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TANIMI VE BİYOLOJİSİ 

Japon hanımeli çok yıllık 9 m’ye kadar boylanabilen açık alanlarda örtücü, 
ormanlık alanlarda ise sarılıcı bir bitkidir. Genç gövdeler kırmızımsı kahverengi 
ve genellikle tüylüdür, yaşlı gövdeler ise yer yer  soyulmuş kahve renkli kabuklu 
ve içi boştur.  Genellikle gövde 1-5 cm çapındadır fakat yaşlı bitkilerde 10 cm’ye 
kadar ulaşabilir. Yıllık halkalar gövde içerisinde belirgindir (Webb ve ark., 1988; 
Williams ve Timmins,1997; Wagner ve ark., 1999). Bitki yoğun köklere sahiptir 
ve yatay olarak 2,5 m, derinlik olarak 15-100 cm’ye kadar uzanan bir kök 
sistemine sahiptir. Ovat ve oblong olan ana yapraklar genellikle 2,5-12 cm 
uzunlukta ve 1,5-6 cm genişliğindedir. Çiçeklere karşılık gelen yapraklar daha 
küçük olabilir. Yapraklar karşılıklı, basit, alt yaprak orta damar üzeri tüylü, üst 
yüzeyi parlak yeşil renkli, alt tarafı sarımsı yeşil renklidir. Bitki yaşına bağlı 
olarak yapraklar mavimsi yeşilden sarımsı yeşile kadar değişik renklerde olabilir. 
Japon hanımeli tropik ve subtropik bölgelerde her dem yeşil iken Kuzey Amerika 
gibi soğuk bölgelerde yaprağını döker (Leatherman, 1955; Miller, 1999; 
Schierenbeck, 2004).   

Çiçekler 2-3 cm uzunluğundadır. Çiçek sapı 0,5 - 2,5 cm uzunluğunda ve 
yoğun türlüdür. Brakteler ve kaliks lobları çok küçük ve uzun tüyleriyle kaplıdır. 
Korolla 2-4,5 cm uzunlukta, genellikle beyaz renklidir fakat çiçek tam açtığı 
zaman sarı renge dönüşür. Çıkıntılı alt çiçek dudağı iki loblu, üst dudak ise dört 
lobludur. Erkek organ ve dişi organ korolla içerisinde yaklaşık olarak aynı 
uzunluğa sahiptirler (Williams ve Timmins, 1997). 

Japon hanımeli genellikle bol meyve veren bir bitki olarak tanımlanır. 30 
cm’lik bir sürgünde yaklaşık olarak 27 adet çiçek bulunur ve bu çiçeklerin 
yaklaşık olarak %57’si meyve verebilir. 4-7 cm çapta olan küresel şeklindeki 
yapışık meyveler olgunlaşmadığı dönemde sert ve yeşil renklidir. Meyveler 
olgunlaştığında ise siyah rengi alır (Leatherman, 1955).  

Kahverengi siyah renkte olan tohumlar 2-3 mm uzunluğunda, ovate (yumurta 
şeklinde), düz, iç yüzeyi hafif çukurdur. Bir tohum yaklaşık olarak 3,8 mg 
ağırlığındadır. Bulunduğu iklim şartlarına bağlı olarak değişmekle beraber her 
meyvede 1-16 adet tohum bulunur (Schierenbeck, 2004).   

Japon hanımeli tohumları dormansiye sahiptir ve dormansinin kırılması için 
en az 60 gün boyunca  5- 8 ºC’ye maruz kalması gerekir. Hava sıcaklığının 10 
ºC’nin üzerine çıktığı ilkbahar aylarında çimlenme gerçekleşir. Bitki 3 cm 
uzunluğuna geldiğinde iki gerçek yaprakları görülür. Erken gelişme safhasında 
sürgünler köke göre nispeten daha fazla gelişme gösterir (Leatherman, 1955). 
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Şekil 1. Lonicera japonica’nın meyve ve sürgünleri (Resim: Ü. ASAV) 

