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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Türkiye coğrafyası, iklimin uygunluğu ve zengin bitki örtüsü varlığı ile arıcılık için
son derece elveriĢlidir. Bu topraklar üzerinde yaĢayan insanlar binlerce yıldan beri yaygın bir
Ģekilde arıcılıkla uğraĢmıĢlardır. Arıcılık küçük sermaye ve az masrafla toprağa bağımlı
olmaksızın yapılabilen, kısa sürede gelir getirebilen, çiftçilerin gelir düzeylerini artıran
sosyo-ekonomik önemi olan tarımsal bir faaliyettir.
Arıcılık; özellikle narenciye, elma, badem gibi bahçe; ayçiçeği, pamuk, tütün gibi
endüstri bitkileri; yonca, kolza, korunga, üçgül gibi yem bitkileri yetiĢtiriciliğinin yapıldığı
tarım alanlarında geniĢ mera ve otlaklarda yapılabilir. Ayrıca okaliptüs, ıhlamur, kestane gibi
nektarlı ağaç türleri ile kızılçam, ladin gibi salgı balı veren ağaçları ihtiva eden orman
alanlarında püren ve kocayemiĢ gibi çalı ve makiliklerde ve orman gülünde olmak üzere
deniz yüzeyinden binlerce metre yükseklikteki yaylalarda yapılabildiğinden dünya üzerinde
en fazla yayılmıĢ bir üretim koludur.
Arıcılık yapmak isteyen kiĢi her Ģeyden önce bu iĢi yapmaya istekli ve kararlı
olmalıdır. Arıcılık yapabilmek için arı ailesini tanımak, arıların davranıĢlarını, arıcılık
yapılacak bölgede aranan özellikleri ve arıcılıkta kullanılan araç gereci bilmek gerekir.
Arıcılık yapılacak en iyi bölgeyi ve yeri seçebilmek, arıcılık malzemelerini ve arı
kolonilerini hastalıksız olarak ve en uygun fiyata temin edebilmek standart ölçülere uygun
olarak kovanları ve çerçeveleri hazırlayabilmek arıcılık faaliyeti öncesinde önemlidir.
Bu modül, arıcılığa hazırlık için gerekli olan temel bilgi ve becerileri içermektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1



ÖĞRENME KAZANIMI

Arı ırklarını, bu ırklara ait özellikleri, arı ailesinin görevlerini ve arıların davranıĢlarını
açıklayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bölgenizdeki arıcılık iĢletmeleriyle görüĢerek ve kaynak kitaplardan ve internet
ortamından yararlanarak arıcılık yapabilmek için gerekli hazırlıkları araĢtırınız.



Arıcılar birliğinden bölgenize uyumlu arı ırkları hakkında bilgi alınız. Arı
kolonileri ve arıcılık malzemelerinin nasıl temin edilebileceğini öğreniniz.



Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek pano hazırlayınız.

1. ARI AĠLESĠ
Arılar, koloni adı verilen topluluklar halinde yaĢayan sosyal böceklerdir. Diğer sosyal
hayvanlarda olduğu gibi bal arılarında da koloniyi oluĢturan bireyler değil koloninin kendisi
iĢlevsel bir birimdir.


Bal arılarının sistematikteki yeri

Âlem
ġube
Sınıf
Takım
Üst Familya
Familya
Alt Familya
Cins
Tür

Animalia
Arthropoda
Insecta
Hymenoptera
Apoidea
Apidae
Apinae
Apis
Apis mellifera

Hayvanlar Âlemi
Eklem Bacaklılar
Böcekler (BaĢ, Toraks, Abdomen)
Zar Kanatlılar
Arılar
Bal Arıları ve Bombus Arıları, Orkide Arıları
Süreklilik Gösteren Sosyal Koloniler
Kovan Arısı
Bal Arısı

Tablo 1.1: Bal arılarının taksonomik sınıflandırması

1.1. Arıcılığın Önemi
Türkiye, farklı iklim ve doğa koĢulları, arazi yapısı, çok zengin bitki örtüsü ve bal arısı
popülâsyonlarındaki genetik çeĢitliliği ile çok büyük arıcılık potansiyeline sahiptir. Arıcılık,
doğal dengeyi koruyan, tarımsal üretimin devamlılığını ve verimliliğini sağlayan çok önemli
bir sektördür.
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ÇeĢitli bölgelerimizde kır, ova, yayla ve meralarda ballı bitkiler farklı tarihlerde çiçek
açarak bol ve kaliteli nektar salgılar. Doğal meraların dıĢında geniĢ alanlarda turunçgil,
badem ve diğer türlerden oluĢan meyve bahçeleri, ayçiçeği, pamuk ve anason gibi endüstri
bitkileri; yonca ve korunga gibi yem bitkileri tarımı yapılan alanlarda arıcılığın geliĢmesine
ve bal üretimine olumlu katkı sağlar. Kekik, yonca, yabani korunga, yabani fiğ, süpürge otu
ve diğer bazı çalılar; çam, meĢe ve köknar gibi salgı balına kaynak oluĢturan ağaçlarla
ıhlamur, akçaağaç ve kestane gibi orman ağaçları da önemli nektar kaynaklarımızdır.
Kırsal kesimde yaĢamını sürdüren topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerin gelir
düzeyini yükseltmesi, az masraf ve iĢ gücü ile yapılabilmesi, kolay ve zevkli bir uğraĢı
olması, arılardan elde edilen balın değerli bir besin maddesi ve Ģifa kaynağı olarak
kullanılması, bozulmadan uzun süre saklanabilmesi aynı zamanda kolayca pazarlanabilmesi
arıcılığa olan ilgiyi artırmıĢtır. Bir çiftlik sahibi, tarımsal faaliyetler ile birlikte arıcılıkta
yaparsa hem arının gelirinden hem de tarımsal üretim artıĢından fayda sağlar. Tarımsal
ilaçlamalara dikkat edildiği takdirde tarım faaliyetleri ile arıcılık uyum içinde yürütülebilir.
Arıların tozlanmayı sağlayıcı etkileri (polinasyon) ile bitkisel üretime olan katkısından
sağlanan gelir, bal, balmumu, arı sütü, polen, ana arı ve oğul gibi arı ürünlerinin parasal
değerinden daha fazladır. Yani arıcılık faaliyetleri, bitkilerde tozlaĢmayı sağlayarak bitkisel
üretimin nitelik ve niceliğinin artmasına son derece önemli katkıda bulunur. Öyle ki
tozlaĢma olmadığı zaman bitkisel üretimde %30 gibi bir düĢüĢ olabilmektedir.
Arılar ile çiçekli bitkiler arasında doğal ve organik bir bağ vardır. Bitkilerin büyük
çoğunluğu kendilerine kısırdır. Kendine kısır olan çiçekler kendi polenleri ile döllenemez.
Bu bitkilerin tohum bağlayabilmek ve nesillerini devam ettirebilmesi için yabancı
döllenmeye ihtiyaçları vardır. Çiçekler arıları kendilerine çekebilmek için fazla miktarda
polen ve aromalı nektar salgılar. Nektar ve polen toplamak amacıyla çiçekten çiçeğe uçan
arılar vücutlarındaki tüylere yapıĢan polenleri çiçekten çiçeğe taĢıyarak onların döllenmesini
sağlar. Bu nedenle arıların beslenebilmek için çiçeklere, çiçeklerin ise döllenebilmek ve
nesillerini devam ettirebilmek için arılara ihtiyaçları vardır.
Arılar çiçeklerden topladıkları poleni protein kaynağı olarak kullanırken nektarı
değerli bir besin maddesi olan bala dönüĢtürür. Bizler arıların bu çalıĢmaları sonucunda hem
bitkisel üretim hem de bal üretimi yapmanın zevkini yaĢarız.
Polen, propolis, bal mumu, arı zehri ve arı sütü gibi ürünler, bal dıĢında arıcılığın son
derece değerli ürünleri arasında yer almaktadır. Bu ürünler baĢta ilaç, kozmetik olmak üzere
önemli bazı sektörlerin vazgeçilmez hammaddeleridir.

1.2. Arıların Anatomik Yapısı
Bal arılarının vücudu iskelet görevi de gören kitin tabakası ile örtülüdür. Arının
vücudu yoğun bir kıl örtüsüyle kaplıdır ve bu kıllar yumuĢak bir yapıdadır. Vücut; baĢ,
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göğüs (thorax) ve karın (abdomen) olmak üzere üç ana kısımdan oluĢur. Arı vücudunun
önünde baĢ yer alır.

Resim 1.1: Bal arısı

BaĢ; karmaĢık yapıda antenler, gözler ve ağız parçalarından meydana gelir. BaĢ,
vücudun ikinci kısmı olan ve orta bölümde yer alan göğse ince oynak bir boyunla bağlıdır.
Bacaklar ve kanatlar göğse eklemlidir. Vücudun arka bölümünü oluĢturan karın (abdomen)
sindirim ve üreme organlarını ve arı iğnesini içerir.

1.2.1. BaĢ
Arılarda baĢ önden bakıldığında bir üçgeni andırır. BaĢ kısmında gözler, duyargalar
(antenler) ve beslenme organları (ağız parçaları) bulunur.

Resim 1.2: Arının baĢ kısmının önden görünüĢü

Gözler bir çift birleĢik göz ile üç basit gözden oluĢur. Arılarda baĢın yanlarında iki
birleĢik göz ile baĢın üst kısmında üç basit göz olmak üzere toplam beĢ adet göz bulunur.
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Resim 1.3: Arılarda göz yapıları

Oseliler, baĢın üst ve orta kısmında bulunan basit gözlerdir. Oseliler, ıĢığın
yoğunluğunu, dalga boyunu ve süresini kaydeder. Karanlık çökerken oseliler karanlığın
yaklaĢtığını algılayarak arının kovana dönüĢünü sağlayan sinyaller üretir. Basit gözlerin her
biri binlerce küçük üniteden oluĢur. BileĢik göz ana arıda 3.000, iĢçi arıda 4.000 ve erkek
arıda 8.000’den fazla gözün birleĢmesinden meydana gelmiĢtir. Gözün her bir ünitesi bakılan
cismin küçük bir kısmını görür ve bu görüntüler birleĢtirilerek cismin görüntüsü tamamlanır.
Duyargalar bir çift olarak baĢın ön orta kısmında bulunur. Arıların koku ve tat alma,
dokunma, sıcaklık, rüzgâr hızı ve yönünü algılama organı olarak görev yapar. Oldukça
kuvvetli kaslar yardımıyla her yöne hareket etme kabiliyetine sahiptir. Duyargaların içinde
bulunan sinir uçları sayesinde duyularına ek olarak rüzgâr hızını ve hava sıcaklığını
algılayabilir. Arıların duyargaları o kadar hassastır ki duyargalar 2 km mesafeden balın
kokusunu alır.

Resim 1.4: Arının baĢ kısmı

Arıların ağız yapısı; üst dudak, üst çene, alt çene ve alt dudak olmak üzere dört
kısımdan oluĢur. Arılar yalayıcı ve emici ağız tipine sahiptir. ĠĢçi arılar üst çenelerini polen
toplanmada, bir maddeyi veya cismi tutup kavramada ve mum iĢleme iĢleminde kullanır.
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Alt çene ve alt dudak birlikte uzanarak hortum Ģeklindeki probozisi oluĢturur.
Probozis ve bunun uzantısındaki dil, çiçekten bal özü (nektar) ve sıvı gıdaların alınmasını
sağlar. Dil uzunluğu arı ırkına göre değiĢmekle birlikte 6-7 mm arasındadır. Arının dili
gerektiğinde uzayıp kısalabilme özelliğine sahiptir. Beslenme sonunda probozis kıvrılıp
baĢın arka kısmına katlandığında dil eski hâline göre oldukça kısa görünür.
BaĢ, iç yapı itibariyle önemli salgıların yapıldığı kısımdır. Sadece iĢçi arılarda bulunan
ve arı sütü(royal jelly) salgılayan bezler baĢın iki yanında bulunur. Bu bezlerden çıkan
kanallar ağız düzlüğüne açılır. Arı sütü ağız düzlüğünden sarkan kanadımsı kısımdan aĢağı
doğru inerek probozisin zemininde yer alan gıda kanalında birikir. Diğer ergin arılar arı
sütünü dillerini buraya sokarak alabilirler. Arı, ürettiği sütü çenelerinin arasından larvaları
beslemek amacıyla boĢaltabilir. ĠĢçi arıların yutak üstü salgı bezleri genç yaĢta arı sütü, daha
ileri yaĢlarda baldaki sakkarozu parçalayan enzimler salgılar. Çenede bulunan bezler ana
arıda ana arı feromonunu, iĢçi arılarda ise alarm feromonunu salgılar.

1.2.2. Göğüs
Arılarda göğüs dört segmentten (parça, bölüm) meydana gelir. Göğüste bulunan üç
segmentin her birinde bir çift olmak üzere üç çift bacak ve iki çift kanat bulunur. Bu nedenle
göğüs arının hareket merkezidir.
Bacakların arının hareket etmesini sağlaması yanında baĢka görevleri de vardır. Arı,
öndeki bir çift bacağı baĢ ve antenlerin temizliğini yapmada kullanır. Orta bacaklar daha
ziyade dayanmayı ve tutunmayı sağlar. Aynı zamanda polenin göğüsten ve ön bacaklardan
arka bacaklara aktarılmasını ve polen sepetine doldurulmasını sağlar. Üzerindeki sert tüyler
nedeniyle bunlara “fırça” da denilmektedir. Arka bacaklar üzerinde bulunan polen sepetçiği
polenin kovana taĢınması görevini görmektedir.
Bal arıları iki çift kanata sahiptir. Kanatlar çok ince iki zardan yapılmıĢ olup
kitinleĢmiĢ damarlarla desteklenmiĢtir. Ön kanatlar arka kanatlardan daha geniĢ ve daha
damarlı olmakla birlikte uçuĢta ikisi birlikte çalıĢmaktadır. Kanatlar uçmanın dıĢında uçuĢu
yönlendirmeyi de sağlar. Arılar kanatlarını kullanarak havada belirli bir noktada sabit
kalabilmekte, uçuĢ yönlerini değiĢtirebilmekte ve ani olarak çeĢitli yönlere dönüĢ yapabilir.

