
ARI HASTALIKLARI
Mitat KURT

Uzman Veteriner Hekim

Giriş
Arıcılık, dünyada yaygın şekilde yapılmakta ve tarımsal  amaçlı 

çalışmalar içinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkemiz 
uygun  iklimi  ve  zengin  bitki  örtüsü  ile  arıcılığa  çok  elverişlidir. 
Toplumumuz arıcılığa ve bala özel bir önem vermektedir.  Anadolu’da 
arıcılık  faaliyetlerinin  çok  eski  tarihlerde  başlamış  olması  bunu 
kanıtlmaktadır. 

Dünyadaki  bal  arısı  kolonisi  sayısı  bakımından  önemli 
ülkelerdendir. Koloni başına bal verimi yaklaşık 15.9 kg düzeyindedir. 
Modern arıcılık faaliyeti yapan ülkelerdeki koloni başına bal verimi 
Avustralya’da 74 kg, Kanada’da 57 kg, Amerika’da 33 kilogramdır. 
Bu durum modern  arıcılık,  bal  üretimi  ve  arı  hastalıklarıyla  tedavi 
konusunda  arıcılar,  veteriner   hekimler,  ziraat  mühendisleri  ve 
biyologların çok daha fazla çalışmaları gerektiğini göstermektedir. 

Arıcılığın  geleneksel  üretimden  modern  üretimi  geçmesi  ile 
dünya  arı  varlığında  hızlı  bir  artış  meydana  gelmiştir.   Arı  koloni 
sayısının  artışının  yanında  ana  arı  üretimindeki  aksaklıklar,  ana  arı 
satışlarındaki denetimsizlik, arıların ülkeler arasında alınıp satılması, 
gezginci  arıcılığın  artması,  sanayinin   gelişmesi,  arıcılık  yapılan 
alanlarda  meydana  gelen  daralmalar,  zirai  ilaçlamalar  nedeniyle 
pestisidlerin  yaygın  olarak  kullanılması  arıcılık  sektöründe 
problemlerin  çoğalmasına  neden  olmuştur.  Bu  etkilerden  bazıları 
kısmen etkili olurken son yıllarda gittikçe daha fazla öneme sahip olan 
küresel ısınma ile arıcılık başka bir tehdite maruz kalmıştır. 

Arı  hastalıkları,  son  yıllarda  gittikçe  daha  fazla  öneme  sahip 
olmaya  başlamıştır.  Ülkemiz,  1976  yılına  kadar  varroa  parazitini 
tanımazken parazit arıcılığımızın en önemli problemi haline gelmiştir. 
Buna benzer durum birçok ülkede meydana gelmektedir. Yeni ortaya 
çıkan hastalıklar  bir süre sonra ülkemize gelebilmektedir. Bu nedenle 
Veteriner Hekimlere önemli görevler düşmektedir. 

Kitabın  Türk arıcısına ve konu ile ilgilenen Veteriner Hekim, 
Biyolog,  Ziraat  Mühendisi  ve  Arıcılık  Meslek  Yüksek  Okulu 
öğrencilerine faydalı olmasını  umuyorum.



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

1. Arıların Bakteriyel Hastalıkları

1.1. Amerikan Yavru Çürüklüğü
Amerikan yavru çürüklüğü, tüm dünyada en çok korkulan arı 

hastalıklardandır.  Bal  arısı  Apis  mellifera ve  diğer  Apis  türlerinde 
hastalık  yapmaktadır.  Çok  bulaşıcı  olup  kolonileri  öldürmektedir. 
Aynı arılık içindeki diğer kolonilere bulaşmasının yanı sıra yakındaki 
diğer arılıklara da yayılmaktadır.

Paenibacillus larvae sporları bir enfekte larvada  bir milyondan 
fazla  spor  üretmektedir.  Paenibacillus  larvae  subsp. larvae  sporları 
yavru  gözleri  içinde  ve  arıcılık  ekipmanlarında  yıllarca  canlı 
kalmaktadır.  Bakterinin  sporları  yıllar  boyunca  canlılığını  devam 
ettirdiğinden daha sonraki yıllarda hastalık çıkışına neden olmaktadır. 
Modern  arıcılık  ile  birlikte  kovan  birleştirmeleri,  bir  kovandan 
diğerine  yavrulu petek yada ballı  peteklerin verilmesi  ile  hastalığın 
bulaşması daha artmıştır.

Etken :  Paenibacillus larvae, mikroaerofilik, gram pozitif, düz 
çubuk yada eğri çubuk şeklinde, 0.5-0.8 µm genişliğinde, 1.5-6 µm 
uzunluğundadır.  Tek  yada  zincir  şeklinde  yada  filament  şeklinde 
görülmektedir.  Paenibacillus  larvae  vejetatif  (çubuk  biçiminde 
bakteri)  ve  spor  olmak üzere  iki  formu vardır.  Vejetatif  formu,  ne 
ergin  arı  ne  de  yavrular  için  bir  tehlike  oluşturmaz.  Bal  arılarında 
sadece spor formu enfeksiyon oluşturmaktadır. Yavrular için patojen 
olan spor formu ergin arılarda hastalık yapamaz.  Paenibacillus larvae 
subsp. larvae sporları elipsoidal şekillidir. Sporlar ısı ve kimyasallara 
çok dirençlidir.

Paenibacillus  larvae sporları,  Amerikan yavru  çürüklüğünden 
ölmüş   larvanın  kuruyan  kalıntılarında  yıllarca  canlı  kalır.  Ölü 
larvalarda  35  yıldan  fazla  canlılığını  sürdürmektedir.  Hatta  69  yıl 
sonra bile ölü larvalar içinde çok az sayıda canlı sporlara rastlanmıştır. 
Sporlar  bal  içinde  1-10  yıl,  peteklerde  40  yıldan  daha  fazla  canlı 
kalmaktadır. Toprakta  60  yıl,  kovan  içinde  33  yıl  yaşamaktadır. 
Erimiş  bal  mumunda  5  gün  canlı  kalmaktadır.  Bu  nedenle   bal 
mumları yüksek sıcaklıklarda sterilize edilmelidir. 
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Amerikan yavru çürüklüğüne karşı larvalarda yaşa bağlı direnç 
söz konusudur. Larvaların yaşı 32 saatlik olduğunda, Amerikan yavru 
çürüklüğüne karşı duyarlılığında azalma meydana gelmektedir.  Larva 
yumurtadan  çıktıktan  53  saat  sonra  Paenibacillus  larvae  Amerikan 
yavru çürüklüğü hastalığını oluşturamamaktadır. Yumurtadan çıkan 1 
günlük larvayı enfekte etmek için 1 adet  Paenibacillus larvae sporu 
yeterlidir. Bir  bal arısı larvalarında LD50 dozu 35 adet Paenibacillus 
larvae  sporudur.  Larva  gıdayı  aldıktan  yaklaşık  bir  gün  sonra 
Paenibacillus larvae sporları çoğalmaya başlar. Bakteri orta bağırsakta 
üreyerek bağırsak duvarından geçerek vücut boşluğuna girmektedir. 
Enfekte bir larvada ortalama 2.5 milyon spor üremektedir.

Bulaşma  : Hastalık  koloniden  koloniye  hırsızlık  ve  kovan 
şaşırma  ile  yayılmaktadır.  Hastalıklı  ve  sağlıklı  koloniler  arasında 
yavrulu çerçeve alışverişi,  hastalıklı  kolonilerin  bal  ve  polenleri  ile 
diğer kolonileri beslemekle hastalık bulaşmaktadır.  Amerikan yavru 
çürüklüğü mikrobunu taşıyan ana arılar da hastalığı nakledilmektedir. 
Sterilize  edilmemiş  temel  petekler,  arıcıların  bizzat  kendileri, 
kullanılan arıcılık kıyafet,  alet  ve ekipmanları,  oğul arıları  ile diğer 
kolonilerin birleşmesi,  mikrobu taşıyan ergin arılar,  arılık içinde yada 
arılıklar arasındaki yağmacılık faaliyetleri,  hastalıklı eski peteklerin 
halen kullanılıyor olması hastalığın koloniler arasında hızla artmasına 
sebep  olmaktadır.   Larva  aşamasındaki  işçi  arı,  erkek  arı  ve  ana 
arılarda  hastalık  meydana  gelmesine  karşın  ana  arı  ve  erkek  arı 
larvalarında hastalık nadiren oluşur.

Klinik Muayene : Güçlü kolonilerde yeni bulaşmış hastalık fark 
edilmemektedir. Hastalık ilerledikçe kolonide sürekli bir arı azalması 
göze çarpar.  Önceleri  çok istekli  ve  canlı  olarak çalışan koloninin, 
arıların  azalmasına  bağlı  olarak  uçuş  deliği  önündeki  canlılığı 
azalmaktadır.  Arılar  uçuş  tahtası  üzerinde  isteksizce  gezinmektedir. 
İşçi arıların kovandan dışarıya yavru atma faaliyetine dikkat etmelidir. 

Arılar  nektar  akımının  sona  ermesi  ile  erkek  arı  pupalarını 
dışarıya  atarlar.  Bu  durum,  aşırı  açlık  çeken  kolonilerin,  koloni 
yaşamını emniyet altına almak için kovandan dışarıya yavru atmaları 
ile  karıştırılmamalıdır.  Çünkü  Amerikan  yavru  çürüklüğü 
başlangıcında  arılar  aşırı  bal  tüketmekte  ve  bal  stokları  hızla 
azalmaktadır. Bu nedenle hastalıkla daha iyi mücadele edebilmek için 
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kovan içindeki yavru sayısını hızla azalmak için yavru gözlerindeki 
larvaları  dışarı  atarlar.  Bu  tip  kovanlarda  Amerikan  yavru 
çürüklüğünden şüphe edilmelidir. 

Sağlıklı kolonilerde larvalar inci beyazı renkte ve parlak olarak 
görülmektedir.  Larva,  petek  gözünün  tabanında  “C”  harfi  şeklinde 
gelişmektedir.  Larva  enfekte  olduğunda  morfolojik  yapısını 
kaybetmekte ve hücreyi dolduracak şekilde yukarı doğru yerleşerek bu 
pozisyonda ölmektedir.  Ölü larvalar  önce donuk beyaz,  daha sonra 
açık kahve ve koyu kahve ve sonunda siyah renkte görünmektedir. 
Ölü yavru başlangıçta sulu ve hafif yapışkandır. Hastalık  ilerledikçe 
yapışkanlık artmaktadır. Hasta larva tutkalımsı  kıvamda olup ölmüş 
larvalar çikolata rengi aldığında kibrit yada bir çöp ile çekildiğinde 2.5 
cm -10 cm kadar uzamaktadır.  Hasta larvayla sahada yapılacak testte 
2.5-10  cm  kadar  ipliksi  uzamanın  görülmesi  Amerikan  yavru 
çürüklüğünü  işaret  etmektedir.  Hastalıklı  peteklerin  yavrulu 
gözlerinde  gayrı  muntazam  görünüm  vardır.  Açık  ve  kapalı  petek 
gözleri alacalı bir görünüm vermektedir. 

Petek  gözlerindeki  ölü  yavrular  petek  gözün  alt  yüzeyinde 
düzgünce uzanmış ve çok sıkı  bir  şekilde yapışmış haldedir.  Larva 
kurumuş  halde  ve  serttir.   Kalıntıların  sökülerek  çıkarılması  çok 
zordur.   Kapalı  yavru gözlerinin kapaklarının renkleri  solmuş,  içeri 
doğru çukurlaşmış,  toplu  iğne  başı  büyüklüğünde birkaç  adet  delik 
vardır.  Larva döneminde ölmekle birlikte,  ölü yavrular daha ziyade 
mühürlenmiş  gözler  içinde  bulunmaktadır.  Pupa  döneminde  ölüm 
gerçekleştiğinde  petek  gözü  kapağının  altında  pupanın  dilinin 
yukarıya doğru kalkık ve gözün alt üst iç yüzeyine değecek biçimde 
sertleşmiş bir vaziyette görülmektedir.  Pupanın bu görünümü  "pupa 
dili" denilmektedir.  Bu vaziyette kurumuş olarak fark edilmektedir.

Amerikan yavru çürüklüğünde hastalıklı larvalar, Avrupa yavru 
çürüklüğünden farklı olarak genellikle petek gözünde dik pozisyonda 
ölmektedir. 
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Larvada hastalığın ilerleyişi
Arılar  larvaları  temizleyip  dışarı  atamazlar.  Amerikan  yavru 

çürüklüğünün ilerleyen dönemlerinde enfekte peteklerinde tipik tutkal 
kokusu  vardır.  Amerikan  yavru  çürüklüğünün  teşhisinde  saha 
şartlarında  yapılan  "larva  uzama  testi"  çok önemli  olmakla  birlikte 
mutlaka laboratuvara gönderilerek kesin teşhise yapılmalıdır.  Ayrıca 
saha  şartlarında  çabuk test  olarak  bilinen  pratik  bir  test  vardır.  Bu 
testte,  hastalıklı  larvalar  bir  şişe  içine konularak sulandırılmaktadır. 
Daha  sonra  alınan  bir  damla  örnek  hazır  preparat  çukuruna 
konmaktadır. Renk değişikliğinin meydana gelmesi hastalığın pozitif 
olduğu göstermektedir. Bu test sonucu %98 olmakla birlikte uygulama 
için yeterli tecrübeye sahip olmak gerekir. Bu test sonucunda pozitif 
olan örneklerin laboratuvar sonuçları da pozitif olması halinde hastalık 
çıkışıyla ilgili işlemler yapılır.

Pratik Amerikan yavru çürüklüğü testinin yapılışı

Laboratuvar  Muayeneleri  : Klinik  bulgular  hastalığın 
teşhisinde  önem  taşırsa  da  kesin  teşhis  için  laboratuvar 
muayenelerinin  yapılması  gereklidir.  Laboratuvar  muayeneleri  özel 
alet,  ekipman  ve  uzmanlık  gerektirmektedir.  Amerikan  yavru 
çürüklüğünün  teşhis  edilebilmesi  için  hastalık  belirtilerini  gösteren 
hastalıklı larva ve pupaları içeren yavrulu peteğe ihtiyaç vardır.

Mikroskopik  görünüm : Modifiye  asılı  damla  tekniği, 
Amerikan yavru çürüklüğü ve diğer yavru çürüklüğü hastalıklarında 
ayırıcı  teşhis  olarak  kullanılır.  Hastalıklı  larvalar  su  karıştırılarak 
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ezilir.  Oluşan  süspansiyondan  bir  damla  alınarak  lam  üzerine 
yerleştirilir.  Lam  üzerine  konulan  süspansiyon  havada  kuruması 
sağlanır.  Daha sonra alev bekinden birkaç defa geçirilmek suretiyle 
ısıyla  tespit  işlemi  yapılır.  Tespit  edilmiş  şüpheli  materyal  karbol 
fuksinle ile boyanır. Karbol fuksin boyası, A solüsyonu (0.3 gr basik 
fuksin, 10 ml etil alkol (%95)); ile B solüsyonunun (5 gr fenol, 95 ml 
distile  su)  karıştırılmasıyla  hazırlanmaktadır.  Karbolfuksin  ile  10 
saniye kadar boyanır. Sonra fazla boya su ile uzaklaştırılır. Preparat 
hala  ıslakken  lam  üzerine  bir  damla  sedir  yağı  konarak  sporların 
"brownian"  hareketleri  görünür.  Bacillus  cinsine  ait  diğer  türlerin 
sporları hareketsizdir. Sporların karekteristik ve morfolojik görünümü 
teşhise  yardımcı  olur.  P.  larvae’nin  boyanmasında  karbol  fuksin 
yerine giemsa boyası da kullanılabilir. 

Paenibacillus  larvae sporları  tarafından  proteolitik  bir  enzim 
salınmaktadır.  Enzim etkisi  ile  süt  proteinleri  parçalanmakta  ve  süt 
berraklaşmaktadır. Holst süt testi için yağsız süt tozundan %1’lik  3-4 
ml eriyik hazırlanır.  Hastalıklı larva eriyik içine konarak karıştırılır. 
Test  tüpü  %5-10’luk  karbondioksitli  ortamda  37°C’de  20  dakika 
inkubasyona  bırakılır.  Amerikan  yavru  çürüklüğü  varsa  bulanık 
çözelti  10-20  dakika  içinde  berraklaşmaktadır.  Şayet  bulanıklık 
kaybolmuyor ise hastalık Amerikan yavru çürüklüğü değildir.

Paenibacillus  larvae’nın  üremesi  için  tiamine  (vitamin  B1) 
ihtiyaç vardır. Bu amaçla besi yerlerine 0.1 mg/lt tiamin hidroklorür 
katılmaktadır.  Tiamin  hidroklorür  katıldıktan  sonra  pH  6.6’ya 
hidroklorik asit ile ayarlanır. Paenibacillus larvae, özel bakteriyolojik 
besi  ortamlarında  üremektedir.  Bu  amaçla  Kanlı  agar,  Brain  heart 
infuzyon agar (BHI), Brain heart infuzyon agar + thiamin hidroklorür 
(BHITA)  ve  Columbia  agar  kullanılır.  Koloniler  gram,  giemsa, 
metilen blue ve karbol fuksin ile boyanmaktadır. Şüpheli kolonilerin 
saf kültürleri yapılarak tanı için katalaz ve flagella testleri yapılır.

Paenibacillus  larvae,  nutrient  agarda  üreyemez.  Amerikan 
yavru  çürüklüğü  için  hazırlanan  besi  yerine  Avrupa  yavru 
çürüklüğünün  etkeni  olan  Paenibacillus  alvei’nin  büyümesini 
engelleyen  nalidiksik  asit  ilave  edilir.  Bu  maksatla  besi  yerinin  1 
mililitresine 1 µg nalidiksik asit ilave edilmektedir. Nutrient agar;

Meat extract                   3.0 g
Peptone                          5.0 g
Agar                               12.0-18.0 g
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Distile su                        1000 ml 
pH: 7.0
Bu formülü içeren besi yerinden 28 gram alınarak 1 litre distile 

su  içinde  eritilir.  121ºC’de  15  dakika  otoklav’da  tutulur.  56ºC’ye 
kadar  soğutulur.  Steril  petrilere  dökülür.  Bir  gece  inkubasyonda 
kontrolde bırakıldıktan sonra kullanılır.

Nutrient brouth
Meat extract             3.0 g 
Peptone                    5.0 g
Distile su                  1000 ml 
pH: 7.0 
Bu formulü içeren besi yerinden 13 gram alınarak 1 litre distile 

su  içinde  eritilir.  Tüplere  5  ml  taksim  edilir.  121ºC’de  15  dakika 
otoklav’da  tutulur.  Bir  gece  inkubasyonda  kontrolde  bırakıldıktan 
sonra kullanılır.

Brain Heart Infusion Agar
Calf Bransi Infusion from              200.0 g
Beef Heart, Infusion from               250.0 g
Bacto Proteose Peptone                  10.0 g
Bacto Dextrose                                 2.0 g
Sodium Chloride                              5.0 g
Disodium Phosphate                        2.5 g
Thiamin hidroklorür                        0.2 mg
Sodium Nitrat                                  1-2 mg
25ºC’de pH 7.4’e ayarlanır. 
Bu formülü içeren besi yerinden 37 gram alınarak 1 litre distile 

su  içinde  eritilir.  121ºC’de  15  dakika  otoklav’da  tutulur.  56ºC’ye 
kadar  soğutulur.  Steril  petrilere  dökülür.  Bir  gece  inkubasyonda 
kontrolde bırakıldıktan sonra kullanılır.

Hastalık belirtilerini gösteren 3-5 larva 9 ml steril su içeren vida 
kapaklı  tüp  içine  konulur.  Bu  işlem steril  pamuk  svaplarla  yapılır. 
Alınan örnekler karıştırılarak larvalar iyice parçalanır. Tüp, benmari 
içerisinde 80ºC’de 10 dakika tutulur. Isıya maruz bırakma işlemi ile 
sporsuz bakteriler öldürülmektedir. Süspansiyon, steril pamuk svapla 
yada steril L şekilli yayıcı bir aletle 0.2 ml süspansyon Tiamin ilaveli 
Brain heart infuzyon agarın yüzeyine eşit  şekilde sürülerek 37ºC’de 
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72 saat inkubasyona bırakılır. Koloniler küçük (1-2 mm) çapında ve 
opaktır. Süspansiyondan çok fazla sayıda Paenibacillus larvae  sporu 
varsa  besi  yüzeyi  kolonilerle  kaplanmaktadır.  Üreme  olmazsa  besi 
yeri 7 gün kadar etüvde bekletilir. Besi yerinde koloni üreyebilmesi 
için en az 100 Paenibacillus larvae  sporu bulunması şarttır.

Üreyen bakteri  kolonileriyle  katalaz,  nitrat  redüksiyon testleri 
yapılır.  Paenibacillus  larvae,  nitratı  nitrite  indirgemektedir.  Nitrat 
redüksiyon  testinde  kırmızı  rengin  görülmektedir.Bu  nitratın  nitrite 
indirgendiğini  kanıtlamaktadır.  Brain  heart  infusyon  agarın  bir 
litresine 1-2 mg potasyum nitrat konur. Besi yerinde üreyen bakteri 
kolonileri  üzerine  bir  damla  sulfanilik  asit-  alpha-naphtol  reagenti 
damlatılır. Şayet nitrat nitrite indirgenmişse kırmızı görülür. 

Katalaz  testi,  bakteri  kolonisinin  üzerine  1  damla  %3’lük 
hidrojen peroksit damlatıldığında Paenibacillus larvae hemen hemen 
daima negatif reaksiyon vermektedir. Gaz kabarcığı görülmemektedir.

Bal arılarında spor oluşturan bakterilerin farklılıkları

Türler Brownian 
hareketi

Katalaz 
üretme

Nitrat 
indirgeme

Nutrient agarda 
üreme

Paenibacillus 
larvae + - + -

Paenibacillus 
alvei - + - +

Brevibacillus  
laterosporus - + + +

Paenibacillus 
pulvifaciens - - + +

Paenibacillus  larvae  seviye  testi:  Hastalıklı  petekten  alınan 
örneklerle spor süspansiyonu hazırlanır. Bu amaçla 10 ml sterl su ile 
10 adet hastalıklı larva karıştırılır.  Hastalıklı bir larva ortalama 2.5 
milyar  spor  içermektedir.  Bu  karışımın  1  militresinde  2.5  milyar 
amerikan  yavru  çürüklüğü  sporu  vardır.  Süspansiyondan  alınarak 
tiamin  ilaveli  Brain  heart  infuzyon  agar  yüzeyine  sürülen  0.2  ml 
süspansiyonda (0.2=500 milyon spor) bulunmaktadır. Besi yeri 72-96 
saat  37ºC’de inkube edilir. Sonuçlar bir hastalıklı larvada ne kadar 
Paenibacillus larvae sporu olduğunu göstermektedir.
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Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

 Besi yerinde 0 koloni varsa  =   < her bir larvada 100 canlı spordan 
az var

 Besi yerinde 1-9 koloni varsa  =   < her bir larvada 1000 canlı 
spordan az var

 Besi yerinde 10-99 koloni varsa =  > her bir larvada 10000 canlı 
spordan fazla var

 Besi  yeri  yüzeyi  tamamen  kolonilerle  kaplamışsa  =  Canlı  spor 
sayısındaki azalma fark edilememektedir. 

Hastalıklı  larvanın  besi  yerine  ekilmesinden  sonra  üreyen 
bakteri  kolonisine  bakılarak,  kovandaki  Amerikan  yavru 
çürüklüğünün değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
 Hastalık yok           =  Spor yok(Bakteri koloni büyümesi yok)
 Hastalık  1.  seviye  =  Düşük  enfeksiyon  düzeyi  (1-45  bakteri 

kolonisi)
 Hastalık  2.  seviye  =  Yüksek  enfeksiyon  düzeyi  (>  45  bakteri 

kolonisi)

Bal :Klasik olarak 1 kısım bal + 9 kısım su karıştırılmaktadır. 
Süspansiyonun santrifüj  edilmesiyle tüpün dibinde sediment  oluşur. 
Sedimentin  mikroskopta  incelenmesiyle  sporlar  aranır.  Ancak 
amerikan  yavru  çürüklüğü  sporlarının  kesin  teşhisi  için  kültürel 
tekniklerle çalışılmalıdır.

Diğer  bir  yöntemde  125  ml  bal  örneği,  250  ml  PBS  ile 
karıştırılır.  500  militrelik  şişelerde  3000  G’de  45  dakika  santrifüj 
edilir. Üstteki süpernatant dökülür. Yaklaşık  3 ml karışım ayrılır, tüpe 
konur.  Tüp,  benmari  içerisinde  80ºC’de  10  dakika  tutulur.  Besi 
yerlerine ekim yapılarak 37ºde 72 saat inkube edilir. 

Bal  örneği  45ºC’ye  ısıtılarak  ve  sallanarak  akışkanlığı  artılır. 
Sporların bal içinde eşit bir şekilde dağılmaları Daha sonra 25 ml bal 
içinde  10  ml  steril  su  bulunan  steril  şişeye  aktarılır,karıştırılmak 
suretiyle  sulandırılır.  44  ml  pora  sahip  dializ  tüpünün  bir  tarafı 
bağlanarak  sulandırılmış  bal  dializ  tüpüne  konur  ve  öbür  ucu  da 
bağlanır. Tüpler 18 saat akan suyun altında tutularak veya yine aynı 
süre  içerisinde  3-4  kez  suyu  değiştirilmek  suretiyle  dializ  edilir. 
Dializden  sonra  içerik  20000  G’de  20  dakika  santrifüj  edilir. 
Süpernatant  dikkatlice  uzaklaştırıldıktan  sonra  pipetle  dipteki 
kalıntıdan 1 ml alınarak 9 ml su ile vida kapaklı tüp içinde sulandırılır. 
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Süspansiyon 80ºC’ de 10 dakika su banyosunda tutularak bakterilerin 
sporsuz  formu  öldürülür.   BHIT  agara  0.4  ml  süspansiyon  ekilir. 
37ºC’de 72 saat inkube edilir. 

Baldan besi  yerlerine  yapılan ekimler sonucunda besi  yerinde 
birçok koloni üremektedir. Besi yerinde meydana gelen koloni sayısı 
ile hastalığın kovan içindeki seviyesi arasında pozitif bir ilişki vardır. 
Baldan  yapılan  ekimlerde  besi  yerinde  üreyen bakteri  kolonileri  3. 
günden  sonra  sayılabilir.  Ancak  en  iyi  değerlendirme  6.  günde 
yapılmaktadır. Bal örneklerinin besi yerideki incelenmelerinde;

Bakteri  kolonisi yoksa                   =   Hastalık etkeni yok.
Bakteri kolonisi 45 az ise               =   Hastalık ihbar edilmez. 
Bakteri kolonisi 45’den fazla ise   =   Hastalık ihbar edilir. 

Bal  mumu  :  Bal  mumu  kaynayan  suda  eritilir.  Soğuduktan 
sonra  bal  mumu  tabakası  uzaklaştırılarak  su  kısmı  5000  G’de  20 
dakika santifüj edilir. Kloroform ekstrasyonu işlemi ile kontamine bal 
mumundan sporlar ayrılır.

Floresan  Antikor  Tekniği :  Paenibacillus  larvae  sporları,  1 
yaşlı  tavşanlara enjekte edilerek immun serum elde edilir.  Serumun 
saflaştırılmasından  sonra  florokrom  boyası  ile  antiserumun 
konjugasyonu sağlanır.  Şüpheli materyal ile konjugat %90 oranında 
nemli ortamda iki saat inkube edilir. Floresan mikroskopta incelenir.

Hastalık Etkileşimleri :  Paenibacillus larvae, bal arılarındaki 
diğer  bakterileri  yok  eden  güçlü  bir  antibiyotik  üretmektedir.  Bu 
nedenle  kolonilerde  Amerikan  yavru  çürüklüğü  ve  Avrupa  yavru 
çürüklüğü nadiren birarada bulunmaktadır.  Böyle bir peteğe tesadüf 
edildiğinde, Avrupa yavru çürüklüğünün önce bulunduğu daha sonra 
Amerikan yavru çürüklüğünün oluştuğu kabul edilmektedir. 

Ascophaera apis, linoleik asit üretmektedir. Linoleik asit, hem 
Amerikan  yavru  çürüklüğü  etkeni  Paenibacillus  larvae’nın  hem  de 
Avrupa yavru çürüklüğü  etkeni Melissococcus pluton’un üremesini 
durdurmaktadır.  Kireç hastalığının Amerika’da görülmesinden sonra 
Avrupa yavru çürüklüğünde belirgin olarak azalma meydana gelmiş; 
Amerikan yavru çürüklüğü  ise  aynı  seviyede kalmıştır.  Bu durum 
linoleik asitin P. larvae üzerindeki etkisinin düşük etkinlikte olduğunu 
göstermektedir. 

10



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

Laboratuvara  Marazi  Madde  Gönderme :  Hastalıklı 
olduğundan  şüphe  edilen  kovandan  hastalık  belirtilerini  en  çok 
gösteren bir adet kapalı gözlü yavru içeren petek çerçevesi ile birlikte 
Veteriner  Kontrol  ve  Araştırma  Enstitüsü  Müdürlüklerine 
gönderilmelidir.  Örnek ambalaj  işleminde plastik  çanta,  alüminyum 
folyo,  yağlı  kağıt,  teneke  veya  cam  gibi  malzemeler  kesin  teşhisi 
imkansız  hale  getirdiği  için  kullanılmamalıdır.  Numune  tahta  veya 
kalın karton kutular içinde kargoya verilmelidir.

Korunma ve Mücadele :  Arılıklar temiz ve düzenli olmalıdır. 
Yerlere petek, petek kırıntıları, propolis parçaları atılmamalı, eski ve 
hastalıklı petekler yakılarak imha edilmelidir. 

Güçlü  arı  kolonileri  ile  çalışılmalıdır.  Zayıf  koloniler 
birleştirilmelidir.  Ana  arı  yaşlı  yada  verimsizse,  yavrulu  petek 
gözlerine  düzensiz  olarak  yumurta  bırakır.   Böyle  ana  arılar 
değiştirilmelidir.

Arılar bol nektar ve polen almaları halinde hastalıkla mücadele 
edebilir.  Bu  nedenle  arılar  nektar  ve  polenin  bol  olduğu  yerlere 
götürülmelidir.  Arıların  beslenmesinde  sağlıklı  kovanların  balları 
kullanılmalıdır.  Sağlıklı  bal  yoksa  arıların  beslemesinde  şeker 
şurubunun  verilmelidir.  Gezginci  arıcılık  faaliyeti  hastalıksız 
bölgelerde yapılmalı ve diğer arılıklardan en az  6 km uzakta olmaya 
dikkat edilmelidir. 

Hastalık ihbarlarında yaptığım kontrollerde arıcıların yaptığı en 
büyük yanlışlık, sönmüş kovanların  peteklerinin diğer kovanların ön 
kısmına atılmış olmasıdır.  Arıcılar bu işlemi yaparken kovanlardaki 
çok  az  miktardaki  balın  diğer  kovanın  arılarınca  kullanılması 
istemektedir.  Böylece  ellerindeki  malzemeyi  ekonomik  olarak 
kullandıklarını düşünürler. Halbuki sağlıklı olan diğer kovanın arıları 
bal içindeki sporları alarak kendi kovanlarına götürmektedir. Böylece 
sağlıklı  olan  diğer  koloniler  de  bir  süre  sonra  hastalık  belirtileri 
gösterirler. Bu nedenle hastalıklı kovanın tüm malzemelerinin arı, bal, 
tüm arıcılık ekipmanları ile birlikte imha edilmesi çok önemlidir. 

Koloni  satın alınması sırasında hastalık olup olmadığı  kontrol 
edilerek  hasta  koloniler  satın  alınmamalıdır.  Kullanılmış  arıcılık 
malzemeleri arılığa sokulmamalıdır. Bal mumları temel petek üretim 
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izni almış olan firmalardan alınmalıdır. Bal mumları 120°C de 10-15 
dakika süreyle sterilize edildikten temel petek haline getirilmektedir.

Kovanların  yerleştirilmesi  sırasında  arıların  kovanları 
şaşırmasını önleyici tedbirler (giriş deliklerinin farklı yönlere bakması, 
kovanların değişik renklerde boyanması gibi) alınmalıdır.  Kovanların 
bir  yada iki  sıra halinde yan yana dizilmesi neticesinde en kenarda 
olan  kovanlar  bir  süre  sonra  arı  sayısının  azaldığından  güçsüz 
kalmaktadır.  En ortadaki  kovanların  arılarının artması  nedeniyle bu 
koloniler  arılığın  en  güçlü  kolonileri  olmaktadır.  Şayet  arılıktaki 
kovanlar  iki  sıra  halinde  ise  ön  sıranın  kolonileri  arka  sıradakilere 
kıyasla daha güçlü olacaklardır. Çünkü arılar polen ve nektarla dolu 
geldiklerinde  yorulduklarından  kendi  kovanları  yerine  başka  bir 
kovana  girebilmektedir.  Girdikleri  koloninin  arıları  gelen  başka  bir 
kovanın arısı olmasına karşın besinle yüklü olduğundan kovanlarına 
kabul  etmektedirler.  Bu  nedenle  kovanların  giriş  yönlerinin  farklı 
yönlere bakması  ile  kovan şaşırmaları  ve yağmacılık faaliyetleri  en 
aza indirilmelebilir.  Kovanlar S yada U şeklinde dizilmelidir.  

Koloniler  sık  sık  kontrol  edilerek,  hastalık  görüldüğü  anda 
hastalıklı koloniler kovanlar, arılar, tüm petekler ve kullanılan arıcılık 
malzemeleri  imha  edilmelidir.  Sağlıklı  olan  kolonilere  vitamin  ve 
mineral madde içeren şeker şuruplaması yapılarak genel durumlarını 
muhafaza etmeleri sağlanır. 