Şekil 2. Lonicera japonica’nın tohumları (Resim: Ü. ASAV) 
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EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI 
Bitkinin hızlı gelişimi, fenotipik esnekliği, yaprak fenolojisi, gelişim şekli ve 

yapısı, vejatatif veya tohumla çoğalabilir olması, çok geniş bir polinatöre 
(tozlayıcı böcekler) sahip olması, her dem yeşil kalması vb. nedenlerden dolayı 
uzun süre aktif olması onu tüm habitatlarda istilacı bir bitki olmasını sağlar 
(Schierenbeck,1992; West ve ark., 2010). Faklı iklim koşullarına adapte olabilen 
hanımeli ormanlık alanlarda, çayır ve meralarda, karayolları ve demiryolları 
boyunca, çorak arazilerde, dere, kanal ve ırmak kenarları, tarla kenarları, terk 
edilmiş tarla ve bahçeleri kolaylıkla istila edebilmektedir. 

Japon hanımeli kireçli ve 4-7,9 aralığında pH’ya sahip toprakları tercih eder. 
Bitki toprak pH’ı 6’nın üzerinde olan alanlarda hızla gelişerek istilacı konumuna 
geçer. Drenajlı kumlu topraklardan ziyade kireçli nemli orman topraklarında 
daha iyi gelişir. Japon hanımeli ağır metaller ve sülfür dioksit kirliliğini tolere 
eden birkaç türden biridir (Caiazza ve Quinn, 1980). Yeni Zelanda’da volkanik, 
sedimental ve metamorfik kaya tiplerinden meydana gelen geniş habitatlara 
yayılmış durumdadır. Bitki iyi drenajlı ve kuraklığa eğilimli kumlu veya taşlı 
toprakları tercih etmese de bu alanlara da canlılığını devam ettirebilir (Williams 
ve Timmins,1997). 

Japon hanımeli Japonya, Kore ve Batı Çin’in yerel bitkisidir ve bu bölgeler 
yaygın olarak bulunur (Ohwi, 1965; Schweitzer ve Larson, 1999; Bravo, 2003). 
Yaklaşık olarak 60 yıl önce Leatherman (1955) bitkinin sadece 31- 38º Kuzey 
enlemlerinde bulunduğunu ve bu enlemlerle sınırlandığını bildirmiştir. Şimdi ise 
bu bitki 45º Kuzey ve 45º Güney enlemleri arasında bulunmaktadır ve özellikle 
tropik ve subtropik bölgelerde istilacı bir bitki olarak kabul edilmektedir 
(Schierenbeck, 2004). Nitekim 1800 yıllarda Çin’den süs bitkisi Kuzey 
Amerika’ya getirilen bitki şu anda en önemli istilacı bitkiler listesinde yer 
almaktadır (Esler, 1988; Webb ve ark., 1988). Bitki ABD’de Arkansas, 
Louisiana, Missouri ve Illinois başta olmak üzere 42 eyalete yayılmış bir istilacı 
yabancı ot olarak kabul edilmektedir (Hardt, 1986; Kartesz ve Meachum, 1999). 
Ayrıca Güney Amerika, İngiltere, Portekiz, Galler ve Korsika’yı da içine alan 
Avrupa’da, Güney ve Kuzey Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipin, Hawaii 
Adaları ve Pasifik Adalarının büyük bir kısmına dağılmış durumdadır. Afrika’daki 
Japon hanımelinin dağılımı ve istilacılığı ile ilgili pek fazla bir bilgi yoktur 
(Schierenbeck, 2004). 
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YAYILMA ŞEKLİ 
Bitkinin yeni bölgelere taşınması genel olarak insan eliyle olmaktadır. Japon 

hanımeli, sahip olduğu yaz boyunca açan güzel kokulu çiçekleri sayesinde 
dünyanın her tarafında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Örneğin daha önce 
bahsedildiği üzere Amerika’ya Çin’den süs bitkisi, karayolu peyzajı ve erozyon 
kontrolü yapmak için ithal etmiştir (Leatherman, 1955). Daha sonra bitki diğer 
alanlara hızlı bir şekilde yayılmış ve Kuzey Amerika’nın en önemli istilacı 
bitkilerinden biri haline gelmiştir.  