1.2.3. Karın (Abdomen)
Arıların karın kısmında mide, bağırsak ve üreme organları gibi iç organlarla balmumu
bezleri ve iğne bulunur. Bal arısı larvasında 10 adet abdominal segment bulunur. Fakat
birinci abdominal segment göğüsle birleĢir ve ergin arıda 9 segment bulunur. Son karın
segmentleri de iç içe girerler böylece iĢçi ve ana arıda 6 segment varmıĢ gibi görünür. 8.,
9.,10. segmentler küçülerek 7. segment içerisine gizlenmiĢtir.
ĠĢçi arılar 4, 5, 6 ve 7. ön plakalarında mum salgı bezlerine sahiptir. Bu segmentlerin
her birisinde sağlı-sollu bir çift mum salgı bezi (balmumu aynası) bulunmaktadır. ĠĢçi arılar,
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hayatının balmumu yapma döneminde kalınlaĢarak mum salgılama yeteneğini kazanırlar.
Mum sıvı olarak aynalar üzerine salgılanıp mum ceplerinde katılaĢarak küçük pulcuklar
hâlini alır. Arılar zincirleme birbirine tutunarak özel hareketlerle balmumu sızdırır. Ayaklar
yardımıyla ağza götürülen balmumu pulcukları orada yumuĢatılarak yoğrulur ve petek
gözlerinin yapımında kullanılır. Mum örme dönemini tamamlayan iĢçi arılarda mum salgı
bezleri dejenere olur ve birer sıra hücre tabakasına dönüĢür.
ĠĢçi arıların 7. abdominal segmentinin iç yüzeyinde ve sırt plakasının ön kenarına
yakın kısmında büyük hücrelerden oluĢan koku bezi (nasanof bezi) bulunur.
ĠĢçi ve ana arıda abdomenin sonunda iğne bulunur. Ġğne, iğne odacığından çıkan ince,
sivri uçlu bir savunma organıdır. ĠĢçi arıların iğnesi geriye çentiklidir. Bu yüzden iĢçi arılar
birisini sokmak üzere iğnesini batırdığında geri çekemez. Çentikler testere ağzını andıran
çıkıntılar Ģeklinde olup bu çıkıntıların sivri uçları iğnenin batıĢ yönünün tersine yöneliktir.
Bu nedenle arılar kendi hayatını tehlikede görmediği sürece insanı sokmaz.

1.3. Arı Kolonisini OluĢturan Bireyler ve Görevleri
Bir arı kolonisinde bir ana arı, 20.000-80.000 adet iĢçi arı ve sayıları mevsime göre
değiĢmek üzere birkaç bin adet erkek arı bulunur. Bal arıları yaĢama bir yumurta olarak
baĢlar. Ana arının petek gözlerine yumurtladığı döllenmiĢ yumurtalardan iĢçi arılarla ana
arılar, dölsüz yumurtalardan ise erkek arılar meydana gelir. Bir arının yaĢamında yumurta,
larva, pupa ve ergin olmak üzere 4 farklı geliĢme dönemi vardır. Petek gözü içinde geçen
dönem (kuluçka süresi); ana arıda 16, iĢçi arılarda 21, erkek arılarda da 24 gün sürer.

Resim 1.5: Arının yaĢam evreleri
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Devreler

Ana Arı

ĠĢçi Arı

Erkek Arı

Yumurta

3,0

3,0

3,0

Larva

5,5

6,0

6,5

Pupa

7,5

12,0

14,5

Toplam

16 Gün

21 Gün

24 Gün

Tablo 1.2: Bal arılarında geliĢme devreleri (Kuluçka süreleri)

1.3.1. Ana Arı
Normal koĢullar altında her arı ailesinde sadece bir adet ana arı bulunur. Görevi,
yumurtlayarak yeni nesillerin meydana gelmesini ve koloninin sürekliliğini sağlamaktır. Ana
arının vücut yapısı ince ve uzun, rengi diğer bireylere göre daha açık ve parlaktır. Özellikle
kolonide yavru yetiĢtirme aktivitesinin yüksek olduğu dönemlerde karnı çok uzundur.
Ana arı, genellikle kendisini çevreleyen, temizliği ve beslenmesiyle ilgilenen bir grup
iĢçi arı arasında görülür. YaĢamı süresince sadece çiftleĢme amacıyla ya da koloninin oğul
vermesi durumunda kovan dıĢına çıkar. Kendi kendine beslenemez. Beslenmesi, bakıcı iĢçi
arıların ağzına arı sütü vermeleri Ģeklinde olur. Ana arı iĢçi arıya göre daha uzun ve daha az
çentiği bulunan iğneye sahiptir. Bu nedenle iğnesini batırıp çıkararak defalarca kullanabilir.
Ana arı, iğnesini rakip ana arılara karĢı kullanır.

Resim 1.6: Ana arı

Ana arı; ana arı memesi veya ana arı yüksüğü denilen özel bir göz içerisinde geliĢir.
Ana arılar geliĢmelerini 16 günde tamamlar. Ergin hale geldikten 8-10 gün sonra cinsi
olgunluğa eriĢir ve çiftleĢme uçuĢuna çıkar. GüneĢli, sıcak ve rüzgârsız bir günde ve öğleden
sonra çiftleĢme uçuĢuna çıkarak havada erkek arılarla çiftleĢir. Havada uçarken kendini takip
eden 8-10 erkek arı ile çiftleĢir. DeğiĢik nedenlerden dolayı yeterli sayıda erkek arıyla
çiftleĢemeyen ana arı daha sonraki günlerde 2-3 defa daha çiftleĢme uçuĢuna çıkabilir.
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Erkek arıların spermaları spermateka adı verilen sperma kesesinde depolanır. Doğal
olarak çiftleĢen bir ana arının spermateka’sında 5-6 milyon spermatozoa bulunur.
ÇiftleĢmesini tamamlayan ana arı kovanına döner ve 2-3 gün sonra yumurtlamaya baĢlar.
Yumurtlamaya baĢlayan bir ana arı ön ayakları ile petek gözlerinin çapını ölçer ve iĢçi arı
gözlerine döllenmiĢ, erkek arı gözlerine döllenmemiĢ yumurta yumurtlar. Genç ve çalıĢkan
bir ana arı bir günde 1500-2000 yumurta yumurtlayabilir ki bu yumurtaların ağırlığı kendi
ağırlığına eĢittir. DöllenmiĢ yumurtalardan iĢçi arılar, döllenmemiĢ yumurtalardan ise erkek
arılar oluĢur.
Ana arı salgıladığı feromonla iĢçi arıları etrafına çeker, kolonide birliği ve düzeni
sağlar. Feromon kokusunu algılayan iĢçi arılar kolonideki iĢleri düzenle yürütürler. Aynı
zamanda bu feromonlar iĢçi arıların yumurtalıklarının geliĢmesini ve kolonide yeni bir ana
arı yetiĢtirmelerini önler.
Herhangi bir nedenle ana arısız kalan ve ana arı yetiĢtirme olanağı bulunmayan bir
kolonide iĢçi arılardan bazılarının yumurtalıkları geliĢerek yalancı ana arı meydana gelir.
Yalancı ana arılar sadece dölsüz yumurta yumurtlayabileceklerinden koloni zamanla erkek
arılarla dolar ve söner.

Resim 1.7: Yumurtlayan ana arı ve yumurtaları

Ana arının ortalama yaĢam süresi 3-5 yıl olmakla beraber 7 yıla kadar çıkabilir. Ancak
artan yaĢ ile birlikte giderek daha az yumurtlar ve daha fazla oranda dölsüz yumurta bırakır.
Bu nedenle teknik arıcılıkta genç, sağlıklı ve verimli ana arılarla çalıĢmak esas olduğundan
kolonilerin ana arıları her 1-2 yılda bir değiĢtirilir.
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1.3.2. ĠĢçi Arılar
ĠĢçi arılar da döllenmiĢ yumurtalardan oluĢurlar ve geliĢmelerini 21 günde
tamamlarlar. Koloninin gücüne ve mevsime bağlı olarak kolonideki iĢçi arı sayısı kıĢ
aylarında 10.000-20.000 arasında değiĢirken ilkbaharda sayıları giderek artar ve yaz
aylarında 60.000-80.000 adet olabilir. Kolonilerin gücü, sahip oldukları iĢçi arı varlığı ile
belirlenir. BaĢta bal üretimi olmak üzere diğer tüm arı ürünleri üretimi, ekonomik olarak
ancak güçlü kolonilerle yapılabilir. Güçlü bir koloni için kolonide genç ve kaliteli bir ana
arının bulunması zorunludur.
Normal koĢullarda yumurtlama hariç kolonideki bütün iĢler olağanüstü bir iĢbirliği
içinde iĢçi arılar tarafından yapılır. ĠĢçi arılar kolonide kovan temizliği, arı sütü ve balmumu
salgılama, petek örme, yavru bakımı, kovanın havalandırılması, ana arının bakım ve
beslenmesi, kovan bekçiliği, kovana nektar, polen, propolis, su taĢıma ve balın
olgunlaĢmasını sağlama gibi görevleri yürütür.

Resim 1.8: ĠĢçi arılar

Ömürleri kısa olan iĢçi arılar, ağır bir çalıĢma temposu ve yıpranma nedeniyle
ilkbaharla sonbahar arasındaki dönemde 40 gün kadar yaĢarken kıĢlayan iĢçi arılar daha uzun
süre yaĢar. Kuluçka süresini tamamlayıp petek gözünden çıkan iĢçi arıların görevi hemen
baĢlar. Ancak farklı görevler farklı yaĢlarda yapılır. ĠĢçi arının yaĢı, görevin yerine
getirilmesinde belirleyici olan en önemli faktördür.
YaĢa göre yapılan ve kovan içi hizmet olarak adlandırılan bu görevler aĢağıdaki gibi
sıralanabilir.
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YaĢ Grupları

Yaptıkları ĠĢler

0-3 günlük

Kendisini ve çıktığı petek gözlerini temizler. Yavrulu gözler
üzerinde dolaĢarak uygun sıcaklığın oluĢmasını sağlar.

3-6 günlük

YaĢlı (3-6 günlük) larvaları bal ve polenle besler.

6-12 günlük

Arı sütü salgılar, genç (0-3 günlük) larvaları arı sütü ile besler.

12-18 günlük

Balmumu salgılar, petek örer.

18-21 günlük

Bekçilik yapar. Kovanı temizler, balı olgunlaĢtırır, çevreyi tanıma
uçuĢlarına çıkar.

21< ölene kadar

Kovana nektar, polen, propolis ve su taĢırlar.

Tablo 1.3: ĠĢçi arıların yaĢ gruplarına göre yaptıkları iĢler

Ġlk 20 gününü kovan içinde, kovan içi hizmetlerle tamamlayan ve 21 günlük olan iĢçi
arılar artık kovan dıĢı hizmetler için hazırdır. Ömürlerinin geri kalan kısmını kovan dıĢında
ve arazide çalıĢarak kovana nektar, polen, propolis ve su taĢır. Kovan dıĢı görevleri yapan bu
arılara tarlacı arılar denir.

Resim 1.9: Bal mumu üreterek petek ören iĢçi arılar
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Resim 1.10: ĠĢçi arıların çalıĢması

Resim 1.11: Havalandırma yapan iĢçi arılar

1.3.2.1. Polen Toplama
Polen çiçek tozudur. Arıların ekmeği olup kendisi yer, yavrularına yedirir ve fazlasını
da depolar. Arılar beslenme ve özellikle yavru büyütmek için mutlaka polene ihtiyaç duyar.
Polen; protein, yağ, vitamin ve mineral madde kaynağıdır. Polen olmadan koloni kuluçka
faaliyetini sürdüremez ve iĢçi arılar arı sütü salgılayamaz.

13

Resim 1.12: Polen toplayan iĢçi arı

ĠĢçi arı, çiçekleri dolaĢtıktan sonra vücudu üzerindeki poleni orta bacağındaki tüyler
vasıtasıyla arka bacaklarında bulunan polen sepetine aktararak kovana getirir ve petek
gözüne bırakır. Kovan içi hizmeti gören genç iĢçi arılar, poleni göz içine çenesi ve baĢı ile
yerleĢtirir ve dili ile de nemlendirir.

Resim 1.13: Topladıkları polenleri kovana getiren iĢçi arılar

Bir polen yükü olan iki polen kümesini yapabilmek için 50-100 çiçeğin, bir petek
gözünün polenle dolması için 1500 yonca çiçeğinin ziyaret edilmesi gerekir.
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Resim 1.14: Polen doldurulmuĢ petek

ĠĢçi arının arka bacağında taĢıdığı bir polen kümesinin ağırlığı 12-25 mg arasında
değiĢir. Koloniye polen getiren arı, polen kaynağının yerini ve kovana olan uzaklığını petek
üzerinde "ARI DANSI" denilen özel bir dans yaparak diğer arılara tarif eder.
1.3.2.2. Nektar Toplama
Arıların bal yapmak üzere çiçeklerden topladıkları Ģekerli sıvıya nektar (bal özü)
denir. Arı, bir çiçekte nektar olup olmadığını diliyle belirler. Ayrıca nektarın kokusunu da
algılayarak nektar olup olmadığını anlar. Arı, nektarı bulduğu anda hızla kursağına (bal
midesi) çeker, kursağını dolduruncaya kadar çiçekleri dolaĢır.