Hastalık  klinik  olarak  ortaya çıktığında arı  ailesi  petekleri  ile 
birlikte yakılarak imha edilir. İmha işlemi arılıklardan uzak bir yerde 
gerçekleşmelidir.  Arıların  tümünün  yok  edilmesi  için  akşam  üzeri 
kovanın uçma deliği kapatılır. Arıların üzerine herhangi bir insektisit 
uygulanarak  arılar  öldürülür.  Çukur  kazılarak  içine  çerçeveler  ve 
ölmüş arılar atılır. Üzerlerine benzin  yada mazot dökülerek yakılırlar. 
Yakma işi tamamlandıktan sonra çukur toprakla kapatılır. 

Kullanılacak  tüm  arıcılık  alet  ve  ekipmanları  dezenfekte 
edilmelidir. Bakteri ile bulaşık olan eldiven ve arıcı el demiri hastalığı 
sağlıklı  kovanlara  nakletmektedir.  Bu sebeple  arıcının uygulamaları 
önem taşımaktadır.   Arıcının  malzemeleri  birden  fazla  olmalı,  biri 
kullanılırken  diğeri  dezenfekte  edilmelidir.  Günümüzde  en  çok 
kullanılan  dezenfektan  maddeler  potasyum  hipoklorit,  küllü  su, 
zefiran,  hidrojen  peroksit  ve  kloramin’dir.   Potasyum  hipoklorit, 
çamaşır sodası olarak bilinir. Metal şurupluklar, el demiri, körük, ana 
arı  ızgarası,  maske,  eldiven v.b.  gibi  malzemeler,  5  lt  kaynar  suya 
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katılan 500 ml çamaşır suyu çözeltisinde 5-10 dakika kadar tutulur, 
sonra bol suyla durulanır ve güneşte kurutulur. Hazırlanan sodalı suya 
250 gr Kalsiyum klorit ilave edilirse daha güvenilir bir dezenfeksiyon 
gerçekleştirilir. Metal arıcılık malzemeleri % 1'lik küllü suda 1 saat 
kaynatılarak  dezenfekte  sağlanır.  Zefiran,  100  ml'de  10  gr 
Benzalkonyum  klorür  içerir.  Maske,  eldiven  gibi  kıyafetlerin 
sterilizasyonu  için  1/4000'lik  eriğiyi  kullanılır.  Çözelti  için  saf  su 
kullanılmalıdır. % 1'lik hidrojen peroksit çözeltisi ile arıcılık alet ve 
ekipmanları,  boş  kovanlar  ve  çerçeveler  sprey  şeklinde  ilaç 
püskürtülerek  dezenfeksiyon  yapılır.  Boş  kovan  ve  peteklerin 
dezenfeksiyonunda % 4'lük kloramin çözeltisi kullanılmaktadır.

Kovanın gövde, kapak, dip tahtası ve işletmede kullanılan her 
türlü  malzeme  dezenfektan  maddelerle  dezenfekte  edilmeli  ve 
yüzeyler  iyice  kazındıktan  sonra  pürmüzle  yakılarak  kullanılmasına 
izin  verilmelidir.  Strafor  kovanlar  çamaşır  suyu  ile  yıkanıp  2  gün 
güneşte kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. 

Hastalık  tedavi  için  yurt  dışında  birçok  antibiyotik 
kullanılmasına  karşın  ülkemizin  Avrupa  Birliği  ile  uyum  sürecine 
bağlı  olarak  antibiyotik  kullanımı  yasaklanmıştır.  Yurt  dışında 
kullanılan  antibiyotikler  P.  larvae  sporlarını  yok  edememektedir. 
Sporun üremesini baskılayarak hastalığın klinik olarak ortaya çıkması 
engellenmektedir. Balın gıda olarak tüketilmesinde balda  antibiyotik 
kalıntısı  ciddi  bir  problemdir.  İnsan  sağlığını  direkt  ilgilendiren  bu 
hususta  gerekli  özen  gösterilmeli  ve  arıcılar  uyarılmalıdır.   Ayrıca 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uyguladığı cezalar hem antibiyotik 
veren  Veteriner  Hekimler,  hem  de  ilacı  kullanan  arıcılar  için  çok 
caydırıcıdır.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bal arıları için 
bu amaçla ruhsatlandırılmış bir antibiyotik yoktur. Buna rağmen bir 
kısım  arıcı  oksitetrasiklin,  eritromisin  gibi  antibiyotikleri  yasak 
olmasına  rağmen kullanmaktadır.  Arıcıların  hastalığı  bildirmemeleri 
ve yanlış uygulamalarına bağlı olarak Amerikan yavru çürüklüğü ile 
mücadele istenilen ölçüde yapılamamaktadır. 

Yurtdışında  antibiyotik  kullanılmadan  Amerikan  yavru 
çürüklüğünü  yok  eden  bir  yöntem  mevcuttur.  Amerikan  yavru 
çürüklüğü tespit  edilen kovanın arıları,  dezenfekte edilmiş ve  yeni 
çerçeve  ve  temel  petekler  verilmiş  kovana  yapay  olarak  aktarılır. 
Kovanın üst kısmı arıların geçemeyeceği büyüklükteki gözenekli tel 
yada bez ile kapatılarak arıların hareketleri sınırlanır. Kovan karanlık 
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ve serin yere alınarak 48 saat tutulur. Arılar 48 saatten daha fazla aç 
tutulursa  açlıktan  ölmeye  başlarlar.  Daha  sonra  yapay  oğullar 
dezenfekte edilmiş yeni kovanlara aktarılarak 2-3 litre şeker şurubu ile 
beslenir. Bu tür kolonilerin aktif sezonun sonunda başarılı bir şekilde 
kışladıkları  görülmüştür.  Bu  işlem  sırasında  karantina  tedbirleri, 
hastalıklı  kovanlarda  15 gün aralıklarla  yapılan P.  larvae  yönünden 
laboratuvar  kontrolleri,  hastalıklı   kovanların  ballarının  laboratuvar 
kontrolleri yapılmaktadır. Dolayısıyla sıkı bir takip gerektirmektedir. 
Ancak antibiyotik kulanılmadan hastalık ortadan kalkmaktadır. 

Yavru hastalıkları ile mücadelede etkili yöntemlerden birisi de 
hijyenik  davranışı  kabiliyeti  yüksek  kolonilerle  çalışmaktadır.  Bu 
maksatla  yapılan  çalışmalarda  24  saat  sonunda  ölü  larvaların  % 
80’den  fazlasını  temizleyen koloniler  seçilmektedir.  Bu kolonilerde 
yavru hastalığı  görülme oranı  belirgin olarak azalmaktadır.  Arıcılar 
temizlik  davranışı  yüksek kolonilerle  çalışarak yavru hastalıklarıyla 
ilaçsız mücadele edebilir.

Amerikan yavru  çürüklüğü  olan  kolonilerin  arıları  dezenfekte 
edilmiş  çerçeve  ve  petekli  kovanlara  silkilir.  Kovanlardaki  arıların 
giriş  çıkışına  müsade  edilir.  Dört  gün  sonra  arılar  yeniden 
dezenfeksiyonu yapılmış kovanlara verilir.  Kovanlardaki arılar şeker 
şurubu  beslenir.  Bu  yöntem  ile  kovanlardaki  hastalık  belirtileri 
kaybolmaktadır.  Ancak  hastalık  sporları  tamamen  yok  edilemez. 
Hastalık sporları kabul edilebilir sınırlara indirilmektedir. Yöntem yurt 
dışındaki bazı ülkelerde uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Amerikan yavru çürüklüğü; İhbarı Mecburi Hastalıklar arasında 
yer  almaktadır.  3285  Sayılı  Hayvan  Sağlığı  ve  Zabıtası  Kanununa 
göre işlem yapılmaktadır.  

Kordon  bölgesindeki  kovanlarda  arıların  Amerikan  yavru 
çürüklüğü  hastalığı  belirtilerinin  kaybolmasından  2  ay  sonra 
dezenfeksiyon yapılarak kordon  kaldırılır.

1.2. Avrupa Yavru Çürüklüğü
Avrupa  yavru  çürüklüğü,  dünyanın  birçok  ülkesinde  yaygın 

olup,  bazı  yerlerde  Amerikan  yavru  çürüklüğünden  daha  yıkıcı 
olmaktadır. Avrupa yavru çürüklüğünün meydana gelmesinde birçok 
mikroorganizma  rol  oynamaktadır.  Asıl  hastalık  etkeni  olarak 
Melissococcus  pluton’dur.  Buna  sekonder  olarak  bazı 
mikroorganizmalar  eşlik  etmektedir.  Bunlar  Streptococcus  faecalis, 

14



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

Paenibacillus  alvei,  Bacillus  lateresporus,  Bacillus  subtilis,  Bacillus 
cereus,  Bacillus  orpheus,  Bacillus  eurydice  ve  Corynebacterium 
pyogenes’dir. Bütün bu mikroorganizmalar fırsatçı etkenlerdir.

Melissococcus  pluton:  Kısa,  spor  oluşturmayan,  lanset 
biçiminde  olup,  tek  başına,  çiftler  halinde  yada  zincir  şeklinde 
bulunur. Bu bakterilerin büyüklüğü 0,5-0,7 – 0,1 µm kadardır.

Paenibacillus alvei: Çubuk şeklinde bir organizma olup, 0,5-0,8 
µm  genişliğinde  ve  2-5  µm  uzunluğundadır.  Sporları  ise  0,8  µm 
genişliğinde ve 1,8-2 µm uzunluğa  sahiptir. Paenibacillus. alvei’nin 
spor ve çomak şekilleri, P. larvae’den  daha büyüktür.

Bacillus  eurydice: Bacterium  eurdica  şekil  olarak  ince  yada 
kare  biçiminde  çomaklar  tarzında  olup,  tek  yada  zincirler  halinde 
görülmektedir.  Bakteri  0.5-1.4  µm  uzunluğunda,  0.4-0.7   µm 
genişliğindedir.

Brevibacillus  laterosporus  (Bacillus  laterosporus,  Bacillus 
orpheus):  Çubuk şeklinde olan bakteri, , 0,5-0,8 µm genişliğinde ve 
2-5 µm uzunluğundadır.  Sporları 1.0-1.3 x 1.2-1.5 µm ebatlarındadır.

Paenibacillus  apiarius  (Bacillus  apiarius):  Avrupa  yavru 
çürüklüğünde  nadiren  karşılaşılan  bir  bakteridir.  Bakteri   çubuk 
şeklinde olup 0.6-0.8 µm ebatlarındadır. 

Bulaşma : Bu hastalık, larvaların beslenmesi sırasında işçi arılar 
tarafından çok hızlı olarak bulaştırılır. Etken, larvanın orta barsağına 
yerleşerek  ve  orada  hızlı  bir  şekilde  çoğalarak  kokoid  kümeleri 
oluşturmaktadır.  Bu  esnada  larvanın  bağırsağındaki  gıdayla 
beslendiklerinden  larva  besinsiz  kalarak  zayıf  düşmektedir.  Ölüm 
bulaşmadan 4   gün sonra  şekillenmektedir.  Larvanın  ölümü ile  M. 
pluton’un  çoğalması  durmaktadır.  Petek  gözü  mühürlerinin 
kapatılmasından önceki 3 gün içerisinde larva ölmektedir.

Hastalıklı larvalar bakıcı arılar tarafından tespit edilerek hastalık 
belirtileri göstermeden önce dışarı atılırlar. Hastalık bu şekilde uzun 
süre farkına varılmadan devam edip gidebilir. Hastalığın şiddeti yavru 
gıdası üretimiyle ilgili olarak değişir. Genç arıların çok olması halinde 
larvalar için yeterli  gıda üretilmektedir.  Şayet genç arı  sayısı  az ve 
kolonide  fazla  miktarda  larva  varsa  ergin  arılar  bir  kısım  larvayı 
dışarıya atarlar. Geriye kalan larvalar bol beslenme imkanı bulurlar. 
Hastalık hafif atlatılmış olur.

15



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

Bulaşma genellikle yavru yetiştirmenin yoğun olduğu Mayıs ve 
Haziran aylarında görülmektedir. Nektar ve polen kıtlığı, soğuk hava, 
zayıf  beslenme  şartlarında  hastalık  ortaya  çıkmaktadır.  Bal  özünün 
(nektar) en bol olduğu dönemlerde hastalık kendiliğinden iyileşmeye 
başlamaktadır. Üretilen larva sayısı ve larva gıdası arasındaki denge 
bozulduğunda  hastalık  ortaya  çıkmaktadır.  Hastalık  fazla 
yayılmamaktadır.  Bunun  sebebi,  larva  ölümlerinin  çabuk  olması, 
arıların hastalıklı larvaları kovandan dışarı atmaları ve ortam şartları 
normale döndüğünde koloninin kendiliğinden  iyileşmesidir. 

Klinik  Muayene  :  Arı  larvalarının  ölümleri  petek  gözlerinin 
kapanmaya başlamadan önceki 3 gün ve kapandığı 1.  veya 2.  gün 
içerisinde olmaktadır. Bu süre bazen daha da kısalmaktadır. Ölümler 
daima larva, pupa safhasına ulaşmadan olmaktadır. Larvalar ölmeden 
önce petek gözünün dip kısmında helezon tarzda kıvrılmış vaziyette 
bulunmaktadır.  Bu görünümleri hasta larvanın teşhisi için yeterlidir. 
Hastaları  kontrol  eden işçi  arılar,  enfekte  larvaları  bulup kovandan 
uzaklaştırdıkları için petek gözlerinin görünümü düzensizdir.

Hasta larvalar petek gözlerinde kıvamları yumuşamış vaziyette 
bulunurlar. Renkleri, açık yeşilden kahve rengine doğru dönmektedir. 
Erimeye  başlayan  larva  yarı  sıvı  bir  kitlenin  içinde  görülmektedir. 
Hastalık enzootik olarak  seyreder. Buna  bağlı olarak Avrupa yavru 
çürüklüğü sonraki yıllarda da  görülmektedir.  Larvaların çoğu sarmal 
safhada  iken  ölmektedir.  Larvaların  tracheal  sistemleri  kahverengi 
olarak  fark  edilir.  Amerikan  yavru  çürüklüğünde  ise   ölmüş 
durumdaki  larvaların  tracheası  görülmemektedir.  Bu durum Avrupa 
ile Amerikan yavru çürüklüğünün ayırımında önemlidir.

Ölü larvalar petek hücresi duvarları yada tabanında yassılaşır ve 
erirler.  Ölü larvalar nadiren ipliksidirler.  Bacillus alvei ile sekonder 
enfeksiyon  varsa,  nadiren  Amerikan  yavru  çürüklüğü  gibi 
uzamaktadır.  Ancak  tutkalımsı  bir  koku  yoktur.  Avrupa  yavru 
çürüklüğünde kovan açıldığında ekşi bira mayası kokusu veya bozuk 
balık kokusu gelmektedir.  Petek gözü dibinde kurumuş ve pullanmış 
ölü larvalar, işçi arılar tarafından kolaylıkla   uzaklaştırılmaktadır.

Peteklerde "Bulmaca" görünüşü dikkati çekmektedir. Amerikan 
yavru  çürüklüğünden  farklı  olarak,  larvaların  çoğu  petek  gözleri 
kapanmadan  ölürler.  Renksiz,  çukurlaşmış   ve  delinmiş  haldeki 
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kapaklar  kolaylıkla  gözlenmektedir.  Hastalık  daha  çok  dış 
çerçevelerde görülür. İç çerçevelerde  pek görülmez.

Teşhis  :  Yeni ölmüş larvalar,  bir  pensle sıkıldığında kütikula 
tabakası parçalara ayrılmaktadır. Enfekte larvanın her bir parçasında 
harabiyet vardır. Parçalara ayrılmış larvanın orta barsak içeriği tebeşir 
beyazı renginde  bakteri ile doludur. Sağlıklı larvaların  orta barsakları 
daha zor parçalanmaktadır.  Renkleri altın sarısı – kahverengindedir. 
Sağlıklı larvanın orta barsakları çok fazla sayıda parlak renkli polen 
ihtiva etmektedir.

Bakteriyolojik  teşhis  için  %5’lik  nigrosin  solusyonundan  bir 
damla  lama konulur.  Orta  barsak içeriğininin süspansiyonundan bir 
damla alınarak lamda bulunan damla ile karıştırılır. Ateşte fikse edilir. 
Mikroskopta bakıldığında  mızraksı koksiler görülmektedir.  Ebatları 
0,5- 1,1 mikron civarındadır. Mızraksı koksiler tek bulunabildiği gibi 
kümeler halinde yada uc uca dizilmiş kısa zincirler halinde yada çift 
olarak bulunmaktadır. Bu görünüş Avrupa yavru çürüklüğünün kesin 
delilidir.

Numuneden  froti hazırlanarak  fuksinle boyanır. Ayrıca bozuk 
larvalardan   yapılan  sürtme  preparatları  çini  mürekkebi  ile 
boyandıklarında, tipik streptokok zincirleri ve Bacillus alvei sporları 
görülebilir. Kolay süt testi ile   B. alvei teşhis edilmektedir.  2 damla 
süt  ve  bir  kürdanla  bulaşık  materyal  karıştırılır.  Avrupa  yavru 
çürüklüğünde süt 2 dakika içinde pıhtılaşmaktadır. Sağlıklı larvalar ise 
13 dakikada sütü pıhtılaştırır. 

Besi yeri içerisinde içerisinde yeast extract  1 gr, cystein 0.1 gr, 
glukoz  1  gr,  eriyebilir  nişasta  1  gr;   KH2PO4 1.35  gr,  agar  2  gr 
bulunmalıdır.  Bu  miktarlar  distile  suyla  katılarak  100  mlililitreye 
tamamlanır.  Ph'sı  6.6 olmalıdır.  Otoklav işlemi 116ºC’de 20 dakika 
yapılır.  Sterilize  edilen  agar   ısısı  45°C  sıcaklığa  düştüğü  zaman 
bekletilmeden petri kutularına dağıtımı yapılır. 

Ölmüş  larvalar  5  ml  steril  fizyolojik  tuzlu  suda  süspansiyon 
haline  getirildikten  sonra  gram  ve  nigrosin  boyamalar  yapılarak 
mikroskoptan hastalık etkenleri aranır. 

Ölmüş larvaların sulandırılarak  dilue edilmiş süspanse edilmiş 
solusyonlarıyla besi yerine ekim  yapılmaktadır. Petri kutuları, % 5-10 
CO2’de ve 37°C'de inkube edilmektedir. 4 gün içinde, Melissococcus 
pluton,  beyaz,  küçük koloniler  olarak  görülmektedir.  Bu bakterinin 
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invitro  görünümü  bazan  pleomorfiktir.  Bakteri  sıklıkla   çomak 
şeklinde görülmektedir.

Diğer  bakterilerden  biri  Melissococcus  pluton’la  beraber 
üreyebilir  ve  onunla  karıştırılabilir.  Bunlardan bir  tanesi  Bacterium 
eurydice’dir. Ergin arıların sindirim sisteminde genelde bulundukları 
gibi  sağlıklı  larvaların  küçük  bir  kısmının  barsaklarında   da 
bulunmaktadır.  Melissococcus  pluton’la  enfekte  larvalarda  pek  çok 
sayıda Bacterium eurydica vardır. Bacterium eurydica, erken ilkbahar 
ve  kışın  sağlıklı  arılarda  çok  az  bulunmakta;  yazın  arıdaki  sayısı 
artmaktadır. Kolonileri konveks ve parlak görünümdedir. 

Melissococcus  pluton  bazen  streptokoklarla  karıştırılabilir.  M. 
pluton’un  üremesi  için  uygun  koşullar  altında  kaldıklarında   C. 
pyogenes  ince  çomak  şeklinde  bir  yapı  sergiler.  Corynebacterium 
pyogenes ile M. pluton’un kültür özellikleri birbirine benzemektedir. 

Streptococcus faecalis, 0.5-1.0 çapında, şekil olarak yumurtaya 
benzemekte,  genellikle  kısa  zincirler  halinde  yada  çift  olarak 
bulunmaktadır.  Streptococcus  faecalis,  morfolojik  olarak 
Melissococcus  pluton’a  çok  benzemekte  ve  karıştırılmaktadır. 
Bununla  beraber  kültürel  ve  serolojik  olarak  farklıdırlar.  Arı 
larvalarında,  Melissococcus  pluton  bulunmaması  halinde, 
Streptococcus  faecalis  üreyemez.   Modifiye  asılı  damla  metodu 
yapıldığında  Brown  hareketi  görülür.  Nutrient  agarda  genellikle  1 
günde  üremektedir.  Kolonileri  2  milimetreden   küçük,  kenarları 
belirgin,  konveksdir.  Kolonilere  stereomikroskopla  bakıldığında 
içlerinde açık kahverengi granüller fark edilmektedir.

Sekonder  etkenlerden  biri  olan  Paenibacillus  alvei,  sağlıklı 
arılarda Streptococcus faecalis’ten daha fazla miktarda bulunmasına 
karşın;  hastalık  esnasında  miktarı  artmamaktadır.  Arı  larvaları 
dekompoze olduğu zaman üremektedirler.  Enzootik olarak seyreden 
Avrupa yavru çürüklüğünde, dirençli sporlar oluşturur. Sporları,  hızlı 
ürediğinden diğer bakteri sporlarından  daha baskındır. Ürediği zaman 
karakteristlik  bayat  bir  koku  oluşturur.  M.  pluton’un  üremesi  için 
uygun olmayan şartlarda P. alvei üremektedir. Petri kutusunda  şeffaf, 
konveks koloniler oluşturmaktadır. Nutrient agarda üremektedir. 

Brevibacillus  laterosporus(Bacillus  laterosporus,  Bacillus 
orpheus),  Nutrient  agarda  üremektedir.  Kolonileri  opak  ve  mat 
görünümlüdür.  Nutrient  agara  %  1’lik  glukoz  ilave  edildiğinde 
koloniler daha fazla üremekte ve kolonilerin yüzeyleri pürüzlüdür.  

18



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

Paenibacillus  apiarius  (Bacillus  apiarius),  Bakteri  Sabouraud 
dextose agarda üremektedir. 

Avrupa yavru çürüklüğünde Katalaz (+), Voges Proskauer (+), 
Sitrat (-), Mannitol (-), Jelatin (+) ve Nişasta hidroliz (+) olmaktadır. 
Nalidiksik asit ilaveli besi yerinde üreme olmaz. 

Avrupa  ve  Amerika  yavru  çürüklüğü  etkenleri  mikroskopta 
incelenerek identifikasyonları yapılır. Klinik bulgular teşhise yardımcı 
olur.  Amerikan  yavru  çürüklüğünde  olduğu  gibi  Avrupa  yavru 
çürüklüğünde de pratik saha testi mevcuttur. Bazı ülkelerde Avrupa 
yavru çürüklüğü ile bulaşık kovanlar ve arılar yakılmaktadır. 

Korunma : Amerikan yavru çürüklüğünde önerilen önlemlere, 
Avrupa  yavru  çürüklüğünde  de  özen  gösterilmelidir.  Koloniler 
mümkünse  daha  iyi  nektar  ve  polen  olan  yerlere  götürülmelidir. 
Vitamin  ve  mineral  içeren  şurupla  besleme  yapılmalıdır.  Sağlıklı 
kolonilerin genç işçi arıları hastalıklı kovanlara silkelenerek genç işçi 
arı  takviyesi  yapılır.  Ana  arı  kafes  içinde  bir  süre  tutularak  yeni 
yumurta ve larva meydana gelmesi önlenir. Böylece koloni içindeki 
larva gıdasının mevcut olanlara yetmesi sağlanır. Hasta larvaları işçi 
arılar  dışarı  atınca hastalık kendiliğinden iyileşmektedir.  Türkiye’de 
tedavi için herhangi bir antibiyotik kullanılması yasaktır.

1.3. Septisemi Hastalığı
Ergin  bal  arılarında  Pseudomonas  aeruginosa(Pseudomonas 

apiseptica) tarafından meydana getirilen arıların baş, göğüs, karın ve 
kanatlarının  temas  edildiğinde  kopmasına  neden  olan  öldürücü  bir 
hastalıktır. Pseudomonas aeruginosa, sporsuz, gram(-) bir bakteridir. 
Pseudomonas  apiseptica,  çubuk  şeklinde  0.5-0.8  x  1.5-3.0  µm 
ebatındadır. Tek, çift yada kısa zincirler halinde görülür. 

Etken  arıların  hemolenfinde  bulunmasına  rağmen  nadiren 
hastalık yapar.  Pseudomonas apiseptica, petek gözünden çıkan genç 
arıların  bağırsağında  yoktur.  Polenle  beslenen  genç  arıların(1-14 
günlük)  bağırsağında  bakteriye  rastlanmaktadır.  Arılar  balla 
beslendiklerinde bağırsaktaki bakteriler yok olmaktadır. 

Septisemi, koloninin çok yoğun şeker şurubu beslenmesi, kötü 
hava  şartları,  oğul  arılarının  yeni  geldikleri  kovan  uyum 
sağlayamaması,  diğer  hastalıklar  ve  diğer  birçok  stres  etkenlerine 
bağlı  olarak  ortaya  çıkmaktadır.   Arının  bağışıklık  sisteminin 
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bozulması halinde hastalık oluşur.  Kovanın rutubetinin fazla olması 
hastalığa  uygun  ortam sağlamaktadır.  Kovanda  nosemosis  hastalığı 
görüldüğünde  septisemi  hastalığının  da  olması  bu  etkiyi 
doğrulamaktadır. 

Klinik Muayene :  Hasta arıların kasların yapısının değişikliğe 
uğramaktadır. Bu nedenle arıların bacak, karın, göğüs ve kanatlarına 
dokunulduğunda bu kısımlar eklem yerlerinden kopmaktadır. Kaslar, 
normal  görevlerini  yapamadığından  arılar  uçamazlar.  Arılar 
sersemlemiş  halde  yürümeye  çalışmaktadır.  Halsiz  olup  ağız  ve 
bacaklarını oynatmaya çalışırlar.  Zayıf ve halsiz haldeki ergin arılar 
20-30 saat içinde ölmektedir.  Hastalıklı ergin arılar tek olarak yada 
ikişerli gruplar halinde görülmektedir. Sağlıklı arıların hemolenfi sarı 
renkli  olmasına  karşın  hastaların  hemolenfi  beyaz  renkten 
kahverengine kadar değişik renkler almaktadır.

Teşhis :  Hasta arının kanadının dip kısmı Pseudomonas agara 
sürülerek 37ºC’de  inkube  edilir.  Pseudomonas  aeruginosa  kültürleri 
ultroviyole ışık altında(dalga boyu 260 nanometrenin altında) yaygın 
sarı-yeşil pigmentler vermesi karakteristliktir.

Hastalıklı bir arı örneği 1 ml su içinde karıştırılarak, elde edilen 
süspansiyon  mikroenjektör  ile  sağlıklı  bir  arının  göğüsüne  enjekte 
edilir. Enjeksiyonu izleyen 24 saat içinde septisemiden arı ölmektedir. 
Hasta arı  48 saat  sonra tipik bir  koku yaymakta ve vücut  parçaları 
kolayca kopmaktadır.  

Korunma  ve  Mücadele  :  Arı  kolonileri  nektar  ve  polen 
kaynakları  bol  olan  alanlarda  bulundurulmalıdır.  Çevredeki  besin 
kaynakları  yetersiz  olduğunda  vitamin  katılmış  şeker  şurubu 
verilmelidir. Güçlü arı kolonileri ile çalışılmalıdır. Arı kovanları güneş 
alan,  rüzgarsız  ve  bol  çiçekli  alanlara  konulmalıdır.  Hastalıkta 
antibiyotik kullanımı yasaktır. 

1.4. Kabuklu Larva Hastalığı (Tozlu Larva Hastalığı)
Hastalığın etkeni Paenibacillus pulvifaciens’dir. Hastalık çok az 

görülmektedir.  Hastalığın  çok  az  görülmesinin  nedeni,  hastalığın 
gerçekten  çok  az  oluşmasının  yanı  sıra  arıcıların  hastalığı  teşhis 
edememeleridir.  Ölen  larvaların  kabuklanmaları  tipiktir.  Kabuklar 
sarıdan açık kahverengiye kadar değişik renklerde ve petek gözünün 
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alt kısmından üste doğru uzanmış halde görünmektedir. Larvalar elle 
ufalandığında  kabuklardan  tozlar  dökülmektedir.  Kabuklanmalar 
tozumsu görünüm dikkati çekmektedir. 

Paenibacillus  pulvifaciens,  0.3-0.6  x1.5-3.0  µm  ölçüsündedir. 
Nutrient agarda üremektedir. Paenibacillus larvae’ye çok benzemesine 
karşın sporları modifiye damla tekniğinde Brownian hareketi yapmaz. 
Paenibacillus  pulvifaciens,  nutrient  agarda  20ºC’de  üremesiyle 
Paenibacillus larvae’dan  ayırt edilmektedir.  

1.5. Spiroplasmosis
Spiroplasma  türleri  ergin  arılarda  spiroplasmosis’e  neden 

olmaktadır.  Spiroplasma,  hareketli,  sarmal  biçimli,  hücre  duvarı 
olmayan bir bakteri olup hasta arının hemolenfinde  bulunmaktadır. 
Bakterinin sarmal filamentinin çapı 0.7-1.2 µm çapında ve 2-10 µm 
uzunluğundadır.  Spiroplasma  en  iyi  karanlık  saha  mikroskobunda 
görülmektedir.  Ergin  arıların  hemolenfi,  pastör  pipetinin  uç  kısmı 
arının birinci koksasının arka kısmındaki intersegmental membranını 
delerek  kapillar  tüpe  alınmaktadır.  Spiroplasma  standart  kültürleri, 
Mycoplasma broth agar ve Singh’in sivrisinek doku kültürü agarı + 
%20 fötal sığır serumunudur. 

2. Arıların Viral Hastalıkları

2.1. Akut Arı Felci
Akut arı felci virusu Dicistroviridae ailesi içinde yer almaktadır. 

Akut arı felci, akut paraliz virusu tarafından oluşturulmaktadır. Akut 
paraliz  virusu  sağlıklı  görünen  arılarda  özellikle  yaz  mevsiminde 
bulunmaktadır.  Kolonide  akut  paraliz  virusuyla  birlikte  Varroa 
destructor  bulunuyorsa  erişkin  arı  ve  larvalarda  ölümler  meydana 
gelmektedir.  Varroa,  sağlıklı  görünen  ancak  virus  taşıyan  arıların 
hemolenfleriyle  beslendiğinde,  virusun  çoğalmasına  neden 
olmaktadır. Böylece virus hızla sistemik etki yapacak düzeyde artarak 
öldürücü  etkisini  göstermektedir.  Virusla  enfekte  arılarla  beslenen 
varroa  virusu  almaktadır.  Varroa  virusa  vektörlük  yaparak  diğer 
erişkin arı, larva ve pupalara nakletmektedir. Akut paraliz virusu, genç 
larvanın vücudunda ve erişkin arılarda hızlı üreyerek kolonide şiddetli 
seyreden  hastalığa  sebep  olur.  Erişkin  arı  sayısı  hızla  azalır. 
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Hastanmış  larvalar,  Amerikan  yavru  çürüklüğü veya Avrupa  yavru 
çürüklüğündeki gibi görünmektedir.  

2.2. Kashmir Arı Virüsü
Kashmir  Arı  Virüsü  Dicistroviridae  ailesinde  yer  almaktadır. 

Kashmir bee virus ilk olarak Hindistan’ın Keşmir bölgesindeki Apis 
cerana  arılarında  görülmüştür.  Daha  sonra  Avustralya’da   Apis 
mellifera’da bulunmuştur.

Hem erişkin arılarda hem de larva ve pupalara ölüm meydana 
getirmektedir.  Dış  yüzeylerine   kaplayan  protein  ve  serolojik 
reaksiyonlarından  ötürü  akut  paraliz  virusu  ile  Kashmir  arı  virüsü 
birbirine çok benzemektedir. Kashmir arı virüsü Dicistroviridae ailesi 
içinde yer almaktadır. 

Akut  paraliz  virus  benzeri  olan,  Kashmir  bee  virus  suşları 
erişkin  arı  ve  pupalarda  hastalık  belirtileri  göstermeksizin  varlığını 
sürdürmektedir.  Varroa  tarafından  aktive  edildiğinde  üreyerek 
öldürücü  olmaktadır.  Tüm  Kashmir  bee  virus  suşları,  yüksek 
virulenttir. Enfeksiyon için çok az sayıda virus olması yeterlidir. Pupa 
veya erişkin arının hemolenfinde hızla çoğalarak  3 gün içinde ölüm 
meydana getirir. Varroa ile enfeste kolonilerde virusdan kaynaklanan 
koloni  sönüşleri  gerçekleşmektedir.  Varroa  birçok  bal  arısı 
viruslarının da vektörüdür. Kashmir bee virusu,  varroa ile bir araya 
geldiğinde virusun etkisi şiddetli olmaktadır.

2.3. Kronik Arı Felci
Kronik  arı  felci,  kronik  paraliz  virusunda  meydana 

getirilmektedir.. İlk defa Amerika Birleşik Devletlerinde 1809 yılında 
Huber’in yazdığı bir makale ile tarif edilmiştir. Burnside 1933 yılında 
enfekte  kovanlardan aldığı  viruslu materyali  sağlıklı  arılara  vererek 
hastalığı ortaya koymuştur.  Virus 30-65 µm ölçülerindedir.  Kronik 
paraliz  virusu  satellit  biçimdedir.  Arının  bağışıklık  mekanizması 
kronik paraliz virusunun çoğalmasını engellemektedir.   

