerin
toplanmasına
yönelik
çalışmalardan oluşmaktadır. Böceklerin toplanmasında
içlerinde PHEROCON® feromonu, feromon tuzakları olarak
4 adet 10 litrelik plastik su bidonları ve 4 adet ışık tuzağı
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ışık tuzakları, SAHRA
Çevre Sağlığı Ve Ormancılık A.Ş. tarafından sağlanmıştır.
90
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70
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60
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Şekil 1. Feromon ve Işık tuzaklarına düşen böceklerin haftalık kontrol sayıları
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Nisan sonundan itibaren çalışma alanından alınan veriler
incelendiğinde, ışık ve feromon tuzaklarına düşen böcek
miktarları birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Yakalanan birey sayısı Haziran ayının 2. haftasından sonra
artış göstermiş; Temmuz ayında en yüksek orana
ulaşmıştır. Eylül ayından başlayan düşüş Ekim ayının son
haftası son bulmuştur (Şekil 1).
Çizelge 1. Feromon ve Işık tuzaklarına düşen böceklerin t-testine göre
karşılaştırılması
Tuzak Tipi

Aritmetik ortalaması

Feromon Tuzağı

618

Işık Tuzağı

753

T değeri

P değeri

19.222

0.0011

Işık tuzaklarına hedef olmayan bazı diğer böcek türleri de
düşmüştür. Feromon tuzaklarında ise hedef dışı türlere
rastlanılmamıştır. Yağmurlu haftalarda hem feromon hem
de ışık tuzaklarına düşen H. halys sayısında azalma olduğu
saptanmıştır.
Işık tuzaklarında ve feromon tuzaklarında yakalanan
böcek sayıları karşılaştırıldığında, erken dönemde her iki
tuzağa da düşen böcek miktarları birbirine yakınken, orta
dönemde ışık tuzaklarının, geç dönemde ise feromon
tuzaklarının yakalama oranları daha fazla olmuştur.
Değerlendirilen verilerden Nisan-Haziran döneminde ışık
tuzaklarına ve feromon tuzaklarına yakalanan birey sayısı
birbirine yakın iken, Haziran-Ağustos döneminde ışık
tuzağına, Eylül-Kasım döneminde de feromon tuzaklarına
düşen ergin sayılarının artış gösterdikleri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
İstilacı ve egzotik böcek türlerinin tarımsal üretimde
oluşturdukları kayıplar oldukça fazladır. Hatta bu kayıplar,
ekolojik şartlara ve uygulanan tarım sistemlerine göre
zaman zaman artmakta ve ciddi boyutlara
ulaşabilmektedir. Türkiye’de 2017 yılından beri görülen H.
halys, özelikle Doğu Karadeniz sahil şeridini tehdit
etmektedir. 2019 yılı itibari ile böceğin Giresun-Espiye’ye
kadar yayıldığının gerçekleştiği dikkate alındığından
önümüzdeki yıllarda Samsun’a kadar yayılış göstereceği
tahmin edilmektedir. Yoğun olarak Artvin (Kemalpaşa,
Hopa, Arhavi) ve Rize (Fındıklı, Ardeşen)’de bulunsa da
diğer illerde de ileride popülasyon artışı yapması
muhtemeldir. H. halys’ın ana konukçuları arasında yer
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alan fındığın bölgenin ekonomisinde çok önemli bir yere
sahip olması ve ciddi gelir getiren bir ürün olması, ileride
oluşabilecek tehlikenin boyutunu arttırmaktadır. Özellikle
Giresun fındığının ince kabuklu olması H. halys’ın zarar
oranını daha da arttıracaktır.
Geniş spektrumlu insektisitlerin sıkça kullanılması H. halys
yönetimi için ana araç olmaya devam etmektedir (Leskey
ve ark. 2012b, Lee ve ark. 2013, Blaauw ve ark. 2014).
Oysa bu zararlı türe karşı tek bir mücadele yöntemi ile
karşı koymak çok zordur. Bundan dolayı entegre
mücadele stratejisi geliştirilerek, mücadele edilmelidir.
Zararlının yayılış gösterdiği alanlar çay bahçeleri ile bitişik
kivi alanları olduğundan bu alanlarda kimyasal mücadele
yapılması yasaktır. Bu zararlı istilacı böcek türüne karşı
oluşturulacak mücadele takviminde kimyasal, mekanik,