Resim 1.15: Nektar toplayan iĢçi arı

Arı, küçük çiçeklerden 1000-1500 çiçek ziyaret ederek kursağını doldururken bazen
büyük çiçeklerden 100 ziyaretle kursağını doldurabilir. Nektar taĢıyan bir arının günlük sefer
sayısı ortalama 8-10'dur. Bu sayı 24'e kadar çıkabilir. Arının bir seferde taĢıyabildiği nektar
miktarı 30-50 mg'dır. Koloniye nektar getiren arı polen toplamada olduğu gibi petek
üzerinde dans ederek nektar kaynağının yerini ve kovana olan uzaklığını kendisini izleyen
diğer arılara tarif eder. Getirdiği nektardan bir miktar kendisini izleyen arılara vererek
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taĢıdığı nektarın Ģeker konsantrasyonu (yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Arılar Ģeker
yoğunluğu yüksek olan nektarları tercih eder.
Nektar taĢıyan arı, kovan içerisine girdiği zaman nektarı kovan içinde görevli arılara
aktarır. Nektarı alan evci arılar bunu ağızlarında yoğurur, bir miktar suyunu uçurur, bala
çevirir ve bal gözlerine doldurur. Petek gözüne doldurulan baldaki fazla su uçurularak bal
olgunlaĢtırılır. OlgunlaĢmıĢ balla dolu gözler arılar tarafından sırlanarak kapatılır.
SırlanmamıĢ ve olgunlaĢmamıĢ ballar petek ele alındığında veya çevrildiğinde damlalar
halinde dökülür. Arıcılar özellikle nektarın bol olduğu dönemlerde kovanları kontrol ederken
dikkatli olmalıdır. Balın çok üretildiğini ve kısa zamanda kovandan alınması gerektiğini
düĢünen arıcılar, henüz olgunlaĢmamıĢ balı hasat edebilir. Suyu uçmamıĢ yani
olgunlaĢmamıĢ balın muhafazası ve pazarlanması güçtür.
Nektarın bala dönüĢümü için hem fiziksel hem de kimyasal değiĢime ihtiyaç vardır.
Fiziksel değiĢim su oranının azaltılması, kimyasal değiĢim ise nektarda bulunan sakkarozun
enzimlerle glikoz ve früktoza indirgenmesidir.
1.3.2.3. Propolis Toplama
Reçineli bir madde olan propolise "eğin mumu" da denir. Propolis, bitkilerin filiz ve
tomurcuklarında oluĢur. Propolis toplayan arılar, propolis kaynağını çenesi ile ısırır, ön
bacakları yardımıyla koparır ve polen sepetine atarak kovana getirir. Kovan içindeki diğer
arılar propolisi çekerek küçük parçalar halinde alıp istedikleri yerlere yapıĢtırır. Arılar
propolisi, kovan çatlak ve patlaklarının kapatılmasında, kovanın dezenfekte edilmesinde ve
kovana giren ve dıĢarı atılamayan herhangi bir canlının propolisle kapatılarak kokuĢmasının
önlenmesinde kullanır.

Resim 1.16: Izgara üzerinde propolis

Sarı, gri, kahverengi ve kırmızı renkte olabilir. Sıcak havalarda eriyerek yapıĢkan bir
hal alarak kovana, çerçevelere, aletlere ve arıcının eline bulaĢır, çalıĢmayı güçleĢtirir.
Temizlemek için alkol ve kolonya kullanılabilir. Alkolde kısmen, eter ve kloroformda
tamamen erir. Kovan ve çerçeveler temizlenirken balmumu ile karıĢtırılmamalıdır.
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Propolis, kıĢa hazırlık amacıyla özellikle sonbaharda toplanır. Arılar propolisi taĢımak
için polen sepetlerini kullanırlar. YapıĢkan bir madde olması nedeniyle toplanması ve
boĢaltılması oldukça zordur. Arı propolisi depo etmez, ihtiyaç duydukça toplar.
1.3.2.4. Su TaĢıma
YaĢayan tüm organizmaların suya ihtiyaç duymaları gibi arılar da suya ihtiyaç duyar.
Arılar suyu, yavru büyütmede, kovan içini serinletmede ve nemlendirmede kullanır. Suyu
kovana taĢıyan arılar, kovana geldiklerinde getirdikleri suyu diğer arılara aktarır. Sadece bir
arıya aktarabileceği gibi 18 arıya kadar dağıttığı da görülmüĢtür. Su kaynağının yeri, su
taĢıyan iĢçi arılarca nasanof feromonu ile iĢaretlenerek diğer arılar tarafından daha kolay
bulması sağlanır.
Su, sıcak ve kurak havalarda polen ve nektar gibi depolanır. Su depolama iĢi peteğin
üst kısmına, bal mumu ile yapılan küçük bölmelere olur. Su taĢıyan arılar bir günde ortalama
olarak 50 sefer yaparlar. Kovana taĢınan su miktarı ortalama 25 mg olup 50 mg'a kadar
çıkabilir. Dolayısıyla bir arı bir günde 1250 mg su taĢıyabilir.

1.3.3. Erkek Arılar
Erkek arılar koloninin iri ve tombul bireyleridir. Çevre koĢullarına ve koloninin
gücüne bağlı olarak kolonilerde nisan-mayıs aylarından itibaren erkek arılar görülebilir.
Erkek arılar en çok oğul mevsiminde görülür. Erkek arılar, ana arıya göre daha kısa boylu,
iĢçi arılardan ve ana arıdan daha geniĢ ve iri yapıdadır. Erkek arılar çok kısa bir dile sahiptir.
Bu nedenle çiçeklerden nektar alamaz ve iğneleri olmadığı için kendilerini koruyamazlar.

Resim 1.17: Erkek arı

Kolonideki erkek arı miktarı sezona ve kolonideki koĢullara bağlı olup oğul
mevsiminde 500-2.000 arasındadır. Koloniler, ilkbahar ve yaz baĢlarında erkek arı
yetiĢtirmeye baĢlar. Geç sonbaharda ve kıĢ aylarında normal koĢullarda kolonilerde erkek arı
bulunmaz.

17

Son derece obur olan erkek arıların baĢlıca görevi çiftleĢme uçuĢuna çıkan genç ana
arılarla çiftleĢmektir. Erkek arılar döllenmemiĢ yumurtalardan oluĢur ve geliĢmelerini 24
günde tamamlar. Erkek arılar 14 günde cinsi olgunluğa ulaĢır. Havanın açık ve rüzgârsız
olduğu günlerde öğleden sonra çiftleĢme uçuĢuna çıkar ve havada uçarken ana arı ile
çiftleĢir. Ana arı ile çiftleĢen erkek arılar çiftleĢtikten hemen sonra ölür. ÇiftleĢemeyen erkek
arılar ise tekrar eski kovanlarına döner. Ortalama yaĢam süresi 55-60 gündür.
ĠĢçi arılar, ergin erkek arıları koloniden atmak veya erkek arı yumurta ve larvalarını
tahrip etmek suretiyle kovandaki erkek arı sayısını düzenler. Erkek arı yumurtalarının
yarısının ergin arı olarak geliĢmesine fırsat verilir.
Erkek arılar, genellikle 5-7 günlük olunca uçarlar. Erkek arılarda en yoğun uçuĢ
aktivitesi günün en ılık saatleri olan saat 14-16 arasında olup genellikle sıcaklık 18-20 °C'nin
üzerine çıkmadıkça uçmazlar. UçuĢ amacı; çevreyi tanıma, dıĢkılama veya çiftleĢme olabilir.
Günde ortalama uçuĢ sayısı 2-4 olup bu sayı 17'ye kadar çıkabilir. UçuĢa çıkmadıkları zaman
kovanda ballı çerçeveler üzerinde durur ve beslenirler. Erkek arılar nektar ve polen
toplayamadığı, kovan içerisinde diğer iĢleri yapamadığı ve hazır balı tükettiği için
sonbaharda çiftleĢme mevsimi sonunda iĢçi arılarca kovan dıĢına atılarak ölüme terk edilir.

1.4. Arı DavranıĢları
Arı kolonisi çok sıkı bir sosyal düzen içinde yaĢar. Bütün arılar iç güdüsel olarak bu
düzeni bilir ve hayatını bu kurallara uygun olarak devam ettirir. Kovanda her arının görevi
kesinlikle bellidir. Arılar bu görevlerin dıĢına çıkamaz.
Arı kolonisi açık alanda yaĢama düzenine sahip değildir. Ġnsanlar tarafından yapılmıĢ
kovanlarda ya da doğal ortamlarda bulunan oyuk ve kovuklarda yaĢar. Arı kolonisinin yuva
içindeki yaĢam alanı ise peteklerdir. Arı, gerek doğal ortamda gerekse kovan içinde
muhakkak kendisine petek yapar. Balmumundan örülen petek gözleri, hem besin deposu
hem de ana arının yumurtalarını bıraktığı bir yavrulama alanıdır. Bütün dünyadaki bal arıları
petek gözlerini aynı Ģekilde yapar.
Bir kovanda ana arının yaĢlandığı durumlar dıĢında 2 ana arı birden olmaz. Olması
hâlinde sonu ölümle biten bir kavga baĢlar. Ana arı verimsizleĢtiğinde yeni ana arı doğup
çiftleĢip sağlıklı bir Ģekilde döllenmiĢ yumurta bırakıncaya kadar yaĢlı ananın yaĢamasına
izin verilir.
BaĢka bir canlıyı sokan iĢçi arının sonu ölüm olsa da kovanı korumak için sokma
olayını gerçekleĢtirmekten çekinmez. Bal toplama mevsiminde bir iĢçi arının ömrü yaklaĢık
42 gündür. Yani hiçbir iĢçi arı topladığı balı kıĢın kendisi yiyemez.
Arılar kendi kovanlarının yerini mükemmel bir Ģekilde tespit eder. Eski yerinden
uzakta ve daha önce hiç gitmedikleri bir yere getirildiklerinde kovandan çıkan arılar hemen
uçup gitmezler. Kovanın yerini tespit ve tanımak için kovanın önünde ve üzerinde çok yavaĢ
uçarlar. Özellikle kovanın önünü ve uçuĢ deliğini belirlemek amacıyla kovanın önünde uzun
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süre dolaĢır hatta havada sabit kalarak uçarlar. Daha sonra çevreyi tanımak ve geri dönüĢü
sağlamak için gittikleri yerin adeta fotoğrafını çekerler. Kovanın yerini bulmada kovanın ve
kendi ana arısının kokusu önemli rol oynar.
Bütün arı kolonilerinin birbirinden ayrılan kokuları vardır. Arılar kendi kovanlarına
girmek isteyen yabancı arıları bu kokudan tanır ve giriĢ yapmalarına izin vermezler. Araziye
nektar ve polen aramaya çıkan kılavuz arılar geri döndükten sonra kovanın üstünde kendine
özgü dansa benzer hareketlerle kaynağın yönünü ve yerini anlatırlar. Her arı nektarını aldığı
çiçeğin üzerine kokudan bir iĢaret bırakır ve artık o çiçeğe baĢka bir arı uğramaz.
Arılar oğul olarak çıktıktan sonra yeni kovanlarının yerini tespit ihtiyacı duyarlar.
Kovanda yaklaĢık 21 gün görev yaptıktan sonra kovan dıĢı göreve ilk defa çıkan genç arılar
keĢif uçuĢu yapar. Bu olayı ifade etmek için arıcılar kovan yavru uçuruyor tabirini kullanır.

1.4.1. Bal Arılarında HaberleĢme
Bal arıları toplumsal hayat yaĢayan hayvanlardır. Toplumsal varlığın vazgeçilmez
temel ihtiyacı da etkili bir haberleĢmedir. Arıların birbirlerine bilgi aktarımı amacıyla
kullandıkları yöntemler; koku yayma, arı dansı, dokunma ve ses çıkarmadır. Kovana gelen
yabancı bir arıyı kokusundan tanırlar. Buldukları nektar kaynaklarının yerini ve uzaklığını
dans ederek gösterirler. Arı hangi çiçekten polen getirdiğini antenleriyle dokunarak tespit
eder. Ana arı sesiyle propaganda yaparak taraftarlarını toplar ve oğul çıkarır.
1.4.1.1. Feromonlar
Arılarda koku algılama duyusu son derece geliĢmiĢtir. Kovan içerisindeki sosyal
düzen arıların bu düzeni sağlayan feromonları algılamaları ile sağlanır. Tarlacı arıların
nektarı alınan çiçeklere uğramaması, kovan bekçiliği yapan arıların yağmacı arıları
koklayarak tanımaları, erkek arıların feromon kokusunu algılayarak dölsüz ana arıyı
izlemeleri, arıların koku almalarını sağlayan duyu hücreleri antenleri üzerinde bulunur.
Koloni içerisinde haberleĢmenin esas aracı feromonlardır. Feromonlar haber taĢıyan,
biyolojik olarak aktif maddeler olup bireyin vücudundan havaya bırakılır. Arılar bir kimyasal
uyarı koduyla bu maddeler aracılığıyla haberleĢir. Aynı türün diğer bireyleri tarafından
alındığında alan bireyin davranıĢ ve fizyolojisinde değiĢiklikler meydana getirir.
Koloni bireylerinin davranıĢlarının çoğu larva ve ergin devrelerinde çıkarmıĢ oldukları
feromonlar tarafından düzenlenir. Örneğin, iĢçi arı meydana getirecek larvaların çıkarmıĢ
oldukları feromonlar çiçek tozu toplamayı teĢvik eder, iĢçi arıların yumurtalıklarının
geliĢmesini önler, iĢçi arı gözlerinin yapımını, temizlenip cilalanmasını, yavru yetiĢtirmeyi,
yiyecek toplamayı, bal ve çiçek tozu depolanmasını teĢvik eder.
Feromonlar arılar arasında hava, fiziksel temas ve yiyecek alıĢ veriĢi yoluyla
aktarılırlar. Ana arı feromonları, çiftleĢme feromonları, alarm feromonu, iz iĢaretleyici
feromonlar baĢta olmak üzere bal arılarında 31 farklı feromon tespit edilmiĢtir.
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Ġz iĢaretleyici feromonlar

Yiyecek kaynağı keĢfedildikten sonra kovanlarına geri dönen arılar tarafından
bırakılır. Ġzlenen yol daha sonra aynı türün diğer bireyleri tarafından kullanılarak kaynak
bulunur. Bu feromon kovan içinde bırakılmaz. Ayrıca oğuldaki kılavuz arıların çıkarmıĢ
oldukları iz iĢaretleyici feromonlar ise oğula yol gösterir. Kılavuz arılar yuva yeri olmaya
uygun bir yer bulduklarında yaptıkları danslarla yerin uzaklığını ve yönünü tayin ederler.


Ana arı feromonları

Kovandaki çalıĢmaların düzenli yürümesinde ana arının bıraktığı feromonların etkisi
büyüktür. Kovan içinde devamlı hissedilmesi gereken bu feromonların varlığı, iĢçi arıların
yumurtalıklarının geliĢmesini dolayısıyla yalancı ana oluĢumunu ve yeni ana arı
yetiĢtirilmesini önler. ÇeĢitli nedenlerle kovan içinde ana arının ulaĢamadığı bölgelerde iĢ
düzeni bozulur. Ana arının olmadığını zanneden iĢçi arılar ana arı üretimine baĢlar.


ÇiftleĢme feromonları

Ana arının salgıladığı çiftleĢme feromonları, çiftleĢme uçuĢu esnasında erkek arıları
cezbeder. Feromon yoğunluğunu izleyen erkek arılar ana arıya ulaĢır ve onunla çiftleĢir.
Kovan içinde çiftleĢmeyi önler, açık havada belirli bir yükseklikte ise çiftleĢmeyi teĢvik
eder. Erkek arılar kovan içinde ana arının varlığına değer vermezler. Açık havada ise ana
arının 12 m yüksekliğe çıkınca bıraktığı feromon erkek arıları cezbeder.