Kronik  paraliz  virusu,  akut  paraliz  virus  ile 
karıştırılabilmektedir.  Arı  felci  ılıman  bölgelerde  daha  yaygındır. 
Hasta  ergin  arıların  kanatları  açık,  sarkık  ve  titrer  bir  halde  fark 
edilirler.  Arılar  uçamaz,  kümeler  kovan  önünde  sürünür  halde 
bulunurlar.  Kovan  içindeki  hasta  arılar  yavrulu  çerçevelerin  üst 
kısmında  toplanırlar.  Kovana  duman  verildiğinde  enfekte  arılar 
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yerlerinde  kıpırdamazlar.  Bağırsaklarını  boşaltamadıklarından 
karınları  şişkindir.  Karınlarının  şişkin  olmasının  nedeni,  bal 
keselerinin  dolu  olmasıdır.  Bu  durum  dizanteri  yapabilir.  Felçli 
arıların vücut kılları dökülmekte, karınları koyu renkte, parlak olarak 
gözükmektedir.  Tüyler  olmadığı  için  karın  normalden  daha  küçük 
görünür. Uçuştan gelen felçli arılar, sağlıklı arıların hücumuna uğrar 
ve  kovana  sokulmazlar.  Dışarıda  1-2  gün  kalan  hasta  arılarda 
titremeler  başlar  ve  150-200  enfekte  arı  bir  araya  gelerek  kovan 
önünde  toplanarak  bir  süre  sonra  ölürler.  Hastalıkta  anormal  kanat 
titremesi  ve  bazen  binlerce  arının  toplanması  önemlidir.  Hastalar 
semptomların başlamasını izleyen birkaç gün içinde ölürler. Şiddetli 
enfekte koloniler aniden sönebilir. Bu durum özellikle yazın ortasında 
şekillenmektedir. Sıcak ve kurak havalar hastalığın şiddetinin arttırır. 
Hastalığın  tipik  belirtilerinden  biri  de  ana  arının  çok  sayıdaki  işçi 
arıyla birlikte kovanı terk etmesidir. 

Bulaşmanın  nasıl  meydana  geldiği  kesin  olarak 
bilinmemektedir. Bütün arı hastalıkların olduğu gibi bulaşmanın besin 
aktarımına bağlı olarak yayıldığı düşünülmektedir.  Arının üzerindeki 
bir yaradan çok sayıda virus vücuduna girebilir.  Bu durumda arının 
organları  virusla  enfekte  olur.  Bu  durum  ergin  arılar  birbirini 
temizlerken  meydana  gelir.  Genetik  olarak  duyarlı  ana  arılardan 
meydana gelen koloniler duyarlı olmayanlara kıyasla çok daha fazla 
felç belirtisi göstermektedir. 

Arı  felci  çoğunlukla  arıcılar  tarafından  zirai  mücadele 
ilaçlarından  ileri  gelen  zehirlenme  vakalarıyla  karıştırılmaktadır. 
Zehirlenmelerden  ayırt  edilmelerinde  hasta  arıların  sakin,  sinirsiz 
olmaları  önemlidir.  Çünkü  zehirlenmiş  arılar  sinirsel  semptomlar 
gösterirler.

Hastalığın  kontrolü  için  herhangi  bir  ilaç  mevcut  değildir. 
Koloniyi  kurtarmak  için  ana  arıyı  değiştirmelidir.  Yapılan 
gözlemlerde  ana  arısı  yaşlı  olan  arı  kolonilerinde  arı  felcinin  daha 
şiddetli  seyrettiği  görülmektedir.  Bunun  için  ana  arılarını  hemen 
değiştirmek hastalıktan ileri gelebilecek kayıpları önlemek şarttır.  

2.4. Torba Çürüklüğü (Sacbrood)
White  tarafından  1917  yılında  hasta  larva  ekstratlarının  filtre 

edildikten  sonra  larvalara  inokule  edilmesiyle  enfeksiyon  meydana 
getirilmiştir.  Hastalık genellikle rastlanan bir hastalık olmayıp uzun 
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süre  varlığını  devam ettiremez.  Sacbrood bulaşıcı  değildir.  Kalıtsal 
yolla geçmektedir. Larvaya  ˝çılk  larva˝ adı verilmektedir. 

Yağmacılık, kovanlar arasında petek alışverişi,  besin alışverişi 
hastalığın  yayılmasın  önemlidir.  Arılarda  pupa  dönemine  girmeden 
önce ölüm meydana gelmektedir.

Larvalar hastalığa en çok 2 günlük iken duyarlıdır. Bu dönemde 
larva gıdasının virusla taşıması önemlidir. Enfeksiyon kış mevsimine 
doğru  kaybolmaktadır.  Hastalık  belirtileri  göstermeyen  ancak 
vücutlarında  virus  olan  ergin   arılarda  virus  üremeye  devam 
etmektedir. Genç işçi arılar, petek gözü temizliklerini yaptıklarından 
virusla  karşı  karşıya  kalarak  enfeksiyonu  almaya  en  müsait  grubu 
oluştururlar.  Genç  işçiler,  sacbrood’lu  ölmüş  larvaları 
uzaklaştırdıklarında kese içindeki sıvıdan çok az miktarda almış dahi 
olsalar enfeksiyonu alırlar.  Arıların hipofaringeal bezlerinde bir gün 
içinde virus üreyerek büyük sayılara ulaşmaktadır. Diğer bal arılarına 
gıda  aktarımı  ve  bez  sekresyonları  ile  nakledilmektedir.  Kolonide 
yaşam  sürelerinin  kısalmış  olması  hastalığın  şiddetinin  artmasına 
sebep  olmaktadır.  Hastalanmış  arılar  polen  yemeyi  bırakırlar. 
Normalden  daha  önce  tarlacı  arı  olurlar.  Sağlıklı  erişkin  arının 
toplaması  gereken  polenden  çok  daha  az  miktarda  polen  toplarlar. 
Enfeksiyona  bağlı  olarak  kolonideki  birçok  görev  bölümünde 
değişikler yaşanır. 

Sacbrood,  ilkbahar  ve  erken  yaz  döneminde  en  fazla 
görülmektedir. Büyük nektar akımını dönemde tarlacı arı sayısı artış 
göstermekte, hastalık kendiliğinden iyileşmektedir. Virus daha sonra 
yalnızca enfekte ergin arılarda kışı geçirmektedir. Bu arıların bir çoğu 
daha kısa yaşamakta, yeni sezonda enfeksiyon sayısı azalmaktadır.

Petek  gözleri  kapatılıncaya  kadar  larvalar  normaldir.  Hasta 
larvalar içi su dolu torbalar halinde görülürler. Bir iğne yada pensle 
tutularak petek gözünden dışarıya kolayla alınabilir.  

Petek  gözü  içindeki  sacbrood’lu  larvaların  beyaz  rengi,  daha 
sonra uçuk sarı  renge dönüşür ve pupa dönemine giremez.  Enfekte 
larvanın  baş  kısmı  petek  gözüne  bakmakta  ve   dik  pozisyonda 
ölmektedir.  Hastalıkta  larvanın  önce  baş  kısmı  siyahlaşmaktadır. 
Larva yeşilimsi bir sıvı ile dolu bir torba içindedir. Bu nedenle torba 
çürüklüğü  denilmektedir.  Daha  sonra  larva  kurumakta,  rengi  koyu 
kahverengine dönmekte ve kısa zaman sonra ölmektedir.  Peteklerde 
Avrupa  yavru  çürüklüğünde  olduğu  gibi  bulmaca  manzarası 
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görünümü vardır.  Genelde ölen arıların belirgin bir kokusu  yoktur. 
Hastalıklı  petek  gözü  kapaklarında  2  delik  bulunmaktadır.Ölü 
larvalara  ait  gömlek  parçaları  genç  işçi  arılar  tarafından  kolaylıkla 
uzaklaştırılabilir. Kuvvetli bir arı kolonisi ölü larva içeren tüm gözleri 
kolaylıkla temizleyebilirler. 

Torba çürüklüğü için herhangi bir kimyasal ilaç yoktur. Sağlıklı 
koruma  önlemleriyle  hastalığın  zararı  azaltılabilir.  Kovanları 
rutubetsiz  yerlerde  saklamak,  bilhassa  alttan  nem  almalarına  engel 
olmak  gerekir.  Bunun  içinde  kovanlar  30-40  cm  yüksekliğe 
konulmalıdır.  Ana arının değiştirilmesi,  arı  ailesinin güçlendirilmesi 
torba çürüklüğünün tedavisine yardımcı olacaktır. 

2.5. Deforme Kanat Virusu
Deforme kanat virusu ilk olarak Japonya’da Varroa ile enfekte 

arı kolonilerindeki erişkin bal arılarından izole edilmiştir.  Hastalıkla 
kolonilerde,  petek gözlerinden yeni çıkan arıların kanatlarının zayıf 
geliştiği yada deforme olduğu görülmektedir.  Virus, hastalıklı arıların 
tüm ekstretleri  ile  dışarı  atılmaktadır.  Egypt  arı  virusu ile  uzak bir 
serolojik bağı vardır. 

Arılar virusla enfekte olduktan sonra petek gözü içindeki arıların 
kanatları tam gelişememekte ve şekilleri bozulmaktadır. Yavru larva 
ve  pupa  döneminde  ölmektedir.  Erişkin  arılar  virusla  enfekte  ise 
ölünceye kadar normal görülmektedir. Virus kolonide varroa yokken 
de öldürücü olmaktadır. Varroa’lar deforme kanat virusunu sağlıklı arı 
yavrularına nakletmektedir.

2.6. Yavaş Paraliz Virusu
Bu virus ilk olarak laboratuar çalışmaları sırasında bulunmuştur. 

Virus,  arıların  hemolenfine  enjekte  edildikten  12  saat  sonra  arılar 
ölmektedir.  Arılar  ölmeden önce 1.  çift  ayaklar felce uğramaktadır. 
Arı kolonisinde varroa olduğunda ve virus da çok yoğun ise erişkin ve 
larvalarda  ölüm  olmaktadır.  Varroa  akarları  arılarla  beslendiğinde 
virus çoğalarak varlığını sürdürmektedir. 

2.7. Siyah Ana Arı Virüsü
Dicistroviridae ailesi  içinde  yer  almaktadır.  Black  queen  bee 

virus,  Filamentöz  virus  ve  Y  virusları  ilk  olarak  Nosema  apis  ile 
birlikte tespit edilmiştir. Black queen cell virusu ilk olarak kapatılmış 
ana arı  yüzüklerinin içinde ana arı  larva ya da pupasının ölüleriyle 
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saptanmıştır. Ölen larva ve pupalar koyu kahverengiden siyaha kadar 
renkte  görülmektedir..  Hasta  larva  açık  sarı  renkte  gözükmektedir. 
Sert  torba  benzeri  derisi  vardır.  Bu  haliyle  sacbrood’lu  hastalara 
benzemektedir. Siyah ana arı hücre virusu (Black queen cell virusu), 
genç  işçi  arı  larvası   genç  işçi  arılar  tarafından  yenildiği  zaman 
çoğalmamaktadır.  Sacbrood benzeri  olan  virus,  pupa içine  enjekte 
edildiğinde çok miktarda üremektedir. 

Filamentöz  virus,  ilk  olarak  Amerika  Birleşik  Devletlerinde, 
Clark tarafından 1978 yılında enfekte erişkin arıların yağlı vücut (fat 
body) ve ovaryumlarında  süt beyazı renginde büyük virus partikülleri 
olarak tespit edilmiştir. Bilinen bir semptomu yoktur. 

Arı  Y Virus  erişkin  arılar  yenildiğinde  çoğalmaktadır.  Ancak 
arılara  enjekte  edildiğinde  çoğalamaz.  Arılarda  yaptığı  semptomlar 
bilinmemektedir. 

Bu  3  virusun  erişkin  arılarda  çok  miktarda  üremesi  sadece 
Nosema apis ile enfekte olduğunda mümkündür. Black queen bee cell 
yada  Y  virus  ile  enfekte  arıların  yaşam  sürelerinin  kısalmaktdır. 
Kışlayan  kolonilerde  yalnızca  Nosema  apis  ile  enfekte  olanlara 
nazaran,  parazitle  ile  birlikte  bu  viruslardan  biri  ile  enfekte  olan 
koloniler  daha çok sönmektedir.  Aynı  durum filamentöz virusla  da 
olmasına  karşın  şiddeti  daha az  olmaktadır.  Her  3  virusa  dünyanın 
birçok ülkesinde rastlanmaktadır.

2.8. Arı X Virüsü
Arı X Virusu, serolojik olarak arı Y virusu ile uzak bir ilişkisi 

bulunmaktadır. Fiziksel ve kimyasal olarak her iki virusu birbirinden 
ayırt  etmek  hemen  hemen  imkansızdır.  Virus  enfekte  materyalin 
sindirilmesi halinde yalnızca erişkin arılarda hastalık yapmaktadır. Bu 
yüzden  enfekte  arının  bağırsak  faaliyetleri  Y  virus  da  olduğu  gibi 
kısıtlanmaktadır. Y virustan farklı olarak Nosema apis ile bir ilişkisi 
bulunmamaktadır. Virus en çok kış ortasında en virulent olmaktadır. 

Bee virus X, geç kış döneminde ölen arılarda   Malpighamoeba 
mellificae  ile  birlikte  seyretmektedir.  Virus  özellikle  dışkıyla 
bulaşmaktadır.  Arı  X  Virusla  enfekte  arıların  yaşam  süreleri 
kısalmaktadır. Arı X Virus ile M. mellificae ile birlikte bulunuyorsa 
hastalık kışın en üst seviyesine ulaşmakta ve ölümler hızlanmaktadır. 
Bu  durum  arı  kolonileri  için  çok  zararlıdır.  Çünkü  ölen  genç  işçi 
arıların  yerine  yeni  genç  işçi  arılar  üretilemediğinden  kovanlar 
sönmektedir. Malpighamoeba mellificae geç kış döneminde meydana 
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gelen koloni ölümlerinin değişmez sorumlularından olmakla birlikte; 
ölümlerin  birincil  nedeni  sıklıkla  virustur.  Arı  X  Virüsü,  Avrupa, 
Avustralya, Kanada, İran ve Arjantin’de bal arılarında bulunmaktadır.

2.9.Bulutlu Kanat Virusu
Dicistroviridae ailesi  içinde  bulunmaktadır.  Arıların  genel  bir 

virus  hastalığı  olup kanatların opak görünmesine  neden olmaktadır. 
Virus  partikülleri  küçüktür.  Hava  yoluyla  yayıldığı  için  çok  kısa 
zamanda  kovanlar  arasında  bulaşma  olmaktadır.  Virus  varroa 
tarafından  pupaya  verilmektedir.  Hastalık  yalnızca  serolojik  olarak 
tespit  edilebilmektedir.  İmmundiffuzyon  tekniği  ile  arının  baş  ve 
toraksında üremiş viruslar saptanmaktadır. 

Bulutlu  kanat  virusu  ile  enfekte  arıların  yaşam  süreleri 
kısalmaktadır. Kolonilerde hasta arı sayısı çok fazla ise arı ailesinin 
canlılığı kaybolmakta ve sonunda kovan sönmektedir. Hastalığın bir 
çıkış siklusu yoktur. Arı kolonisi içindeki çoğalması ve yayılışı belli 
bir mevsimsel döneme bağlı değildir.

2.10. Apis İrisdescent Vırus
Bu virusun Hindistan’daki Apis cerana arılarındaki kümelenme 

hastalığı  ile  ilişkisi  vardır.  Hastalıklı  kolonilerde  yaz  döneminde 
arıların  büyük  bir  çoğunluğu  çalışmamaktadır.  Arılar  küçük 
miktarlarda  bir  araya  gelerek  kovan  içinde  küçük  kümeler 
yapmaktasır. Arılar toprağın üzerine sürünmektedir. Arılar kovanı terk 
etmektedir.  Bu  durumdaki  kolonilerde  şayet  tarlacı  arı  sayısı  artış 
göstermiş ise hastalık belirtileri azalmaktadır. 

Apis  iridescent  virusu,  Hymenopteralardaki  irido  virusa  çok 
benzer.  Virus  fat-body,  sindirim  sistemi,  hipofrangeal  bezler, 
ovaryumlarda  ürerler.  Apis  cerana  arıları  dışında  Apis  mellifera’da 
üreyebilmektedir. 

2.11. İsrail Akut Felç Virüsü
Israeli acute paralysis bee virus ilk olarak 2002 yılında İsrail’de 

tespit edilmiştir.  Cripavirus genusundaki Dicistroviridae familyasında 
yer almaktadır. Virus birçok genetik farklılık içermektedir. Bu virusun 
olduğu  kovanlardaki  en  belirgin  özellik  arıların  kovanlarını  terk 
etmeleridir.  Sonbaharda  kışlamaya  bırakılan  arı  kolonilerinin  kışın 
kovanlarını  terk  ettikleri  görülmektedir.  Kovanda  çok  ölmüş  arı 
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kalmakta, peteklerde bal ve larva büyütme alanları fark edilmektedir. 
Koloni çöküş sendromu görülen kolonilerde tespit edilmesi nedeniyle 
kayıplardan sorumlu tutulmuştur.  Koloni çöküş sendromu sebebi ile 
2006-2007  yılı  kışında  Amerika’daki  ticari  arıcılığın  %23’ü 
etkilenmiş  ve  koloni  kayıp  oranı  %50-90  arasında  olmuştur.  Daha 
sonraki  çalışmalar  virusun  koloni  çöküş  sendromu  görülen  tüm 
kolonilerde olmadığını göstermektedir. 

Önlemler:Bilinen  arı  viruslarının  hemen  hepsi  hasta  arıların 
yaşam  sürelerinin  kısaltmaktadır.  Virusların  hepsi  arılar  için 
tehlikelidir.  Diğer hastalıklara nazaran hastalığın şiddeti daha düşük 
derecelerde  seyretmektedir.  Ancak  bu  durum  değişerek  çok  daha 
büyük  salgınlar  ve  şiddeti  daha  artmış  bir  tablo  ortaya  çıkabilir. 
Virusların varlığı yada yokluğu Nosema apis ve varroa  parazitleriyle 
bağlantılıdır.  Parazitlerin  miktarıyla  virusların  yoğunlukları  arasında 
paralellik vardır. Bal arılarında viruslar lokalize olarak yerleşmekte ve 
arının direncinden dolayı hastalık belirtileri göstermezler. 

Nosema apis ve Varroa’ya karşı kimyasal maddelerle mücadele 
edilmelidir.  Çünkü  bu parazitler virusların üremesini uyarmaktadır. 
Nektarın bol geldiği zamanlarda ve arı populasyonunda  fazla olması 
halinde  hastalık  belirtileri  yok  olmaktadır.  Nektar  bölgede  yeterli 
değilse  koloniler  nakledilmelidir.  Hastalıklı  kolonilerin  ana  arıları 
yenilenmelidir. Virusların yayılmasını önlemek için şurupla besleme 
yapılmalıdır. Sacbrood’lu kolonilerde erişkin arılar arasında kovan içi 
hizmetleri  yeterli  düzeyde  götürecek  miktarda  arı  olması  halinde 
hastalık sönmektedir. Bu durum en iyi nektar akımına bağlıdır. 

Çevrede bol nektar yoksa virus aşırı çoğalmakta, genç işçi arılar 
beslenmeyi  durdurmakta  ve  larvaları  bakmayı  bırakmaktadır. 
Normalde  tarlacı  olmaları  gereken  süreden  daha  önce  tarlacı 
olmaktadırlar. Hastalık durumu bilinmeyen arılıklardan malzeme, arı, 
ana arı, bal ve polen alınmamalıdır. Hastalıklı kolonilere sağlıklı, genç 
ana arılar verilmelidir.

3. Protozoonlar

3.1. Nosemosıs (Nosema Hastalığı)
1909 yılında Alman bilim adamı Enoch Zander,  bal  arılarının 

orta bağırsak epitel  hücrelerinde enfeksiyon yapan parazite Nosema 
apis ismini vermiştir.   White, 1919 yılında N. apis’in bal arılarında 
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yaptığı  enfeksiyonu  nosema  hastalığı  olarak  adlandırmıştır.  Apis 
cerana ve Apis mellifera ırklarının her ikisinde de hastalık meydana 
gelmektedir. Hastalık önce Doğu bal arısı Apis cerana’da iken daha 
sonra Apis mellifera’ya bulaşmıştır. 

Nosema apis, bal arılarının erişkinlerinde hastalık yapmaktadır. 
Arıların sindirim sisteminde bozukluk yaparak verim düşüklüğüne yol 
açmaktadır.  Parazit,  Microspora sınıfının tüm üyeleri  gibi  hücre içi 
parazittir.  Rutubetli  bölgelerde  hastalığa  daha  çok  rastlanmaktadır. 
Hastalık  yavru  üretiminin  çok   olduğu  ilkbaharda  döneminde 
artmaktadır.  Enfekte  koloniler  daha  az  bal  üretmektedir.  Enfekte 
kolonilerde kış kayıplarının yüksek olduğu görülür.

Dünyanın  her  yerinde  nosema  hastalığına  rastlanmaktadır. 
Ülkemizde  nosemosis  önemli  bir  arı  hastalığı  olarak  karşımıza 
çıkmaktadır.  Nosemosis,  ilkbaharda  yavru  üretiminin  olduğu 
zamanlarda daha çok görülmektedir.  Ilıman iklime sahip bölgelerde 
arılar  daha  uzun  süre  kovan  içinde  kapalı  kalmaktadır.  Nosema 
hastalığının  ılıman  bölgelerdeki  şiddeti  yıldan  yıla  büyük  farklılık 
göstermektedir.  Havaların  uzun süre  yağışlı,  soğuk sürmesi  halinde 
arılar kovan içinde kalmaktadır. Dolayısıysa kovan dışına dışkılarına 
bırakamayan arılar kovan içine dışkılarlar. Bu durumda kovan içinde 
N. apis sporları aşırı artar. Böylece hastalı ortaya çıkmaktadır. İklim 
şartlarının  iyi  gittiği  yıllarda  hastalık  oranı  düşmektedir.  Ayrıca 
arılıklar ve koloniler arasında da büyük farklılık vardır. Bazı koloniler 
hastalığa daha dirençlidir. 

Avrupa bal arılarında nosemosis enfeksiyonunun görülme oranı, 
Afrika bal arılarına kıyasla 4 yada 5 daha fazladır. Bu durum hastalığa 
karşı genetik direncin önemli olduğunu göstermektedir.

Etken  :  Hastalık  etkeni  bir protozoon  olan  ve  sporlanarak 
çoğalan  Nosema  apis’dir.  Nosema  apis  doku  ve  hücre  parazitidir. 
Nosema  apis’in  şekli  genellikle  ova,  nadiren  armut  yada  liman 
şeklindedir.  Bazılarının ön ucu arka ucundan daha geniştir.  Enfekte 
spor  yaklaşık  5-7  ×  3-4  μm  ebatlarında,  çift  çekirdekli  ve  iplik 
şeklinde kuyruğa sahiptir. Bir hücrede 150-200 spor üreyebilmektedir.

1 Bulaşıcı  spor,  yaklaşık  5–7  ×  3–4  μm   ebatlarındaki  2 
çekirdekli enfekte sporu parazitli arıların dışkılarının alınmasıyla olur. 
2,  3 Bağırsak  içine  tubular  uzanır,  peritropik  membranı   delerek 
bağırsak  hücresi  içine  girer.  Polar  filamentin  tubul  lümeninden 
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geçerek epitelyum hücresine girmesiyle sporoplazma(SP) hücre içine 
enjekte  olur.  4–12 sporoplazma  (9)  büyür  ve  aseksüel  olarak 
bölünerek  konak  hücresi  içinde   4  çekirdekli   hale  gelir.  Sonuçta, 
diplokaryon  aşaması  başlar  (10)  bölünme  ile  sonlanır.  13 Sporlar 
olgunlaştığında,  konak  hücreleri  parçalandığında  enfeksiyon  gücü 
olan sporlar bağırsak lümenine boşalır.  Sporlar ya dışkıyla atılır yada 
komşu  epitel  hücrelerine  girerek  enfekte  eder.  Yazın  sonunda, 
Nosema  apis’in  gelişmesi  azalır.  İlkbaharda  tekrar  üremeye  başlar. 
Bağırsaklar kadar tüm organlar parazitlenmiştir. Nosema apis,  yeni 
enfeksiyon meydana getirdiğinde, aynı arı içinde birçok defa üreme 
döngüsü yaparak otoenfeksiyon oluşturmaktadır. CW, kist duvarı; EN, 
enkistazyon;  HC, konak hücresi;  N, çekirdek;  NH, konak hücresinin 
çekirdeği;  PP,  SP, sporoplazma;  TI, polar filament girişi;  TU, polar 
filament 

 
Nosema apis’in üreme döngüsü

Orta bağırsağa gelen nosema sporlarının içindeki polar filament, 
sporun uç kısımdan dışarı çıkarak epitel hücresine girmektedir. Epitel 
hücresine  giren  spor  gelişerek,  çoğalırlar.  Çoğalma  sporlanma  ile 
olmaktadır.  Sporoplazma,  konakçı  hücresinde  kısa  bir  zamanda 
olgunlaşarak  merontlar  meydana  gelmektedir.  Bölünme  işlemleri 
sonucu meydana gelen merozoitlerin olgunlaşarak sporontlar oluşur. 
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Sporontlar bölünerek 2 sporoblast meydana gelir. Sporoblastlar daha 
sonra  gelişerek  olgunlaşır.  Spor  gelişimini  tamamlar.  Nosema  apis 
sporları  arı  tarafındnan alındıktan sonra yeni sporların oluşumu 2-5 
gün  almaktadır.  Parazitin  gelişimi  ortalama  36  saatte  olmaktadır. 
Parazit  30˚C’de  gelişimini  48  –  60  saat  içinde  tamamlar.  Gelişme 
sürecinin her aşamasında yan yana 2 çekirdekçik yer almaktadır. Bu 
yapı diplokaryon olarak isimlendirilir. 

Nosema apis’le yeni enfekte hücreler sağlamdır. İçlerinde sıkıca 
kümelenmiş  halde  sporlar  vardır.  Olgunlaşmış  N.  apis  sporları  orta 
bağırsak  epitel  hücrelerini  genişletip  şişirmektedir.  Sporlar  konakçı 
hücrelerinde  RNA  sentezini  belirgin  olarak  azaltırlar.  Enfekte 
hücrelerin sitoplazmaları içinde büyük vakuoller, bir araya toplanmış 
ribozomlar ve deforme olmuş alanlar mevcuttur. 

Arı  parazitle  enfekte  olduğunda  2  hafta  sonra  bağırsak 
epitellerinin içi parazitle dolmakta, enfekte hücreler parçalandığında 
bağırsak  lümenine  dökülen  parazitler  yeniden  başka  bir  hücreye 
girerek yeni bir hücreyi enfekte etmektedir. Parazit epitel hücrelerinde 
2  tip  spor  üretmektedir.  Birinci  tip  spor,  epitel  hücreleri  arasında 
hastalığın  yayılmasından  sorumlu  olup  endospor  kalın  bir  zarla 
sarılmıştır.  İkinci  tip  ise  hücre  sitoplazması  içinde  üreyen  halidir. 
İkinci tip spor, birinci tip sporun genç dönemidir.  İkinci tip konakçı 
hücresi içinde çoğalır. 

Kalın kabuklu spor tipi enfekte arı tarafından dışkıyla boşaltılır. 
Sıcak ve kuraklığa karşı son derece duyarlıdır.  Sporlar direkt güneş 
ışığına maruz kaldığında 15-32 saat içinde ölmektedir. Fermentasyon 
ve  kokuşma  halinde  birkaç  gün  içinde  ölmektedir.  Donmaya  karşı 
dirençlidir. Balda 1-11 ay, toprakta 44-71 gün, petek ve dışkıda 1 yıl 
canlı kalabilir. 58°C’de 10 dakikada ölür.  

Nosema apis, kolonilerdeki enfekte arıların dışkıları ile sağlıklı 
arılara  bulaşır.  Kovan  dışında  ise  parazitli  arıların  dışkıları  ile 
kirlenmiş  sular  ve  nektarlardan  sporları  alırlar.  Hastalıklı  arıların 
çıkardığı  dışkılarla  kovanlar,  çiçekler  ve  sular  enfeste  olmaktadır. 
Hastalıklı kolonilerde arılar güçden düştüğü zaman diğer kovanların 
arıları kovana girerek enfeste bal ve poleni çalarlar. Bu esnada sporları 
alırlar.  Hastalığın  bulaşmasında,  enfekte  peteklerin  kullanılması, 
enfekte  kolonilerin  başka  yerlere  nakledilmesi,   kolonilerin  sık  sık 
rahatsız  edilmeleri,  koloniler  arasındaki  yağmacılık  faaliyetleri, 
arıların kovan şaşırmaları, enfekte ana arı ve arılı peteklerin verilmesi, 
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kovan  içinde  arı  gelişmesine  yeterli  yerin  sağlanmaması,  rüzgarlı 
havalar,  kalitesiz  balla  beslenme,  gürültü,  protein  yetersizliği, 
rutubetin  fazlalığı,  çevrenin  pestisidlerler  bulaşık  olması,  arıcıların 
bizzat  kendileri,  iyi  dezenfekte  edilmemiş  enfeste  arıcılık 
malzemeleri,  nektar ve polen kaynaklarının yetersizliği etkilidir.  

Arı  kolonisi  varroa  ile  enfeste  ise  bal  arılarının  hemolenf 
hacminde azalma ve protein metabolizmasında bozulma olduğundan 
Nosema  apis’e  karşı  direnç  azalmaktadır.  Yağışlı  ve  rüzgarlı 
havalarda  kolonilerin  ergin  arıları  daha  uzun  süre  kovan  içinde 
kalmalarına karşın,  yağışsız ve rüzgarlı  havalarda ergin arılar dışarı 
daha çok çıkarak dışkılamakta  ve  daha kısa  yaşamaktadır.  Böylece 
hastalıklı arı sayısında kendiliğinden azalma olmaktadır. Nosema apis 
sporları  sayısındaki  azalmayı  izleyen  günlerde  kolonide  hastalığın 
etkisi  kaybolmaktadır.  İlk  enfeksiyon  genellikle   bağırsağın  arka 
kısmında  meydana  gelmektedir.  Daha  sonra  bağırsağın  ön  kısmına 
doğru yayılmaktadır. Nosema apis, bağırsak dışından diğer organlarda 
da  üremektedir.

Klinik  Muayene  :  Nosema  apis  enfeksiyonlarda  özel  klinik 
belirtiler  yoktur.   Hastalık  çevre  koşullarına  bağlı  olarak  akut  ve 
kronik  olarak  seyretmektedir.  Çevre  şartları  kötü  olduğunda  akut 
olarak  şekillenen  hastalık;  hava  şartları,  nektar  ve  polen  durumu 
uygunsa  kronikleşmektedir.  Kronik  dönemde  hastalık  gözden 
kaçmakta, kronik halde ölüm oranı %10-30 iken akut halinde %100’e 
ulaşmaktadır.  Bal  arılarının  erginlerinde  hastalık  yapmaktadır. 
Larvalar genellikle enfekte olmaz, bazan ölüm yapabilmektedir. Erken 
ilkbahar döneminde yumurtalardan larva çıkışında %15 azalma vardır. 
Sağlıklı kolonilerde bu oran %1 civarındadır.

Hastalık,  ana  arı  ve  erkek  arılardan  daha  çok   işçi  arılarda 
görülmektedir. Bunun nedeni işçi arıların temizlenme davranışlarıdır. 
Erkek  arılar  ve  ana  arılar,  işçi  arılar  gibi  kendilerini 
temizlemediklerinden daha hastalanmaktadır. Nosemalı arılar sağlıklı 
arılardan daha erken tarlacı olmaktadır. Hastalıklı yetişkinlerin yaşam 
süreleri, sağlıklı arılardan % 22-44 oranında daha kısadır.

 Ana  arının  ovaryumu  zarara  gördüğünden  yumurtlama 
kapasitesi azalır. Sağlıklı ana arıların yumurtaları 60-100x140-160µm 
büyüklüğünde  ve  dış  yüzeyi  düzgündür.  Enfekte  ana  arıların 
yumurtaları  dejenerasyona  uğramaktadır.  Bu  sebeple  ana  arıların 
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ürettikleri  yumurta  yapısına  bağlı  olarak  yumurtadan  çıkan  larva 
sayısında  azalma  vardır.  Kovandaki  arılar  bu  nedenle  yeni  ana  arı 
üretme faaliyeti başlamaktadır.

Enfekte  epitel  hücrelerinin  yıkımlanmasından  dolayı 
metabolizma  faaliyetleri  azalmaktadır.  Arılar  aldıkları  gıdadan 
faydalanamadıklarından  bağırsakları  şişmekte  ve  hacimleri 
büyümektedir. Bu sebeple uçmaları zorlaşmaktadır. Kovan önlerinde 
kanatları  açık halde uçamayan, karınları  şişkin arılar görülmektedir. 
Hastalıklı olanlar ya hiç uçamamakta yada kısa uçuşlar yapmaktadır. 
Çerçevelerin üzerine, kovan dip tahtasına yada kovan dışına lekeler 
halinde  dışkılar  bırakmaktadırlar.  Ağır  enfeksiyonlarda  genellikle 
dizanteri  görülmektedir.  Hastalığı  şiddetli  geçiren  arıların  kılları 
dökülmekte,  parlak  ve  yağlı  bir   görünüm  almaktadır.  Yazın 
enfeksiyon  düşük  düzeydedir.  Sonbaharda  küçük  bir  artış 
göstermekte ve kış mevsiminde yavaşça yükselmektedir.  İlkbaharda 
yavru  büyütme  sezonu  başladığında  enfeksiyon  düzeyi  hızla 
yükselmektedir. Nosema apis’ten ileri gelen ölümler genellikle Şubat-
Mart aylarında meydana gelmektedir. Nosemadan ileri gelen ölümler 
kışların  daha  sıcak  geçtiği  bölgelerde  ise   Şubat-  Nisan  aylarında 
gerçekleşmektedir. Kronik enfestasyon esnasında kolonide yavru, bal 
ve polen üretimi azalır.  Uygun olmayan çevre şartları altında hastalık 
hızla kronik şekilden akut şekle dönüşmektedir.