 İstilacı bitkinin lifli meyveleri %80-85 oranında meyve suyu içerir (Williams 
ve ark., 2000). Ayrıca meyveler %1,6 oranında yağ, %50,3 oranında 
karbonhidrat ve %10,42 oranında ham protein içerir (Suthers ve ark., 2000). 
Meyvelerin bu özelliklerin dolayı kuşlar ve küçük memeli hayvanlar Japon 
hanımeliyle beslenirken bitkinin yayılmasına da katkı vermektedirler. Ayrıca 
Kuzey Amerika’da yabani hindi, bıldırcın, alaycı kuş, serçe, nar bülbülü, mor 
ispinoz ve ardıç kuşu türlerinin bitkinin meyvelerini yediği ve uzak mesafelere 
taşındığı belirtilmiştir (Schierenbeck, 2004). Japon hanımelinin lokal olarak 
geniş alanlara yayılması ise rizomları ve yatık sürgünleri sayesinde olmaktadır. 
İstilacı bu türün yatık sürgünleri toprağa çok yakındır ve üzerlerinde çok sayıda 
kök nodları bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Japon hanımeli bir alanda 
koloni oluşturduğunda hızlı bir şekilde vejatatif olarak yayılır (Larson, 2000). 

ZARARI VE KONTROLÜ 
Oluşturduğu Zararlar: Japon hanımeli özellikle ormanlık alanlar, orman içi 

açık alanlar, çayır ve meralarda, karayolları ve demiryolları boyunca, çorak 
arazilerde, tarla kenarları, dere, kanal ve ırmak kenarlarında sorun olan bir 
bitkidir.  

Sarılıcı bir gövdeye sahip olan Japon hanımeli bitkisi ağaç ve çalılara 
sarılarak onları baskı altında tutar. Örneğin Hawaii’de tehlike altındaki türler 
içerisinde bulunan ve endemik bir tür olan Dubautia latifolia (A. Gray) Keck’nın 
popülasyonunu önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir (Starr ve ark., 2003). İstilacı 
bu tür yerel bitki türleriyle hem ışık hem de toprak altı kaynakları için rekabete 
girer. Bitki küçük ağaç ve çalılara sarılarak onların güneş ışığından 
faydalanmasını engeller ve böylece onların gelişmesini zayıflatır (McLenmore, 
1981). Bu şekilde hakim tür konumuna geçerek bulunduğu ekolojik bölgenin 
florasını değiştirebilir (Williams ve ark., 2001). 

Japon hanımeli aynı zamanda kültür bitkilerinde zararlı olan Heliothis 
virescens (F.) ve Helicoverpa zea (Boddie)’nın ara konukçusudur (Pair, 1994). 

352



  Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu              L. japonica 
Kuzey Karolayna’da iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae Koch) tarla 
kenarlarındaki Japon hanımeli bitkisini kışı geçirmek için ara konukçu olarak 
kullanır. İlkbaharda tekrar mısır ve fıstığa geçer (Margolies and Kennedy 1985). 
Bitki aynı zamanda virüs taşıyan beyaz seniğin kaynağı olarak bilinir. Avrupa’ya 
bogoma virüslerini taşıyan beyaz sineğin Japon hanımeli bitkisiyle giriş yaptığı 
bilinmektedir (Briddon, 2001). 

Kontrolü: Japon hanımeli ile başarılı bir şekilde mücadele etmek için kontrol 
yöntemlerinin bitkinin aktif büyüme sezonunda yapılması gerekir. Bitki farklı 
ekolojik koşullara iyi uyum sağlayabildiği için bitkinin bulunduğu habitatın 
durumuna göre uygun bitki koruma uygulamalarının yapılması gerekir. Elle 
yolma yöntemi küçük alanlar ve yeni çıkan bitkiler için başarılı bir çözüm yolu 
olsa da geniş alanlarda ve yaşlı bitkilerde uygulanması zordur. Biçme yöntemi 
ile istilacı bu türün mücadelesi önerilmez çünkü biçme yeni çıkışların 
hızlanmasını sağlar (Stransky, 1984). Japon hanımelinin kimyasal 
mücadelesinde glyphosate tercih edilen bir kimyasaldır çünkü sonbaharda 
yapraklarını döken ağaçlar bu herbisitten etkilenmez. Sonbaharda uygulanacak 
glyphosate başarılı bir şekilde bitkiyi kontrol altına alabilir (Williams ve 
Timmins,1997). Her ne kadar japon hanımelinin kontrolünde kimyasal mücadele 
önerilse de herbisitin hedef olmayan bitkilere temas etmesi, çevreyi kirletmesi, 