Alarm feromonları

Kovanın savunması ile ilgili bir iĢçi arı rahatsız edildiğinde veya kovan için tehlikeli
bir durum sezdiğinde abdomenini kaldırarak iğne çemberini açar, iğnesinin ucundan bir
damla arı zehri salgılar. Kanatlarını hızlı hızlı yelpazeleyerek alarm feromonlarının çevreye
yayılmasını sağlar. Kovan içine giren yağmacı ve yabancı arılar feromon ile iĢaretlenir.
Arılar nektarı alınmıĢ çiçekleri feromon ile iĢaretleyerek diğer arıların uğramasını engeller.


Feromonların uygulamadaki önemi




Çıkan oğullar boĢ kovanlara veya istenilen alçak yerlere kolayca
çekilebilirler.
Arılar gıda iĢleyen fabrikalardan çiçekli bitki ıslahı yapılan seralardan
uzak tutulabilirler.
Ana arılar kokuları maskelenerek baĢka kovanlara kolayca verilebilir.
Böylece çiftleĢmiĢ ve çiftleĢmemiĢ ana arıları güvenilir bir Ģekilde kabul
ettirme olanağı sağlanır. Yapay oğulların veya kolonilerin
birleĢtirilmeleri mümkün olur.
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Yapay cezbedici (feromon) katılan yem ve Ģurubun kovandaki tüketimi
artar. Bal özü ve çiçek tozu toplamayı teĢvik eder. Koloni geliĢmesini
hızlandırır.
Kaynak seçmede titiz davranan arıların ziyaret etmeye pek istekli
olmadıkları kaynaklar yapay cezbedicilerle kokulandırılarak hem etkin
bir tozlaĢma hem de arıların bu kaynaklardan yararlanmaları sağlanır.

1.4.1.2. Arı Dansı
Arı dansı arılarda oldukça ilginç bir haberleĢme sistemidir. Herhangi bir yerde
yararlanılabilecek bir besin kaynağı bulan arılar, kovana döndüklerinde arı dansı denilen
özel birtakım hareketlerle kaynağın yerini ve uzaklığını diğer arılara bildirirler.
Arılar tarafından yapılan dansların türü ve hızının özel bir anlamı vardır. Arı yaptığı
dansın türü ve sayısıyla kaynağın hangi yönde, ne kadar uzaklıkta ve ne ölçüde zengin
olduğunu anlatabilmekte ve yapılan dansı izleyerek gerekli mesajı alan diğer arılar, bazen
kovandan kilometrelerce uzaktaki bu kaynağı kolaylıkla bulabilmektedir. Arıların kullandığı
baĢlıca danslar; dairesel dans, orak ya da yarım ay Ģeklindeki dans, dairesel danstan kuyruk
sallama dansına geçiĢ, kuyruk sallama dansı ve sürüklenme dansıdır.
Arıların yaptıkları dansların en önemlilerinden ikisi dairesel (dönme dansı) ve
kuyruk sallama dansıdır. Bulunan kaynak 100 m’den daha yakın olduğu zaman dairesel
dans, 100 m’den uzak olduğu zaman ise kuyruk sallama dansı kullanılır. Bu danslar
haricinde arıların alarm, temizlik dansı vb. danslar da mevcuttur.
Yapılan dansı izleyen arılar, dansı dikkatle izlerlerse mesajı iyi algılar ve kaynağa
kolay ulaĢır. Kaynağa ulaĢamayanlar kovana dönerek kaynağa gidip gelen arıları izleyip
sonuca ulaĢır. Dairesel ve kuyruk sallama dansı az bir değiĢiklikle değiĢik kaynaklar için
kullanılabilir (nektar, su veya propolis).
Eğer yapılan dans, besin maddesini kesin olarak tanımlamıyorsa dansı izleyen arılar
kaynağın türünü dans eden arıyı koklayarak anlamaya çalıĢır. Tanımlanmaya çalıĢılan
kaynak 5 m içindeki bir alanda sürüklenme dansı, 8-10 m arasında ise orak dansı
uygulanır. 10 m ile 100 m arasındaki kaynaklar için orak dansı ile kuyruk sallama dansı
arasındaki geçiĢ dansları kullanılır. GeçiĢ dansları arasındaki açı daraldıkça kaynağın
uzaklığı 100 m’ye kadar daha yakın demektir.


Dairesel Dans

Dairesel dans kovana uzaklığı 100 m yarıçaplı bir daire içinde olan besin
kaynaklarının yerini tanımlamada kullanılan oldukça hızlı ve ani hareketlerle yapılan bir
danstır. Dairesel dans petek üzerinde çok dar bir alanda yapılır. Dans eden arı petek üzerinde
ara sıra dans yerini değiĢtirir ve genellikle kendini izleyen 1-6 kadar iĢçi arı vardır. Dairesel
dans daha çok kovanın 100 m etrafındaki nektar kaynaklarının varlığını bildirmek için
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kullanılır. Fakat uzaklık ile yönü tanımlamaz. Ġzleyici arılar kaynağın cinsini dansçıyı
antenleri ile yoklamak suretiyle üzerine bulaĢık materyalden anlar.


Kuyruk sallama dansı

Kovana uzaklığı 100 m’den daha fazla olan kaynakları tanımlamak için kuyruk
sallama dansı kullanılır. Kuyruk sallama dansı ile yön ve uzaklık da tanımlanır. Tanımı
yapılan kaynak güneĢ yönünde olduğu zaman arılar çerçeve üzerinde baĢ yukarı olarak
kaynak ters tarafta ise baĢ aĢağı olarak dans ederler. Arı dans ederken çeĢitli açılar
oluĢturarak kaynağın güneĢe göre kovanın ne tarafına düĢtüğünü ayrıntılı olarak anlatır.

1.4.2. Arıların Oğul Vermesi
Arı kolonilerinin doğal çoğalma biçimleri oğul verme Ģeklinde geçekleĢir. Oğul, bir
çoğalma davranıĢıdır. Koloni çoğalma ihtiyacı duyduğunda, fizyolojik, üreme ve
metabolizmasında bir takım değiĢim meydana gelir. Tüm bu değiĢimler bir sistem içinde ve
belirli bir süreyi kapsar. Sürenin sonunda kolonideki bir grup iĢçi arı eski veya bu süreçte
yetiĢtirdikleri ana arı ile birlikte koloniyi terk ederek yeni bir barınak veya yuvada aile
oluĢtururlar. Bal arıları bu davranıĢı ancak uygun koĢullar oluĢtuğunda gösterir.

Resim 1.18: Oğul

1.4.2.1. Oğul Verme Nedenleri
Oğul vermenin birçok nedeni olsa da en önemlileri Ģunlardır:


Genetik yapı

Genetik yapıdan kaynaklanan oğul verme eğilimi %60 gibi yüksek olup bakım,
besleme ve sağlık Ģartları gibi çevre faktörlerinden kaynaklanan oğul verme eğilimi ise %40
dolayındadır. Bazı arı ırkları diğerlerine göre daha fazla oğul verme davranıĢı gösterir. Buna
en iyi örnek Suriye ve Afrika arı ırklarıdır. Bu iki ırkın oğul verme eğilimi çok yüksektir.
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Yeterli çalıĢma alanı

Arılar, kolonilerin geliĢme içine girdikleri ilkbaharda -nisan, mayıs ve haziran- kovan
ortamını yetersiz görüp çalıĢma alanı (petek ve ballık) bulamazlarsa nesillerinin tehlikeye
gireceği içgüdüsüyle oğul davranıĢı gösterir.


Ana arının yaĢı

Ana arının herhangi bir nedenle sakat kalması, ölmesi, yaĢlanması ve fazla sayıda
dölsüz yumurta bırakması koloninin oğul vermesine neden olabilmektedir.


Gıda kaynaklarının zengin olması

Nektar ve polen kaynaklarının zengin ve uzun bir süreye yayıldığı dönemlerde arı
kolonileri çoğalma isteği duyar. Yeterli yağıĢın olmadığı, çiçek ve nektar kaynaklarının
yetersiz olduğu dönemlerde koloniler genellikle oğul vermezler. Genetik yapının oğul verme
üzerinde yüksek etkisi bulunsa da uygun çevre koĢulları oluĢmadığı sürece koloniler oğul
verme eğilimi göstermezler.
1.4.2.2. Oğul Verme Belirtileri







Kovanda erkek arı sayısı artar.
Ana arı yüksükleri oluĢturulur.
Ana arı çok sayıda yumurta bırakmaya baĢlar.
Kovandan yaĢlı ve genç ana arılara ait sesler duyulur.
Ana arının özel kokusunun etkisiyle arılar uçma tahtası önünde toplanmaya
baĢlar.
Kovanın önünde telaĢlı ve hareketli bir kaynaĢma olur. Ana arı ile beraber çok
miktardaki genç iĢçi arı, az miktardaki yaĢlı iĢçi arı ve bir miktar erkek arı
kovanın ağzından dökülür gibi yoğun olarak dıĢarı fırlar.

Kovan dıĢına çıkan arılar kalabalık kovanların bulunduğu yerde bile birbirini tanır ve
birlikte uçar. Önce kovana yüzleri dönük olarak kovanın önünde uçan arı topluluğu daha
sonra birkaç metre yukarıda oğul dansı denilen uçuĢlarını yaparlar. Bu olay birkaç dakika
sürer. Daha sonra en yakın ve uygun bir yere (ağaç dalı vb.) yere konarak toplanır.
1.4.2.3. Oğul Vermenin Engellenmesi
Arıcılıkta kovan baĢına verimin en yüksek seviyede tutulması önemlidir. Bunun için
kovanlardaki arı miktarını arttırılmalı ve bal mevsimine kuvvetli kovanlarla girilmelidir.
Oğul nedeniyle parçalandığında kovan kuvvetinde azalma olacağından kovanlardan elde
edilecek ürünler de azalır. Ayrıca çıkan oğulların kaçmaması için takip edilmesi, yerine
yerleĢtirilmesi, bakımı ve kontrolü iĢgücü kaybına neden olan zaman alıcı iĢlerdir. Modern
arıcılıkta tabii oğul kontrol altına alınmalı, ihtiyaç duyulursa suni oğul alma uygulanmalıdır.


Tabii oğula engel olmak için
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Ana arı yüksüklerinin bozulması,
Kuluçkalığın veya kovanın iç hacminin geniĢletilmesi,
UçuĢ deliğini büyüterek kovan içi havalandırmanın sağlanması,
Kovanların gölgede tutulması,
Oğul verecek kuvvetli kovan ile zayıf kovanın yerlerinin değiĢtirilmesi,
Kuvvetli kovanların bölünmesi yani suni oğul alınması,
Uygun olmayan hava Ģartları nedeniyle uzun süre kapalı kalan kovanlara
Ģerbet verilmesi,
YaĢlı ana arıların genç ana arılarla değiĢtirilmesi,
Yavrulu peteklerin azaltılarak yerine kabartılmamıĢ temel petek
konulması,
Ballı peteklerin sayısının azaltılması,
Kovan giriĢine erkek arı kapanı konulması,
Oğul vermeye meyilli olmayan arı ırklarıyla çalıĢılmalıdır. Oğul vermesi
engellenecek kovandaki ana arı yüksükleri ortadan kaldırılmazsa
unutulan yüksüklerden çıkacak yeni ana arılar kovanın oğul vermesine
neden olur.

Suni oğul alınacak yani bölünecek kovanlar, sadece oğul vermeye meyilli kovanlar
değildir. Kuvvetli kovanlar bölünerek hem oğul vermeye kalkıĢmasını engellemek hem de
kuvvetli 2 veya daha fazla kovan elde etmek mümkündür.
Bu amaçla kuvvetli kovanın ana arısı bulunur ve asıl kovanda bırakılır. Daha sonra
kovanın yavrulu petekleri, ballı petekleri ve mevcut arısı eĢit olarak bölünerek iki yeni kovan
oluĢturulur. Dikkat edilmesi gereken noktalar; yeni kovana genç ana arı verilmesi ya da
yüksüklü peteklerin verilmesidir. Yüksüklü petek bulunmadığı durumlarda yeni
yumurtaların bulunduğu petekler verilerek iĢçi arıların ana arı üretmeleri yoluna gidilebilir.

1.4.3. Arılarda KıĢ Salkımı DavranıĢı
Balarılarının önemli bir davranıĢı kıĢ salkımıdır. KıĢ salkımına giriĢ ve çıkıĢlar belirli
bir süreç içinde gerçekleĢir. Bu sürece etki eden en büyük faktör çevre ısısıdır. Kolonilerdeki
salkımın oluĢma zamanlamasına çevre ısısı kadar kovan malzemesi de etkilidir. Koloni gücü
de salkıma giriĢte etkili bir faktördür ki zayıf koloniler, güçlü kolonilere göre daha yüksek
sıcaklıklarda salkıma geçerler.
Salkım oluĢturma davranıĢı, arıların yaĢaması için gerekli olan ortam sıcaklığı ve
nemin elde edebilmesi içindir. Salkım ortasındaki yaĢamsal sıcaklığın sabit tutulması için
salkım kabuğu oluĢturulur. Isı düĢtükçe oluĢturulmuĢ olan salkım kabuğu daha da
kalınlaĢtırılır ve sıkıĢtırılır. Salkımın stok besinlere ulaĢabiliyor olması da önemlidir. Koloni,
kıĢlayacağı yeri çok önceden hazırlar. Salkımın merkezi ilk olarak en son yavrunun çıktığı
çerçeveden baĢlayarak dıĢarıya doğru oluĢur.
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1.4.3.1. Yavru Koruma Salkımı
Koloniler ilk salkım hareketini çevre ısısı 17-18 °C’ye düĢtüğünde gerçekleĢtirmeye
baĢlar. Bu davranıĢa yavru koruma salkımı denilebilir. Bu sıcaklıklarda salkım, yavrulu
çerçeveler üzerinde küçük gruplar halinde görülür. Bu durum çevre ısısının 14 °C’nin altına
düĢmesine kadar süren bir süreçtir.
1.4.3.2. KıĢ Salkımı
Çevre ısısı 14 °C’nin altına düĢtüğünde koloniler salkım oluĢturmaya baĢlar. Petekler
üzerinde koloni gücüne bağlı olarak top gibi bir grup oluĢtururlar. Bu topun ortasında genç
iĢçiler ve ana arı bulunur. Salkımın büyüklüğü, dıĢ sıcaklığa bağlı olarak değiĢir. DıĢ sıcaklık
18 °C’den 10 °C’ye düĢtüğünde salkımın 5 kat küçüldüğü bildirilmektedir. Bu durumu 5
çerçeve arının 1 çerçeve arıya dönüĢtüğü Ģeklinde de algılamamak gerekir. Salkım topunun
küçülmesi, arıların birbirleri ile olan bağlarını daha da güçlendirmesi olarak algılanmalıdır.