Nosema  apis  enfeksiyonunun  hipofarengeal  bezlerine  zararlı 
etkisi  sonucunda  yeterli  yavru  gıdası  üretilmemektedir.  Kovanda 
yavru  üretimi  azalmaktadır.  Kolonide  ölen  arı  sayısı,  petek 
gözlerinden  çıkan  genç  işçi  sayısından  daha  az  olmaktadır.  Zaman 
geçtikçe  kolonideki  arı  sayısı  azalmadığından  kovan  içi  faaliyetleri 
sağlıklı biçimde yapılamamaktadır. Yaptığımız gözlemlerde koloninin 
arı sayısı bir avuç kalmakta ve bir süre sonra kovanı terk etmektedir. 
Kovanda yeterli bal ve polenin olması sonucu değiştirmemektedir. 

Enfekte  arıların  sindirim  sistemi  mukozası  tahrip  olduğundan 
sekonder enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelmektedir.  Nosema 
apis’in  patolojik  etkisine  bağlı  olarak  viral  enfeksiyonlar  ortaya 
çıkmaktadır.  Black queen cell virus, Y virus  ve Filamentöz virus’un 
görülmesi ile nosema apis arasında bağlantı vardır. Black queen cell 
virus, Y virus ve Filamentöz virus enfeksiyonlarının önlenmesi için 
Nosema apis ile mücadele şarttır.

33



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

Nosema  Saha  Testi  :  Saha  testi  için  arının  orta  bağırsağı 
yakından görülmelidir. Bunun için kovan girişinden yada iç kısmından 
ergin 10 arı alınmalıdır.  Genç işçi arıları almamalıdır. Baş parmak ve 
işaret  parmak  ile  arı  tutulmaktadır.   İnce,  sivri  uçlu  pens  ile  başı 
gövdeden ayrılmaktadır.  Daha sonra pensle abdomenin uç kısmındaki 
iğne ve  son parçayı tutularak yavaşça geriye doğru çekilir.   Doğru 
şekilde yapıldığında iğne mekanizması, rektum ve arka bağırsak takip 
eder.  Bağırsağı çekerken toraksı fazla sıkılmamalıdır.  Bağırsak, düz 
bir  şekilde  kesintisizce  yavaş  bir  halde  dışarı  doğru  çekilmektedir. 
Orta bağırsak dışarı çıktığında beyaz kağıt üzerine alınarak incelenir. 
Şayet  sağlıklı  ise  bağırsak  kıvrımları  belirgindir.   Hastalıklı 
bağırsaklar,  beyaz,   şişmiş  ve  kıvrımları  kaybolmuş  halde 
görülmektedir. Hastalık laboratuar testi ile onaylanmalıdır. 

        
      Nosemalı bağırsak              Sağlıklı bağırsak

Nosema hastalığının  en basit teşhis yolu, arının ezilmiş bağırsak 
ve  dışkı  içeriğinin  mikroskopla  muayenesidir.  Nosema  apis  sporu, 
250-500X büyütme ile kolayca görülmektedir.  

Laboratuar  Teşhisi  :  Teşhis  için  nosemosis  şüpheli 
kovanlardan alınan  yeni ölmüş yada hastalıklı arılardan yaklaşık 100 
kadar arı örneği bir kağıtla sarılarak, karton kutu içerisinde laboratuara 
gönderilmelidir.  Ölü arı yok ise çerçeveler üzerindeki hasta arılardan 
alınmalıdır.  Nosema yönünden gönderilecek arı örneklerinin %4’lük 
formol içine konulması arıların kokuşmalarını önlemektedir. 

Kovan girişinden alınacak  arı örneklerinin 8 günlükten küçük 
olması  halinde  laboratuar  teşhisinin  hatalı  negatif   olmasına  neden 
olabilecektir.  Bu  nedenle  kovandan  alınacak  arı  örnekleri  yaşlı 
arılardan seçilmelidir. 

Nosema  enfeksiyonu  teşhisinde,  erişkin  arının  abdominal  son 
segmenti koparılarak yavaşça çekilerek bağırsak, malpighi kanalları, 
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ince bağırsak ve rektum dışarı çıkarılır. Sağlıklı bir arıda kahverengi 
olan ventrikulus nosemosisde gri-beyaz renk almaktadır. Ancak, asıl 
teşhis için sporlar mikroskopta görülmelidir. Sporları kontrol için en 
az  60  adet  arı  muayene  için  alınmaktadır.  Arıların  abdomenleri 
ayrılarak 2-3 ml. su içerisinde ezilmektedir. Oluşan süspansiyondan 3 
damla  kadar  alınarak  bir  lam  üzerine  konulmaktadır.  Lamel 
kapatılarak  ışık  ya  da  faz-kontrast  mikroskopta  (40  X) 
incelenmektedir. 5-7 µm (mikrometre) uzunluk ve 3-4 µm genişlikteki 
sporlar  tespit  edilmektedir.  Arıların  bağırsaklarında  bulunan  fungal 
sporlar  ve  Malpighigihamoeba  mellificae’nın  kendisi  yada  kistleri 
nosema  apis  sporları  ile  karıştırılabilmektedir.  Malpighamoeba 
mellificae kistlerinin şekli ve büyüklüğü de nosema sporlarından farklı 
olup  kistleri  yuvarlak  ve  6-7  µm  çapındadır.  Nosemalı  arılarda 
genellikle  dizanteri  görülmektedir.  Malpighamoeba  mellificae 
enfeksiyonunda  ishal  sülfür  yeşili  renginde  olması  ayırt  edici  bir 
kriterdir. 

Nosema sporları ile  Malpighamoeba mellificae ayırt etmek için 
kovanlardan alınan 30-60 arı örneği 5-10 ml suda ezilir. Süspansiyon 
filtre  edilmeden  önce  kaba  parçalar  uzaklaştırılır.  Süspansiyon  100 
mikrometrelik  filtreden  süzülür.  Daha  sonra  40  mikrometrelik 
filtreden  süzülmektedir.  Malpighamoeba  mellificae,  100 
mikrometrelik filtreden geçmesine karşın 40 mikrometrelik filtreden 
geçemez. Malpighian tüpleri sağlıklı olduklarında görülmez. İçlerinde 
Malpighamoeba  mellificae  kistleri  varsa  fark  edilmektedir. 
Malpighamoeba mellificae kistleri, mantar sporları ve nişasta parçaları 
ile karışmaktadır. 

Nosema  sporlarının  boyanması  için  arıların  abdomenlerinin 
ezilmesiyle elde edilen süspansiyondan  birkaç damla lama damlatılır. 
Lam üzerindeki örnekler havada kurutulup etanolle tespit edildikten 
sonra Giemsa ile 45 dakika boyanıp mikroskopta incelenirse sporların 
sitoplazmaları mavi boyanmış olarak görülmektedir. Nosema apis’in 
çekirdeği görülmez. Diğerlerinden insekt hücreleri,  mantar sporları ve 
diğer protozoalar  daha kalın duvarlı, sitoplazmaları mavi/mor renkte 
ve çekirdekleri morumsu kırmızı renktedir. 

Diğer  bir  boyama şeklinde ise;  hazırlanan süspansiyon birkaç 
damla  lama  konur.   Alev  üstünde  ısıtılarak  tespit  işlemi  yapılır. 
Üzerine 2-3 damla  % 1’lik safranin konur.  Alev üstünde ısıtılarak 
kaynatılır.  Lam soğuduktan sonra  distile su ile yıkanır.  Lam üzerine 
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1-2 damla metilen mavisi konularak 20 dakika bekletilir. Mikroskopta 
incelenir. Nosemalar, safraninle kırmızıya, mayalar  metilen mavisiyle 
maviye boyanmaktadır. 

Laboratuar muayenesiyle nosema hastalığının şiddetini ölçmek 
mümkündür.  10 adet yaşlı işçi arının abdomeni bir havan içinde 5 ml. 
su ile  birlikte  ezilir.  Elde edilen süspansiyon iki  katlı  gazlı  bezden 
dereceli bir santrifüj tüpüne süzülür. Ayrıca 5 ml. su ile havanın içi 
çalkalanarak   kalan  partiküller  de  aynı  şekilde  ikinci  bir  santrifüj 
tüpüne süzülür. Tüpler 800 g’de 6 dakika santrifüj edilir. Süpernatant 
uzaklaştırılır  ve  tüpler  10  ml.  seviyesine  kadar   tekrar  suyla 
doldurulur.  Disposable   bir  pipet  yardımıyla  çökelti  birkaç  kez 
karıştırılır,  sayım  yapılacak  özel  bir  sayma  lamı  üzerine  konur  ve 
lamel kapatılarak mikroskopta (40X) sayım yapılır.

Bir mikroskop sahasında görülen parazit sayısı; 20 spordan az 
ise hastalık  hafif şiddetli,  20-100 arası ise orta şiddetli  ve 100’den 
fazla spor varsa  hastalık  şiddetli olarak değerlendirilir.

Kontrol  ve Mücadele : Nosema hastalığı, açık klinik belirtiler 
olmamasına karşın, ana arı kaybına, kış kayıplarına ve bal veriminde 
düşmeye  neden  olmaktadır.   Spor  koloniler  arasında  doğal  olarak 
rüzgarın  yanı  sıra,  hırsızlık  ve  su  kaynaklarına  enfekte  arıların 
dışkılarını  bulaşmaları  ile  yayılmaktadır.  Koloniler  arasındaki 
enfeksiyonun  kaynağı  arı  dışkısıyla  bulaşık  peteklerdir.   Hastalıklı 
koloninin tedavisinde  arıların temiz peteklere nakledilmesi, hastalıklı 
kovanın temizlenmesi  önerilmektedir.  Ayrıca enfekte koloniler  yeni 
yavru üretmeye teşvik edilmelidir. Sporla bulaşık su kaynakları, tekrar 
enfeksiyona neden olacağından gerekli önlemler alınmalıdır.  

Enfeksiyonun en önemli sebebi sporla bulaşık olan peteklerdir. 
Koloniler, iİlkbaharda bulaşık peteklere nakledildiklerinde bir sonraki 
yıl hastalık ortaya çıkmaktadır. Eski petekleri kovandan uzaklaştırmak 
hastalığın  zararlı  seviyeye  ulaşmasını  önlemektedir.  Bal  arılarının 
beslenme  şartlarına  yeteri  kadar  dikkat  edilmediğinde  nosema 
hastalığı  ortaya  çıkmaktadır.  Polen  ihtiyacının  artması  nosema 
hastalığını şiddetlenmektedir. Bal arılarının  protein ihtiyacı ek olarak 
besleme karşılandığında enfeksiyon seviyesi azalmaktadır.

Nosema  hastalığını  kontrol  için  yüzlerce  bileşik  denenmesine 
karşın  yalnızca  fumagillin  mükemmel  kontrol  sağlamaktadır. 
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Fumagillin,  Aspergillus  fumigatus  isimli  mantardan elde  edilmiştir. 
İlaç parazitin hücre içi dönemine etkili olmaktadır. 

Fumagillin’i  şuruba  katılarak  kullanmaktadır.  Sonbaharda 
şurupla  fumagillin  verildiğinde  kış  süresince  kovan  içinde  nosema 
üremesini  önlemektedir.   İlkbaharda  kovan  içinde  temizlik  yapan 
arılar dışkı içinde hala canlılığını devam ettiren sporları almaktadır. 
İlkbaharda  1  kısım  su  /  1  kısım  şeker  olarak  hazırlanan  şuruba 
fumagillin  katılır.   Bu  işlem  yapılırken,  su  kaynatılmalı,  ocaktan 
indirildikten  sonra  şeker  katılmalı,  karıştırılarak  şeker  eritilmelidir. 
Şurup  ılındıktan  sonra   1  litre  şerbete  20  mg  fumagillin  gelecek 
şekilde ilaç ilave edilmelidir. Bunun için 1 kapak dolusu ilaç 5 litre 
şerbete katılarak karıştırılmaktadır.  

Nosema  bulaşmasını  önlemek  için  petekler  değiştirilmelidir. 
Asetik  asit  buharında  N.  apis  sporları  ölmektedir.  Asetik  asitin  % 
60-90’lık  solüsyonundan   her  bir  kovan  için  60-70  ml  miktarında 
kullanılmaktadır.  Petekler  kapalı  bir  bölmede en az 1 hafta  süreyle 
tutulmaktadır.  Yeterince  havalandırıldıktan  sonra  tekrar 
kullanılmaktadır. 

Etilen  oksit  buharı,  N.  apis’i  öldürmektedir.  Gazın  tehlikesi 
nedeniyle buharlaştırma yalnızca kapalı yerlerde sıkı kontrol altında 
yapılmaktadır. 

Nosema  apis  sporları  49˚C  ısıda  24  saatte  ölmektedir.  Bu 
uygulamanın  yapıldığı  ekipman  ve  peteklerle,  ısı  uygulaması 
yapılmayanlara  oranla  daha  çok  bal  elde  edilmektedir.  Çünkü 
peteklerdeki sporlar öldüğünden hastalık yok olmaktadır.  

Ilıman  bölgelerde  nosema  hastalığını  kontrol  altında 
tutulmalıdır.  Kontrol  için  iyi  arıcılık  düzenlemeleri,  bal  mumunun 
yenilenmesini, peteğin buhara tutulması, ısı uygulaması yapılması ve 
fumagillin kullanılması gerekmektedir. Bunların yapılması ile nosema 
hastalığının zararlı etkisinden korunmak mümkün olmaktadır. 

Arılarda  dirençlilik  :  Arılar  nosema  hastalığına  farklı 
duyarlılık  göstermektedir.  Arılıkta  bazı  kolonilerde  nosemosis’den 
ileri  gelen  ölümler  varken   bazı  kovanların  arıları  çalışmalarına 
sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Arılardaki Nosema apis’e karşı 
direncin  nedeni,  beslenme  durumlarına  ve  mide  bezlerindeki 
chimozine enziminin aktivitesine bağlıdır.
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Nosema ceranae :  Nosema ceranae, ilk olarak Asya’daki Apis 
cerana  bal  arılarında  görülmüştür.  Daha  sonra  Apis  mellifera  bal 
arılarında  da  hastalık  yapmaya  başlamıştır.  Son  yıllarda  Birçok 
Avrupa  ülkesinde  N.  ceranae’den  ileri  gelen  kovan  sönüşleri 
bildirilmiştir.  İspanya’nın  bazı  bölgelerinde  kışın  meydana  gelen 
koloni  kayıplarının  sorumlusu  olarak  N.  ceranae  tespit  edilmiştir. 
Nosema  ceranae’nın  yaşam  döngüsü  N.  apis’le  aynıdır.  Nosema 
ceranae’nin  yaşam siklusu  N.  Apis’den  daha  kısa  sürmektedir.  Bu 
nedenle arılarda N. apis’den çabuk ölüm yapmaktadır. Nosema cerane 
arılarda  8  günde  ölüm  meydana  getirmektedir.  Hastalık  kışın  ve 
ilkbahar  mevsiminde  daha  çok  rastlanmaktadır.  Enfeksiyon  yaz 
mevsimine doğru en düşük seviyesine inmektedir. Koloni sönüşleri en 
fazla sonbahar ve kış mevsiminde gerçekleşmektedir. Bal üretiminde 
azalma vardır.  Enfekte arılarda genellikle hastalık belirtileri yoktur. 
Nosema  apis’deki  gibi  dizanteri  ve  sürünen  arılar  N.  ceranae’lı 
arılarda  genellikle  görülmez.  Uçamayan  arıların  arka  kanatları  bir 
arada  tutan  çengeller  ayrılmış  vaziyettedir.  Bu  nedenle  kanatlar 
birbirinden ayrık biçimde fark edilmektedir. Bu durum zehirlenme ve 
viral  enfeksiyonlarla  karıştırılabilmektedir.  Kolonideki  arı  sayısında 
yavaş yavaş yada hızlı bir şekilde  azalma meydana gelmektedir. Arı 
sayısındaki azalma genellikle yavaşça Ağustos veya Eylül aylarında 
ortaya çıkmaktadır. Kovan girişlerinde ölü arılara rastlanmaktadır. Bu 
durumun  her  zaman  görülmemesinin  nedeni,  arıların  çoğunlukla 
dışarıda  ölmelerinden  kaynaklanmaktadır.  Erişkin  arıların 
abdomenleri  solgun  ve  yağlı  bir  görünümdedir.  Hastalıklı  arının 
bağırsağı grimsi beyaz renktedir.  Şiddetli hastalık yapmakta ve koloni 
kayıplarına  neden  olmaktadır.   Nosema  ceranae,  Nosema  apis’ten 
daha küçüktür. Işık mikroskobu ile N. apis ile N.  ceranae’yı ayırmak 
mümkün  değildir.  Nosema  ceranae  teşhisi  PCR  tekniği  ile 
yapılmaktadır. 

3.2. Amoeba Hastalığı
Nosema  apis’le  enfekte  bal  arılarının  malpighi  tüpleri  içinde 

amoebik  kistler  bulunmuştur.  Malpighamoeba   mellificia  olarak 
isimlendirilmiştir.  Taksonomik  olarak  Rhizopoda  sınıfındandır.  M. 
mellificae  tüm dünyada geniş  bir  yayılışa  sahiptir.  A.  mellifera’nın 
bulunduğu tüm kıtalarda görülür.  Nosema apis’ten daha az yaygındır. 
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Etken  :  Yetişkin  işçi  arılar   Malpighamoeba  mellifera  ile 
enfekte  olmaktadırlar.   Ana  arılar   ve  erkek  arılar  nadiren  enfekte 
olmaktadır. Dışkı artıklarındaki M. mellifera kistleri arılar tarafından 
yenilerek  onları  enfekte  etmektedir.  Malpighamoeba  mellificae 
ekstraselluler parazittir.  Bal arılarının rektumlarında bulunan vejetatif 
aşamaları  trofozoit  olarak  isimlendirilir  ve  enfektiftir.   Trofozoitler 
Malpighian  tüplerini  enfekte  etmektedir.  Malpighian  tüplerine 
yerleştikten sonra değişim geçirerek kist haline dönüşmektedir.

Klinik Muayene : Malpighamoeba mellificae enfeksiyonlarının 
klinik  belirtileri  tipik  değildir.   Enfekte  tüplerin  epitel  hücreleri 
parçalanmaktadır. M. mellificae enfeksiyonuna bağlı olarak koloniler 
küçülmekte ve hatta sönmektedir.  Nosema apis ile M. mellificae’nin 
birlikte  seyrettiği  enfeksiyonlar  ayrı  ayrı  şekillenen  hastalıklara 
kıyasla çok daha zararlı etki yapmaktadır.  

Teşhis : Malpighamoeba mellificae’nin kesin teşhisi Malpighian 
tüplerinin  içinde  bulunan  amoebik  kistlerin  mikroskop  ile 
görülmesiyle  olmaktadır.  Malpighian  tüpleri  orta  bağırsak  ve  arka 
bağırsaktan çıkmaktadır. İnce cımbız ile uzaklaştırılan tüpler muayene 
edildiğinde kistler 5-8 mm genişliğinde tespit edilmektedir. 

Kontrol ve Mücadele : Amoebik enfeksiyonun kontrolü arıcılık 
ekipmanlarının  temizliği  temeline  dayanmaktadır.   Enfeksiyonu 
kontrol  edecek  ilaç  mevcut  değildir.   Petekler  dışkı  ile  bulaşık 
olduğunda  Nosema’da  olduğu  şekliyle  asetik  asit  kullanılmaktadır. 
Şayet  arılar  enfekte  ise  erken  az  döneminde  temiz  ekipmanlı 
kovanlara nakledilmektedir. 

3.3. Gregarine’ler
Gregarine  sınıfından  Leidyana  türleri  bal  arılarının  sindirim 

sistemine yerleşmektedir. Bağırsak epitellerine organelleri vasıtasıyla 
tutunmaktadır.  Arıda yaşam siklusunu tamamlayarak üreyen sporlar 
enfeksiyonu  diğer  arılara  yaymaktadır.   Bu  türler  bal  arılarında 
görülmelerine rağmen konakçı seçicilikleri yoktur. Bulaşma nektar ve 
su  ile olmaktadır. 

Gregarine’ler ilk olarak Avrupa’daki bal arılarında görülmüştür. 
Hastalık  ılıman  bölgelerde  daha  çok  rastlanmaktadır.  Gregarine’ler 
hücrelere yapışarak patolojik değişikler oluşturmaktadır. Hastalıklı bal 
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arısı kolonilerinde yaptığı zarar azdır. Paraziti kontrol altında tutmak 
için fumagillin uygulaması ile gregarine  enfeksiyonu kontrol altında 
tutulabilir. 

3.4. Dizanteri Hastalığı
Arıların adi ishali olarak bilinen dizanteri hastalığı, ilkbaharda 

ilk  arı  faaliyetleri  başladığında,  arıların  koyu  sarı,  yapışkan,  fena 
kokulu  ishal  ile  kendini  belli  eder.  Adi  ishal  mikrobik  ve  bulaşıcı 
olmayıp,  yanlış  beslenmeden  kaynaklanmaktadır.  Ekşimiş  şurupla 
beslenen  arılarda  görülmektedir.  Soğuk,  rutubet  ve  kovanda  balın 
yetmemesi durumunda arıların polenle beslenmeleri hastalık çıkışına 
sebep olmaktadır. 

Adi  ishal  zamanla  kendiliğinden  iyileşmektedir.  Çevredeki 
nektar  ve  polenin  artmasıyla  kaybolmaktadır.  Hastalığın  önlenmesi 
için arılara iyi bakım ve besleme yapmak önemlidir. Kışlatılan arıların 
yeterli  balları  yoksa  yeterli  sonbahar  şuruplaması  yapılarak  arıların 
kışlık ballarını depolamaları sağlanmalıdır.  Adi ishalde şurup içine bir 
damla formik asit ve çok az alkol konularak ishalli arılara verilebilir. 

4. Mantarlar

4.1. Kireç Hastalığı (Chalkbrood)
Bal  arı  larvalarının  mantari  bir  hastalığıdır.  Ascophaera  apis 

tarafından  meydana  getirilmektedir.  Hastalanmış  larva 
mumyalaşmaktadır.  Mantar  miselyumlarının  üremesi  sonucu 
mumyalar  beyaz  renkte  görülmektedir. Bu  hastalık  bazen  önemsiz 
seviyede olmasına karşın bazı hallerde çok zarar vermektedir.  Kireç 
hastalığından ileri gelen kayıplar koloni ve arılıklardaki enfeksiyonun 
şiddetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Hastalığa  Dünya’nın  hemen  her  yerinde  rastlanmaktadır. 
Hastalık sporadik salgınlar yapmaktadır.  İlk  olarak  1913  yılında 
Almanya’da görülen hastalığa Türkiye’de 1988 yılında rastlanmıştır. 

Etken  :  Ascophaera  apis  isimli  mantarın  3  alt  türü  vardır. 
Bunlar, Ascophaera apis alvei, Ascophaera apis minor ve  Ascophaera 
apis  major’dur.  Mantar  yalnızca  arı  larvalarını  enfekte  etmektedir. 
Mantar sporları heterotalliktir. İki farklı Ascophaera apis türünün tems 
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ettiği yerde sporlar meydana gelir.  Mantar sporları anaerobik şartlarda 
üremektedir. Bununla birlikte miselyum aerobik çoğalmaktadır. 

Bir kez koloni enfekte ise sporlar peteklerde canlı kalmaktatır. 
Uygun  şartlarda  hastalık  ortaya  çıkmaktadır.  Sporlar  en  az  15  yıl 
enfeksiyon gücünü korumaktadır. Ascophaera apis 27˚C’nin altındaki 
sıcaklıkta  1  yıl  kadar  canlı  kalmaktadır.  Hastalık  balla 
nakledildiğinden  enfekte  kolonilerin  balı  beslenmede 
kullanılmamalıdır.  Enfekte  kolonilerdeki  erişkin  bal  arılarının  bal 
kesesinde  mantar  sporları  bulunmaktadır.  Arılar  arasındaki  gıda 
değişimi ile mantar  diğer arılara geçmektedir. Ana arılarda hastalığa 
yakalanmaktadır.  

Polenler  hastalığın  bulaşmasında  önemlidir.  Polen  kıtlığında 
yalnızca  enfekte  polenle  beslenme  durumunda  enfeksiyon  ortaya 
çıkmaktadır. Sporlar polende en az 12 ay kadar canlı kalmaktadır.

Hastalıklı  kolonilerin  ballarının  diğer  kovanların  arıları 
tarafından çalınması, hastalıklı ve sağlıklı koloniler arasındaki petek 
ve arıcılık malzemeleri değiştirilmesi ile hastalık hızla yayılmaktadır.

Bal  arısı  kolonilerinde  hastalığın  gelişmesinde  birçok  etmen 
etkilidir.  Kireç  hastalığının  ortaya  çıkması  için  yavrunun  üşümesi 
hazırlayıcı  bir  faktördür.  Larvalı  gözlerin  kapatılmasından  sonraki 
yada önceki 24 saatlik süre içinde larvalar üşürse kireç hastalığı ortaya 
çıkmaktadır.  Üşüme  nedeniyle  oksijen  bağırsaktan  yeteri  kadar 
alınamamaktadır.  Miselyumlar  tekrar  aktif  hale  geçmektedir.  Bu 
durum  çoğu  defa  ilkbaharda  görülmektedir.  Çünkü  bu  dönemde 
koloniler  hızla  büyümekte  ve  erişkin arıya oranla  daha fazla  yavru 
bulunmaktadır. Kış esnasında zayıf havalandırılan ve az sayıda peteği 
olan  kovanlar  A.  apis  için  mükemmel  ortam sağlarlar.  Daha  sonra 
ilkbahar yada erken yaz döneminde yavrulu alanların genişlemesiyle 
mantar üremekte hastalık ortaya çıkmaktadır. 

Aşırı  oğul  vermeye meyilli  arı  ırklarında  kireç  hastalığı  daha 
fazla görülmektedir. Çünkü oğul verecek arı kolonisi kovanda kalacak 
arı  ailesi  için  bakamayacak  kadar  büyük  yavrulu  alanlar  meydana 
getirmektedir.  Arılar  larvalarla  yeteri  kadar  ilgilenemezler.  Yani 
yavru  miktarının  artması  yada  tarlacı  arı  sayısının  azalmasıyla 
enfeksiyon oranı artma göstermektedir. Yavrulu petekler arasına ballı 
peteklerin  sokulması da kireç hastalığını arttırmaktadır. 

Aşırı  kovan  içi  rutubeti  kovanlarda  hastalık  çıkışını  neden 
olmaktadır. Yağışlı havalar, uzun süren  zayıf tarlacılık faaliyeti, zayıf 
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koloniler, uygunsuz kovan açıp kapatmalar ve genetik yatkınlığa bağlı 
olarak  hastalık   ortaya  çıkmaktadır.  Kireç  hastalığı  sıcak  aylarda 
yalnızca  zayıf  havalandırılan  kolonilerde  olmaktadır.  Balın  yüksek 
oranda  hidratlanmasıyla  rutubet  artışına  bağlı  olarak  kireç  hastalığı 
gelişmektedir.  Kireç  hastalığı  ilk  olarak  diğer  hastalıklardan 
zayıflamış  kolonilerde  ortaya  çıkmaktadır.  Kireç  hastalığı,  yalnız 
başına  ortaya  çıkmasından  daha  çok  nosema  hastalığı,  Amerikan 
yavru  çürüklüğü,  Avrupa  yavru  çürüklüğü,  bakteriyel  septisemi, 
rikettsiosis  enfeksiyonlarıyla  birlikte  bulunmaktadır.  Zayıflamış 
koloniler  olumsuz  koşullarla  karşılaştığında  şiddetli  kireç  hastalığı 
meydana  gelmektedir.  Antibiyotik  kullanımı  mantar  hastalığının 
yayılmasına neden olmaktadır. Arının bağırsak florasının dengesinin 
bozulması  sonucu  mantar  üremektedir.  Rutubet,  havalandırmanın 
yetersiz olması, sulu gıda ve genetik etkiler enfeksiyonun yayılmasına 
yardımcı olmaktadır.

Larva 3-4 günlük iken A. apis sporunu almaktadır.  Daha sonra 
sonra  pupa  dönemine  girerken  larva  gözleri  kapatılmaktadır.   Bu 
dönemde larvalar üşüdüğünden  hastalıklı larvalar genellikle yavrulu 
sahaların dış kısmında görülmektedir.  

                           
Ascphaera apis sporokisti  →

                 
Sporokistten spor toplarının çıkışı →

                         
Spor topları
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→     Sporlar

Larva  tarafından  alınan  sporlar  larvanın  bağırsağında 
üremektedir.  Sporlar  arka  bağırsağın  özellikle  son  kısmında 
üremektedir.  Bu dönemde larvanın abdomeninde mantar miselyumu 
hızla çoğalmaktadır. 

Klinik  Muayene  :  Ascophaera  apis  ya  sporların  gıda  ile 
alınması  ile  yada petek gözüne yapışmış olan sporların alınmasıyla 
kireç  hastalığı  oluşmaktadır.  Kovanda  karbondioksit  seviyesi 
arttığında  larva  yüzeyindeki  mantarı  sporunun  üreme  aktivitesi 
artmaktadır. 

Entomopatojenik olan mantar larvanın iç organlarında üredikten 
sonra  dış  kutikulasına  doğru  yayılmaktadır.Mantar  miselyumlarının 
çoğalmasıyla ölmüş larva beyaz yumuşak tabaka ile  kaplanmaktadır. 
Hastalıklı larvalar, kireç benzeri parçalar halinde  fark edilmektedir. 
İlerleyen dönemde larvaların rengi griden siyaha kadar değişmektedir. 
Şiddetli  enfekte  kolonideki  yavrulu  gözlerin  bir  çoğu  mühürlü 
kalmaktadır.  Ölü larvalar gözler içinde sert ve kuru halde bulunurlar. 
Şayet petek ele alınıp sallanırsa petek gözleri içinde mumya larvaları 
içerdiğinden  tıkırtı  sesi  duyulmaktadır.  Larva  kalıntıları   kapalı  ve 
kapanmamış yavru gözlerinde bulunmaktadır. Larvaların pek çoğu dik 
pozisyonda  ölmektedir.   Erişkin  arılar  mumyaların  bir  çoğunu 
uzaklaştırmaktadır.  Bunlar  kovan  dip  tahtası  üzerinde  ve  kovan 
girişinde fark edilmektedir.  

         
           Kireç hastalıklı larvalar   Kireç hastalıklı petek 

Kontrol ve Mücadele :  Kireç hastalığına karşı ruhsatlı bir ilaç 
yoktur.  Güçlü kolonilerde  hastalık  problem değildir.  Yetişkin arılar 
ölmüş  larvaları  kovan dışına  attığından farkına  varılmadan  hastalık 
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kaybolmaktadır.  Hastalıklı  mücadele  için  hastalıklı  petekler 
yakılmalıdır.  Hastalıklı  kolonilere   şurup  verilmelidir.  Sağlıklı 
kolonilerden  yavrulu  petek  ve  genç  işçi  arı  takviyesi  yapılmalıdır. 
Hastalıklı kovanlara yeni petekler verilmelidir.   Hastalıklı kovan ve 
arıcılık  ekipmanları  %4’lük  formaldehit  ile  dezenfekte  edildiğinde 
mantar 30 dakika içinde ölmektedir. Formaldehit, yavrulu peteklere ve 
kovanın  iç  yüzeylerine  ve  uçuş  tahtasına  spreyle  uygulanmaktadır. 
Uygulamadan  sonraki bir hafta içinde erişkin işçi arılar mumyaları 
dışarı atmakta ve bir yıl süresince enfeksiyon görülmemektedir.

Kovanlarda zayıf havalandırma ve rutubet birikmesinden kovanı 
korumak  lazımdır.  Çünkü  bu  iki  etmen  kireç  hastalığını  teşvik 
etmektedir.  Kışın  kolonilerin  sarılması  soğuk  havaya  bağlı  olarak 
kireç hastalığı oluşma ihtimalini  azaltmak için önemlidir.  Kovanları 
sarmak  hem  üşümeyi  önlerken  hem  de  kuru  kalmalarını 
sağlamaktadır. Kışın kovanları örtmek ve onları rutubetten korumak 
ve uygun havalandırma yapılmasını sağlamak hastalığı önlemek için 
önemlidir. 

Kovan, kalsiyum hipoklorit solüsyonuna daldırılarak mantar yok 
edilmektedir. Daha sonra güneşte bırakılalark kuruması sağlanmalıdır. 

Arı kolonilerinin kireç hastalığına karşı duyarlılığı değişkendir. 
Bazı  koloniler  hasta  larvaları  kovandan  uzaklaştırmada  daha 
başarılıdır.  Kovanlar  dikatli  takip  edilerek  temizlik  kabiliyetleri 
yüksek olan arılardan meydana gelen koloniler tespit edilmelidir. Bu 
tip  koloniler  hastalığa  karşı  daha  dirençlidir.  Böyle  kolonilerin  ana 
arıları kullanılmalıdır.  

Arıların temizleme davranışı,  yavru hastalıklarıyla mücadelede 
önemlidir. Temizleme davranışında 2 baskın karakter öne çıkmaktdır. 
Bunlardan birincisi  petek gözünün açılması,  ikincisi  ise  içindekinin 
uzaklaştırılmasıdır. Temizleme özelliğinin tespiti için kolay bir vardır. 