biyoteknik mücadeleye ilaveten ışık tuzaklarının da
kullanılması mücadeleye katkı sağlayacaktır.
H. halys’ın mücadelesine yönelik yapılan bu çalışmada
asılan ışık ve feromon tuzaklarıyla belli oranlarda ergin
yakalanmıştır. Nielsen ve Hamilton (2013) feromon ve ışık
tuzaklarına yönelik yaptıkları çalışmada, feromon
tuzaklarının aksine ışık tuzaklarının her iki cinsiyeti de aynı
oranda yakaladıklarını ifade etmişlerdir. Leskey ve ark.
(2015) yaptıkları feromon denemelerinde bir feromon
tuzağına haftada maksimum 57 H. halys erginin
düştüğünü belirtmektedirler. Yapılan bu çalışmada ise
feromon tuzağına en fazla 69 H. halys ergini düşmüştür.
Weber ve ark. (2014)’nında tespit ettiği gibi erken
dönemde feromon tuzaklarının yakalama oranları düşük
olmasına rağmen populasyon yoğunluğunun fazla olduğu
Ağustos ayında yakalama maksimum düzeye ulaşmıştır.
Sonbaharda feromon tuzaklarının yakalama oranı da ışık
tuzaklarından fazla olmuştur. Bunun nedeninin sıcaklık
olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü ışık tuzaklarının
yoğun yakalama gösterdiği geceler çoğunlukla sıcak ve
yağışın olmadığı geceler olmuştur. Nilsen ve ark.
(2013)’nın da tespit ettikleri gibi ışık tuzaklarına düşme
erken dönemde populasyon yoğunluğu az iken de
olmaktadır.
Işık tuzaklarının etki alanı feromon tuzaklarından fazladır.
Ancak ışık tuzakları sadece gece çekicidir. Gece sıcaklık
dereceleri 15 °C’nin altında olduğunda H. halys erginleri
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uçmayacaktır (Lee ve Leskey 2015). Rice ve ark. (2017) ışık
tuzakları ile yaptıkları çalışmada geç dönemlerde
tuzaklara düşen ergin sayısında önemli derece azalma
olduğunu, feromon tuzaklarına ise geç dönemde daha
fazla birey düştüğünü belirtmektedirler. Feromon
tuzakları, sezon sonunda türlerin izlenmesinde ve
yakalanmasında daha etkilidir. Yapılan bu çalışmada da
geç dönemde ışık tuzaklarının yakalama oranı düşmüştür.
Işık tuzakları ve feromon tuzakları kombine bir şekilde
kullanılırsa etki oranının artacağı kanısı hakim olmuştur.
Tuzakların alana asılış zamanı da önem arz etmektedir.
Tuzaklar alana ergin dönemi başlamadan bir hafta önce
asılması durumunda erginlerin yumurta koymadan önce
yakalayabilmek mümkün olacaktır ve ergin dişilerin
yumurta
koymalarının
engellenmesiyle
de
popülasyonunun bu şekilde düşürülmesi sağlanacak,
zararları da azaltılmış olunacaktır. Ancak, doğal denge ve
biyo-çeşitlilik açısından popülasyonunun tamamen
ortadan kaldırılması da istenmeyen bir durumdur.
Işık tuzakları olsun feromon tuzakları olsun H. halys’a karşı
yapılacak mücadele çalışmalarında bireysel olduğunda
etkili olmaz. Bundan dolayı mücadele çalışmaları
mümkünse geniş alanda yapılmalıdır. Sadece küçük bir
alandan toplanan erginlerle populasyon seviyesinin
düşürülmesi mümkün görülmemektedir.
Amerika Birleşik Devletlerinde feromon tuzaklarına bir
hafta içerisinde düşen böcek miktarına göre bölge için risk
durumu belirlenmiştir. Tuzaklara 10 ve daha fazla H. halys
ergini düşmesi durumunda yüksek riskli, 5-10 adet H.
halys ergini düşmesi durumunda orta riskli, 0-2 adet
düşmesi
durumunda
düşük
riskli
olarak
nitelendirilmektedir. Çalışma alanında tuzaklara ortalama
0-85 adet ergin düştüğü dikkate alındığında böceğin
populasyon durumu açısından bölgenin riskli olduğu
söylenebilir.
Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de H. halys'ın
kontrolünde ışık tuzaklarının etkisini belirlemeye yönelik
yapılan ilk çalışmadır. Çalışmada elde edilen veriler, H.
halys’a karşı alınacak önlemlere ve gelecekteki
çalışmalara destek olacaktır.
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