Resim 1.19: Salkım yapan arılar

Salkımda karbondioksit oranı yükseldiğinde salkım kabuğundaki arılar kanat çırparak
havayı temizler. Salkım biçimi genelde oval olmasına rağmen balın konumuna göre de
değiĢiklik gösterebilir.
Salkımın içindeki nem düzeyi, salkımın dıĢına nazaran daha azdır çünkü nem,
merkezdeki arıların yelpazeleme ve titreĢimleri ile salkım dıĢına atılır.
Salkım, hava sıcaklığına ve koloni gücüne bağlı olarak bal temini için bulunulan
çerçeve üzerinde veya diğer çerçevelere geçerek konumunu değiĢtirebilir ve değiĢim ile
birlikte salkım kabuğunda bulunan arılar değiĢme fırsatı bulurlar. Salkımın dıĢında olan
arılar bu değiĢimlerde bal tüketerek vücut ısılarını arttırabilirler. Salkım yer değiĢtirip bala
ulaĢtığında besin transferi salkımın merkezine doğru yapılır.

25

KıĢa zayıf girecek kolonilerin birleĢtirilmesi, sonbaharda iyi bir sıkıĢtırma yapılması
ve kovan içi bölme tahtası kullanarak kovan içi alanın daraltılması iyi ve güçlü bir salkım
oluĢturmaya yardımcı olur.
KıĢ salkımı en sıkı hâline ulaĢsa da düĢük sıcaklıkların uzun süre devam etmesi
salkımın hareket kabiliyetini kaybetmesine, besin kaynaklarının tükenmesine ve salkıma
uzak yerde bulunan bala ulaĢılamamasına dolayısıyla açlığa bağlı ısı düĢmesine nihayetinde
ölümlere neden olur.
Salkımın bulunduğu bölgede bal bitmesiyle baĢlayan sorun sıcaklığın yükselmesi ile
gevĢeyen salkımın ballı bölgeye yer değiĢtirmesi sonucu aĢılabilir ve yeni salkım bu ballı
bölgede devam eder. Bu yer değiĢtirmeyi olması gerektiği gibi yapamayan zayıf koloniler,
kolonide bal olmasına rağmen ölür.


Salkımda yavru üĢümesi

Genellikle erken ilkbaharda yavru yetiĢtirme faaliyetlerinin baĢlaması ile ani ısı
düĢmelerinde salkım küçülür ve salkımın dıĢında kalan yavrular kuluçka için uygun sıcaklığı
bulamadıklarından üĢüyerek ölürler. Bu durum yine sonbaharda yapılan sıkıĢtırma iĢlemi
sonrası bahara çıkıĢta koloni kontrolleri sonrası gerekirse tekrar bir sıkıĢtırma yapılması
gerekliliğini bizlere göstermektedir.
Sonbaharda iyi sıkıĢtırılmıĢ ve teĢvik beslemesi yapılmıĢ, varroa mücadelesi etkin
biçimde yapılmıĢ, yeterli bal stoklama kapasitesine ulaĢmıĢ koloniler soğuk kıĢ günlerinde
güçlü bir biçimde salkımlarını oluĢturur.

1.5. Önemli Arı Irkları ve Özellikleri
Arı ırkları; büyüklük, renk, dil uzunluğu, vücudun kıl örtüsü, balmumu bezlerinin
Ģekil ve büyüklüğü, kanat damar yapısı ve kanat büyüklüğü gibi morfolojik özelliklerle
birbirlerinden ayrılır. Yapılan taksonomik çalıĢmalarda ekonomik değer taĢıyan arı ırkları
içinde Ġtalyan, Kafkas ve Karniyol ilk sıralarda yer alır.
Doğadan yararlanma derecesi arı kolonilerinin kimi kalıtsal özelliklerine bağlıdır.
Nitelikli ırk özellikleriyle bal verim düzeyi arasında pozitif bir iliĢki vardır. Bunlar arasında;
ana arının yumurtlama düzeyi, iĢçi arılarının nektar, polen, propolis toplama ve yavru
yetiĢtirme etkinliği, oğul verme eğilimi, hastalık ve zararlılara direnç, savunma davranıĢları
gibi özellikler sayılabilir.

1.5.1. Ġtalyan Irkı
Ġtalyan arısı (Apis mellifera ligustica) olarak da adlandırılan bu ırk, ılıman iklim
kuĢaklarında yetiĢtirilir. Ġnce karın ve nispeten uzun bir dile sahiptir. Bu ırkta kıllar sarı
renkte olup bu durum erkek arılarda daha belirgindir.
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Ġtalyan ırkı arılar sakin yaradılıĢlıdır. Çoğalma ve yavru büyütme yeteneği fazla olup
erken ilkbaharda kuvvetli koloni oluĢturur. Bol nektar toplayarak çok bal yapar. Oğul verme
meyilleri zayıftır. Obur olduklarından kıĢ mevsiminde fazla bal tüketirler. Kısmen uzun
dilleri sayesinde yonca çiçeklerinden kolaylıkla yararlanırlar. Üstün petek örme özelliğine
sahiptir. Bu olumlu özelliklerine karĢın yön tayin etme duyguları zayıftır ve yağmacılığa
eğilimlidir.

1.5.2. Karniyol Irkı
Karniyol arısı (Apis mellifera carnica), ince yapılı ve uzun dillidir. Kısa ve sık bir kıl
örtüsüne sahiptir. Gri arılar da denilen Karniyol arısının kitini çok koyu renkte ve genellikle
2. ve 3. halkalar üzerinde kahverengi noktalar bazen de kahverengi çizgiler vardır.
En sakin ve uysal arı ırkıdır. Yavru üretme kabiliyetleri çok iyidir. Küçük aileler
halinde kıĢladıklarından yiyecek tüketimleri azdır. Polen miktarı yeterli olduğu sürece yavru
büyütme uzun süre devam eder. Sonbaharda ailenin nüfusu süratle azalır. Çok sert iklim
Ģartlarında bile kıĢlama yetenekleri iyidir. Oğul verme eğilimleri yüksektir. Yön tayin etme
ve kovanlarını bulma duyguları kuvvetlidir. Yağmacılığa karĢı meyilli değildirler.
Çok az propolis kullanırlar ve bu yüzden yavru hastalıklarına karĢı çok hassastırlar.
Çevre Ģartları değiĢikliklerine uyma kabiliyetleri yüksektir. Diğer arı ırklarıyla yapılan
melezlemelerde yüksek yavru verimi ve yaĢama gücüne sahip arılar elde edilmektedir.

1.5.3. Kafkas Irkı
Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) biçim, büyüklük ve kıl örtüsü bakımından
karniyol arısına benzer. Kitin rengi koyudur fakat birinci karın halkası üzerinde kahverengi
noktalar görülür. Kafkas ırkı, bilinen arı ırkları içinde en uzun dile sahip (7,2 mm) olan ırktır.
Uysallıkları ve petek üzerindeki sakinlikleri bu ırkın en tipik özellikleridir. ÇalıĢkan
ve Ģiddetli soğuğa dirençlidirler. Yavru verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler meydana
getirirler. Fakat en kuvvetli oldukları devre yaz ortasıdır. Oğul verme meyilleri zayıftır.
Propolisi çok kullanırlar. Nosema hastalığına karĢı hassasiyetleri dolayısıyla kuzey
bölgelerinde kıĢlama durumları pekiyi değildir. Yağmacılığa meyillidir. DıĢarıdan gelen
yağmacı arı ya da zararlılara karĢı kovanlarını iyi korurlar. Bal verimleri yüksektir. Nosema
hastalığına karĢı hassastır.

1.5.4. Yerli Irklar
Anadolu arısı (Apis mellifera anatoliaca) Anadolu'nun büyük kısmına yayılmıĢtır.
1953 yılında ırk düzeyinde sınıflandırılmıĢtır. Ege formu gibi değiĢik alt türlerinin
olabileceği bildirilmektedir. Anadolu arısı esmer ve küçük yapılıdır. Olumsuz kıĢ Ģartlarına
çok dayanıklı olup yavru ve bal üretim kabiliyeti yüksektir. Anadolu arıları; uysal, sakin
tabiatlı, kıĢlama kabiliyetleri iyi, çalıĢkan, dayanıklı ve yağmacılığa fazla meyilli değildir.
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Yerli ırkların korunması önemlidir. Bilinçsiz Ģekilde farklı ırk ana arı kullanımına
bağlı olarak yöreye uyumlu yerli ırklar yok edilebilmektedir. Yöreye uyum gösteremeyen
yeni nesil arılara bağlı bal veriminde önemli düĢüĢler yaĢanabilir. Bu nedenle kendi yöresine
uyumlu ırkların kullanımına ağırlık verilmelidir.
Ülkemizde; Doğu Anadolu, Karadeniz, Ġç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerimizin
iklimleri birbirinden çok farklıdır. Özellikle bu dört bölgenin her birisinde yüzlerce yıldır
yaĢayan arı kolonileri kendilerini bu bölgelerin iklim ve florasına adapte ederek morfolojik
ve fizyolojik olarak kendi bölgelerine uyumlu ırklar haline gelmiĢlerdir.
Üretici; kendi yöresinin arısını kullanarak ve her yıl istenmeyen özellikteki kolonilerin
analarını ve erkeklerini ayıklayarak ıslah çalıĢması yapabilir. Böylece genetik
kombinasyonları en iyi arıların kalması sağlanmıĢ olur. Örneğin her yıl kireç hastalığına
yakalanan kolonilerin analarını ve erkeklerini öldüren üretici birkaç yıl sonra kovanlarında
kireç hastalığının azaldığını görebilir. Her ayıklama sırasında bu hastalığa dayanıksız
bireyler ayıklandığı için geride dayanıklıların kalması sağlanmıĢ olur.
Üretici ana arı ihtiyacını karĢılamak için ana arı alıyorsa aldığı kuruluĢun seleksiyon
uygulayıp uygulamadığını kontrol etmelidir. Bilinçsizce yapılan ana arı yetiĢtiriciliğinde her
yumurtadan çıkan larvanın damızlık olarak kullanılması genetik bozulmaya neden olur.
Elde edilen bütün döller damızlık olarak kullanılmamalı seleksiyona tabi tutulmalıdır.
Ayrıca sürekli aynı popülasyondan ana arı yetiĢtirerek ileri derecede akrabalı bireyler
yetiĢtirilmemelidir.

1.6. Arıcılık Yapılacak Bölgenin ve Yerin Seçimi
Önceden arıcılık yapılacak bölgenin bitki örtüsü, nektar ve polen zenginliği
araĢtırılmalıdır. Konaklama yeri, rüzgâr almayan ve sel yataklarının dıĢında olmalıdır.
Konaklama yeri tepelerin güneydoğu yamaçları, zirai mücadele ilaçlaması yapılmayan yerler
tercih edilmelidir. Ġklimi meydana getiren unsurlardan rüzgâr, yağıĢ ve mevsimsel
dönüĢümlerin arıcılar tarafından çok iyi izlenmesi ve kullanılması gerekmektedir.
Arıcılık yapılacak bölgede bulaĢıcı arı hastalık ve zararlıları olmamalıdır. Bitki florası
devamlı ve zengin olan, yazın gölgeli, kıĢın ise güneye bakan bir yer seçilmelidir. Kovanlar
yağmur ve çamurdan etkilenmeyecek Ģekilde sehpalar üzerine konulmalı, arılığın yakınında
temiz su bulunmalıdır.
Koloniler çiçeklenme dönemlerinde, belirlenen bu kaynaklara taĢınarak seyyar arıcılık
yapılmalıdır. Arıcılık için uygun iklim ve floraya sahip bölgeler belirlendikten sonra
yapılacak iĢ, bu bölge içerisinde uygun bir arılık yerinin seçimidir.
Arılı kovanların konulduğu ve arıcının çalıĢtığı yere arılık denir. Koloniler rastgele bir
yere değil, belirli bazı özellikleri taĢıyan bir yere kurulmalıdır. Arılık yeri rüzgâr almayan,
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sakin, ana yollardan ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerden uzak, gürültüsüz, insan ve
hayvanların uğrak yeri olmayan bir yer olmalıdır.
Bir arılıkta esen rüzgârların yönü, Ģiddeti, arıların faaliyetlerini doğrudan etkiler.
Bunlara dikkat ederek arılığın yeri seçilmeli, kovanların yönü ayarlanmalı, kat verme, oğul
alma ve ana arı yetiĢtirme programlarının takvimi belirlenmelidir.
Kovanların yönü doğu ve güney doğrultuları arasındaki açı üzerinde olmalıdır. Bu
Ģekilde yapılan bir düzenleme ile sabah güneĢinin kovan uçuĢ deliklerine erkenden vurması
ve arıları uçuĢa zorlaması; günün çok sıcak olduğu saatlerde ise uçuĢ deliği üzerine gölge
düĢmesi sağlanır.
Kovanlar uçuĢ deliklerinin fazla rüzgâr almaması, kovan içine yağmur sularının
girmemesi ve arıların kovan içi temizliğini daha kolay yapabilmeleri için biraz öne eğimli
yerleĢtirilmelidir. Kovanlar hiçbir zaman doğrudan toprak üzerine konulmayıp yüksekliği
20-25 cm olan sehpalar üzerine konulmalıdır. Böylece arılar; kirpi, kurbağa, kertenkele,
karınca vb. gibi zararlılardan bir ölçüde korunarak kovanların yerden nem alma riski de
önlenir. AĢırı nem, hem kovanın ömrünü kısaltmakta ve hem de doğrudan arılara zararlı
olmaktadır.
Arılık düzenlenirken kovan sıraları arasındaki uzaklık en az 2 m olmalıdır. ġaĢırma ve
yağmacılık riskini en aza indirmek üzere farklı renkte olan kovanların yan yana
yerleĢtirilmesine özen gösterilmelidir. Arılık zeminindeki ve özellikle arıların kovana giriĢ
çıkıĢlarını engelleyen uçuĢ deliği önündeki otlar zaman zaman biçilerek temizlenmelidir.
Aksi hâlde giriĢ çıkıĢlarda arıların kendi kovanlarını bulmaları güçleĢir ve hareket
yetenekleri azalır, normal uçuĢ yapamazlar, ĢaĢırma ve yağmacılık artar, uçuĢ etkinlikleri ve
çalıĢma süreleri azalarak verim düĢer.
Arılıklar arası mesafenin hesaplanmasında bölgedeki ballı bitkilerin yoğunluğu, nektar
veya salgı üretme kapasiteleri ve arılıkların kovan sayıları dikkate alınmalıdır. Arılıktaki
koloni sayısı arıların uçuĢ alanı içerisindeki bitki örtüsünün nektar ve polen kapasitesiyle
uyumlu olmalıdır. Bir arılıkta gereğinden fazla koloni olmamalıdır. Bal veren bitki
yoğunluğuna göre kovan koyulmalıdır.
100-150 kovana sahip büyük arılıklar arasındaki uzaklık 4-5 km olmalı ve bu uzaklık
3 km’den daha az olmamalıdır. Bir arılıktaki kovan sayısı 100’den fazla olmamalıdır.
Birbirine çok yakın ve bir arada çok fazla kovan bulunan arılıklarda salgın arı hastalık ve
parazitleri daha hızlı yayılma gösterir, ĢaĢırma ve yağmacılık artar. Arıların yararlandığı
flora, arı uçuĢ mesafesi ile sınırlı olduğu için koloni baĢına verim çok azalır.
Arıların yaĢamında suyun önemli bir yeri vardır. Eğer arılığın yakınında arıların
yararlanabileceği temiz bir doğal su kaynağı yoksa arılığın bir köĢesine arılar için bir suluk
yerleĢtirilmelidir. Bu amaçla bir sehpa üzerine konulmuĢ musluklu bir bidon kullanılabilir.
Bitkisel üretimin artırılmasında tarımı yapılan bitkilerin hastalık ve zararlılarına ve
yabancı otlara karĢı zirai mücadelede genellikle kimyasal ilaçlar kullanılır. Bu kimyasal
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ilaçlar; hem bal üreten, hem de bitkilerin tozlaĢmasında hayati öneme sahip olan bal arılarına
zarar vererek ölümlerine neden olur.
Tarımda kullanılan ilaçların bal arılarına olan zararlı etkileri; kullanılan ilacın cinsi,
uygulama yeri ve zamanı, uygulanan dozu, etki süresi, ilaçlama yöntemi, ilaçlama
günlerindeki meteorolojik koĢullar gibi pek çok faktöre bağlı olarak değiĢebilir. Tekniğine
uygun yapılmayan, hatalı kullanılan zirai mücadele ilaçlarıyla kirlenen su kaynakları ve
polen tozları, çok sayıda ergin arı ve yavru ölümlerine neden olmaktadır. Toz hâlinde
kullanılan zirai ilaçlar, sıvı hâlde atılan ilaçlara oranla arılar için daha zararlıdır. Çünkü toz
hâlindeki ilaçlar, daha kolay yayılır ve polenle birlikte kovana taĢınabilir.