Donmuş  yavrulu  petek  kovana  verilir.  Temizleme özelliği  iyi 
olan  arılar   donmuş  larvaları   48  saat  içinde  uzaklaştırmaktadır. 
Temizleme özelliği iyi olmayan arılar larvaları 1 haftadan daha uzun 
bir sürede dışarı atarlar.  Diğer kolay bir yöntemde 8 adet yavru petek 
gözü bir çubukla delinmekte, kovanlar takip edilerek temizlik özelliği 
daha iyi olan koloniler seçilmektedir. Bu usul hastalıkların önlenmesi 
ve mücadelesinde önemlidir. 

4.2. Bettsia alvei 
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Bettsia  alvei,  petek  gözlerindeki  polenlerde  safrofit  olarak 
bulunan bir mantardır.  Polen mantarı olarak kabul edilmektedir. Arı 
yavrularına  zarar  vermez.  Bettsia  alvei  yağmurlu  kış  mevsiminden 
sonraki  erken  ilkbahar  dönemlerinde  ortaya  çıkmaktadır.  Bu 
zamanlarda kovanlardakireç hastalığı daha sonra görülmektedir.  

Etken  :  Bettsia  alvei,  kışın  ve  erken  ilkbahar  döneminde 
peteklerdeki  polenlerde  üremektedir.  Polenlerde  çoğalarak  polenleri 
kullanılamaz  hale  getirmektedir.   Petek  gözleri  içine  polen 
konulduktan sonra  üzeri  balla  üzeri  kapatılmakta,  daha sonra  petek 
gözü  mühürlenmektedir.   Ancak  polen  üzeri  bal   doldurulmamışsa 
yada petek gözünün en üstteki balı alınmışsa B. alvei iyi üremektedir. 
Polenleri  kullanılamaz  hale  getirmektedir.  Yazın  sıcak  günlerinde 
sporlar ölmez. B. alvei 30°C’nin altındaki sıcaklıkta daha iyi gelişir. 
Zayıflamış kolonilerde soğuk  sezonlarda daha fazla bulunmaktadır. 
Mantar poleni sert, kuru  parçalara ayırmaktadır.  Petek gözü içindeki 
mantar gri renktedir. 

Kontrol ve Mücadele :  B. alvei’nin sağlıklı  arı kolonilerinde 
normalde bulunması doğaldır. Normal şartlarda problem değildir.  Bu 
nedenle kontrol etmek için herhangi bir düzenleme yapılmaz. 

Ilık  havalarda  kovandaki  bozulmuş  polenler  dışarı  atılır. 
Mantarın üremesi nedeniyle sert tapa benzeri polen kümesi meydana 
gelir. Arılar petekteki bozuk polen yumaklarını dışarı atarlar.  Polende 
mantar  üremesini  engellemek  için  kışın  kovanları  kuru  tutmak  ve 
sarmak gerekmektedir.

4.3. Taş Çürüklüğü (Stonebrood)
Taş çürüklüğü, arıcılıkta çok az önemi olan ve nadiren görülen 

bir hastalıktır. Hem yavru hem de erişkin arılarda Aspergillus flavus 
taş çürüklüğüne neden olmaktadır. Buna karşın A. fumigatus’a bazen 
rastlanılmaktadır.  

Hastalık erişkin arılardan daha çok larvalarda fark edilmektedir. 
Hastalıklı larva ve pupa değişim geçirerek sert, taş benzeri mumyalara 
dönmektedir.  Enfekte ergin arıların karınları mumyalamaktadır. 

Etken : Aspergillus flavus, bazen de  A. fumigatus bal arılarının 
hem  larva  hem  de  erginlerini  enfekte  ederek  öldürmektedir.   Bu 
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mantarlar  her  yerde  bulunmaktadır.  İnsan  ve  diğer  memeli 
hayvanlarda solunum yolu rahatsızlıkları yapmaktadır.  

Klinik  Muayene :  Larvalar  pupa  dönemine  kadar  mantara 
duyarlıdır.  Hastalıklı  larvalar  pupa  dönemine  girmeden  önce 
kapatılmış petek gözleri gözleri içinde ölürler.  Aspergilluslar, önce 
sindirim kanalı içinde üremektedir. Daha sonra mantar miselyumları 
tüm  yumuşak  dokularda  üreyerek  kütikulaya  doğru  ilerlerler. 
Aspergillus  flavus  1-3  gün  içinde  tüm  larvayı  kaplamaktadır. 
Karakteristlik  beyazımsı-sarı-yeşil  renk  meydana  gelmektedir. 
Aspergillus  flavus  sarı-yeşil,  A.  fumigatus  ise  gri-yeşil  renktedir. 
Hastalıklı larvalar sert ve sıkı halde görülmektedir.  

Ergin arılar yazları daha duyarlıdır. İlk göze çarpan  belirtiler, 
felç,  zayıflık ve huzursuzluktur.   Karınları  genellikle irileşmektedir. 
Mantarın üremesinin bir sonucu olarak iç arının iç kısmında sertleşme 
olmaktadır.   Mantar  sporları   özellikle  karın  ve  göğüs  parçasına 
üremektedir. Ergin arıların karınları sertleşmektedir.  

Ergin  arılar  genellikle  hastalıklı  larvaları  petek  gözünden 
atamazlar. Çünkü hasta larva  miselyumlarla  petek gözünün duvarına 
bağlanmış haldedir. 

Larva  yada  erişkin  arıların  yalnızca  küçük  bir  kısmı 
etkilendiğinden  genellikle  ciddi  enfeksiyon  ortaya  çıkmamaktadır. 
Hastalık  nadir  görülmektedir.   Stres  durumunda  hastalık  ortaya 
çıkmaktadır.  Hastalığın  yayılmasında  antibiyotik  kullanımının  da 
etkisi vardır.  Rutubet, zayıf havalandırma, Aspergillus içeren bal ve 
polenler, gıdanın çok fazla su içermesi ve genetik etkenler hastalığın 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Kontrol ve Mücadele :  Taş çürüklüğü ile enfekte ballar insan 
tüketimi için uygun değildir. Kovanlar  ve diğer ekipmanlar sterilize 
edilerek, yeni petekler verildiğinde hastalık kaybolmaktadır. 

Aspergillus  flavus  sporları,  oda  ısısında  etilen  oksit’in  100 
mg/litre  yoğunluğundaki  buharına  1.5  saatte  ölmektedir.  Kovan 
sıcaklığı  yüksek,  havalandırma  zayıfsa  hastalığa  duyarlılık 
artmaktadır.  Taş  çürüklüğü  hastalığını  tedavi  etmeye  gerek  yoktur. 
Çünkü  hastalıklı  yavrular  koloniden  uzaklaştırıldığında  koloni 
kendiliğinden iyileşmektedir.

4.4. Diğer Mantarlar
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Mantarlar  genellikle  arıların  ve  yavrulu  peteklerin  üzerinde 
safrofit olarak bulunur. Tarlacı arılar tarafından toplanan mantarların 
pek  çoğu  kovanda  yada  arıların  içinde  yerleşememektedir.  Arılar 
öldükten sonra mantarların bazıları üreyerek dış kütikulanın altındaki 
yumuşak dokuların mumyalaşmasına neden olmaktadır. 

Mantarlar,  gelişmesi  için  uygun  rutubet  ve  sıcaklık  var  ve 
mantar  da  mevcutsa  aşırı  bir  mantar  üremesi  olacaktır.  Zayıf 
havalandırılan, zayıf kolonilerde zarar genellikle sınırlı olmaktadır.  

Trichoderma  lignorum  ve  Mucor  mucedo  larva  ve  erişkin 
arılarda  patojendir.   Aspergillus  niger,  ana  arı  larvasında  hastalık 
yapmaktadır.  Rhizopus  equinus,  erişkin  arı  ve  larvalarda  hastalık 
yapılmaktadır.  At  gübresinin  çiçek  polenlerine  bulaşmasıyla  ortaya 
çıkmaktadır.   Hastalık  soğuk  ülkelerde  görülmektedir.   Neurospora 
intermedia, mantar sporları bulunmuştur.  Ergin arılar polen toplama 
sırasında ölmektedir. Scopulariopsis brevicaulis, siyah larva veya sarı 
larva  hastalığına  neden  olmaktadır.   Enfekte  larva  petek  gözü 
duvarlarına  yapışmaktadır.  ölmektedir.  Sıcaklık  yükseldiğinde 
hastalık  kaybolmaktadır.  Labyrinthula  apis  ve  Endomycopsis  apis 
larva ölümlerine yol açmaktadır.  

5. Mayalar
Mayalar,  bal  arılarında  patojen  olarak  kabul  edilmemektedir. 

Mayalar  arı  ekmeğinin  korunması,  vitamin  ve  diğer  büyüme 
faktörlerinin tedarik etmektedir. Torula mayaları (Candida utilis) genç 
arılara polen kadar besleyicidir. Buna rağmen bazı ozmofilik mayalar 
balda fermentasyona neden olarak erişkin arı ve larvalarda zayıflama 
ve ölümler meydana yapabilmektedir.  

6. Varroa’lar 
En zararlı yavru akarı, V. destructor’dür.  Onun doğal konakçısı 

Asya’daki Apis cerana’dır.  Daha sonra Apis mellifera’larda ciddi bir 
problemdir. Tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir.  

6.1. Varroa destructor
İlk  olarak  Asya’da  1904  senesinde  Apis  cerana’larda 

görülmüştür. Daha sonra V. destructor yeni konakçısı A. mellifera’da 
1960 yılında rastlanmıştır. Apis cerana ve A. mellifera yakın ilişkisi 
paraziitin  yeni  konakçısına  adaptasyon  safhasını  oluşturmuştur. 
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Yurdumuza ilk olarak 1976 yılında Trakya bölgesinden girdiği tahmin 
edilmektedir.  1978  yılında  İzmir’de  bal  arısı  kolonilerinde  tespit 
edilmiştir.  1980 yılına kadar yaklaşık 600.000 koloninin sönmesine 
neden olmuştur. 

    
Biyoloji  :  Erişkin  dişi  Varroa  destructor  1.1-1.2  mm 

uzunluğunda  x   1.6-1.7  mm  genişliğinde,   sert,  kırmızımsı, 
kahverengi,  yassı  görünümlü  dış  parazittir.  Çoğu kez  ergin  arıların 
abdomenlerinde ve özellikle de karın halkaları arasına yerleşmektedir. 
Bu bölgede kendilerine  fiziksel  bir  koruma sağlamaktadırlar.  Karın 
parçaları arasında iken Varroa’lar şeliserleri ile zarları delerek arının 
hemolenfi ile beslenirler.

Varroa’lar  ergin  arılardan  ayrıldıktan  sonra  larvalı  petek 
gözlerine  girerler.   Bu  gözler  içinde  üremeye  dönemi  başlarlar. 
Varroa’lar  işçi  arı  gözlerinden  daha  çok  erkek  arı  gözlerini  tercih 
ederler.   Genellikle ana yüzüklerine girmezler.   Ancak ağır enfekte 
kolonilerde ana arı yüzükleri içinde varroa’lara  rastlanılmaktadır.  

Üreme  :  Varroa’ların  üremesinde  yumurta,  larva,  protonimf, 
deutonimf ve ergin aşamaları vardır. Larva 3 çift bacaklı, protonimf, 
deutonimf  ve  ergin  Varroa  4  çift  bacaklıdır.  Erkek  Varroa’lar, 
döllenmemiş  yumurtalardan  üretilmektedir.  Dişiler  ise  döllenmiş 
yumurtalardan meydana gelmektedir. Yumurtalardan ilk olarak erkek 
Varroa’lar  çıkmaktadır.  Daha  sonra  dişi  Varroa’lar  meydana 
gelmektedir. 

Varroa  dişileri.  yavrulu  petek  gözler  kapatılmadan  yaklaşık 
20-40 saat önce işçi yada erkek  larva gözlerine girmektedir.   Petek 
gözü içine giren Varroa’lar arı larvalarının altına, petek gözünün dip 
kısmındaki  larva  gıdası  içine  girmektedir.   Varroalar,  üst  kısımları 
petek  gözünün  dip  kısmına  bakacak  pozisyondadır.   Varroa’lar 
havalandırma tüpleri periskop gibi dışarı çıkarak işçi arı gıdası yada 
erkek  arı  gıdası  içinde  gömülü  iken  soluk  alıp  vermesine 

48



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

yaramaktadır.  Larva  beslenmeye  başlamadan  bu  pozisyonlarını 
değiştirmezler. Akarlar kısa bir süre için bu pozisyonda kalmakta, işçi 
arı larva gözleri kapatıldıktan  4 saat sonra beslenmeye başlamaktadır.

Varroa’lar  gıdadan  ayrıldıktan  sonra  prepupayla  beslenmeye 
başlamaktadır.  Varroa ortalama 0.3 mg ağırlığındadır.  Doymuş olan 
akar yaklaşık 0.5 mg ağırlığına ulaşmaktadır. Varroa yavru gözlerinin 
kapatılmasından  yaklaşık  60  -  70  saat  sonra  ilk  yumurtalarını 
bırakmaktadır.  Yumurtaların  petek  gözüne  bırakılması   yaklaşık  30 
saati  bulmaktadır.  Yumurtaları  oval  ve  beyaz  renkli  olup  ortalama 
0.30 mm uzunluğunda, 0.23 mm genişliğindedir.  Dişi  varroa 4 – 6 
yumurta yapmaktadır. Bunlardan 4 tanesi olgunlaşmakta ve  biri erkek 
üçü dişi varroa olmaktadır.

Protonimf  ve  deutonimf  aşamalarında  beslenme  dönemi  ve 
beslenme olmayan dönem olmak üzere 2 safha vardır. İkinci dönemde 
bacaklar dümdüz ileri doğru uzanmış halde durmaktadır. Yumurta ve 
nimfleri  kremimsi  beyaz  renktedir.  Dişi  protonimfler,  erkeklerle 
yaklaşık  aynı  büyüklüktedir.  Oval  şekilli  olup  yaklaşık  500  µm 
genişliğindedir.  Dişi  deutonimfleri  büyüklük ve şekillerinden dolayı 
kolayca ayırt edilmektedir. Dişi deutonimfler erişkin dişi varroa’lara 
benzemektedir.
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Erişkin  erkek  varroalar,  az  çok  küresel  vücutlu  ve  çok  açık 
sarımsı  kahverenklidir.  Erkek  Varroa’ların  şeliserleri,  dişilerdeki 
şeklinden  farklı  olarak  değişikliğe  uğrayarak  içi  boş   bir  uzantıya 
dönüşmüştür.  Bu  organel,  dişinin  genital  açıklığına  erkeğin 
ventralinde  bulunan  sternogenital   kısmından  sperm  paketlerini 
aktarmakta  kullanılmaktadır.  Erkek  varroa’lar,  yaklaşık  5.5  –  6.2 
günde olgunlaşmaktadır.   Dişi  varroa’lar,  6.5 -6.9 günde ergin hale 
gelmektedir.  Protonimfler  deri  değiştirerek  deutonimf  aşamasına 
geçmekte, deutonimfler gömlek değiştirerek erişkin hale gelmektedir. 
Çiftleşme  petek  gözü  içinde  olmaktadır.  Çiftlemeden  sonra  erkek 
varroa’lar  ölmektedir.  Arılar  petek  gözünden  dişi  akarlarla  birlikte 
dışarı  çıkmaktadır.  Dişi  varroa’lar arının üstünde kalmakta ve diğer 
arılara geçmektedir.  Bir süre sonra dişi varroa’lar yeni yavru gözleri 
içine girerek üremeye devam ederler.  

Arı  petek  gözünden  dışarı  çıktıktan  sonra  dişi  deutonimfler, 
protonimfler, yumurtalar ve erkek varroa’lar göz içinde kalmaktadır. 
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Bunlar  bakıcı  arılar  tarafından  öldürülmekte  ve  petek  gözünden 
uzaklaştırılmaktadır.  

Dişi varroa  işçi petek gözü içinde 2 yeni dişi varroa üretirken, 
erkek  petek  gözü  içinde  4  yeni  dişi  varroa  üremektedir.   İşçi  arı 
gözlerinde tek bir varroa’dan ortalama   1.3 dişi akar; erkek gözlerinde 
ise ortalama 2.6 dişi  varroa çıkmaktadır.  

Genellikle  gözden  çıkan  arının  bir  yada  birkaç  erişkin  dişi 
varroa  vardır.  Arının  çıktığı  petek  gözlerine  bakıldığında  varroanın 
yavru  dönemleri  çoğunlukla  görülmemektedir.  Ancak  beyaz  renkli 
varroa dışkıları fark edilmektedir. Dişi varrolar petek gözü iç duvarına 
dışkılarını bırakırlar.

Apis mellifera, petek gözü içinde 6 yada daha fazla varroa olsa 
bile  gelişmesinin  sürdürerek  erişkin  haline  gelerek  gözden 
çıkmaktadır.   Bu durum varroların  erişkin  hale  gelmesi  ve  gözden 
ayrılmaları   için  bir  fırsattır.  Göz  içinde  altıdan  daha  fazla  sayıda 
varroa varsa; arılar ölmekte yada ciddi zarara uğramaktadır.   

Dişi varroalar birden daha fazla üreme döngüsüne sahiptir. Bir 
dişi varroa 7 defa üreme döngüsü yapabilmektedir.  Kolonilerdeki en 
az 3 kere üremektedir. Varroanın göz içinde 2 bulunma yeri vardır. 
Bunlardan  bir  tanesi  dışkılarını  bıraktıkları  bölge;  diğeri  ise 
beslendikleri  yerdir.   Dişi  varroa  pupa  üzerindeki  beslenme  yerini 
nimf  aşamasında  belirlemektedir.  Çiftleşme  genellikle  dışkılama 
bölgesiyle sınırlı kalmaktadır.

Varroa destructor ile Braula coeca’nın karşılaştırılması : V. 
destructor 4 çift ayaklı, B. coeca 3 çift ayaklıdır. Varroanın ayakları 
üstten bakıldığında kolay fark edilmemektedir. B. coeca’nın ayakları 
dıştan bakıldığında kolayca görülmektedir. Varroa arının hemolenfini 
emer. Arı biti arının kendisine zarar vermez. Yalnızca arı sütü, bal ve 
polenle beslenerek gıdasına ortak olmaktadır.  Varroanın ağız yapısı 
delmeye,  arı bitinin ağız yapısı ise emmeye uygundur.
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V. destructor ile V. jacobsoni’nin karşılaştırılması :  Varroa 
jacobsoni 0.9-1 mm x 1.4-1.5 mm,  Varroa destructor 1.1-1.2 mm x 
1.6-1.7 mm ebatlarındadır. V. destructor 5-6 günde, V. jacobsoni 7-8 
günde gelişir. V. destructor  tüm yavru gözlerine , V. jacobsoni erkek 
arı  gözlerine  yerleşir.  V.  destructor  dişisi  kışın  döllenmiş  olup 
kovanda  yumurtlamaya  hazırdır.  V.  jacobsoni  dişisi  kışın 
döllenmemiştir.   V.  destructor  ilaçlara  daha  dirençli,  V.  jacobsoni 
ilaçlara daha duyarlıdır. V. destructor daha fazla yumurta bırakır.  V. 
jacobsoni  daha  az  yumurta  bırakır.   V.  destructor  tüm  dünyaya 
yayılmıştır. V. jacobsoni yalnızca güney doğu Asya’da bulunmaktadır. 

İşçi yavru gözlerine saldırı :  Varroanın üremesi uygun yavru 
gözlerinin  tercih  edilmesiyle  başlamaktadır.  Bal  arıları  varroa’ları 
petek  gözlerinin   yakınına  kadar  taşımaktadır.   Varroa’lar  arıdan 
ayrılarak yavru gözleri içine yerleşmektedir. Erkek yavru gözleri, işçi 
yavru gözlerine nazaran daha çok  tercih edilmektedir. Dişi varroların 
girmiş olduğu yavrulu petek gözleri  sayılarak  ″saldırı  oranı″ tespit 
edilmektedir.  İçinde larva yada pupa bulunan 100 adet kapalı işçi arı 
yavru gözleri içerisinde 30 adet dişi varroa tespit edilirse; saldırı oranı 
30 varroa / 100 yavru petek gözü olarak bulunmaktadır.  Şayet bu 25 
petek gözü karşılık geliyorsa  bunun anlamı, bazı yavru gözleri içinde 
birden daha fazla varroa olduğudur.

Varroa’nın erkek arı yavru gözlerini tercih etmesi :  Erişkin 
dişi  varroa’lar  erkek  arı  yavru  gözlerini  tercih  ederler.   Bu  birkaç 
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nedenden ileri gelmektedir.  Varroa’nın asıl konağı olan Apis cerana 
arılarındaki  tüm  üremelerinin  hemen  hemen  hepsini  erkek  arı 
gözlerinde   olmaktadır.  Bu nedenle yeni konağı olan bal arılarında da 
erkek yavru gözlerini seçmektedirler.  Varroa erkek yavru gözü içinde 
daha fazla üremektedir.  İşçi yavru gözleri içinde ortalama 1.3 yeni 
dişi  varroa  ürerken,  erkek  yavru  gözlerinde  2.6  yeni  dişi   varroa 
meydana gelmektedir.   Erkek yavru gözlerindeki  dişi  varroa sayısı, 
işçi arı yavru gözlerindeki varroa sayısından 8- 10 kat fazladır. 

Erkek arı  larvası,  işçi  arı  larvasına  oranla  2-3  kat  daha  fazla 
çekicidir.  Erkek arı petek gözleri, işçi arı petek gözlerine kıyasla 1.7 
kat daha büyük yüzeye sahiptir.  

Klinik  Muayene  :  Varroa  ile  şiddetli  enfeste  kolonilerde 
huzursuzluk görülmektedir.  Yavrulara bakma işi ihmal edilmektedir. 
Varroaların  yaptığı  etkiyle  erişkin  arı  sayısı  azalmaktadır.  Sürünen 
arıların kovan dışına atılmaktadır.  Genç ve yaşlı ana arı birlikte bir 
kovanda yaşamaktadır.   Yavrulu petek gözlerinde yer yer boşluklar 
oluşmaktadır.  Sonuçta  kovanda  ana  arı  ile  birlikte   bir  avuç  arı 
kalmaktadır.  Avrupa yavru çürüklüğü ve sacbrood hastalıklarındakine 
benzeyen  hasta  larva   meydana  gelmektedir.  Varroadan  etkilenmiş 
olan larvaların  rengi  hafif  kahverengine  dönmektedir.  Ölen larvalar 
kurumakta  ve  arılarca  kolayca atılmaktadır.  Larva  ve  pupada  diğer 
yavru  hastalıklarında  olduğu  gibi  iplik  tarzında  uzamalar 
olmamaktadır.  

Varroa kovana ilk girdiğinde, arı kolonilerdeki seviyesi yavaşça 
birkaç yıl içinde yükselmektedir.  Her bir kolonide birkaç varroa’dan 
birkaç  yüz  varroa’ya  kadar  değişen  sayıda  parazit  olduğunda 
genellikle  problem  gözden  kaçmaktadır.   Bu  dönemde,  varroa’lar 
diğer  kolonilere  yayılmaktadır.   Kovan  girişlerinde  sürünen  arılar, 
kanatları zarar görmüş arılar fark edilmektedir. Varroa yoğunluğu % 
30-40 olduğunda erişkin arı sayısı azalmaktadır. Koloniler genellikle 
yazın sonlarında yada sonbaharda sönmektedir.  

İşçi  arı  yavru  gözlerindeki  varroa  sayısı  yazın  sonlarında 
belirgin  olarak  artmakta  ve  çoğunlukla  her  bir  yavru  gözü  içinde 
birden fazla  varroa  olmaktadır.   Kimyasal  uygulamalar  yapılmayan 
kolonilerin tümü 2 - 4 yıl içinde sönmektedir. Tek bir sezonda bile 
komşu kolonilerden yada arılıklardan gelen varroa’ların saldırısı ile arı 
ailesi sönmektedir.
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Varroa’lı  arılarda zarar  :  Varroa’lar  arıların  karın  parçaları 
arasındaki  yumuşak  deriyi  şeliserleri  delerek  arının  hemolenfini 
emerler.  Varroa’lı yavru gözlerinden çıkan arılarda % 6 – 25 oranında 
işçi arı kaybı vardır.   Enfestasyonun derecesine bağlı olarak erişkin 
arıları hayat süreleri % 34 – 68 oranında azalmaktadır.  Sonbaharda 
petek gözünden çıkan varroa’lı arıların bir çoğu kışın yaşayamazlar.  

Arıcıların hafif enfekte kolonilerdeki zararları  fark edemezler. 
Şiddetli varroa’lı kolonilerde arının dış derisi üzerinde küçük hasarlar 
oluşmaktadır.  Arıların  kanatlarında  şekil  bozukluğu   meydana 
gelmektedir. Yaklaşık arıların %25’i bir yada 3 varroa ile enfeste ise 
kolonide şiddetli zarar oluşmaktadır.  Beş yada daha çok varroa bir 
petek gözü içine girdiğinde, göz içindeki arının gelişmesinde büyük 
problem vardır. Şayet canlı kalabilirse kanatları zarar görmüş olarak 
gözden çıkmaktadır.   Gelişmekte iken 1 yada 2 varroa enfeste olan 
arıların yaşam süreleri kısalmaktadır. Normal bir arıdan daha küçük 
olurlar.  Arılar  kovan önünde sürünmeye başlamışlarsa  ve  bir  kısım 
arıda  kanat  kısalığı,  karın  kısalığı  ve  kanatlarda  şekil  bozukluğu 
görülüyorsa hastalık aşırı ilerlemiş demektir. 

Varroa  enfeksiyonundan  ölmekte  olan  arılarda  akut  arı  felci 
görülmektedir.   Virus,  varroa  tarafından  arılara  aktarılmaktadır. 
Amerikan  yavru  çürüklüğü  ile  bulaşık  kolonilerde  varroa’larda 
Paenibacillus  larvae  sporları  bulunmaktadır.  Bu  hastalığın 
yayılmasında varroa’ların problem olabileceğini göstermektedir. 

Hastalıklı  kolonilerde  temizliğe  dikkat  edilmeli,  polen  ve 
nektarca zengin yerlerde bulundurulmalıdır. Varroa’lı arıların ısırılan 
bölgeleri  mikropların  girmesi  için  uygun  yerlerdir.   Varroa’lı 
kolonilerde diğer  hastalık artmaktadır.   Erkek arılar normalden küçük 
olmaktadır. Bu nedenle daha az sayıda çiftleşme uçuşuna çıkmaktadır. 

Enfeksiyonun kritik düzeyi : Yılın belirli dönemlerinde "kritik 
varroa değerleri" belirlenmektedir.  Ilıman bölgelerde sonbaharda arı 
yavru  yada  erişkinlerinin  %  10’unda  bulaşıklık  olması  koloni  için 
kabul edilebilir bir değer iken; yaz dönemine girildiğinde koloni için 
yüksek bir  değerdir.    Yazın   % 10 oranında  varroa   olan  koloni, 
sonbahara  geldiğinde  %  30  yada  daha  fazla  oranda   parazitli 
olmaktadır.   Bu  da   koloninin  ölümü  demektir.  Varroa  yavaşça 
koloninin  zayıflamasına  neden  olarak  birkaç  yıl  içinde  sönmesine 
sebep olmaktadır.  Varroa, güçlü ve büyük miktarda bal depo edilmiş 
kolonileri yazın sonlarında yada sonbahar sonlarında söndürmektedir. 
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İklimin etkisi : Varroa’nın üremesi bal arısı yavrusuna bağımlı 
olduğundan  ılıman  iklimli  bölgelerde  kışın  yavru  üretilmeyen 
dönemde  üreyemez.   Bu  zamanda  varroa’nın  beslenmesi  erişkin 
arılarla  sınırlanmaktadır.   Birçok  varroa  kışın  ölmektedir.  Doğal 
nedenlere  bağlı  olarak  ve  tutundukları  bal  arılarının  ölmeleri 
sonucunda varroa’lar ölmektedir. Ilıman bölgelerde Varroa destructor 
çok daha fazla  etkindir.  Ilıman bölgelerde koloni  enfestasyon oranı 
artış  gösterirken,  tropikal  ve  subtropikal  bölgelerdeki  enfestasyon 
düzeyi  durağan  ve  düşük  kalmaktadır.  Tropikal  bölgelerde   yavru 
üretme  yıl  boyunca  sürmektedir.  Fakat  hastalıklı  koloniler  pek 
görülmemektedir.   Ilıman  bölgelere  kıyasla  tropikal  bölgelerde  dişi 
varroalar   çok  hızlı  üreyemezler.  Varroa  destructor  yoğunluğu, 
dünyanın  farklı  bölgelerinde  değişiklik  göstermektedir.  Almanya’da 
ilkbahardan yaza gelindiğinde parazit sayısı 10 kat artarken, Brezilya 
ve Uruguay’da herhangi bir ilaç kullanmaksızın 15 yıldan daha uzun 
bir süredir düşük düzeyde varlığını devam ettirmektedir. Brezilya’daki 
ortalama  bulaşıklık  düzeyi   her  100  arıda  1-3  varroa’dır.  Sezonsal 
hava değişiklikleri  Varroa destructor enfestasyonları  için önemli bir 
etkendir.  Yaza  mevsimine  kıyasla  ilkbahar  ve  sonbaharda  yavru 
gözlerindeki varroa sayısı daha yüksektir.

Varroa’nın  üreme  kabiliyeti  :  Kolonilerdeki  enfestasyon 
düzeyi  ile  parazitin  üreme  kabiliyeti  arasından  çok  güçlü  bir  ilişki 
vardır.  Normal  bir  bulaşma  döngüsünde  dişi  parazit  yavru  gözüne 
girer.  Gelişmekte olan arının hemolenfi ile beslenir.  Yumurta bırakır. 
Daha sonra yumurtadan larva , nimf ve sonunda yeni erişkin varroalar 
meydana gelir.   Ancak birçok varroa  bu döngüyü yaparak pupayla 
beslenmesine rağmen üreyememektedir.

Dünyanın  bazı  bölgelerinde,  döl  verme  yeteneği  olan  dişi 
varroa’ların  yüzdesi  ve  bulaşma  oranları,  sonraki  dönemlerde 
gerilemektedir. Döl vermeyen varroa’ların yüzdesi, yavru gözlerinden 
toplanan  toplam  varroa  sayısının,  göze  girmiş  ancak  üremeyenlere 
bölünmesiyle ortaya konmaktadır. Bu işlem arı pupasının gözleri ve 
vücudunun  rengi  koyulaşmaya  başladığında  yapılmalıdır.  Döl 
veremeyen  varroa’ların  oranı  çok  değişik  oranlardadır.  Örneğin 
Brezilya’daki arı kolonilerinde varroa’ların üreme kabiliyeti yaklaşık 
%40-50’dir. Brezilya’da bulaşma seviyesi düşük olduğundan tedaviye 
gerek yoktur. Oysa Almanya’da  %80’den daha fazladır.
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Temizlik  davranışı  (Enfeste  yavruyu  uzaklaştırma)  :  Bal 
arılarındaki  temizlikçi  davranışı,  ölmüş  yada  hastalıklı  yavruların 
atılmasına bakılarak yapılmaktadır. Bal arıları varroa ile bulaşık olan 
petek  gözlerini  bulabilmekte  ve  hastalıklı  larva  ve  pupaları 
uzaklaştırmaktadır.  Temizlik  yaparlarken  bir  varroa  içeren  yavrulu 
gözlerden  daha  çok  2  varroa  içeren  yavrulu  gözleri  tercih 
etmektedirler.  Arıların  varroa’lı  yavru  gözlerini  bulma  kabiliyetleri 
vardır. Petek gözü mühüründe küçük bir delik açarak bu gözü işaretler 
ve  daha  sonra  tekrar 
mühürleme  işlemi  yaparlar. 
Bu  işlem  sonucunda  bu  tür 
yavrulu  petek  gözlerinin 
mühürleri  daha  koyu  renkli 
olarak fark edilmektedir. Arılar 
işaretlenmiş  petek  gözü 
mühürünü  açarak  içindeki 
yavru arıyı uzaklaştırmaktadır. 

Temizlik  özelliği  iyi  olan  bal  arılarında  hastalık  görülme 
oranları daha düşük olmaktadır. Tunus’daki Apis mellifera intermissa 
arısı, Avrupa ırkı arılara kıyasla çok daha fazla temizlikçidir.  Aynı 
şekilde Afrikalılaşmış arılarda Avrupa ırkı arılara oranla daha   fazla 
temizlikçidir.  Aynı ırk arılar içinde de bir koloniden diğer koloniye 
temizlik yapma özelliliği değişmektedir.

Peteğin kapalı yavru gözlerinden ortalama 8 adedi kibrit  çöpü 
toplu iğne başı kadar bir delik açılarak işaretlenmektedir. Petek gözleri 
işaretlenmiş olan çerçeve yerine konmaktadır. Daha sonra temizlikçi 
arıların işaretlenmiş petek gözlerindeki larva yada pupaları ne zaman 
dışarı attığı takip edilmektedir.  Bu işlem zaman içinde arılıktaki tüm 
kolonilere  uygulanarak,  petek  gözlerindeki  arı  yavrularını  en  kısa 
zamanda dışarı atan koloniler tespit edilmektedir.  Bu işlem sayesinde 
temizlikçi  özelliği  en  iyi  olan  kolonileri  bulunmuş  olmaktadır. 
Temizlikçi  özelliği  yüksek  olan  arı  kolonileri  hastalıkların 
önlenmesinde çok önemlidir.   Varroa, kireç hastalığı,  Avrupa yavru 
çürüklüğü ve  birçok viral  arı  hastalığının  önlenmesinde  önemli  rol 
oynamaktadır.

Tımarlanma davranışı :  Arılar, varroalar tarafından  rahatsız 
edildiğinde  kendi  kendilerini  temizler.  Bu  davranış  şekli,  Apis 
cerana’da belirgindir.  Apis mellifera (bal arısı) da mevcuttur. 