Şekil 3. Yol kenarında bulunan Lonicera japonica bitkileri (Resim: 
www.imapinvasives.org) 
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yaban hayata zarar vermesi, hava, su ve toprakta kalıntı bırakması gibi 
nedenlerden dolayı kimyasal mücadeleden kaçınmak gerekir. 

Japon hanımeli iradesinde biyolojik mücadele diğer mücadele yöntemlerine 
göre bazı avantajlara sahiptir. Diğer mücadele yöntemlerinin uygulanamadığı 
özellikle su kaynaklarına yakın alanlar ve sık ormanlık alanlarda kolaylıkla 
uygulanabilir. Japon hanımelinin yoğun olarak bulunduğu Amerika, Çin ve Yeni 
Zelanda gibi ülkelerde bitkinin biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek biyolojik 
kontrol ajanı saptanmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Phenacoccus 
perillustris (Homoptera: Pseudococcidae), Prociphilus trinus  (Homoptera: 
Pemphigidae), Costelytra zealandica (Coleoptera: Scarabaeidae), Philaenus 
spumarius (Homoptera: Cercopidae) ve Scolypopa australis (Homoptera: 
Ricaniidae) böcek türleri ile Pseudocercospora lonicerae, Colletotrichum 
gloeosporioides, Gyoerffiella rotula, Microsphaera penicillata ve Herpobasidium 
deformans gibi bazı fungal etmenlerin japon hanımeli bitkisinin doğal 
düşmanları olabileceği belirtilmiştir (O’Mara ve Hudgins, 2001; Waipara ve ark., 
2007). Ancak başarı ile kullanılabilecek bir biyolojik kontrol ajanı henüz 
saptanamamıştır. 

  
ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER 

Japon hanımeli gibi İstilacı bitkilerin birçoğu istilacılık potansiyelleri dikkate 
alınmadan veya değerlendirilmeden peyzaj amacıyla kendi ana vatanlarından 
farklı habitatlara taşınmaktadır. İstilacı yabancı bitkilerin %80’i peyzaj amacıyla 
ithal edilmektedir (Brunel ve ark., 2010). Peyzaj amacıyla getirilen istilacı bitkiler 
gerekli önlemler alınmadığı takdirde çok hızlı bir şekilde diğer habitatlarda da 
kendilerine yer bulabilirler. Yeni Zelanda’da koruma alanlarındaki istilacı 
bitkilerin %70’inin süs bitkisi olarak getirildiği, %12’sinin tarım, bahçecilik ve 
orman amaçlı getirildiği, %11’inin ise dikkatsizlik sonucu getirilmiş olduğu 
tahmin edilmektedir (Rahman ve ark., 2011).  İstilacı bir tür olan Japon 
hanımelinin ülkemize ne zaman getirildiği bilinmese de Doğu Karadeniz 
bölgesinde orman alanlarına bulunduğu tespit edilmiştir (Terzioğlu ve ark., 
2012). Japon hanımeli yerel türlerden farklı fenolojiye sahiptir. Yapraklanmaları 
doğal türlerden daha erken olup, daha geç faaliyetten kesilir. Yani, vejetasyon 
süresi daha uzundur. Bu da, ekolojik toleransının yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Zamanlamadaki bu farklılık istilacı türün topraktaki besin 
maddelerini erkenden almalarına neden olur ve bu sayede kıt olan bitki besin 
kaynakları için daha avantajlı duruma geçer. Dolayısıyla Japon hanımeli 
özellikle ülkemiz biyolojik çeşitliliği için önemli bir risk konumundadır. Bitki başta  
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endemik türlerimiz olmak üzere bulunduğu alandaki hassas türleri doğal florayı 
baskı altına alarak tamamen ortamdan kaldırabilir.  
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