Tarımsal mücadelede arıların korunması için alınabilecek önlemler












Daha az risk taĢıyan bir arılık yeri seçilmelidir.
Kolay taĢınabilen, havalandırması iyi, gezginci arıcılık için uygun
kovanlar kullanılmalıdır.
Kısa süre etkili ilaçlar kullanılarak yapılan ilaçlamalarda, kovan içerisine
su emdirilmiĢ sünger bırakmak, yeterli havalandırma sağlamak ve
kovanların üzerine ıslak çuval veya bez örtmek suretiyle arılar 1-2 gün
kapalı tutulabilir.
Uzun süre kalıcı etkili ve arılar için çok tehlikeli ilaçların kullanılması
durumunda koloniler ilaçlama sahasından en az 7-8 km uzaklıkta emin
bir yere taĢınmalıdır.
Arılıkta suluk bulundurularak arıların tehlikeli olabilecek baĢka
kaynaklardan su almaları en aza indirilmelidir.
Bir zorunluluk yoksa ilaçlamalar bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde
yapılmamalıdır.
Arılar için daha az tehlikeli olan ilaçlar seçilmelidir. Toz ilaçlar yerine
sıvı ilaçlar tercih edilmelidir.
Ġlaçlamalar arıların kovanda oldukları akĢam saatlerinde yapılmalıdır.
Kullanılan ilaç ve ilaç atıkları sulara bulaĢtırılmamalıdır.
Bitki üreticisi, ne zaman ilaçlama yapacağını ve hangi ilaçları
kullanacağını çevresindeki arıcılara önceden bildirmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Havanın açık, yağıĢsız, sıcak ve rüzgârsız olduğu bir gün bölgenizde bulunan arıcılık
iĢletmesine giderek aĢağıdaki iĢlem basamakları ve öneriler doğrultusunda arılı kovan
üzerinde inceleme yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ kıyafeti giyiniz.

 Arıcı elbisesi, maske, eldiven, çizme
giymelisiniz.

 Arıların iĢleyiĢini gözlemleyiniz.

 Uygun bir yerde durarak arıların kovana
giriĢ çıkıĢlarını ve çalıĢma düzenlerini
inceleyebilirsiniz.

 Arıların anatomik yapılarını inceleyiniz.

 ÖlmüĢ bir arı üzerinde büyüteç
kullanarak inceleme yapabilirsiniz.

 Arılıkta bulunan arıların ırkını tespit
ediniz.

 Kovanının açılması ve incelenebilmesi
için gerekli araç gereci hazırlayınız.

 Kovanın kapağını ve örtü tahtasını
açınız.

 Arılık sahibinden arıların ırkı hakkında
bilgi alabilirsiniz.
 Aldığınız bu bilgileri daha önce
edindiğiniz bilgilerle karĢılaĢtırabilirsiniz.
 El demiri, arıcı körüğü, yakıt, kâğıt,
tutuĢturucu temin etmelisiniz.
 Körüğü tekniğine uygun Ģekilde
yakmalısınız.
 UçuĢ deliğinden körükle tütsü vererek
tekniğine uygun Ģekilde kovan kapağını
açmalısınız.
 Körükle çerçeveler üzerine tütsü
vermelisiniz.
 Çerçeveyi kovandan yavaĢça ve dikkatli
bir Ģekilde dıĢarı çıkararak çerçeveleri
sırasıyla kontrol etmelisiniz.

 Arılı çerçeveleri sıralı bir Ģekilde
inceleyiniz.

 Çerçevelerin dıĢ görünüĢünü
incelemelisiniz.
 Çerçevelerdeki bal ve polen varlığını
kontrol etmelisiniz.
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 Arılı çerçeve üzerinde iĢçi arı, erkek arı
ve ana arıyı ayırt ediniz.

 Çerçeve kontrolü sırasında ana arıyı
bulup kontrol etmelisiniz.
 ĠĢçi arıları ve erkek arıları
inceleyebilirsiniz.
 Çerçevelerin arasındaki mesafeyi
ayarlayarak kovana yerleĢtirebilirsiniz.

 Ġncelediğiniz çerçeveyi kovana düzgün
bir Ģekilde yerleĢtirerek kovanı kapatınız.  Örtü tahtalarını ve örtü bezini sırayla
yerleĢtirerek kovan kapağını
kapatmalısınız.
 Yaptığınız incelemeleri ve edindiğiniz
bilgileri kayıt altına alınız.

 Yaptığınız inceleme ve edindiğiniz
bilgilerden sunu hazırlayarak sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Zoolojik tasnifte bal arılarının ait olduğu cins aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Apis
B) Hymenoptera
C) Apidae
D) Mellifera
E) Ġnsecta

2.

Arıların bacak ve kanat organları vücudunun neresindedir?
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Ana arının kuluçka süresi ortalama kaç gündür?
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Abdomen
Thoraks
Segment
Caput
Cephalus

16
21
24
28
30

Arı kokuları hangi organı ile hisseder?
A) Burnuyla hisseder.
B) Ayağıyla hisseder.
C) Anteniyle hisseder.
D) Diliyle hisseder.
E) Hissetmezler.

5.

Erkek arının kovandaki görevi nedir?
A) Bekçilik yapmaktır.
B) Balmumu üretmektir.
C) Ana arıyı beslemektir.
D) ÇiftleĢmektir.
E) Polen taĢımaktır.

33

6.

Arılarının delik ve çatlakları onarmak için kullandığı madde aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Balmumudur.
B) Baldır.
C) Arı sütüdür.
D) Polendir.
E) Propolistir.

7.

Ana arı için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Normal koĢullarda koloninin yumurtlayan tek bireyidir.
B) Gözleri en çok geliĢmiĢ bireydir.
C) Ana arıda zehir kesesi daha az geliĢmiĢtir.
D) Vücut yapıları ince uzundur.
E) Ana arılar, döllendiği hâlde dölsüz yumurta bırakabilir.

8.

Bal arısının 100 m’den yakın mesafedeki besin kaynaklarını diğer arılara bildirdiği
dansın adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Abdomen sallama dansı denir.
Temizlik dansı denir.
Dairesel dans denir.
Alarm dansı denir.
Kuyruk sallama dansı denir.

9.

Kovanda bekçilik görevini kaç günlük iĢçi arılar yapar?
A) 0-3 günlük
B) 3-6 günlük
C) 5-15 günlük
D) 18-20 günlük
E) 20-22 günlük

10.

Bal arısı kolonilerinde çoğalma içgüdüsü ve yeni bir koloni oluĢturmak üzere ana
arının bir kısım iĢçi arı ile birlikte kovanını terk etmesine ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)

11.

Bal ve polen toplama uçuĢu denir.
Apiterapi denir.
ÇiftleĢme uçuĢu denir.
Polinasyon denir.
Oğul verme denir.

En çok propolis üreten ve en uzun dilli arı ırkı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kafkas
Karniyol
Anadolu
Ġtalyan
Kıbrıs
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12.

Arılık yeri seçimi ve kovanların yerleĢtirilmesinde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)

Kovan uçuĢ deliği yönü güneye bakmalıdır.
Kovanların yönü doğu ve güney doğrultuları arasındaki açı üzerinde olmalıdır.
ĠĢlek yola yakın olmalıdır.
Flora yapısı bakımından zengin bölgede bulundurulmalıdır.
Kovanlar biraz öne eğimli yerleĢtirilmelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Arıcılık için gerekli araç gereci tanıyarak kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kaynak kitaplardan ve Yerel Ağ’dan (Ġnternet’ten) yararlanarak arıcılıkta
kullanılan araç gereçleri araĢtırınız.



Bölgenizdeki arıcılık iĢletmelerine giderek arıcılıkta kullanılan araç gereçleri
inceleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano
hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız.

2. ARICILIĞA HAZIRLIK
Arıcılık yapabilmek için yeterli bilgi ve beceri yanında bazı kiĢisel özelliklere de sahip
olmak gerekir. Arıcılığa baĢlarken arıcılık için gerekli araç gereçler ve bu araçların
özellikleri iyi bilinmelidir. Arıcılıkta kullanılan araç gereçler; arıların barınma yerleri olan
arı kovanları ve kovanı oluĢturan dip tahtası, kuluçkalık, çerçeveler, ballık, örtü tahtası,
kovan kapağı ile arıcı körüğü, el demiri, arıcı fırçası, iĢ kıyafetleri, bölme tahtası, ana arı
kafesi vb. diğer malzemelerden meydana gelir.

2.1. Arıcının Özellikleri






Yeterli arıcılık bilgisine sahip olmalı ve arıcılıkla ilgili kitap, dergi vb. yayınları
takip etmelidir. Yenilikleri takip etmek ve uygulamak konusunda araĢtırmacı ve
giriĢimci olmalıdır.
Arıcılık sektöründe görev yapan tüm sektör paydaĢları ile iletiĢim hâlinde
olmalı ve seminer, konferans vb. eğitim faaliyetlerine katılım sağlamalıdır.
Ürettiği ürünü piyasa Ģartlarında pazarlayabilmek ve arıcılık faaliyetleri ile ilgili
yardımlardan faydalanabilmek için arıcılıkla ilgili örgütlenmelere üye olmalıdır.
Üretim planlanması, pazar ve pazarlama koĢulları konusunda bilgi sahibi
olmalıdır.
Arı kolonilerindeki değiĢimler, mevcut durum ve yapılan iĢlemler gibi
konularda kayıt defteri tutma yeteneğine sahip olmalıdır.
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Arılarla çalıĢırken sakin, seri, titiz ve sağlık koĢullarına uyan bir yapıya sahip
olmalı; günlük yaĢamında da temizliğine dikkat etmelidir.
Ġnsanlara bir gıda maddesi, onların sağlıklarına katkı ve destek sağlayan bir
ürünü ürettiğinin bilincinde olmalı; üretim ve sağlık koĢullarına dikkat
etmelidir.
Ġnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olan ve tescilli olmayan ilaçların
kullanılmaması konusunda duyarlı olmalıdır.
Arı sokmalarına karĢı alerjisi, uzun süre ayakta durmasına engel bel fıtığı vb. bir
rahatsızlığı olmamalıdır. Arıcılık yapacak kiĢilerin arı alerjisi olup olmadığı
saptanmalıdır. Bunun için bir sağlık kuruluĢunda arı alerjisi testi yaptırmalıdır.

2.2. ĠĢ Güvenliği ve Ġlk Yardım





Arıcının alerjisi olmasa bile herhangi bir arı alerjisi durumuna karĢı, arılıkta bir
ecza dolabı içinde alerjiye karĢı ilaç seti bulundurulmalıdır.
Arı sokması sonucunda sokulan yerdeki doku kızarıp ĢiĢer. Bir müddet sonra
sokulan yerde kaĢıntı oluĢur. Bu aĢamaya kadar belirtiler de herhangi bir tehlike
söz konusu değildir. Arı sokması sonucunda bütün vücutta kızarma, kaĢıntı ve
yumuĢak dokularda ĢiĢme oluyorsa sorun var demektir. Ġleriki aĢamada
solunum güçlüğü, çarpıntı, kusma, karın ağrısı ve baygınlık görülebilir. Boğaz
kaslarının kasılması ve yutak bölgesinin ĢiĢmesi ile nefes almak zorlaĢır ve
hasta yaĢamını kaybeder. Alerjik reaksiyon 12-30 dakika içinde geliĢmektedir.
Bu nedenle en kısa zamanda bir sağlık kuruluĢuna gidilmesi Ģarttır.
Arı sokması hâlinde arının iğnesi, zehir kesesinin olduğu kısımdan tutularak
çıkarılmamalıdır. Bu durumda kesede bulunan tüm zehir vücuda boĢalır. Ġğne,
bir cımbız veya bıçak yardımıyla kesenin altından tutularak çekilmelidir.