56



Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

Yavru arının çekiciliği : Erkek arı yavru gözleri, işçi arı yavru 
gözlerine nazaran daha fazla tercih edilmektedir.  Aynı koloni içinde 
işçi  arı  yavru  gözleri  ile  erkek  arı  yavru  gözlerindeki  varroa 
yoğunluğu farklıdır.  Erkek arı larva gözü, işçi arı larva gözüne göre 
daha büyük olup, erkek arı gözleri varroa ile daha çok enfestedir.  

Üreme aralıkları :  Varroa’lı arı yavru gözünden dışarı çıkınca 
dişi varroa arıdan ayrılmaktadır.  Hemen başka bir arıya geçmektedir. 
Arıdan ayrılmayanlar ise arının üstünde beslenmeye devam eder ve 
saklanırlar. Bu süre yeni bir yavru gözü açığa çıkıncaya kadar devam 
etmektedir.   Parazitin  arıdaki  bekleme  süresi  kısa  olduğunda 
varroa’nın  üreme  oranı  çok  yüksek  olmakta  ve  sayısı  hızla 
artmaktadır.  Varroa’nın  daha  uzun  süre  erişkin  arı  üzerine  kaldığı 
kolonilerde  enfestasyon oranı düşük olmaktadır. 

Dirençli arılar : Güney Amerika’daki Afrikalılaşmış bal arıları 
doğal  olarak  varroa’ya  dirençli  olduklarından  düşük  enfestasyon 
oranına  sahiptir.  Afrikalılaşmış  arılar  üzerlerindeki  varroa’yı 
atabilmektedir.

Varroa ve Viral Arı Hastalıkları İlişkisi :  Varroa destructor, 
arıların viral hastalıklarından bazılarını nakletmektedir. Varroa arının 
derisini  deldiğinde virus uyarılarak çoğalmaya başlamaktadır.  Artan 
virus  sayısına  bağlı  olarak  hastalığın  klinik  belirtileri  ortaya 
çıkmaktadır. Akut arı felci virusu  ve Deforme kanat virusu  varroa ile 
sağlıklı arılara nakledilmektedir. Akut arı felci hastalığı ile varroosis 
birlikte bulunursa yavrulu petek gözlerinde Avrupa yavru çürüklüğü 
hastalığına  benzer  semptomlar  görülür.  Deforme  kanat  virusu  ile 
birlikte  varroosis  varsa,  pupalarda  ve  yetişkin  arılarda  ölüm, 
kanatlarda  şekil  bozukluğu  ve  ana  arılarda  davranış  değişikliği 
meydana gelmektedir. 

Varroa  kontrolü  :  Arılıkta   3  -7  günde  bir  varroa  kontrolü 
yapmalıdır. Bunun için kovan girişi önüne açık renkli karton parçaları 
konulmalıdır.  Kovan  dışından  varroa’lar  arılar  tarafından  dışarı 
atıldığından  karton  parçasının  üstünde  görülmektedir.  Erkek  arı 
gözlerinin  olduğu bölge  bir  bıçakla  kesilerek  gözlerdeki  varroa’ları 
kontrol edilmektedir. Arılıktaki birkaç koloni muayene edilmelidir. 
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Varroa aranmasında eter, %0.5 -1 lik deterjan solüsyonu yada 
%25–95’lik alkol kullanılmaktadır. Yavrulu gözler üzerindeki erişkin 
arılar  bir  fırça  ile  kavanoz  içine  fırçalanarak  yaklaşık  200-400  arı 
kavanoza alınmaktadır.  Arıların üzerine bir  spreyle eter,  alkol  yada 
deterjan solüsyonu püskürtülmektedir. Daha sonra  eter için yaklaşık 
10 saniye, alkol ve deterjan solüsyonları için birkaç dakika kavanoz 
çalkalanarak  kimyasal  maddelerin  arıların  vücuduna  temas  etmesi 
sağlanmaktadır.  İşlemden  sonra  kavanozun  camına  yapışmış 
varroa’lar  kolayca  fark  edilmektedir.  Kavanoz  içeriği  bir  elekten 
geçirilerek arılar uzaklaştırılmakta ve varroa’lar sayılmaktadır. Ayrıca 
kovan dip  artıklarında  varroa  kolayca fark  edilmektedir.  Varroa’lar 
beyaz renkli kumaş üstünde rahatça teşhis edilmektedir.

Arılar  ve  varroa’lar  sayılarak  sayısal  değerlendirme 
yapılmaktadır.  Her  100  erişkin  arıdaki  varroa  sayısı  tespit 
edilmektedir. Yavru enfestasyon oranı, kapanmamış gözlerdeki işçi arı 
yavruları  yada  erkek  arı  yavrularının  bir  pensle  çıkarılarak 
üzerlerindeki  parazit  sayısının  sayılması  esasına  dayanmaktadır.  Bu 
çalışma  iyi  ışık  kaynakları  altında  yapılmalıdır.  Larva  ve  pupanın 
sütündeki  parazitlerin haricinde petek gözü iç  duvarındaki  varroları 
dikkatlice  saymalıdır.  Her  bir  kolonide  100  yada  daha  fazla  petek 
gözü muayene edilmelidir.

Yavru gözlerineki  parazit  yoğunluğunu en iyi  ölçmek için 18 
günlük  kapalı  yavru  gözlerini  kontrol  edilmektedir.  Doğal  olarak 
koloniden düşen varroa’ların sayısı kolonideki Varroa populasyonu ile 
yakından  ilgilidir.   Kovandan  atılan  Varroa  sayısı  ve  hastalığın 
derecelendirilmesi konusunda birçok kaynak farklı bilgi vermektedir. 
Varroa  varlığının  daha  sağlıklı  değerlendirilebilmesi  için  aşağıdaki 
veriler dikkate alınmalıdır. İngiltere’de ise kolonideki Varroa varlığı 
ve  izlenmesi  gerekenler  aşağıda  verilmiştir.  Ortalama günlük doğal 
Varroa ölümü aşağıdaki gibi ise;
 Ocak - Mart < 2  etkisiz,  2 - 7 gelecek için kontrol planlanmalı, 7 > 

dikkatli kontrol yapılmalı
 Nisan - Haziran       < 1 etkisiz  1 - 7 hafif kontrol       7 > şiddetli 

risk var
 Temmuz - Ağustos < 2  etkisiz  2 - 8 hafif kontrol       8 > şiddetli 

risk var
 Eylül - Aralık         < 6  etkisiz  6 - 8  hafif kontrol      8 > şiddetli 

risk var
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AB uzmanlarının Türk uzmanlara verdiği eğitimde ise, 
Yılda iki defa Varroa kontrolü yapılmaktadır.
Birinci kontrol Temmuzda,
< 5 Varroa / gün                koloni için tehlike yok.
5 – 10 Varroa / gün           koloni için tehlikeli düzeye varabilir.
> 10 Varroa / gün              koloni sönebilir.
İkinci kontrol Sonbaharda  (Ekim – Kasım)
> 1 Varroa / gün               İlaç uygulanmalıdır. 

Doğal yolla dökülen 1 varroa varsa kolonide 500 varroa vardır.
Mart - Ağustos 1 varroa dökülüyorsa 100-200 varroa mevcuttur.
Eylül – Ekim 1 varroa dökülüyorsa 200 varroa mevcuttur.
Kasım - Aralık 1 varroa dökülüyorsa 500 varroa mevcuttur.

Doğal yolla ölen varroa sayısı 1’den fazla ise ilaç önerilmelidir. 
Varroa’nın  varlığının  kolonideki  derecelendirilmesi  yapılacak 

mücadelede  arılara  yol  göstermesi  açısından  önemlidir.  Varroa 
mücadelesi ihmal edilmeden her ilkbahar ve sonbaharda yapılmalıdır.

Isı uygulamaları :  Erişkin varroalı arılar 42 - 48°C sıcak hava 
ısıtarak  Varroa  destructor  öldürülmektedir.  Varrolar  38°C’de,  arı 
yavruları  ise  44-45°C’de  ısıdan  etkilenmektedir.  Erişkin  arılar  ve 
kapalı yavrulu petek gözleri uzaklaştırılarak ısı uygulanmaktadır. Isı 
iyi kontrol edilemez ise  çok sayıda arı ölmektedir.  Isı uygulamaları 
saha şartlarında pratik değildir.

Eski  petek  kullanmamak  :  İki  yıldan  eski  peteklerin 
kullanılması halinde petek gözü iç hacimlerindeki daralmaktadır. Eski 
peteklerdeki  gözler  daha  çok  enfeste  olmaktadır.  Bu  nedenle 
kolonideki eski petekler her yıl yenileri değiştirilmelidir. 

Kimyasal  Mücadele  :  Kimyasal  maddelerle  mücadelede 
başarılı  olmak  için  varroa’nın  yaşam  döngüsünü  iyi  bilmek 
gerekmektedir. Böylece ilaçlama aralıkları  daha iyi tayin edilecektir. 
Varroa yaşamının  yumurta, larva, protonimf ve deutonimf bölümünü 
kapalı yavru gözleri içinde, ergin halini ise yavru gözü dışında ve arı 
üzerinde   geçirmektedir.  Parazitle  mücadelede  kullanılan  ilaçlar, 
kapalı  yavru  gözleri  içindeki  varroa’yı  öldürmemektedir. 
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Kullanılacak etkili ilaçlar ve doğru uygulamalar sonrasında parazit en 
az  seviyelere  indirilebilmektedir.  İlaçlama  zamanı  ile  koloninin 
gelişimi  arasında  doğrudan bir  etkileşim vardır.   Arının  bulunduğu 
coğrafi bölgeye ve iklim şartlarına göre kolonideki larva sayısı Şubat, 
Mart  ve  Nisan  aylarında  artmaktadır.  Çiçeklenmenin  azalmasına 
paralel  olarak  ana  arının  yumurtama  sayısı  düşmektedir.   Kış 
sezonunda larva  ve  pupa  sayısı  yılın en düşük seviyesine  inmekte; 
hatta  bazen  kolonide  hiç  yumurta,  larva  ve  pupa  olmamaktadır. 
Kolonideki yavru üretimindeki azalma ve çoğalmalara paralel olarak 
varroa’nın  yoğunluğu  artmakta   ya  da  düşmektedir.   Varroa  ile 
mücadele  edilmez  ise  ilkbahardan  sonbahara  kadar  parazit  sayısı 
artmaktadır. Sonbaharda koloninin mevcudu azaldığından kovandaki 
arı başına düşen varroa sayısı yaz aylarıyla kıyaslandığında, çok daha 
fazla olmaktadır.  Yavru üretiminin en az olduğu, varroa’nın hepsinin 
ergin arıların üzerinde olduğu dönemlerde ilaçlamadan en iyi sonuç 
alınmaktadır.  Bu dönemler erken ilkbahar ve geç sonbahar aylarıdır. 
Bu aylarda daha az bal bulunduğundan balın ilaçla teması diğer bir 
avantajdır. Böylece insan gıdası olarak tüketilecek bal ile ilaç teması 
olmayacaktır. Balda ilaç kalıntı problemi yaşanmayacaktır. 

Varroa  tedavisinde  kullanılan  ilaçların  sürekli  olarak 
kullanılması, iyi zamanlama  yapılmadan yüksek dozlarda verilmesi 
durumlarında  varroa’da  ilaçlara  karşı  direnç  gelişmektedir.   Bu 
durumda ilaçtan istenilen fayda sağlanamamaktadır. 

Varroa Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı İlaçlar
(Varroa destructor için)

Ticari adı Farm. şekli Etkin madde
İMPAMİT Arı tütsü kağıdı Amitraz
PLUSMAT Arı tütsü kağıdı Amitraz

RULAMİT-VA Arı tütsü kağıdı Amitraz
VARROSET Arı tütsü kağıdı Amitraz

VAMİTRAT-VA Arı tütsü kağıdı Amitraz
VARROASON Arı tütsü kağıdı Amitraz
PERİZİN %3,2 Çözelti Kumafos

FORMİSET Kovan içi şerit Formik asit
BAYVAROL Kovan içi şerit Flumethrin
TYMOVAR Kovan içi sünger Timol
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Bütün  varroa  ilaçları  akşam  üzeri  uygulanmaktadır.  Böylece 
bütün arılar kovana dönmüş olurlar. İlaç uygulanırken hava sıcaklığı 
14°C’nin üzerinde olmalıdır. Kullanılacak ilacın etken maddesine göre 
uygulaması esnasındaki hava sıcaklığı derecesi değişebilmektedir.

Ruhsatlı  varroa  ilaçları  amitraz,  formik  asit,  flumethrin  ve 
kumafos  içeriklidir.  İlaçların  etken  maddelerine  göre  uygulama 
esnasında  istenilen  hava  sıcaklığı,  ilacın  veriliş  şekli,  uygulama 
zaman aralığı  değişmektedir.

Perizin  : Kumafos  etken  maddeli  organik  fosforlu  bir 
insektisiddir.  Arılara yönelik zehirleyiciliği oldukça düşük, varroaya 
karşı  seçkin  bir  zehirleyicilik  özelliği  yüksektir.  Varroya  karşı 
sistemik etkili bir akar ilacı olarak kullanılmaktadır. Arı bitine  karşı 
da etkilidir. Perizin 1 ml ilaç, 49 ml suya katılarak kullanılır.

Hazırlanan ilaç çerçeveler arasından arılar üzerine eşit şekilde 
akıtılır.  İlaç  hazırlanmadan  önce  kovanların  üst  kapakları  açılarak 
içlerindeki  arılı  petek  sayıları  kontrol  edilmelidir.   Dolu  çerçeve 
sayısına göre ilaç solüsyonu hazırlanır.  Her bir arı dolu çerçeve  için 5 
ml sulandırılmış ilaç solüsyonu yapılır.  Toplam arılı çerçeve sayısı  x 
5 ml ilaçlı solüsyon=  Tüm arılar için hazırlanan ilaçlı solüsyonu verir. 
İlaçlama   1 hafta sonra tekrar edilmeldir.  Kovanda aşırı varroa var 
ise,  ilkbahar  ve  sonbahar  dışında  da  ilaçlama  yapılmalıdır.  Bu 
durumda arka arkaya 3 uygulama yapmak gerekmektedir.  Çevre ısısı 
5°C’nin altında iken perizin kullanılmaz.

İmpamit,  Plusmat,  Rulamit-Va,  Varroset,  Vamitrat-Va, 
Varroason: Amitraz  atken  maddeli  ilaçlardır.  Amitraz, 
tirazapentadien  türevi  güçlü  bir  insektisiddir.   Karton  plakalara 
emdirilmiş  şeritler  halindedir.  Kovan  içinde  yakılarak  dumanı 
doğrudan dumanı  arıyla  temas eder;   ya da  körük içinde  yakılarak 
dumanı kovan girişinden belli sayıdaki kovana  belli bir süre içinde 
duman verilmelidir.

İlaçlama  3  gün  arayla  3  kez  tekrarlanır.  15°C’nin  altındaki 
sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.  Son ilaçlama ile bal hasadı arasında 
en az 30 günlük süre olmalıdır.  Haziran ve Eylül ayları arasında bal 
hasadı yapıldığından amitraz bu dönemde uygulanmamalıdır. 

Farklı ilaç preparatlarında bir şerite emdirilmiş amitraz miktarı 
değişebilmektedir.  Buna  bağlı  olarak  ilacın  uygulanışı 
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değişebilmektedir. Bazı amitraz içerikli ilaçlar körük içinde yakılarak 
dumanı  kovan  girişinden  verilirken;  bazı  ilaçlar  ise  kovan  içinde 
yakılarak kovan girişi belli  süreler kapalı tutulmaktadır.  Bu nedenle 
ilaçların  açıklama  kağıtları  okunarak  uygulamalar  ona  göre 
yapılmalıdır.

Bayvarol:  Flumethrin  etken  maddeli  şerittir.  Kovan  içine 
uygulanır.   Kovandaki  merkezi  kısımdaki  yavrulu  petekler  arasına 
konarak  etkili  sonuç  alınmaktadır.  Şerit  çerçevenin  üst  kısmına 
tutturulur.  Büyük  kolonilerde  daha  geniş  bir  yavru  üretme  alanı 
olduğundan  2  şeritin  son kısımları  birleştirilerek  kullanılır.  Büyük 
kolonilerde 4 şerit kullanılır. Genç ve çekirdek kolonilerde ise bunun 
yarısı uygulanır. 24 saat sonra atılan varroalar kontrol edilir. Kovan 
içinde en fazla 6 hafta tutulmalıdır.

Tymovar:  Her  biri  15  g  kekik  yağı  içeren  sünger  tabletler 
halindedir.  Kekik  yağı  gıda  ürünlerinde  kullanımına  izin  verilen 
tamamen  doğal  bir  maddedir  ve  tamamen  güvenlidir.  Tabletlerden 
buharlaşma  aracılığıyla  kekik  yağı  buharı  kovanın  içini  doldurur. 
Thymovar tabletlerinden yayılan buhar varroa üzerinde öldürücü etki 
gösterir.  Thymovar,  bal  döneminde  kullanılsa  dahi,  arılara  zarar 
vermez.  Ancak  bal  döneminde,  arılar  kovan  içindeki  yabancı 
maddelere karşı saldırgan olacaktır ve Thymovar uygulamasının bal 
öncesi ve sonrası yapılması tavsiye edilir.

Thymovar  her  dönem kullanılabilirse  de  dış  hava  sıcaklıkları 
ilacın  etkinliğinde  büyük  öneme  sahiptir.  Uygulama  sırasındaki 
günlük dış hava sıcaklıkları  en az 12°C ile  en fazla  30°C arasında 
olmalıdır.  Bu  aralıklar  dışında  kullanılması  (özellikle  30°C  üzeri) 
arılara zarar verebilir. Thymovar'ın arılar için bir tehlike oluşturması 
sadece belirtilen yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında söz konusudur.

Kovan tipi İlkbahar Bal Öncesi Sonbahar Bal Sonrası
Normal Kovan 1/4 1/2
İki Katlı Kovan 1/2 1

Kullanım Şekli: Thymovar günlük hava sıcaklıklarının 12°C ile 
30°C  arasında  olduğu  dönemlerde  kullanılmalıdır.  Ancak,  en  iyi 
etkinliğini  20°C  ile  25°C  arasında  göstermektedir.  Bal  öncesi 
(ilkbahar) ve sonrası (sonbahar) yılda iki dönem kullanılır. Thymovar 
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çıtaların  en  üstüne  yerleştirilir  ve  3-4  hafta  boyunca  bırakılır. 
Thymovar  kullanılırken  kovanın  giriş  kısmı,  her  zaman  olduğu 
şekliyle, açık tutulmalıdır. Tüm koloniler eş zamanlı olarak Thymovar 
ile tedavi edilmelidir. Bal öncesi (ilkbahar) dönemde arıların güçsüz 
olabileceği  dikkate  alınarak,  Thymovar'ın  kovan başına  1/4 (çeyrek 
sünger) oranında kullanılmaktadır. Bu oran, bal sonrası, 1/2 (yarım) 
sünger olarak artırılmalıdır.

Fluvalinate: Apistan  isimli  ilaç  fluvalinate  içermektedir. 
Apistan şeritten birincisi 3. - 4. çerçeveler arasına konurken, 2. şerit 7. 
- 8. çerçeveler arasına yerleştirilmektedir. Küçük kolonilere bir şerit 
yavru bölgeye gelecek şekilde asılmaktadır. 

Arıcılar fluvalinate içeren Mavrick isimli elma iç kurdu ilacını 
yasak olmasına rağmen kullanmaktadır.  Kontrolsuz olarak kullanılan 
ilaçlar hem kolonileri hem de insan sağlığı için önemli bir problemdir. 
İlaçlar  birçok  denemeler  sonucu  etkili  olması  istenilen  etken  yada 
zararlı  üzerindeki  etkinliğinin  yanında  insan  sağlığı  için  de 
değerlendirilmektedir.  Bir  etken  madde  her  ikisini  de  sağlıyor  ise 
kullanılabilmektedir.  Bu  bakımdan  ele  aldığımızda,  arı  ilaçlarının 
etken  veya  zararlıyı  yok  etmesi  başlı  başına  bir  kullanım  kriteri 
olamaz.  Aynı  zamanda  insan  sağlığı  için  kullanılabilir  olması 
önemlidir. Arının ürettiği bal, polen ve bal mumu insanlar tarafından 
gıda olarak kullanılmaktadır. Bal ve bal mumu içerdikleri maddeleri 
uzun süre muhafaza ettiklerinden kullanılan maddeler ve kullanılma 
dozları  çok  önemlidir.  Bu  sebeple  arıcılarımızın  ruhsatlı  ilaç 
kullanmaları  çok  önemlidir.  Bu  kısımda  yurt  dışında  arıcılar 
tarafından  kullanılan  bazı  etken  maddelerin  uygulamalarına  dair 
bilgiler  verilecektir.  Halen  arıcılar  kendi  aralarında  bilgi  alışverişi 
yaparak yada bir kısım arıcı birliklerinin teşvikiyle ve organik arıcılık 
uygulamalarına bağlı olarak  ruhsatlandırılmamış kimyasal maddeler 
kullanmaktadır.  Bu  kimyasalların  bir  kısmının  kullanılacak  şekilde 
paketlenmemiş olduğundan acemi arıcıların koloni kayıplarına neden 
olmaktadır. Bazen arıcının tüm arı kolonileri sönmektedir. Veteriner 
hekimler ruhsatlı ilaç kullanımı yanı sıra  Türkiye’nin bir gerçeği olan 
organik  asittlerin  uygulanmaları  konusunda  bilgi  sahibi  olmalıdır. 
Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığı  ise  organik  arıcılıkta  kullanılacak 
asitlerin  ruhsatlı  ilaç  halinde  sahaya  sunulmasınde  teşvik  edici 
olmalıdır. 
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Varroa  ile mücadelede organik kökenli; formik asit, laktik asit, 
asetik  asit,  oksalik  asit,  nane,  mentol,  timol,  okaliptüs  veya  kafur 
kullanılabilir. Bu amaçla formik asit ve timol içerikli ruhsatlı ilaçlar 
piyasada bulunmaktadır. 

Formiset: Formik asit içeren yaş karton çubuklar buhar tarzında 
etkimektedir.  İlaçlamalar  4-5  gün  arayla  3  kez  yapılmaktadır. 
İlaçlamadan  sonra  kuruyan  çubuklar  kovan  dışına  çıkarılmaktadır. 
Formik  asit  uygulanması  ile  hem varroa  hem  de  trachea  akarı  ile 
mücadele  edilmektedir.  Formik  asit  kapalı  yavru  gözlerindeki 
Varroa’lara ve trachea akarına karşı da etkilidir. 

Bölme tahtası olan 3-5 koloni varsa, çerçeveli zayıf bir kovana 
bir karton çubuk, eğer kovanda 7-10 çerçeveli varsa  2 adet  karton 
çubuk  aynı  anda  çerçeveler  üzerine  bırakılmakta  ve  kovan  kapağı 
kapatılmaktadır.  Hava  sıcaklığı  27°C’den  fazla  ise  formiset 
uygulaması yapılmaz.

Formik  asidin  uygulanması  sırasında  kovan  giriş  ve 
havalandırma deliklerinin  tamamen açılması  gerekmektedir.  Formik 
asidin yavaş buharlaşması, ilacın etkinliği bakımından çok önemlidir. 
Hava  sıcaklığı  10-25°C  arasında  iken  en  iyi  sonuç  alınmakta, 
30°C’den  yüksek  sıcaklıkta  ana  arı  ve  arı  kaybı  meydana 
gelebilmektedir.  10°C’den  düşük  sıcaklıkta  ise  ilaç  yeterli  etkiyi 
gösterememektedir. Formik asit doğal olarak balda % 0.1-0.5 oranında 
bulunmasına  karşın,  balda  kalite  problemleri  meydana 
getirebileceğinden  bal  hasadından  8  hafta  önce  uygulamayı 
bitirmelidir.  Formik  asit  içeren  ilaç  haricinde  arıcılar  tarafından 
kullanılan birçok farklı uygulaması vardır. 

Formik asit jel uygulaması Varroa’lara %84, trake akarına %100 
etki yapmaktadır. Formik asidin jele emdirilmiş 240 g /2 uygulama ile 
%97.49  etkilidir.  Formik  asit  jel  uygulama  yöntemi,  püskürtme 
yöntemine  daha  göre  kullanım  riskini  azaltmaktadır.  Formik  asit 
püskürtme  şekli  etkili  olmasına  rağmen  çok  hızlı  buharlaştığında 
toksik etki oluşturabilmektedir. 

Formik  asidin  bir  diğer  uygulama  yöntemi;  doğrudan  dip 
tahtasına verilmesidir. Bu yöntemde, formik asit bir şırınga yardımı ile 
kovan dip  tahtasının  alt  kısmından kovan içine  püskürtülür.  Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken nokta; kovan dip kısmındaki arıların 
zarar görmesinin engellenmesidir. Bunun için kovan giriş deliğinden 
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körükle  duman  verilerek  arıların  uzaklaşması  sağlanmaktadır.  Bu 
uygulamada 15 ml %65’lik formik asit  kullanılmaktadır.  Uygulama 
toplam 5 - 6 uygulama olacak şekilde tekrarlanmaktadır.

Formik  asit  normalde  %80-85’lik  konsantrasyonda 
satılmaktadır.  Bu nedenle  yanlışlıklara  neden olmamak için  ürünün 
konsantrasyonuna dikkat edilmelidir. Kovanlara uygulamada; 3 kısım 
(%85’lik konsantre)  formik asit  ile  1  kısım su karışımından oluşan 
%65’lik  solüsyon  tavsiye  edilmektedir.  30  ml  %65’lik  formik  asit 
çerçevelerin üzerine  pete emdirilmiş olarak yerleştirilir.  Hem varroa 
hem de trachea akarına etkilidir. Trachea akarı için 5-6 gün arayla 3 
kez  uygulanır.  Varroa  için  5-6  gün  arayla  5  ya  da  6  uygulama 
yapılmaktadır.

Formik  asidin  arıcı  tarafından  hazırlanıp  uygulanması  bilgi, 
beceri  ve  tecrübe  işidir.   Her  arıcı  formik  asit  düzeyini  doğru 
hazırlayamaz. Bu nedenle arıcıların ruhsatlı ilaçlarla varroa ve trachea 
akarlarıyla mücadele etmeleri uygun olacaktır. 

Laktik Asit:  Laktik asitin %15'lik solüsyonu 7 gün arayla her 
bir  peteğin  üzerine  5-6  ml  püskürtülerek  yılda  toplam  4 
uygulanmaktadır.  Yaz  aylarında  populasyonun  artması  halinde 
peteklere 8 ml uygulanmaktadır. Laktik asit sonbaharda ve ilkbaharda 
bal  akımı  başlamadan  4  hafta  önce  varroa  kontrolünde  emniyetle 
kullanılabilmektedir. Doğru uygulandığında arı ölümü oldukça düşük 
olmaktadır  (1.1  arı/gün/kovan).  Laktik  asit  balda  kalıntı  sorunu 
yapmamaktadır.

Oksalik Asit 
Püskürtme yöntemi: Bu uygulamada 30 gr dehidrat oksalik asit 

1000 ml suda tamamlanarak çözülmektedir.  Hazırlanacak solüsyonda 
yalnızca oksalik-2-hidrat (C2H2O2  2H2O), sulandırılabilen oksalik asit 
kullanılmaktadır. Her peteğe arıların bulunduğu kümeler üzerine 3 - 4 
ml çözelti el spreyi ile püskürtülmektedir. Etkinlik %95'in üzerindedir. 
Uygulama sonbahar ve ilkbaharda yapılmaktadır.

Oksalik Asit  Damlatma Yöntemi:  Damlatma yönteminde 35 
gr dehidrat oksalik asit 1/1olarak hazırlanmış şurup içerisine konarak 
solüsyon 1000 ml’ye tamamlanarak kullanılmaktadır.  Bu çözeltiden 
arıların  dolaştığı  aralıklara  (5-6  ml/aralık)  damlatılmaktadır.  Bu 
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uygulama  sonbaharda  yavrusuz  dönemde  ve  dış  sıcaklığın  0°C'nin 
üzerinde  olduğu  zamanlar  yapılmaktadır.  Şurup  içerisine  konulan 
oksalik asit miktarı yavru yetiştirme mevsimine; şeker miktarı koloni 
büyüklüğüne bağlı  olarak ayarlanmaktadır.  Sonbaharda 1 uygulama 
yapılmaktadır. Uygulamalar ılık çözeltilerle yapılmalıdır. Solüsyonlar 
taze  hazırlanarak  kullanılmalıdır.  Oksalik  asidin  solunmaması  için 
ağız maskesi kullanılmalıdır. 

Oksalik  doğal  olarak  balda  bulunmasına  karşın  akara  karşı 
kullanıldığında balda  farklı  bir  tat  kalıntısı  bırakabilmektedir.  Balın 
kalitesini etkilememek için sonbaharda uygulanmamalıdır. 

Biyoteknik Mücadele  Yöntemleri  :  Varroa parazitinin erkek 
arı  gözlerini  daha  fazla  tercih  etmektedir.  Varroa’ların  çoğunlukla 
erkek  arı  gözlerinde  bulunmasına  karşın,  işçi  arı  gözlerinde  de 
olduğundan  erkek  arı  gözlerinin  yok  edilmesi  tam  olarak  etkili 
olmamaktadır.  Ancak  kovandaki  varroa  sayısını  sınırlaması 
bakımından önemlidir.

İlkbaharda (Mart - Nisan)  kolonilere 2 - 3 erkek arı temel peteği 
kuluçkalığın  ortasına   verilmektedir.  Erkek  arı  gözleri  tamamen 
sırlandıktan sonra çıkartılmaktadır. Sırlı petekler dondurularak erkek 
arı  larvaları  yok  edilmektedir.  Bu  petekler  beklemeden  tekrar 
kullanılmaktadır. Bu yöntemin etkili olması için sezon içinde birkaç 
defa tekrar edilmektedir.

Diğer bir uygulamada ise çerçevelerin üst  kısmına 3-4 eninde 
temel petek tutturularak kovana verilmektedir. Bu kısımda işçi arılar 
tarafından  erkek  arı  gözleri  yapılmaktadır.  Ana  arının  yumurta 
bırakmasını izleyen süreçte varroa’lar gözlere girmektedir. Daha sonra 
dışarı  alınarak  imha  edilmekte  yada  dondurucuda  tutularak  tekrar 
kullanılmaktadır.  Varroa  ilaçlamasında  ilaçların  sürekli  kullanımına 
bağlı olarak ilaca karşı bir direnç geliştirmesi mümkün olabilmektedir. 
Bu nedenle ilaçların dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır.

6.2. Varroa underwoodi
Nepal  ve  Güney  Kore’de  Apis  cerana  arılarının  erkek  petek 

gözlerinde  düşük  seviyelerde  bulunmuştur.  Varroa  destructor’e 
benzemektedir.  Varroa’dan daha küçüktür. Dişileri yaklaşık 760 µm 
uzunluğunda,  1160  µm genişliğindedir.  Erkekleri  yaklaşık  675  µm 
uzunluğunda, 600 µm genişliğindedir.
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6.3. Euvarroa Sinhai
Apis  florea’nın  yavrularının  parazitidir.  Erişkin  dişi  Euvarroa 

sinhai,  Varroa  destructor’dan  biraz  küçüktür.  Yaklaşık  1040  µm 
uzunluğunda, 1000 µm genişliğindedir.  Kahverenginde olup görünüş 
olarak az çok armut şekline benzemektedir.  Üreme döngüsü Varroa 
destructor  gibidir.   Parazit  yalnızca  erkek  arı  yavru  gözlerine 
girmektedir.  Apis florea, E. sinhai’ye karşı kendini temizleme yada 
başka bir şekilde savunma mekanizması geliştirememiştir.  Euvarroa 
sinhai  Tayland,  Hindistan,  İran’da  A.  florea’da  görülmektedir. 
Deneysel çalışmalar A. mellifera ve A. cerana arılarında enfestasyon 
yapma  gücüne  sahip  olduğunu  göstermektedir.  Ancak  A.  florea 
parazite karşı  herhangi bir savunma mekanizması  göstermezken; A. 
mellifera ve A. cerana aktif olarak E. sinhai’ye saldırmaktadır. 

6.4. Euvarroa Wongsiri
Bu cins içinde yer alan Euvarroa wongsiri,  Sumatra  adasında 

Apis andreniformis erkek arı yavru gözlerinde görülmektedir.

6.5. Tropilaelaps clareae
Güney  doğu  Asya  bölgesinde  görülmektedir.  Tropilaelaps 

clareae’nin  hayat  döngüsü  varroa’ya  benzemektedir.  İlk  olarak 
Filipin’lerde Apis mellifera kolonilerinde görülmüştür.

Tropilaelaps türleri erişkin bal arısında ve gelişmekte olan yavru 
dönemlerinde  ciddi  zarar  vermektedir.  Parazitlenmenin  bir  sonucu 
olarak,  anormal  yavru  gelişimi,  hem  ergin  arıda,  hem  de  yavru 
döneminde  ölümler  meydana  getirmektedir.  İlerleyen  aşamada, 
kolonide  çöküş  ve  şoka  girme  gerçekleşir.  Arılar  kovanı  terk 
etmektedir.Akarın gerçek konakçısı dev bal arısı A. dorsata olmasına 
karşın,  A.  mellifera  kolonilerini  kolaylıkla  enfeste  edebilmektedir. 
Ayrıca diğer Asya bal arıları olan Apis laboriosa, Apis cerana ve  Apis 
florea’de  bulunmaktadır.  Parazit  İran,  Pakistan, Papua Yeni Gine ve 
Afganistan’da tespit edilmiştir. 