Resim 1.1: Arı iğnesinin çıkarılması




Temiz ve açık renkli giyecekler giyilmelidir. Arılara maskesiz yaklaĢılmamalı,
kovan açılmamalıdır. Maskenin beyaz renkte olmasına dikkat edilmelidir.
El demiri olmadan kovan açılmamalı, kovan içerisinde herhangi bir uygulamaya
baĢlanmamalıdır.
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Kovana yaklaĢmadan önce körük yakılmıĢ olmalıdır. Arıların kanatlarını
yakmaması ve kızdırmaması için körüğün çalıĢırken alev veya kıvılcım
çıkarmamasına dikkat edilmelidir. Uygun malzemeden oluĢan yakıt kullanılarak
soğuk duman oluĢturulmalıdır.
Arılarla çalıĢırken kenarda durulmalı ve giriĢ deliğinin önü kapatılmamalı,
güneĢ arkaya alınmalıdır.
Kovan giriĢ deliğinden 1-2 dakika duman verilip bekleyerek arıların
sakinleĢtirilmesi sağlanmalıdır.
Ana arının ikinci çerçevede olma olasılığı az olduğu için önce ikinci çerçeveyi
çıkarmalı sonra diğer çerçeveler alınıp incelenmelidir.
Hızlı hareketler arıların saldırma ve sokmasına neden olacağından yavaĢ
çalıĢılmalıdır. Arılık içerisinde el kol hareketleri yapılmamalıdır.
Parfüm gibi kokular dökünerek arılık içerisine girilmemeli ve kovan kontrolü
yapılmamalıdır.
Yağmacılığa meydan vermemek için ballı petekler dıĢarıda bırakılmamalı veya
unutulmamalıdır. ġuruplama yapılırken Ģurubun etrafa dökülmemesine dikkat
edilmelidir.

2.3. Arı Kovanları ve Özellikleri
Arıcılıkta kullanılan araç gereçlerin baĢında kovanlar gelir. Arılar doğal Ģartlarda ağaç
ve taĢ kovuklarını barınak olarak kullanır. Ancak arıcılığın geliĢmesiyle birlikte arılar
insanlar tarafından değiĢik barınaklara alınmıĢtır. Arıcılığın geliĢme sürecinde arı barınakları
da geliĢtirilmiĢ, günümüzde modern kovanlar üretilmiĢtir. Eski sistemden modern arıcılığa
geçiĢ çerçeveli kovanların kullanılmasıyla mümkün olmuĢtur.
Arıcılıkta ileri ülkelerde eski tip kovanlar yerini modern kovanlara bırakmasına
rağmen ülkemizde az da olsa ilkel ve modern kovanları yan yana görmek mümkündür.
Modern kovanlar, arı ticaretinin daha uygun koĢullarda ve daha kolay yapılabilmesine
olanak sağlar.
Modern kovanlardan daha yüksek verim alınabilmesi, arıların bakım ve
beslemelerinde çalıĢma kolaylığı sağlaması, gezginci arıcılık yapanlar için arı naklinin
kolaylaĢması gibi nedenlerle çerçeveli modern kovan kullanımı ülkemizde ve tüm dünyada
hızla yaygınlaĢmıĢtır. Kovanlar iki gruba ayrılabilir.

2.3.1. Basit Kovanlar
Bunlar yapılıĢ ve görünüĢ tarzı olarak basit olup teknik ve gezginci arıcılık için uygun
olmayan kovanlardır. Ġçi oyulmuĢ kütükler, çamurla veya samanla sıvanmıĢ hasır veya
çalıdan örülmüĢ sepetler olabildiği gibi su kabakları, toprak kaplar, basit tahta kutular ve
hatta meyve sandıkları kovan olarak kullanılmıĢtır.
Sepet Ģeklinde olanlar içten ve dıĢtan, sandık Ģeklinde olanlar sadece dıĢtan çamur
veya hayvan gübresiyle (genellikle sığır dıĢkısı) sıvanır. Bu iĢlem delik ve çatlakların
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kapanmasını ve dolayısıyla dıĢ etkenlerden korunmayı sağlar. Ġlkel kovanlarda genellikle
önde ve arkada birer kapak, önde bir uçma deliği bulunur. Bu kovanlara gerektiğinde
müdahale etmek ve verimli arıcılık yapmak mümkün değildir. Arıcı kovana oğulu koyar,
sonbaharda balını alır.

Resim 2.1: Basit kovanlardan kütük kovan

2.3.2. Modern Kovanlar ve Kovanı OluĢturan Parçalar
Ülkemizde, içerisinde hareketli çerçevelerin bulunduğu standart çerçeveli modern arı
kovanları kullanılır. Farklı ölçülere sahip olmakla birlikte esas olarak; dip tahtası, kuluçkalık,
ballık, örtü tahtası, kapak ve çerçeveler gibi kısımlara sahiptir. Langstroth ve Dadant olmak
üzere iki tip modern kovan bulunmasına karĢın Langstroth tipi kovanlar daha sık görülür.
Her iki kovanda da sistem aynı olup sadece ölçüler farklıdır. Dadant tip kovanda kuluçkalık
ve ballık 12 çerçevelidir. Ballığın yüksekliği kuluçkalığa göre daha kısadır. Kuluçkalık
çerçeveleri büyük olduğu için koloni daha çok arı ve dolayısıyla daha fazla iĢ üretir. Modern
kovanlar teknik arıcılıkta diğer kovan tiplerine göre büyük avantaj ve yarar sağlar.


Modern kovanların yararları ve üstünlükleri







Ġlkel kovanlara göre sağlam ve uzun ömürlüdür. Çerçeveli kovanları
tamir etmek ve yenilemek mümkündür.
Bu tip kovanlarda bilinen bütün arıcılık teknikleri rahatlıkla
uygulanabilir. Ana arının varlığı, arı miktarı, yavrulu peteklerin miktarı,
kovanın polen ve bal durumu incelenerek kovanın kuvveti hakkında bilgi
sahibi olmak kolaydır.
Ġstenilen Ģekilde ve istenildiği zaman besleme yapılabilir.
Her türlü hastalık ve zararlılar ile istenilen Ģekilde mücadele edilebilir.
Ana arı yakından görülebilir ve gerektiğinde yenilenebilir. Ġstenildiği
zaman bal hasadı yapılabilir.
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Gezginci arıcılık yapmak için idealdir.
EskimiĢ peteklerin değiĢtirilmesi, kuvvetli kovanlardan ballı veya yavrulu
petek takviye edilmesi mümkündür.
Ana arısı bulunmayan, ana arısı sakat, yaĢlı veya hasta kovanlara diğer
kovanlardan ana arı verilebilir.
Kovanların verimini yönlendirmek mümkündür. Ana arı, arı, arı sütü
veya bal üretilebilir.
Zayıf kovanları birleĢtirerek kuvvetli kovan elde edilebilir veya kuvvetli
kovanları bölünerek çoğaltılabilir.
Yağmacılık ve hastalık yayma riski olmadan arı ailesi kolayca
beslenebilir.
Temel petek ilavesiyle arıların balmumu üretmek için fazla bal
tüketmeleri ve bu sırada aĢırı güç harcayarak hayat sürelerinin kısalması
önlenebilir. Süzülen petekler tekrar kovana geri verilerek daha fazla bal
üretilir.
Ballı peteklerin petek balı Ģeklinde pazarlanması mümkündür.

Modern kovan imal ederken dikkat edilecek hususlar









Kullanılacak kereste beyaz veya sarıçam olmalıdır. Kereste kuru,
fırınlanmıĢ, budaksız ve çırasız olmalıdır.
Mümkünse örtü tahtası yekpare olmalıdır, örtü tahtasının uygun bir
yerinde havalandırma deliği bulunmalıdır.
Nakliyede kolaylık olması için kapak düz olmalı, üzeri paslanmaz, su
geçirmez malzeme ile kaplanmalı, ön ve arkasında hava deliği
bulunmalıdır.
Gövdenin çerçeve kulakları ile temas eden iki kısmına çerçevenin
kolaylıkla hareket etmesini sağlayan çember takılmalı, çerçeve kulakları
meyilli olmalıdır.
Standart ölçülere dikkat edilmeli, çerçeve yan çıtaları ile kovan duvarları
arasında ve çerçeveler ile örtü tahtası arasında 8 mm’lik mesafe
bulunmalı, kovan dip tahtası önden arkaya yükselen meyilli olmalı,
çerçeve alt çıtası ile taban arasında önde 25 mm, arkada 15 mm mesafe
olmalıdır.
Kovanın taĢınması için gövdenin yanlarında tutma yerleri olmalıdır.
Uçma çıtası üzerinde büyük ve küçük uçma delikleri bulunmalı ve
istendiğinde değiĢtirilebilmesi için hareketli olmalıdır.

2.3.2.1. Langstroth Kovanı
Langstroth arı kovanlarında kuluçkalık ve ballık aynı ölçüde olup bu kovanlar florası
zayıf, nektar dönemi kısa, kıĢların ılık geçtiği sıcak ve kurak iklime sahip bölgelerde ve
gezginci arıcılık Ģartlarına uygundur. Langstroth tipi kovanlarda kuluçkalık ve ballık gövde
ve çerçeve ölçüleri birbirinin aynısıdır.
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ġekil 2.1: Langstroth kovanın görünüĢü



Langstroth Kovanının BaĢlıca Parçaları


Kovan dip tahtası

Kovanın en altında bulunan parçasıdır. UçuĢ tahtası dip tahtası boyunca menteĢeli ve
kapanacak Ģekilde yapılmaktadır. UçuĢ tahtası, kovan bekçiliği yapan arılar için bir nöbet
tutma yeri ve kovanın havalandırılması sırasında kanat çırparak kovana hava pompalayan
arılar için durak yeridir. Aynı zamanda bu tahta arıların kovana giriĢ çıkıĢlarını kolaylaĢtırır.


Kuluçkalık

Kuluçkalık, dip tahtası üzerine yerleĢtirilen ön alt kısımda uçuĢ deliği bulunan kovanın
ana parçasıdır. Kuluçkalık arıların yavru yetiĢtirdiği bölümdür. Aynı zamanda arıların
kıĢladıkları ve kıĢlık gıda stokunun yapıldığı kısımdır.


Ballık

Kovan içerisinde arı mevcudunun artıp kuluçkalığa sığmaz hâle geldiği zaman
kuluçkalık üzerine yerleĢtirilen kattır. Hasat edilecek balın hemen hemen tamamı bu
katlardan alınır. Ana arı yumurtlamak için kuluçkalıkta boĢ yer bulamadığı zaman
yumurtlamasını ballıklarda da sürdürür.
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ġekil 2.2: Langstroth kovanın ölçüleri (mm)
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ġekil 2.3: Langstroth tipi kovanda kullanılan standart çerçeve ile yarım ballıklarda kullanılan
çerçeve ve ölçüleri



Çerçeveler

Kuluçkalık ve ballık içinde yan yana yerleĢtirilen ve temel petek takılarak arıların iĢ
ve zamandan tasarruf sağlamalarını ve bunun sonucu daha üretken olmalarını imkân veren
kovan kısımlarıdır.

Resim 2.2: Temel petekli çerçeve
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Örtü tahtası

Kovan kapağı altına yerleĢtirilen iç kapak durumundadır. Örtü tahtası 2-4 parçalı veya
yekpare tek parça olabilir. Gezginci arıcılık yönünden tek parça olması daha uygundur.


Kovan kapağı

Yukarıda sayılan bütün kovan parçalarının ve arıların koruyucusudur. Düz veya geriye
meyilli olabilir. Kovan içerisine yağmur ve kar sularının girmesini önler. Özellikle gezginci
arıcılık yapılması hâlinde kovan kapağının ön ve arka kısımlarında havalandırma deliklerinin
olması gereklidir.
2.3.2.2. RuĢet Kovanlar
Genellikle 5 standart çerçeve alacak Ģekilde tasarlanmıĢ olan ruĢet kovanlar
günümüzde değiĢik amaçlar için kullanılmaktadır. Baharda bölünecek arı aileleri için daha
küçük bir alanda geliĢme imkânı sağlaması ve taĢıma kolaylığı tercih sebeplerinden biridir.
Ayrıca ana arı çiftleĢtirme amaçlı da kullanılır.

Resim 2.3: RuĢet kovan

2.4. Diğer Arıcılık Malzemeleri


Arıcı maskesi

Arıcının baĢ ve boyun kısmını arılardan koruyan, yüze gelen kısmı ince tül veya telden
yapılmıĢ Ģapka gibi giyilebilen bir baĢlıktır. Maske, görüĢü engellememeli ve arıcıyı
bunaltmayacak Ģekilde hafif ve dayanıklı olmalıdır. Sadece insanın baĢ kısmını veya
vücudun belden yukarısını koruyan ya da tulum Ģeklinde giyilebilen tipleri de bulunur.
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Resim 2.4: Arıcı elbisesi



Arıcı körüğü

Arıcının koloni kontrolleri sırasında sürekli kullandığı, arıları sakinleĢtirip zararsız
hâle getirdiği ve rahat bir çalıĢma ortamı oluĢturmada kullandığı bir alettir.

Resim 2.5: Arıcı körüğü

Kovan içine verilen dumanın etkisiyle iĢçi arılar bir tehlike ile karĢılaĢtıkları hissine
kapılarak hem uzaklaĢmak için gereken enerjiyi temin etmek hem de stokladığı balın bir
bölümünü götürebilmek amacıyla kursaklarını bal ile doldurur. Kursakları bal ile dolan arılar
hem sakinleĢir hem de sokma iĢlemini gerçekleĢtirebilmek için vücudunu katlamakta
zorlanır.
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Resim 2.6: Arıcı körüğünün kullanılması

Körük genelde silindirik yapıdadır. Duman verici maddelerin yakıldığı depo (kazan),
hava pompalayarak yanmayı kolaylaĢtıran ve çıkan dumanı üfleyen körük ile dumanın
püskürtüldüğü huni Ģeklindeki ağız kısmı olmak üzere üç kısımdan oluĢmaktadır. Körük
içinde marangoz talaĢı, çürümüĢ ağaç kökü ve saman gibi maddeler yakılabilir. Yakılacak
malzeme bal ve balmumunda koku bırakmamalıdır. Bu durum özellikle bal hasadı sırasında
daha da önemlidir.