Tropilaelaps clareae, erişkin dişisi 1.030 µm uzunluğunda, 550 
µm  genişliğinde,  elongate  ,aktif,  açık  kırmızımsı-kahverenkli  olup 
Asya’da Apis dorsata’nın doğal parazitidir.  Erkekleri hemen hemen 
dişileri kadar vardır. Erişkin parazitin üst kısmı serttir.

Apis  dorsata’nın  parazitidir.  Apis  dorsata,  bu  paraziti 
öldürebilmektedir.  Erişkin  dişi  parazit  çoğunlukla  A.  dorsata’nın 
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petiolar  bölgesine  yerleşmektedir.  Böylece  arının  temizlenme 
hareketinden  kendini  koruyabilmektedir.  Çiftleşme  davranışı 
varroa’ya  benzemektedir.  Erkek  parazit  spermalarını  içi  boş  olan 
şeliserleri vasıtasıyla dişi parazite vermektedir.

Tropilaelaps’ların  Apis  mellifera’lardaki  yaşam  döngüsü  ve 
parazitizminde  Varroa  destructor’e  benzemekle  birlikte  çok  az 
farklılık vardır.  Tropilaelaps’lar, Varroa’lardan  daha hızlı üremekte 
ve daha kısa süren bir yaşam döngüleri vardır.  Bunun sonucunda daha 
çabuk gelişerek ergin parazit haline gelmektedir.  Sonuç olarak,  aynı 
koloni  hem  Varroa,  hem  de  Tropilaelaps  olası  halinde; 
Tropilaelaps’lar,  Varroa’lardan çok daha hızla  üremektedir.  Bu etki 
25:1 Tropilalelaps’ın lehinedir. 

Ergin  Tropilelaps,  larva  içeren  petek  gözlerine  girer. 
Mühürlenmiş  yavru  gözleri  içinde  üremeye  başlar.  Petek  gözü 
kapatıldıktan yaklaşık 48 saat sonra olgun arı larvası üzerine 3 yada 4 
yumurta  bırakmaktadır.  Bu  işlem  yaklaşık  bir  gün  sürer.  Yavrulu 
gözlerden erkek arı  yavru gözlerini  tercih etmektedir.   Parazit  hem 
erkek, hem de dişi arı petek gözleri içinde üremektedir. Petek gözleri 
Varroa  ile  bulaşık  ise  erkek  arı  gözlerini  daha  çok  tercih  ederler. 
Erkek arı yavru gözlerini tercih etme isteği varroa’ya kıyasla  daha 
azdır.  İşçi  arı  gözlerine  göre  yaklaşık  1.5-3.0  kat  daha  fazla 
girmektedir.  Yumurta bırakıldıktan ortalama 12 saat sonra çatlayarak 
larva dışarı çıkar. Larva ergin parazit haline gelmeden önce protonimf 
ve  deutonimf  aşamalarını  geçirir.  Petek  gözünden  çıkmadan  önce, 
erkek  ve  dişi  Tropilaelaps’lar  tüm  gelişme  aşamalarında;  petek 
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gözünde  gelişmekte  olan  arının  hemolenfi  ile  beslenir.  Parazitin 
beslenmesi sonucunda arının gelişmesi için gerekli olan temel besin 
maddelerinden  yoksun  kalan,  arı  larva  ve  pupası  büyük  zarar 
görmektedir.  Tropilaelaps  dişisinin  yumurtayı  bırakmasından  ergin 
parazitin  oluşmasına  kadar  geçen  süre  yaklaşık  olarak  6  gündür. 
Petek gözünden arı  dışarı çıkarken, erkek ve dişi parazit ergin arı ile 
birlikte çıkarlar. Dişi parazit hemen girebileceği yeni petek gözlerini 
araştırmaya başlar.  Tek bir  petek gözü içinde,  10 nimf aşamasında 
parazitle  birlikte,  14  kadar  ergin  parazit  kaydedilmiştir.  Varroa 
enfestasyonu  varsa,  immature  haldeki  dişi  ve  erkek  akarlar  petek 
gözleri içinde ölmüş halde görülmektedir. 

Hem  erkek  hem  de  dişi  T.  clareae’ler  yavru  gözleri  dışında 
görülmektedir.   Dişiler  birden  çok  üreme  döngüsü  yaparlar.  Apis 
mellifera yavrularındaki hayat aşamalarının süreleri,  yumurta 0.3-0.4 
gün, larva 0.3-0.6 gün, protonimf 1.7-2.0 gün, deutonimf 3.0-3.8 gün 
olup  ergin  hale  geçmesi  toplam  6  gündür.  Genellikle  arı  petek 
gözünden çıkmadan önce Tropilaelaps gelişmesini tamamlamaktadır. 
Varroa’ya  göre  üreme  yeteneği  çok  güçlüdür.  Ergin  arılardan 
beslenemediklerinden göz dışından çok kısa süre canlı  kalmaktadır. 
Açık yavru gözlerinden girerek yaşlı larvalarla beslenmektedir.

Varroa’dan farklı olarak ergin arı kanı ile beslenemezler. Çünkü 
parazitin ağız yapısı ergin arının kitinini delebilecek yapıda değildir. 
Ergin arıda beslenemediklerinden besin kaynakları olan larvalı petek 
gözlerine bir an gidebilmek için ergin arıdan hızla ayrılarak, olabildiği 
kadar  hızlı  bir  şekilde  larvalı  petek  gözlerine  girerler.  Bu  aşama 
yalnızca 1 yada 2 gün olabilir. Yumurta taşıyan dişi parazitler, 2 gün 
içinde yumurtalarını bırakamazlarsa ölürler.  Bu yüzden petekten yeni 
çıkan akarların yaşamlarını sürdürebilmeleri için iki gün içinde larvalı 
göze  girmeleri  şarttır.  Kovan  içinde  uzun  süren  bir  yavrusuz  bir 
süreçte yaşamını sürdürmesi zordur. 

Tropilaelaps hareketli parazit olup kovan içinde, arılar arasında 
yer değiştirmekte, bu durum kolonide hızla yayılmasını sağlamaktadır. 
Koloniler  arasında  bulaşmada,  yağmacılık,  koloni  şaşırma  ve  oğul 
verme gibi arı davranışları rol oynar. Akarlar, bu nedenlerle yavaşça 
uzun mesafelere yayılabilirler. Koloniler arasında hastalıklı kuluçkalı 
peteklerin  sağlıklı  kolonilere  verilmesiyle  parazit  bulaşmaktadır. 
Özellikle göçer arıcılık yoluyla yeni bölgelere yayılma çok kolay ve 
hızlı olmaktadır.
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Klinik  Muayene  :  Tropilaelaps  clareae,  erişkin  arı  üstünde 
varroa  kadar  uzun  kalmamaktadır.  Genellikle  peteklerin  üzerinde 
gezinirken  fark  edilmektedir.  Parazitin  şeliserleri  erişkin  arının 
zarlarını  delerek hemolenfini  almaya uygun değildir.  T.  clareae,  arı 
larvasıyla beslenmektedir.

Apis  mellifera  kolonilerinde  genellik  orta  şiddette  bir  zarar 
yapmaktadır.  Enfeste  arı  pupasında   koyu  renkli  benekler 
görülmektedir.  Benekler  özellikle  bacaklarda  belirgindir.   Enfeste 
kolonilerdeki genellikle erişkin arılarda gelişim bozuklukları  vardır. 
Parazitin  meydana getirdiği  zarar  varroa’nın yaptığına  kıyasla  daha 
düşük seviyededir.  Hem varroa hem de T.  clareae olan bölgelerde, 
T.  clareae daha hızlı ürediğinden çok daha ciddi bir problem olarak 
kabul  edilmektedir.   Parazit,  Apis  dorsata  kolonilerine  kıyasla  A. 
melifera’da daha az zarar oluşturmaktadır. 

Apis mellifera kolonilerinde Varroa yada Tropilaelaps’ların ağır 
enfestasyonlarda  benzer  zararlar  ortaya  çıkar.  Parazitin  larvayla 
beslenmesi  nedeniyle  arı  yavrusunun  ölmesine  yada  ergin  arının 
yaşam süresinin kısalmasına neden olmaktadır.  Parazitli  gözdeki arı 
ölmekte yada gözden çıksa bile yaşam sürelerinin kısalmalarının yanı 
sıra fiziksel olarak bir takım zararlar ortaya çıkmaktadır. Kanatlar ve 
bacaklar  deforme  olmakta,  abdomen  kısmı  kısalmakta  ve  vücut 
ağırlığı  azalmaktadır.  Bu  arılar  kovan  önünde  sürünür  halde 
görülmektedir.  Yavrulu  peteklerde,  düzensiz  ve  zayıf  yavru 
bırakıldığı görülür.  Hastalıklı ve ölmüş yavru gözlerini temizlemeye 
çalışan  işçi  arıların  faaliyetleri  nedeniyle  petek  gözü  mühürlerinin 
delik  olduğu,  yeterli  işçi  arı  olmamasına  bağlı  olarak  bakılamayan 
yavrulu  petek  gözlerinde  düzensiz  ve  zayıf  üreme  bölgeleri  ortaya 
çıkmaktadır. 

V. destructor ve T. clarea
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Ağır  enfeste  kolonilerde  arı  larvaları  deforme  olmuştur. 
Yavrulu  petek  gözlerinde  düzensiz  larva  dağılımı  vardır.  Petek 
gözlerinden  çıkan  arıların  kanatları  hasarlı,  karınları  kısalmıştır. 
Şiddetli  enfestasyonlarda gelişmekte olan yavrularındaki ölüm oranı 
%  50’ye  varabilmektedir.  Bazı  enfeste  kolonilerde  çok  daha  fazla 
ölüm gerçekleşebilir. Bu kolonilerde kokuşan larva ve pupa kokuları 
dikkati çekmektedir.

Varroa destructor ile Tropilaelaps türleri arasında çok belirgin 
farklar vardır. Bu farklar bir büyüteç ile bakıldığından çok belirgindir. 
Varroa,  Tropilaelaps’dan  daha  büyük,  yukarıdan  bakıldığından  eni 
uzunluğundan daha fazla olup oval şekilli ve Tropilaelaps’e nazaran 
daha yavaş hareket etmektedir. Tropilaelaps türlerinin şekli oval olup 
uzunluğu  eninden  daha  fazladır.  Varroa’dan  daha  hızlı  bir  şekilde 
yavru  petek  gözlerine  girmektedir.  Varroa  destructor,  T.  clarea’dan 
yaklaşık  3  kat  daha  büyüktür.  Varroa’nın  eni  T.  clarea’nın  ise 
uzunluğu  fazladır.  Dıştan  bakıldığında  varroa’nın  bacakları 
görülmemesine  karşın,  tropilalelaps’ın  bacakları  görülmektedir. 
Tropilaelaps türlerine, ergin arılardan üzerinde görülmelerine  kıyasla, 
yavrulu  gözler  içinde  çok  daha  fazla  rastlanılmaktadır.  Bu  durum 
enfestasyonu  daha  kolay  teşhis  etmemizi  sağlar.   Ergin  dişi 
Tropilaelaps  petek  gözünün  dışında,  petek  üstünde  hareketli  halde 
görülürken;  yavrulu  petek  gözü içinde  yavruyla  beslenen immature 
parazitler hareketsiz ve soluk renkte gözlemlenir

Varroa  destructor  tropikal  bölgeler  dışında  çok  ciddi  bir 
problemdir.  Ancak tropikal ve subtropikal  bölgelerde ise T. clareae 
çok daha öldürücü olmaktadır.  T. clareae ılıman bölgelerde kolayca 
kontrol edilebilir olmasına karşın; gelecekte küresel ısınmalara bağlı 
olarak birçok yeni bölgede görülebilecektir. 

Kontrol  ve  Mücadele  :  Kimyasal  maddeler  kullanmadan 
kontrol  metodu  mevcuttur.  Ana  arı  kutu  içinde  hapsedilmektedir. 
Kapalı yavrulu petek gözleri kesilip atılmaktadır. Açık ve kapalı tüm 
yavrulu  petek  gözleri  silkelenir.  Bal  akım  sezonunun  sonunda  ana 
arıyı  hapsetmek  üretim  kayıplarını  en  aza  indirecektir.  Yavrulu 
petekler  başka  bir  kovana  yerleştirilir.  Yeni  çekirdek  koloni  elde 
edilmiş olur. Gözlerden arılar çıktıktan 2 gün sonra koloniler tekrar 
birleştirilir.  Akarasid ilaçlar  akarları öldürür. Varroa için kullanılan 
birçok  akarasid  Tropilaelaps  için  kullanılabilir.  Özellikle  bu  yeni 
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akarlar için geliştirilen herhangi bir ilaç yoktur. Tropilaelaps clareae 
erişkin  arılar  üzerinde  çok  kısa  bir  zaman  kaldığından  ilaç  arılar 
üzerindeki  parazite  yeterli  etkiyi  yapmamaktadır.Yavrulu  gözler 
içinde  T.  clareae’nin  büyük  bir  kısmı  bulunduğundan  ilaç  asıl  bu 
dönemde etkinliği sahiptir.  Formik asit uygulamaları çok  etkilidir. 
Formik asit,  varroa’ya karşı  gösterdiği  etkinlikten daha fazlasını  T. 
clareae’ya  karşı  göstermektedir.  Tüm  sezon  süresince  yapılacak 
sürekli  kontrollerle  akar  seviyesinin  zararlı  olabilecek  seviyenin 
altında  tutulmaya  çalışılmalıdır.  Tropilalelaps  kontrolü  Varroa  için 
kullanılan  hem  veteriner  ilaçları  hem  de  biyoteknik  metodları 
kullanılarak yapılmalıdır.

Bu  akarların  biyolojileri  bilindiği  için,  hayat  döngülerini 
bozarak  üremelerini  engellemeye  çalışılmaktadır.  Tropilaelaps’lar 
yavrulu  alanlara  konulan  "tuzak  petekler"  kovandan  dışarı  alınarak 
imha edilir.  Bu işlemle petek gözlerine girmiş olan Tropilaelaps’lar 
yok edilmiş olur. Akarlar ergin arı üzerinde beslenemeyeceklerinden 
ana  arıyı  belli  sürelerde  kafes  içine  alma,  yapay  oğul  alarak  yada 
koloninin kısa süreli kuluçkasız bırakılması gibi yöntemlerle akarların 
yaşam  döngüleri  kesintiye  uğratılarak,  kolonideki  akar  sayısı 
düşürülmeye çalışılmalıdır.

6.6. Tropilaelaps koenigerum
Sri  Lanka’daki  A.  dorsata  kolonilerinde  Tropilaelaps 

koenigerum görülmüştür. T.  clareae’den daha küçüktür. Erişkin dişi 
yaklaşık  700  µm uzunluğunda,  450  µm genişliğinde,  oval  ve  açık 
kahverenklidir.  T.  clareae  ile  mukayese  edildiğinde,  erişkin  erkek 
parazitler  dişilere  göre  daha  küçüktür.   A.  dorsata  kolonilerindeki 
yavrulu  gözlerin  üstünde,  işçi  arı   ve  ana  arı  gözlerinde  pupaların 
üstünde  ve  erişkin  arıların  üzerinde  bulunmaktadır.  Tropilaelaps 
koenigerum, Apis laboriosa’larda da görülmektedir.

7. Küçük Kovan Böceği (Aethina tumida)
Küçük  kovan  böceği  Güney  Afrika’nın  doğal  böceğidir. 

Aethina  tumida’dan  daha  büyük  kovan  böceği  de  vardır.  Adı 
Hyplostoma fuligineus’dur.   Her ikisi  de kovanlarda görülmektedir. 
Afrika’nın tropikal ve tropik altı bölgelerinde yaşamaktadır. Afrika’da 
önemli bir problem değildir.  Nitidulidae familyasında yaklaşık 2,800 
tür  mevcuttur.  Nitidulid’ler  benzer  böceklerle  karıştırılabilir. 
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Genişlemiş 5 tarsal parçanın olmasıyla, enine procoxal  boşluk, yivli 
metacoxae ve genişlemiş tarsal parçalar, küçük dışa doğru olan tarsi, 3 
parçalı anten sapı ile ayırt edilmektedir. 

Yumurta,  inci  beyazı renginde  1.4 mm uzunluğunda ve 0.26 
mm genişliğindedir.   Benzer renk arı  yumurtasında da  görülmekle 
birlikte arı yumurtası daha küçüktür.  Yumurtalar düzensiz bir sayıda 
bırakılmaktadır. Bazı gözlere 1 adet bırakırken başka bir göze 5 - 10 
adet bırakılmaktadır. Dişi parazit yumurtlamak için daha çok yarık ve 
boşlukları tercih etmektedir.   İnkubasyon süresi 1 - 6 gün kadardır. 
Yumurtadan 2 - 4 gün içinde larva çıkmaktadır.  2 yada 3 küçük kovan 
böceğinin peteğe bırakmış olduğu yumurta kümesinden çıkan larvalar 
ağır  bir  zarara  neden  olmaktadır.   Dişilerin  birkaç  günden  bir  aya 
kadar yaşamaları nedeniyle çok fazla yumurta bırakabilmektedir.   

Larva,  küçük kovan böceğinin kovana zarar  veren dönemidir. 
Yumurtada yeni çıkan larva uzunlamasına yatmış halde durmaktadır. 
Yeni çıkan larvanın büyük bir  başı ve tüm vücudu üzerinde bir çok 
küçük çıkıntıları vardır.  Bu yapılar larvanın bal içinde boğulmasını 
önlemektedir.  Küçük  kovan  böceği  larvası  ile  Galleria  mellonella 
larvası  karıştırılabilmektedir.   Aethina  tumida  larvasının  6  adet 
belirgin  ön  ayağı  mevcuttur.   Büyük  kovan  güvesi  larvasının   ön 
ayakları çok daha küçük ve tek tiptir.  Her 2 zararlı da aynı kovanda 
tesadüfü olarak bulunabilmektedir.

Aynı yaştaki larvaların büyük oranları arasında büyük farklılık 
vardır. Genellikle 10 - 14 günde büyürler. Bazen daha kısa yada uzun 
sürebilmektedir.Yavaş büyüyen larva büyüdüğünde de küçük bir ergin 
olmaktadır.   Larva  4  günde  6.35  –  5.32  mm  kadar  büyümektedir. 
Larva,  toprağa  girerek  pupa  haline  geçmektedir.  Larvanın  pupa 
aşamasına geçmekte olduğu bu dönemde böcek korunmasız haldedir.
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Pupa ılık kumlu toprakları tercih etemektedir. Ortalama olarak 
kovanın etrafındaki 30 cm çapındaki toprağa 1 – 10 cm derinliğinde 
girmektedir.   Kovandan  180  cm uzaklıktaki  toprakta  böcek  pupası 
bulunmaz. Yeni pupa olduğunda inci beyazı renktedir.  Ergin haline 
dönüşmeye  başlamasıyla  birlikte  pigmentasyon  başlar.   İlk  olarak 
gözler  sonra  kanat  dipleri  siyah renk almaktadır.   Toprak altındaki 
dönem  15  -  60  gün  arasında  değişmektedir.  Böceklerin  büyük 
çoğunluğu toprak içinden 3 - 4 hafta sonra çıkmaktadır. Ortalama 17 
günde topraktan dışarı çıkmaktadır. 

Küçük kovan böceği üreme döngüsü

Yeni  olgunlaşmış  küçük  kovan  böceği  yeşilimsi 
kahverengindedir. Daha sonra koyu kahverengi ve tam olgunlaştığında 
ise  siyah renkte olmaktadır. Yeni çıkan 1-2 günlük genç böcekler çok 
aktiftir.  Uçmaya  hazırdır  ve  ışığa  doğru  yön  bulma  uçuşuna 
çıkmaktadır.  Daha  sonra  hareketliliği  azalmaktadır.  Arı  kolonisinin 
daha az ışıklanmış kısımlarında yaşar. Dişiler ergin olduktan yaklaşık 
bir hafta sonra yumurtlamaya başlarlar. Erginler arasında çok belirgin 
büyüklük farkı olmasına karşın çoğunlulukla, erkek böcekler 5.12 mm 
uzunluğunda;  3.21  mm  genişliğindedir.  Dişi  böcekler  5.27  mm 
uzunluğunda; 3.25 mm genişliğindedir. Bir bal arısının 1/3’ü kadardır. 
Yaşam süreleri  birkaç  günden  6  aya  kadar  değişik  göstermektedir. 
Yaklaşık 4-6 ay süren yaşam süresince binlerce yumurta yapmaktadır. 
Ergin küçük kovan böceği 8-16 km uçarak diğer kovanlara girebilir. 
Hiç  beslenmeyen  küçük  kovan  böcekleri  ortalama  9.6  gün,  boş 
petekleri yiyenler 49.8 gün hayatta kalmaktadır.  Larva, polen ya da 
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polen-bal  karışımı  ile  beslendiğinde  daha  yüksek  döl  verme 
kabiliyetine  sahip  olmaktadır.  Bu  nedenle  özellikle  bal  arısı 
kolonilerini tercih ederler.

Klinik  Muayene  :  Güney  Afrika’da  önemli  bir  problem 
değildir.   Buna  karşın  Amerika’da  büyük  sayıda  kovan  sönüşüne 
neden  olmuştur.  Arının  yumurta,  larva  ve  pupasını  ve  yiyecek 
stoklarını yiyerek beslenen küçük kovan böceği büyük kolonilerin bile 
sönmesine  neden  olmaktadır.  Küçük  kovan  böceği  koloniyi  strese 
sokmaktadır.  Böceğin bu etkisi varroa veya başka zararlı varsa daha 
da ağırlaşmaktadır. Arıcılar enfekte olmayan kolonilere aşırı enfekte 
petekleri  koyduktan  sonra  bazı  koloniler  şoka  girmektedir.  Büyük 
ekonomik  kayıp  yapmaktadır.  Bal,  polen  ve  canlı  larvayla 
beslenmektedir.  Böcek larvası  petekte tüneller  açmaktadır.  Dışkıları 
balın  fermentasyonuna  neden  olmaktadır.  Fermentasyon  kokusu 
küçük kovan böceği enfeksiyonunun ilk belirtisidir. Arılar tarafından 
terk edilmiş larvaların fermente ettiği bal köpüklüdür. Böcek peteklere 
yumurtladıktan  sonra  uzaklaşmaktadır.  Peteklerde  güve  larvasının 
yaptığı gibi harabiyet yoktur. Bal arılarınca herhangi bir engellemeye 
maruz kalmadan yumurta bırakır. Çok yumurta bırakılma kapasitesine 
sahip olup içinde larva çabuk gelişip,  korunmamış peteklerde hasar 
yapmaktadır. Böcek larvaları içeren koloniler şoka girer.

Kontrol  ve  Mücadele  :  Aethina  tumida,  kovandan  larva 
aşamasında  ayrılıp  toprakta  pupa  devresini  geçirdiği  dönemde 
savunmasız  haldedir.  Larva  çok  kuru,  yada  kumlu  yada   rutubetli 
toprakları  sevmemektedir.  Bazı  karıncalar  ve  böcekler  larvaları 
yemektedir.  Sabit  arıcılık  yapan  işletmelerin  zararlıya  daha  maruz 
kalmaktadır.  Gezginci  arılığın  ise  böceğin  üreme  döngüsünü 
kırmaktadır.  Bazı  kolonilerin  parazitle  mücadele  etme  kabiliyetleri 
farklıdır.  Bazı  arıların  temizlikçi  davranışları  mücadeleye  katkı 
sağlamaktadır. Temizlikçi davranışı izlenen kolonilerdeki arılar kendi 
kendilerine A. tumida’nın larva erginlerinden kendilerini kurtarmayı 
denemektedir.  Şayet  başaramıyorlarsa  yeni  bir  arı  ailesiyle 
çalışılmalıdır.  Arıcıların  kovanların  küçük  kovan  böceği  yönünden 
sürekli  olarak  takip  etmelidir.   Böceği  aramak  diğer  parazitlerine 
oranla daha kolaydır.  Güve larvasıyla öndeki 6 büyük bacaktan ötürü 
kolaylıkla  ayırt  edilir.  Ergin  böcekler  kolayca  görülür.  Arının  1/3 
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büyüklüğünde  aynı  renktedir.  Hızla  peteklere  doğru  koşarak 
saklanacak yer ararlar. Ergin arı vücuduna zarar verici etkisi yoktur. 
Büyük bal mumu güvesinden daha saldırgan bir  et  oburdur.  Saldırı 
sonucunda sağlıklı güçlü koloniler bile sönebilir.

A.  tumida  şüphesi  varsa,  bal  depo  edilen  yerler  dikkatli 
temizlemeli,  bal  süzme  işleminden kısa  bir  süre  önce  bal  petekleri 
konulmalıdır. Böcekler  ballı ve özellikle de polen dolu peteklere hızla 
yerleşmektedir.  Güçlü  kolonilere  süzülmüş  petekleri  verirken  yada 
ekipmanları stoklarken dikkat etmelidir. Çatlak ve yarığı olan petekler 
ve  başka  kovandan  nakledilen  petekler  iyi  incelenmelidir.  Bu 
işlemlerle  böcekten  korunma  yolunda  yol  alınarak  korunmuş  arı 
aileleri meydana getirilmektedir. Arı mevcut yerinden başka bir yere 
nakletmelidir. Ergin böcekler uçabilir. Bazı bölgelerin toprak durumu 
böceklerin gelişmesi için diğer bölgelere nazaran daha uygundur. 

Küçük  kovan  böceği  larvaları  kovan  içinde  belli  bir  sayıya 
ulaştığında  arı  larva  üretimi  durmaktadır.  Ergin  böcek  larvası  arı 
yumurtasını  yer. Hatta kendi yumurtalarını  bile yiyebilir.  Topraktan 
yeni  çıkan  ergin  böcekler  tekrar  kovana  girerek  üremeye  devam 
ederler. Böceğin kontrolü için en iyi teknik kovan alt tahtası üzerine 
konulan  karton  yada  mukavva  üzerine  düşenlerin  kontrolüne 
dayanmaktadır.  Toprağın  rutubeti  olması  ortalama  şartların  orada 
uygun  olmasından  kaynaklanır.  Diğer  iklim  kuşakları  ve  toprağın 
yapısı böceğin gelişmesini engeller. Asıl gelişme bölgesi Afrika’nın 
tropik ve subtropik bölgeleridir. Afrika bal arısı, Avrupa bal arılarına 
kıyasla böcekle çok daha iyi mücadele etmektedir.

Küçük  kovan  böceğinin  tedavisinde  kumafos  içerikli  ilaçlar 
kullanılmaktadır.  Ancak  kovan  dışında  böceğin  pupa  ve  ergin  hali 
bulunacağından  mücadelesi  zordur.  Toprağın  içerdiği  maddeler 
pupanın  gelişmesini  etkilemektedir.  Potasyum  gübresi  dehidrasyon 
vazifesi  görmektedir.  Şehirlerde  hamam  böceği  mücadelesinde 
kullanılan borik asit kristalleri de benzer etkiyi yapmaktadır. Böceğin 
gelişme  çemberini  kırmak  için  kovan  etrafındaki  toprağa  %40’lık 
permethrin  emülsiyonu  uygulanabilir.  Böylece  pupa  aşamasında 
böcek  öldürülmüş  olur.  Son  yıllarda  ev  temizliğinde  kullanılan 
çamaşır  suyu  da  böcek  larvalarının  kontrol  altına  alınmasında 
kullanılmaktadır. Ayrıca enfeste petekler kovandan çıkarılmalıdır. A. 
tumida  birçok  kez  üreme döngüsü  yaptığından  tedavi  uygulamaları 
hem kovana hem de toprağa yönelik olmalıdır.
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8. Arı Biti (Braula coeca)
Arı biti, Braula coeca ilk olarak Nitzsch tarafından 1818 yılında 

Apis  mellifera  Linnaeus  üzerinde  yaşayan  kanatsız  küçük  parazit 
olarak bildirilmiştir.  Arıya doğrudan zarar  vermeden gıdasına  ortak 
olmaktadır.  Arı  sütü,  bal,  polenle  beslenirler.  Arı  biti,  arının 
hemolenfini  emmez.  Arının gıdasını  çalmaktadır.  Arı  biti  Braulidae 
familyasından  olup,  bu  familyada  2  cins  vardır.   Braula and 
Megabraula, cinsleri içinde 8 tür  mevcuttur. 

Larvası  petek  mühürlerinin  altından  ilerleyerek  peteğe  hasar 
vermektedir.  Aşırı  çoğaldığında  arı  ailesinde  kayıplara  neden  olur. 
İşçi ve ana arının göğüs ve baş kısmına tutunmaktadır. Erkek arılarda 
az görülür. İlkbahar ve sonbaharda daha çok rastlanır.

Ergin  arı  biti,  1.5  mm  uzunluğunda,  1  mm  genişliğindedir. 
Kanatsız, kahverengi, kırmızımtrak, erkek dişisinden küçük bir bittir. 
Varroadan kolaylıkla ayırt edilebilir. Arı biti 3 çift bacaklı, varroa 4 
çift  bacaklıdır.  Yumurta  ve  larvaları  bal  sırları  içinde  gelişir. 
Yumurtası beyaz, oval şekilli, yumurtanın iki yanında çıkıntı mevcut 
olup yumurtanın uzunlamasına paralel olarak bulunmaktadır. Yumurta 
0.78-0.81 mm uzunluk, 0.28-0.33 mm genişliktedir. Yumurtalar, boş 
petek gözlerine,  kapalı  yavru gözleri  üzerine,  çerçeveler  üzerindeki 
bal  mumlarına  bırakılmaktadır.  Yalnızca  bal  üzerine  bırakılan 
yumurtalardan  larva  çıkmaktadır.  Yumurtaların  inkubasyon  süresi 
değişmektedir.  Yazın 2 gün, kışın 7.4 gündür.  Larvalar yumurtadan 
çıkarak larva petek gözlerinin altında bazen de gözlerin duvar ya da 
dip kısmında tünel yapmaktadır.  Tüneller içinde içinde polen ve  bal 
beslenmektedir. Larva 3 gömlek değiştirerek 7.1 - 10.8 günde larva 
aşamasını tamamlamaktadır. Prepupa süresi 1-2.7 gün kadardır. Şeffaf 
larva derisi içinde kremsi beyaz renkteki prepupa fark edilmektedir. 
Pupa, larvanın son derisinin içinde 1.4-1.7 mm uzunluğunda 0.5-0.75 
mm genişliğinde beyaz ya da yeşilimsi renktedir. Arı biti, antenin tam 
üst kısmında rudimenter bir göze sahiptir. Tarsi, 5 parçalıdır. Her bir 
birleşim yerinde tarak benzeri yapı vardır. Taraklar, arı bitinin arıya 
kuvvetlice tutunmasını sağlamaktadır.

Klinik Muayene : Ana arının yiyeceğine ortak olarak aç bırakır. 
Ana arının mandibulasına dokunurlar. Bunun üzerine ana arı ağzını 
açar. Böylece ana arını yiyeceğini çalmaktadır.  Bir ana arı üzerinde 
15-20  kadar  arı  biti  olabilmektedir.  Ana  arı  yumurtlamayı 
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kesmektedir. Fazla arı biti olursa ana arı ölmektedir. Koloni kendisine 
yeni  bir  ana  arı  yapmaya çalışır.  İşçi  arıların  gıdasına  ortak olarak 
yavru  beslemeyi  önlemektedir.  Kolonide  genç  işçi  arı  sayısında 
azalma olmaktadır. Aç kalan koloni kısa zamanda sönebilir. 

Kontrol  ve  Mücadele  :  Arı  biti  arı  kolonileri  için  genellikle 
ciddi  bir  zarar  yapmaz.  Çok  ender  durumlarda  problem  olarak 
karşımıza çıkabilir.  Bu durumda ilkbahar ve sonbaharda varroa için 
kullanılan ilaçlarla ilaçlama yapılmalıdır.

9. Trachea Akarı (Acarapis woodi)
Acarapis  woodi,  trachea  akarı  olarak  tanınmaktadır.  Bal 

arılarında 3 Acarapis türü vardır. Acarapis woodi, Acarapis externus 
ve  Acarapis  dorsalis  türleri  bal  arılarında  bulunuur.  Acarapis 
türlerinden yalnızca Acarapis woodi zararlıdır. Yetişkin bal arılarının 
(Apis  mellifera)  solunum  yolu  olan  trachea’da  beslenmekte  ve 
üremektedir.  Trachea’nın  hasara  uğraması  ve  tıkanması  sebebiyle 
arılar  solunum yetmezliğinden ölmektedir.  Trachea  akarı  ilk  olarak 
1921 yılında  Rennie  tarafından tanımlanmıştır.  Avrupa  bal  arısı  A. 
mellifera, Asya bal arısı Apis cerana ve Apis dorsata’da   mevcuttur. 

Dişi akar 143-174 μm uzunluğunda, 77-81 μm genişliğindedir. 
Erkek akarlar 125-136  μm uzunluğunda, 60-77 μm genişliğindedir. 
Erkek akarlar, dış seksüel organlarındaki farklılıklar haricinde hemen 
hemen dişi akarlara benzemektedir.

Erişkin erkek ve dişi akarlar, larva ve yumurtalar arının solunum 
sisteminde bulunmaktadır.  Solunum sisteminin dışa açılan kısmı 10 
spiracle’den  oluşmuştur.  İç  kısmı  ise  kollara  ayrılmış  gövdeden 
meydana  gelmektedir.  Acarapis  woodi’nin  tüm  aşamaları  torasik 
spiracle’nin  ilk  çiftindeki  büyük  trachea  gövdesinin  içinde 
görülmektedir.  Akarapisler  ara  sıra  toraks  ve  baştaki  hava  keseleri 
içinde bulunmaktadır. Dişi akarapis, üç günlükten küçük erişkin arının 
birinci  torasik  spiraclesine  girmektedir.  Daha  yaşlı  arılarda  enfekte 
olabilmektedir. Özellikle kış salkımında hastalık belirginleşmektedir. 
Acarapis,  genç  ve  yaşlı  arılar  arasındaki  ayırımı  kutikuler 
hydrokarbonlarını kullanarak yapmaktadır.