Resim 2.7: Arıcı körüğünün yakılması

Soğuk duman vermesi ve hemen bitmemesi gerektiği gibi özellikler düĢünüldüğünde
birçok madde körük içinde yakılabilir. Ġri marangoz talaĢı, kırpılmıĢ kâğıtlar, mukavva
kartonlar, kurumuĢ otlar, kuru saman, hayvan mayısları bilinen materyallerdendir. Ancak en
güzel ürün, çürümüĢ söğüt ağacı çürüğüdür. Mısır koçanları da soğuk duman açısından
kullanılan yakıtlardandır.


Eldiven
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Ġnce deriden veya kauçuktan yapılmıĢ olup bazılarında dirseğe veya bileğin üst
kısmına kadar örten bez kısmı bulunur. Eldiveni, yeni arıcılığa baĢlayanlar sık kullanırken
parmak hareketlerini kısıtladığı için deneyimli arıcılar pek kullanmaz.



Resim 2.8: Arıcı eldiveni

El demiri

El demiri çok basit yapılı ve küçük bir demir parçası olmasına karĢılık oldukça iĢe
yarayan ve çok kullanılan bir alettir. El demiri örtü tahtalarını kaldırmada, çerçeve
çıkarmada, bal mumu, propolis veya diğer artıkları kazıyıp temizlemede ve kovan
gövdelerini birbirinden ayırmada kullanılır.

Resim 2.9: El demiri



Arıcı fırçası veya telek

Kovanda çalıĢırken çalıĢılan bölgedeki arıları, zarar vermeden uzaklaĢtırmak amacıyla
yumuĢak ve beyaz renkte kıllarla kaplı fırçalar veya hindi, kaz vb. hayvanların uzun ve geniĢ
kullanım yüzeyli kanat tüyleri kullanılabilir.
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Resim 2.10: Arıcı fırçası



Temel petek

Bal üretimini artırmak ve arıların petek yapımını kolaylaĢtırmak için çerçeve teli ve
mahmuz yardımıyla çerçevelere sabitleĢtirilen, iĢçi arı gözü basılı ve saf bal mumundan
yapılmıĢ ince mum levhasıdır.


Çerçeve kalıp tahtası

Çerçeve üst çıtası kalınlığında ve çerçeve büyüklüğüne göre yapılmıĢ basit bir
tahtadır. Temel petek bu tahta üzerinde çerçeveye geçirilir. Gürgenden olması ve
kullanılırken ıslatılması gerekir.


Çerçeve kalıbı

Çerçeve tahtalarının kolayca çivi ile çakılıp birleĢtirilmesinde kullanılan kalıptır.


Çerçeve teli

Çerçevelere takılan temel petekleri daha sağlam tutturan, çerçevelerin yan çıtaları
arasına gerilen ince paslanmaz ve yumuĢak teldir. Çerçeve teli temel peteklerin çerçeveye
tespitini sağlar ve bal süzme iĢlemi sırasında peteklerin kırılmasını önler.


Arıcı mahmuzu

Temel peteklerin çerçeve tellerine sabitlenmesinde kullanılır. Bir sap ve buna bağlı tel
üzerinde yürümeyi sağlayacak biçimde oyuk diĢli bir tekerleği olan alettir.
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Resim 2.11: Arıcı mahmuzu



Çerçeve delme aleti, biz

Temel petek telinin çerçevelere takılması için çerçevelerin yan çıtalarında delik
açılması sırasında kullanılır.

Resim 2.12: Çerçeve delme aleti



Temel petekli çerçeve hazırlanması
o

Çerçevelere tel takılması

Çerçevelerin yan çıtalarının orta kısmından 4-6 cm aralıkla 2-3 delik açılır. Bu
deliklerden galvanizli tel geçirilerek gergince çekilir. Telin uç kısımları çerçeveye teller saz
teli gibi gergin olacak Ģekilde sıkıca bağlanır.
Çerçevelere delik, biz matkap veya özel surette yapılmıĢ arıcı firmalarından satılan
çerçeve delen makine veya ince bir çivi çakıp çıkarmak suretiyle açılabilir.
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o

TellenmiĢ çerçevelere petek takılması

Bu iĢlemin 20 °C’nin üstünde ısısı olan bir ortamda yapılması kolaylık sağlar. Böylece
peteğin kırılması önlenmiĢ olur. Aynı zamanda teli peteğe yapıĢtırmak için mahmuzu ısıtmak
gerekmez.
Önce temel peteği çerçevenin üst çıtasına sağlamca tutturmak gerekir. Çerçevenin üst
çıtasında 2 mm geniĢlik ve 2-4 mm derinlikte açılmıĢ bir oyuk varsa peteğin bir kenarı
buraya yerleĢtirilir.
Sonra teller üstte, petek altta kalacak Ģekilde bu mumlu çerçeve kalıp tahtası üzerine
yatırılır. Elde mahmuz denilen aletin ruletinin oyuk kısmı teller üzerine gelecek Ģekilde
bastırılıp yürütülerek telle temel peteğin birbirine iyice yapıĢması sağlanır.


Bölme tahtası

Zayıf arı ailelerinde kovandaki arılı ve yavrulu çerçeveleri bir tarafa sıkıĢtırdıktan
sonra son çerçevenin yanına konulan düz bir tahtadır. Bölme tahtası kovan içi hacmini
daraltarak kuluçkalıkta gerekli sıcaklığın sağlanmasını ve korunmasını kolaylaĢtırır.


Ana arı kafesi

Ana arısız kalmıĢ veya verimsiz, sakat, yaĢlı ana arılı kolonilere yeni bir ana arı
vermek ya da ana arıları nakletmek için kullanılan değiĢik tiplerde kafeslerdir.

Resim 2.13: Ana arı kafesi



Ana arı ızgarası

Kuluçkalık ile ballık arasına yerleĢtirilerek ana arının ballıklara geçiĢini engelleyen
metalden yapılmıĢ ızgaradır. Ana arı ızgarasının aralıklarından iĢçi arılar geçiĢ yapabilirken
ana arı ve erkek arılar geçemezler. Genellikle kaliteli petekli bal üretmek amacıyla kullanılır.
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Resim 2.14: Ana arı ızgarası



Yemlik, Ģurupluk

Kolonileri katı veya sulu beslemede kullanılan çinko, plastik, ahĢap ve fiberglas gibi
çeĢitli malzemelerden yapılan, farklı tiplerde üretilen kaplardır.

Resim 2.15: Arıya Ģurup verilmesi



Erkek arı kapanı

Kovan uçma deliği önüne konularak erkek arıların ve yabani arıların kovana giriĢini
veya ıslah çalıĢmalarında erkek arıların kovandan çıkmasını engelleyen basit bir alettir.


Arı kaçıran

Ġki katlı kovanlarda, üst kattaki arıların alt kata inmelerini sağlayan ve üst kata
çıkmalarını engelleyen bir alettir.


Sır bıçağı ve sır tarağı

Bal mevsiminde sırlı peteklerin süzülebilmesi ve ilkbaharda ballı peteklerin arılara
yedirilmesi amacıyla sırları uzaklaĢtırmak veya bozmak amacıyla kullanılır. Sırları açma
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sırasında petek gözlerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Sır alma iĢlemi otomatik sır
alma makinesi ile de yapılabilir.

Resim 2.16: Sır bıçağı ve sır tarağı



Polen kapanı

Arıların polen topladıkları dönemlerde kovan uçuĢ deliğine ya da kovan tabanına
monte edilerek iĢçi arıların getirdiği çiçek tozu kümelerini (polen) toplamaya yarayan bir
tuzaktır. Bu aletten geçen iĢçi arıların arka ayaklarındaki polenler düĢerek aletin alt
kısmındaki bölmede toplanır.

Resim 2.17: Polen kapanı



Bal süzme makinesi

Santrifüj makinesi olarak da adlandırılan bal süzme makinesi, sırları alınmıĢ
peteklerden balı çıkarmak için kullanılır. El veya elektrikle çalıĢan ve devir sayısı
ayarlanabilen modern tipleri de mevcuttur. Galvanizli saç veya çinkodan yapılan silindirik
biçimdeki bal süzme makinelerinin silindirik muhafaza kısmı, bu kısım içinde çerçeve
konulacak özel yuvalar ve bu yuva takımının bağlı olduğu düzeni döndürmeye yarayan diĢli
bir çevirme mekanizmasından ibarettir.
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Resim 2.18: Bal süzme makinesi



Bal dinlendirme kapları

Elde edilen süzme balın, içinde bir süre tutularak dinlendirildiği, bal içindeki mum
kırıntılarının ve hava kabarcıklarının üste çıkarak balın arındırıldığı kaplardır.


Pürmüz

Kullanılan kovanların temizlendikten sonra yakılarak mikroorganizmalardan
arındırılıp tekrar kullanıma hazır hâle getirilmesinde kullanılır. Kovanlar özellikle ilkbaharda
temizlenip pürmüzle yakılarak bakıma alınmalıdır.

Resim 2.19: Pürmüz ve kovanın pürmüzle yakılması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak arıcılıkta kullanılan araç
gereçleri hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Arıcı kıyafetlerini giyerek hazırlanınız.

 Temel petekli çerçeve hazırlayınız.

Öneriler








 Kovanı oluĢturan parçaları bir araya
getirerek kovanı hazır hale getiriniz.






 Arıcı körüğünü kullanıma hazır hâle
getiriniz.




 Koloninin rutin bakımı için gerekli araç
gereçleri hazırlayınız.
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Maske giymelisiniz.
Eldiven giymelisiniz.
Çizme giymelisiniz.
Temel petek ve çerçeveyi hazırlayınız.
Çerçeveye tel takmalısınız.
Temel peteği çerçeveye monte
etmelisiniz.
Kovanın kuluçkalık kısmına temel petekli
çerçeveleri yerleĢtirmelisiniz.
Kovanın ballık kısmını yerleĢtirmelisiniz.
Ballığın üstüne açıklık kalmayacak
Ģekilde örtü tahtalarını yerleĢtirmelisiniz.
Kovanın kapağını kapatmalısınız.
Ġri marangoz talaĢı, kırpılmıĢ kâğıt,
mukavva karton, kurumuĢ ot, kuru
saman, hayvan mayısı, çürümüĢ söğüt
ağacı çürüğü, mısır koçanı vb. yakmada
kullanmak üzere temin etmelisiniz.
Yakıt için seçilen maddeleri körüğe
yerleĢtirerek tutuĢturmalısınız.
Körüğün kapağını kapatarak yanması için
pompalama yapmalı, yeterince duman
oluĢuncaya kadar iĢleme devam
etmelisiniz.
El demirini hazırlamalısınız.
Körüğü kontrol etmelisiniz.
Arıcı fırçasını hazırlamalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Arıcının kovanı sakinleĢtirmek için kullandığı arıcılık malzemesi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Biz
B) El demiri
C) Arıcı fırçası
D) Körük
E) Mahmuz

2.

Örtü tahtalarını kaldırma, çerçeve çıkarma, bal mumu, propolis veya diğer artıkları
kazıyıp temizleme ve kovan gövdelerini birbirinden ayırmada kullanılan arıcılık
malzemesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Biz
El demiri
Telek
Sır bıçağı
Mahmuz

3.

Kuluçkalık ile ballık arasına yerleĢtirilerek ana arının ballıklara geçiĢini engelleyen
metalden yapılmıĢ arıcılık malzemesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bölme tahtası
B) Ana arı kafesi
C) Ana arı ızgarası
D) Biz
E) Mahmuz

4.

Ballığın yüksekliğinin kuluçkalığa göre daha kısa olduğu kovan tipi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Langstroth
B) Geçit
C) Basit
D) RuĢet
E) Dadanth

5.

Yurdumuzda yaygın olarak kullanılan kovan tipi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Langstroth
B) Dadanth
C) RuĢet
D) Basit
E) Geçit
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6.

Temel peteklerin çerçeve tellerine kaynaĢtırılmasında kullanılan arıcılık malzemesi
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) El demiri
B) Arıcı mahmuzu
C) Telek
D) Biz
E) RuĢet

7.

Temel petek telinin çerçevelere takılması için çerçevelerin yan çıtalarında delik
açılması sırasında kullanılan arıcılık malzemesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Biz
B) El demiri
C) Arıcı fırçası
D) Telek
E) Arıcı mahmuzu

8.

TellenmiĢ çerçevelere daha kolay temel petek takılması için ortam ısısı kaç derece
olmalıdır?
A) 05-10 °C
B) 10-15 °C
C) 15-20 °C
D) 20-30 °C
E) 40-50 °C

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Arıcılığın önemini öğrendiniz mi?

2.

Arıların anatomik yapılarını öğrendiniz mi?

3.

Arı kolonisini oluĢturan bireyleri ve görevlerini biliyor musunuz?

4.

Arı ailesini oluĢturan bireyleri morfolojik olarak ayırt edebiliyor
musunuz?

5.

Arı ailesini oluĢturan bireylerin biyolojilerini biliyor musunuz?

6.

Arı davranıĢlarını ve arılarda haberleĢme yöntemlerini öğrendiniz
mi?
Arıcılık açısından önemli arı ırklarını ve özelliklerini biliyor
musunuz?

7.
8.

Arıcılık yapılacak bölgenin ve yerin özelliklerini öğrendiniz mi?

9.

Arı kovanları ve özelliklerini açıklayabilir misiniz?

Evet

Hayır

10. Modern kovanların yararları ve üstünlüklerini sıralayabilir
misiniz?
11. Modern kovanların kısımlarını açıklayabilir misiniz?
12. Arıcılıkta giyilen kıyafetleri biliyor musunuz?
13. Körük yakabiliyor musunuz?
14. Petekli çerçeve hazırlayabiliyor musunuz?
15. Arıcılıkta kullanılan araç gereçleri sıralayabiliyor musunuz?
16. Arıcılıkta kullanılan araç gereçlerin kullanım amaçlarını
öğrendiniz mi?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
B
A
C
D
E
B
C
D
E
A
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
B
C
E
A
B
A
D
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