Arılar, kendi kendilerine tımar yaparken bacakların ikinci çifti 
ile  göğüs  kıllarını  taramaktadır.  Arılar  tımarlanma  yaparken 
çevrelerini enfekte etmektedirler. Akarlar daha yaşlı arıları seçtiğinde 
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daha  az  yumurta  üretmektedir.   Genç  arıları  parazit  daha  iyi 
üremektedir.  Akarapis  konakçıya  girdiğinde,  1-2  gün  içinde 
yumurtlamaya  başlamaktadır.  Yumurtalardan  3-4  gün  sonra   yavru 
akarlar  çıkmaktadır.   İlk 12 günlük yumurtlama süresi  sonunda her 
gün ortalama 0.85 yumurta bırakılmaktadır.

Dişi akarlar ortalama 8-10 yavru üretmektedir. Genellikle her bir 
konakçıda bir nesil acarapis üremesi vardır. Yumurtadan çıkan ikinci 
nesil dişi akarlar sonbahar yada kış dönemine denk geldiğinde daha 
uzun  bir  yaşam  süresine  sahip  olmaktadır.   Akar  6  bacaklı  larva 
aşamasını takiben nimf aşamasına geçer. Sonuçta erişkin bir dişi 14 - 
15 günde, erişkin bir erkek ise 11 - 12 günde meydana gelmektedir. 

Dişi  akarın  gelişmesi tamamlandıktan  kısa  zaman  sonra 
çiftleşme gerçekleşmektedir.  Çiftleşen dişi akar  tracheanın spirikular 
deliğinden dışarı çıkarak yeni bir konakçı arıya geçmektedir. Yetişkin 
erkek  parazitlerin  diğer  konakçılara  gittikleri  görülmemektedir.  A. 
woodi’nin, dişi:erkek oranı 3:1, 4:1 yada 2.4:1 arasında değişmektedir.

Bal  arısında trachea akarı  varsa,   ana arı,  erkek arılar  ve işçi 
arılar enfeste olmaktadır. Uzak koloniler arasında Acarapis woodi’nin 
yayılmasında  yollarını  şaşıran  erkek  arılar  rol  oynamaktadır.  Buna 
karşın, işçi arılar, sayıca çok fazla sayıda olduklarından hastalık için 
birinci derecede öneme sahiptir. Ana arılar uzun yaşam süreleri göz 
önünde  alındığında  trachea  akarları  kaynağıdır.  Ancak  ana  arılarda 
trachea  akarı  2  nesilden  fazla  üreyememektedir.  Acarapis  woodi 
konakçı dışında yaşamamaktadır. Acarapis dorsalis ve A. externus arı 
üzerinde gömlek değiştirmektedir. Fakat bu iki tür, arının iç kısmında 
yaşayan A. woodi’den farklı olarak arının dış kısmında yaşamaktadır. 

Trachea  akarı,  mecburi  parazittir.  Erişkin  arıdan  ayrıldıktan 
sonra  birkaç  saatten fazla  yaşayamaz.  Çiftleşen erişkin  dişi  trachea 
akarları,  daha  yaşlı  arılardan  3  günlükten  küçük  genç  arılara 
geçmektedir.  Bu  geçiş  A.  woodi’nin  yaşam  döngüsünün  temel 
unsurudur.  Aslında  arı  kolonisi  içinde  yayılabilmesinde  konakçının 
hareket etmesine bağlıdır. Doğada kendi halinde yaşayan arı kolonileri 
arılıklardakine  kıyasla  çok daha  fazla  akara  maruz durumdadır.  Üç 
şekilde  koloniler  arasında  yayılma  yapmaktadır.  Oğul  vermek, 
hırsızlık ve kovan şaşıran erkek ve işçi arılar olması halinde.

Kolonilerdeki akarın yaygınlığı aydan aya büyük bir farklılık arz 
etmektedir.  Genellikle  geç  yaz döneminde ve  sonbaharda artmakta, 
geç  ilkbahar ve yaz döneminde en düşük düzeye inmektedir. 
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Trachae akarının yaşam döngüsü

Klinik  Muayene  :  Enfekte  arıların  yaşam  süreleri 
kısalmaktadır.  Koloniler  ilkbaharda  yavaş  gelişmektedir.  Enfekte 
kolonilerde  ölüm  oranı  artmakta,  üretim  düşmektedir.  Hastalıklı 
trachea  yaralarla  dolu  olup  kahverengi   lekelerle  kaplanmıştır. 
Hipofarengeal bezler ve uçuş kasları zarar görmektedir.

Erken  ilkbahar  döneminde,  kovanlarda  büyük  miktarda  bal 
mevcut  olmasına  karşın,  arıların  tümünün  ölmekte  yada  bir  avuç 
dolusu  kadar  arı  kalmaktadır.  Arıların  büyük  kısmında  ″K  kanat″ 
pozisyonu  görülmektedir.  Böyle  arıların  2  kanatlarından  bir  tanesi 
toraksın üzerinde normalden farklı olarak dışa doğru açılmış haldedir. 
Yerde çok miktarda sürünen arılar vardır.  Sürünen arıların karınları 
sıklıkla şişkindir. Kovan girişinde dışkı lekeleri bulunmaktadır.
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Acarapis nedeniyle kışın kovan içinde biraz küçük kış salkımı 
yapılmaktadır.  Bu  nedenle  arıların  hayatta  kalma  şansları 
azalmaktadır.  Parazitli  kolonilerde  ölümler  şiddetlidir.  Kışın  koloni 
kayıpları %30’dan fazladır. Enfekte koloniler artlarında kapalı gözlü 
yavru gözleri, bal ve ölü işçi arılar bırakarak kovandan kaçmaktadır. 

Teşhis  :  Acarapis  akarlarının  3  türü  vardır.  Diğer  bal  arısı 
akarlarından  kolayca  fark  edilmektedir.  Acarapis  dorsalis,  toraksın 
dorsal  girintisi  içinde  A.  externus  arı  başının  arka  kısmının  alt 
tarafında  rastlanmaktadır.  A.  woodi  populasyonu  mevsimsel  olarak 
değişmektedir. Arı populasyonunun en fazla olduğu ilkbahar ve yaz 
mevsiminde azalmaktadır. Sonbahar ve kışın akarın görülme olasılığı 
en fazladır. Teşhis için ölmek üzere olan arılar, kovan önünde sürünen 
arılar,  bal  çerçeveleri  üzerinden ve  kovan girişinden arılar  toplanır. 
Arılar  öldürülerek  %70’lik  etil  alkol,  metil  alkol  içine  konularak 
örnekler korunmaktadır.

Klasik  Teknik  :  Arının  başı  ve  birinci  çift  bacakları 
uzaklaştırılır. Bu işlem bistüri veya özel yapılmış küçük bir makasla 
yapılır. Toraksın alt kısmına bir toplu iğne sokularak, hastalık şüpheli 
arı sırt üstü vaziyetinde parafin veya cam macunu üzerinde sabitlenir. 
Stereomikroskop  altında  toraksın  birinci  halkası  kesilerek 
uzaklaştırılır. Bu işlem bistüri, ustura bıcağı veya makasla toraksın ön 
yüzünden  kesit  yaparak  protoraksın  birinci  tergiti  alınarak 
yapılmaktadır. Mezotoraks içinde trachea  kolları kolları ortaya çıkar. 
Bir  damla  su  damlatılarak  tracheanın  daha  iyi  görünmesi  sağlanır. 
Hastalıklı  trachea  dışarı  alınarak  lam  üzerine  yerleştirilir.  Trachea 
üstüne bir damla %85’lik laktik asit damlatılarak lamel kapatılır. Işık 
mikroskobu ile 40’lık ve 100’lük büyütmelerle bakılır. 

Birkaç Arının Hızlı  Muayenesi :  Arı sırt  üstü yerleştirilerek 
baş ve birinci çift bacaklar bistüri ile kesilir. Toraksın birinci halkası 
ince  bir  kalınlıkta  kesilmektedir.  Alınan  parça  lam  üzerine 
yerleştirilerek   birkaç  damla  laktik  asit  damlatılır.  Asidin  etkisi  ile 
dokular şeffaflaşmakta ve kasların ayrılmalarına yardımcı olmaktadır. 
Stereomikrokroskop altında kaslar dikkatlice uzaklaştırılarak trachea 
muayene edilir. Trachea lam üzerine alınarak klasik teknikdeki usulle 
teşhis işlemine devam edilir. 
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Büyük Miktardaki Arıların Muayenesi :  Torakslarının enine 
yapılmış  dilimleri  küçük bir  petri  kutusuna konulur.  Petri  kutusuna 
%5-10’luk potasyum hidroksit (KOH) toraksları örtecek biçimde ilave 
edilerek 37ºC’de 16-24 saat etüvde bekletilir. Potasyum hidroksit kas 
ve yağlı dokuları eriterek tracheanın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 
Stereomikroskopta trachea alınarak klasik metodla muayene edilir.

Kuru Arıların Muayenesi :  Birkaç trosik halka kesilerek lam 
üzerine  konur.   Üzerine  %  10’luk  potasyum  hidroksit  damlatılır. 
Kaynatılmadan  1-2  dakika  yavaş  ısıtılır.  Lamel  kapatılarak  lameli 
hafifçe bastırarak halkalar ezilir. Mikroskopla muayene edilir. 

Metilen  Blue  ile  Boyama  Tekniği  :  Çabuk  metot  olarak 
tanımlanan  metotda,  50  arının  toraksı  enine  kesitler  halinde 
kesilmektedir. Torasik parçalar küçük bir beherglas veya erlenmayer 
içine konarak üzerine %8’lik potasyum hidroksit ilave edilir. Örnekler 
ısıtılarak  kaynatılırken  beherglas  yavaşça  karıştırılmaktadır.  Kitinli 
parçaların içindeki dokular şeffaflaşıncaya kadar ısıtma ve karıştırma 
işlemi devam etmektedir.  Bu işlem yaklaşık 10 dakika kadar sürer. 
Aşırı ısıtma ve karıştırma sedimente zarar vermektedir. Toraksın enine 
kesitleri  fitre  edilerek  uzaklaştırılır.   Filtrasyon  işleminden  sonra 
çeşme suyu ile yıkanarak potasyum hidroksit kalıntıları uzaklaştırılır. 
Boyama  için  önce  %1’lik  metilen  mavisi  hazırlanır.  Daha  sonra 
sodyum  kloid  eklenerek  %0.85’lik  sodyum  klorid  solüsyonu 
hazırlanır. Örnekler 5 dakika bu solüsyonda boyanır. Distile suda 2-5 
dakika  bekletilir.  %70’lik  etil  alkolle  durulanır.  Stereomikroskop 
altında boyanmış trachealar incelenir. 

Ölmüş  Akarlarla  Canlı  Akarların  Ayırt  Edilmesi  : 
Karbondioksitle  anestezi  edilen  canlı  arıların  abdomenleri  muayene 
sırasında arıların sokmalarını engellemek için kesilerek uzaklaştırılır. 
Arının başı ve birinci çift bacakları kesilerek uzaklaştırılır. Sırt üstü 
pozisyonda  yatırılmış  olan  arının  toraksın  birinci  halkası  kesilerek 
çıkarılır.  Açığa  çıkan  trachealar  cımbızla  çıkarılır.  Lam  üzerine 
konulan trachealar ölmüşlerse hareket etmezler. Ölü akarlar kuru muş 
ve  renkleri  değişmiştir.  Canlı  akarlar  hareketli  olup  yarı  saydam 
görünümlü,  gri  yada inci  beyazı  rengindedir.  Bu  metodla  kimyasal 
uygulamaların sonucunu değerlendirmek için kullanılmaktadır. 
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Serolojik teşhis için ELISA testi kullanılır. ELISA testi oldukça 
pratik  bir  yöntem  olup  enfeksiyon  düzeyi  %5  ve  daha  yüksek 
olduğunda çok güvenilirdir.  Enfeksiyon düzeyi %5’in altında olduğu 
durumlarda çok fazla sayıdaki  arıların toraksları incelenmelidir.

Genel diseksiyon metodunda, baş vücuttan ayrılır. Daha sonra 
protoraks  uzaklaştırılır.  Toraksın  kalan  parçası  %10’luk  potasyum 
hidroksit’e  konarak  37˚C’de  24  saat  bekletilir.  Mikroskop  altında 
muayene edilmektedir.

Dirençli arılar :  Arı kolonilerinde A. woodi’ye duyarlılık çok 
değişkendir  Brother Adam, genetik olarak Acarapis’e dirençli  olan 
Buckfast ırkını geliştirmiştir. Anadolu arısı doğal olarak A. woodi’ye 
dirençlidir.

Kimyasal  Kontrol  ve  Mücadele  :  Trachea  akarıyla  enfekte 
kolonilerde  ağır kış kayıpları meydana gelmektedir.  En kolay çözüm 
kimyasal  kontroldür.  Mentol  dumanının  miticidal  özelliği  vardır. 
Mentol 15.5ºC–35 ºC arasında uygulanır.  Tedavi için 50 gr. mentol 
kristali  çevre sıcaklığı 26.5 ºC sıcaklığa kadar peteklerin üst kısmına, 
26.5  ºC’nin  üzerindeki  sıcaklıkta  kovan dip  tahtası  üstüne  konarak 
14-28 gün kovan içinde bırakılarak trachae akarıyla mücadele edilir. 
Mentol uygulaması esnasında kovanda bal olmamalıdır. 

Formik asit dumanı erişkin trachea akarını öldürür. Akarapis’in 
yaşam süresi  yaklaşık  2  hafta  olduğundan;  tekrarlayan  formik  asit 
uygulamaları  4  gün  yada  1  hafta  arayla  2  hafta  süreyle 
kullanılmaktadır. Yoğun kimyasal ilaç uygulansa da bazı arılarda canlı 
akarlar barınmakta ve bunlar kovan içindeki diğer arıları tekrar enfeste 
etmektedir. Formik asit ve diğer mitisidler işi arılar ve ana arılar için 
zehirleyici olabilir. Formik asit ve mentol’ün her ikisinin dumanlarını 
uzaklaştırmak  için  aşırı  yelpazeleme  ve  arılar  arasındaki  davranışı 
bozarak  itileme  hareketi  yapmalarına  neden  olur.  Tedavi  süresince 
arılar arasında karışıklığa ve bal üretiminin  azalmasına sebep olur. 
Problemlerden  daha  önemlisi,  tedavinin  uzun  süreli  sağladığı 
faydalardır.  Tedavi  edilmeyen  koloniler  çoğunlukla  soğuk  kış 
döneminde  ölür.  Uygulamalar  esnasında  duman  derimizle  temas 
etmemeli ve solunmamalıdır.  Bu hususa dikkat etmelidir.
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Kimyasal  Olmayan  Kontrol  ve  Mücadele  :  Ergin  bal 
arılarındaki  trachea  akarları  ısıyla  öldürülebilir.   Ergin  arılar  39  - 
48˚C’lik ısıya maruz bırakıldığında, birçok ölmüş ergin ve immature 
akarlar görülürken, arılarda bir zarar  verici etkisi olmamıştır.  Buna 
karşın  42˚C’de   saat  tutulduğunda  akarlar  daha  hızlı  ölmüş  fakat 
arılarda  da  aynı  etkiyi  yapmıştır.  Isı  uygulamalarının  arazideki 
kolonilere  uygulanması  pratik  değildir.  Genç  ve  yüksek  üreme 
kabiliyetli genç ana arı, akarapisten zarar gören koloninin ilkbaharda 
tekrar  toparlanmasında  etkilidir.  Genç  işçi  arıların  büyük  sayılarda 
olmaları halinde onlardan bazıları enfestasyona yakalanmaz.

10. Lepidoptera’lar
Birçok  güveler  bal  arılarının  bal,  polen  ve  bal  mumuna 

saldırmaktadır. Bu grupta büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella, 
küçük balmumu güvesi Achroia grisella ve daha birçok tür  vardır. 
Diğer  türler  Indianmeal  moth  (Plodia  interpunctella),  Akdeniz  un 
güvesi  (Anagasta  kuehniella),  driedfruit  güvesi  (Vitula  edmandsae 
seratilineela), death’s head güvesi (Acherontia spp.)’dir. Bombus arısı 
bal  mumu  güvesi  (Aphomia  sociella)  bazen  bal  arısı  kolonilerinde 
rastlanılmaktadır.

10.1. Büyük Bal Mumu Güvesi
Bal mumu güvesi, petek güvesi, arı güvesi, mumu kurdu, büyük 

bal  mumu  güvesi   gibi  birçok  değişik  isimle  tanınan  Galleria 
mellonella larvaları,  petek ve balda önemli zarar yapmaktadır. Büyük 
bal  mumu  güvesi  sarımsı  boz  renkte,  orta  büyüklükte  bir  güvedir. 
Çoğunlukla anasız, zayıf kovanları, depodaki boş petekleri ve sönmüş 
kovanların  boş  peteklerini  tercih  eder.  Zayıf  bal  arısı  kolonilerinde 
Galleria  mellonella’nın artık  ve  ağlarından dolayı  yavru üretiminde 
zayıflama,  bal  ve  polen azalma ve  sıcak havalarda  kovan sönüşleri 
meydana  gelmektedir.  Bal  arısı  kolonilerinde  gıdasızlık,  ana  arının 
olmayışı, varroa, pestisid zehirlenmesi ve diğer hastalıklar nedeniyle 
güve  gelişebilmektedir.  Büyük  balmumu  güvesi  tüm  Dünya’da 
yaygındır.  Galleria mellonella rakımı yüksek olan yerlerde az zarar 
yapmakta  yada  hiç  zarar  yapmamaktadır.  Güve  ülkemizin  sıcak  ve 
ılıman  iklime  sahip  yörelerinde  görülmektedir.  Daha  çok  Ege, 
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin  düşük rakımlı  yerlerinde ciddi 
zarar  yapmaktadır.  1000  metrenin  üzerindeki  yükseklikte  varlığı 
azalır, 1500 metre üzerindeki yüksek bölgelerde varlığını sürdüremez.
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Büyük balmumu güvesi (Galleria mellonella)

Morfoloji :  Yumurtadan yeni çıkmış Galleria larvası kremimsi 
beyaz renktedir. İlerleyen dönemde larvanın dorsal ve lateral kısımları 
gri, koyu gri renk almaktadır. G. mellonella larvası, petekleri enfeste 
eden en büyük Lepidoptera’dır. Uzunluğu 28 mm varabilmektedir. 

Büyük bal mumu kokonları genellikle beyaz renktedir. Bazıları 
tamamen koyu dışkı parçaları ile kaplanmaktadır. Kokonlar genellikle 
12-20 mm uzunlukta ve yaklaşık 5-7 mm  genişliğindedir. Son dönem 
larva,  beslenme  bölgelerinden   göç  ederek  çerçeveler  üzerinde  ve 
kovanın  iç  yüzeyinde  kokonları  örerler.   10  çerçeveli  Langstroth 
kovanında  ortalama 250 normal büyüklükte larva gelişebilmektedir. 

Erişkin dişiler  yaklaşık 20 mm.ye varan uzunlukta,  ağırlıkları 
169 mg kadardır. Erkekleri oldukça küçüktür. Erkek güveler daha açık 
renkleri  ve   kanat  kenarlarının  görünümleriyle  dişilerden 
ayrılmaktadır.  Dişinin lamial palp’leri öne doğru uzanmaktadır.  Bu 
hal başa gaga benzeri bir görünüm vermektedir.  Her iki cinsiyette de 
kanatların  ön  üçte  ikisi  daha  koyu  renktedir.   Fakat  arka  1/3’te 
düzensiz açık ve koyu renkli alanlar, çizgi ve yamuk şekiller halinde 
serpilmiş halde görülmektedir. Sırttan bakıldığında, toraks ve baş açık 
renktedir.  Erkek  ve  dişinin  rengi  ve  büyüklüğü  çok  farklıdır.   Bu 
durum  larvanın  beslenmesiyle  ilgilidir.  Larvalar,  bal  mumunda 
büyüdüğünde  erişkinler  gümüş  beyaz  renkli  olmaktadır.  Larvalar, 
petekli  çerçevelerde  büyüdüklerinde  ise  erginlerin  renkleri 
kahverenginden  griye  hatta  siyaha  değişmektedir.  G.  mellonella 
larvaları  zayıf  yiyecek  ve  düşük  ısıda  gelişmişse,  ergin  büyük 
balmumu  güveleri  küçük  bal  mumu  güvelerinden  daha  küçük 
olabilmektedir.

Biyoloji : Gelişmesinde 4 dönem oluşmaktadır. Yumurta, larva, 
pupa  ve  ergin  dönemleri  vardır.Büyük  bal  mumu güvesinin  yaşam 
siklusu 4 haftadan 6 aya kadar sürebilmektedir.  Erişkin güve gıda ve 
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suya  ihtiyaç  duymaz.  Dişi  güve,  yumurta  bırakmaya  başladıktan 
yaklaşık  4-10  gün  sonra   larva  çıkışı  olmaktadır.  Dişi  ortalama 
300-600  yumurta  yumurtlamaktadır.  Kimi  dişi  güveler  1800 
yumurtaya varan sayıda  yumurta bırakabilmektedir.  Erişkin 3 günden 
30 günden daha fazla bir süre canlı kalabilmektedir.  Büyük balmumu 
güvesi  daha  düşük  sıcaklıkta  daha  uzun  süre  yaşamaktadır.  Dişi 
ortalama  40°C’de  3.8  gün,  20°C’de  19.6  gün  yaşamaktadır. 
Döllenmiş dişiler 30-32°C’de 7 gün içinde ölmektedir.

Erkek  2  feromen  bileşiği  ve  kısa  titreşimli  ultrasonik   sesler 
çıkararak  dişileri  kendisine  çekmektedir.  Kovan  civarındaki 
ağaçlardaki erkek güveler kanatlarıyla havalandırma yaparak dişileri 
kendilerine  çekmeye  çalışmaktadır.   Dişi  güveler  civardaki  ağaçlık 
bölgede erkek güveyle çiftleşmektedir. Çiftleşme uçuşu akşamları ılık 
havalarda olmaktadır. Döllenen dişi güve, bir gün sonra arı kolonisine 
geri  dönerek  yumurtlamaya  başlamaktadır.   Döllenmiş  dişiler  arı 
kolonilerinde kalmazlar.  Gün ışımadan önce her biri ağaçlara uçarak 
kovanı terk ederler. Kışa doğru meydana gelen güveler kovan içinde 
kalmakta,  ilkbaharda  çiftleşdikten  sonra  kovandan  ayrılmaktadır. 
Kışın kovanda kalan güve yumurtaları ilkbaharda gelişerek erkek ve 
dişi  güveler  meydana  getirmektedir.  Bal  arıları  büyük  balmumu 
güvesiyle yalnızca arıya yakın olduğunda mücadele etmektedir.

Yumurtalar :  Büyük balmumu güvesi  yumurtaları  pembemsi 
renkten kreme ve beyaza kadar değişen renktedir.  50-150’lik yumurta 
paketleri halinde tutkalla yapıştırılmış halde bulunmaktadır. Dişi güve 
yumurtalarını  küçük  boşluk  ve  yarıklara  bırakmaktadır.   Bu  işlemi 
ovipozitoru  ile  yapmaktadır.  Yumurtalar  29-35°C’de  hızla 
gelişmektedir. Yumurtadan 3-5 gün içinde larva çıkmaya başlamakta, 
Yumurtadan larvanın çıkışı 18°C sıcaklıkta 30 güne  uzamaktadır.

Larva : Galleria larvae’nin ilk yiyecekleri bal, nektar, polen ve 
bal mumudur. Larva petek gözünün dış duvarından içine doğru yada 
polen  depolenmış  gözlerin  içine  ilerlerler.   Gelişmekte  olan  larva, 
peteğin orta kısmına doğru ilerleyerek tüneller meydana getirmektedir. 
Tüneller  içinde  beslenmeye  ve  büyümeye  devam  ederken  işçi 
arılardan korunmuş olurlar. 

Büyük  balmumu  güvesinin  büyümesi  hızlı  olmaktadır.  Şayet 
yiyecek  ve  sıcaklık  uygunsa  yumurtadan  çıkışından  10  gün  sonra 
vücut ağırlığı  2 kat artmaktadır.  Kokon örmeye 18 yada 19 günlük 
olduğu günlerde başlar. Bu yüzden bal arısı kolonisindeki peteklerin 
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tümü 10-15 gün içinde zarar görmektedir. Koloni şoka girerek çalışma 
isteklerini  kaybetmektedir.  Larvaların  bir  çoğu  soğuk  havaya  bağlı 
olarak kokon örme işlemini yapamazlar. Galleria larvası yetersiz gıda 
olması halinde yumurtadan erişkin döneme geçişi 6 ay yada daha uzun 
olmaktadır.  Gelişmekte  olan  larva  koloninin  ürettiği  tüm  ürünlerle 
beslenmektedir.  Koyu renkli bal ve polen içeren petekleri özellikle 
tercih etmektedir. Bal ve polen yoksa arı larva ve pupasını yemektedir. 
Kolonideki arı sayısı az ise larvaların gelişmeleri önlenememektedir. 
Kovan içi ısısı artmakta, su azalmakta ve kovandaki arılar kovanı terk 
etmektedir.  Hindistan’daki  A.  cerana,  A.  dorsata  ve  A.  florea 
kolonilerinin hemen hemen hepsinde Galerria zararlısı bulunmuştur. 
Bu ülkede güve larvaları muson ve kıtlık dönemlerinde oldukça zarar 
vermektedir. Bu tip kovanların arıları kovanı terk etmektedir.

Galeriler : Yılın en sıcak aylarında Galleria sayısı en üst düzeye 
çıkmaktadır.  Güve  larvsı  peteklerin  üstlerini  örmüş  olsuğu  ipek 
ipliklerle  kaplamaktadır.  Bu  nedenle  arıalr  petekler  içine  girip 
çalışmakta  zorlanmaktadır.  Bu  kısımlardaki  yavrulu  gözlerdeki  işçi 
arıar ve erkek arılar petek gözleri içinden çıkamamaktadır. Bu sebeple 
koloni nüfusu azalmaktadır. 

Kontrol  ve  Mücadele  :  Büyük  bal  mumu  güvesine  karşı 
mücadelede  toz  kükürt  kullanılır.  Kapalı  bir  oda  içinde  ilaçlanacak 
ballık ve çerçeveler üst üste konarak; odanın hava sızdırmaması için 
önlemler alındıktan sonra 1 m3 hacim için 50 gr. toz kükürt yakılır. 
İstifin  dip  kısmında  kor  halindeki  kömürün  üzerine  dökülür.  Güve 
yumurtasına  etkisi  olmadığından  ikişer  hafta  arayla  3  kez  tekrar 
edilebilir.  Solunum  ve  göze  yakıcı  etkisi  olacağından  uygulama 
esnasında maske ve eldiven kullanılmalıdır.

Bacillus thuringesiensis, güveyle mücadelede kullanılmaktadır. 
Güvenin larvalarına etkilidir. Bakteri spor ve toksinleri öldürücüdür. 
İnsan,  omurgalı  hayvalar  ve  bitkilere  zararlı  bir  etkisi  yoktur. 
Depolanmış  peteklere  sprey  şeklindeki  ilaç  uygulandığında 
yumurtadan çıkan larvalar toksini almakta ve 1 sonra larvanın midesi 
felç olmakta ve sonuçta güve larvası ölmektedir. 

Avcı  böcekler  güveyle mücadelede denenmiştir.  Hymenoptera 
takımı  Vespidae  familyasından  Venturia  canescens,  Apantales 
galleriae ve Bracon hebetor, güve larva ve erişkinleriyle mücadelede 
ne kadar etkin olabilecekleri halen çalışılmaktadır. 
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Soğukta muhafaza en uygun ve ucuz metot olup 2 derecede 240 
saat, -7 derecede 4.5 saat, -12 derecede 3 saat,  -15 derecede 2 saat 
tutulduğunda yumurta, larva, pupa , güve ölmektedir. 

Benim  arıcılara  tavsiyem,  uygulaması  oldukça  kolay  olan ve 
balda  hiçbir  kimyasal  kalıntı  bırakmayan  soğukta  belli  bir  süre 
peteklerin  bırakılmasıdır.  Peteklerin  difirize  konulması  ise  güvenin 
tüm gelişme aşamaları ölmektedir. Uygulama sonucunda herhangi bir 
ilaç  kalıntı  problemi  ortaya  çıkmamaktadır.  İlaç  masrafı 
yapılmamaktadır. Bunun yanı sıra -15 derecede peteklerin uzun süre 
tutuluması  balda  meydana  gelebilecek  kritalleşmeyi  uzun  süre 
geciktirmektedir. Yüksek sıcaklık uygulamasında ise  49 derecede 40 
dakika  tutulduğunda  güve  ölmekte,  49  derecenin  üzerinde  bal 
akacağından  uygulaması  zordur.  Boş  peteklerin  konduğu  depolarda 
petekler arasına ceviz yaprakları koymak faydalı olmaktadır.

Naftalin  içindeki  para  diclorbenzen  etken  maddesi  insanlarda 
kanser  yapıcı  olduğundan kullanılmamalıdır.  Uçucu olan bu madde 
bal  ve balmumu tarafından emilmekte ve 5 yıl  kadar kanser yapıcı 
düzeyde bal ve balmumunda kalmaktadır. 

10.2. Küçük Balmumu Güvesi (Achroia grisella)
Büyük  bal  mumu  güvesine  göre  daha  az  zarar  vermektedir. 

Zayıf peteklere girmektedir. Baş kısmı açık sarı, vücudu ise gümüşi-
gri  renktedir.  Erkekleri  10  mm,  dişileri  13  mm  kadardır.  Güvenin 
uzunluğu  en  fazla  20  milimetredir.  Dişileri  ortalama  7  gün 
yaşamaktadır.  Bu  süre  içinde  yaklaşık  250-300  yumurta 
bırakmaktadır. Larva gelişirken büyük balmumu güvesi gibi ipekten 
bir tünel yapmaktadır. Küçük bal mumu larvası koyu renkli yavrulu 
peteklerdeki bal, polen, arı yavrusu ve bal mumunu yerler. Büyük bal 
mumu güvelerine kıyasla zararları çok fazla değildir.

Küçük bal mumu güvesi olan peteklerde bir gözde yada birçok 
petek  gözlerinin  içinde  arı  larvası  olduğu  halde  kapatılmadığı 
görülmektedir.   Güve petek gözü duvarını  delmiştir  ve işçi  arılarda 
petek  gözü  mühürünü  açıp,  çiğneyerek  göz  içinde  gelişmekte  olan 
pupanın  üstünü  açarlar.  Böyle  petek  gözlerinin  içinde  küçük  bal 
mumu  güvesinin  dışkıları  bulunmaktadır.  Şayet  pupalar  ergin  arı 
haline gelebilirse; bu arılarda gelişim bozuklukları görülebilir. 
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10.3. Bombus Arısı Mum Güvesi
Aphomia sociella, Avrupa ve Asya’da görülmektedir. Genellikle 

bombus  arı  yuvalarında  rastlanmaktadır.  Nadiren  bal  arısı 
kolonilerinde  görülmektedir.  Yetişkin  Aphomia  sociella,  büyük  bal 
mumu güvesinden biraz küçüktür. Olgun larva, sarı renkli ve ortalama 
22–30  mm  uzunluğundadır.  Larvalar,  arının  yumurta,  larva  ve 
pupasını yemektedir. Ayrıca polen ve balı tüketmektedir. 

 
10.4. Plodia ınterpunctella
Plodia  interpunctella,  kötü  şartlarda  muhafaza  edilen 

hububatların önemli bir zararlısıdır.  Larvaları değişik yiyeceklerle de 
beslenmektedir.  Kurutulmuş  yiyecekler,  tohumlar,  ölü  böcekler  ve 
diğer  bir  çok  besinle  yaşayabilmektedir.  Güve,  9  mm  uzunlukta, 
larvası  yaklaşık  13  mm  uzunluktadır.  Larvası  giri  beyaz  renkli 
olmasına  karşın  rengi  pembemsi  renkten  yeşile  kardar  değişik 
renklerde  görülmektedir.  Ilıman  bölgelerdeki  depo  edilmiş  olan 
peteklerde  larva  polenle  beslenmekte  ve  kokonlar  yapmaktadır. 
Yaptığı ipliksi ağlar dayanıksızdır. 

10.5. Anagasta kuehnıella (Akdeniz un güvesi)
Anagasta  kuehniella  (Akdeniz  un  güvesi),  her  çeşit  unları 

tüketmektedir.  Stoklanmış  polen  içeren  peteklerde  rastlanmaktadır. 
Boş  peteklerde  gelişememektedir.   Solgun  gri  renkteki  güveler 
ortalama 6 – 13 mm uzunluğundadır. Kokondan çıkar çıkmaz tünel 
için ağ yapmaya başlarlar. Tünellerin içinde yaşar ve beslenirler. 

10.6. Ölübaş Güvesi (Acherontia spp.)
Death’s  head güvesi  (Acherontia  spp.),  bazen arı  kolonilerine 

girerek bal ve nektarile beslenirler. Acherontia türlerinden Acherontia 
atropas  Avrupa  ve  Asya’da  arı  zararlısı  olarak  tespit  edilmiştir. 
Asya’da ise  diğer  Acherontia  türlerinin sıklıkla  arı  zararlısı  olduğu 
bildirilmektedir.  Güve  akşamları  arı  kolonilerine  saldırarak  içeri 
girmekte  ve  gündüz  içerde  kalmaktadır.  Kovanların  içinde  bazen 
güvenin ölülerine tesadüf edilmektedir. Bu durum güvenin her zaman 
başarılı  bir  hırsız  olmadığını  göstermektedir.  Bu  güvelerden  başka 
Driedfruit  güvesi(Vitula  edmandsae serratilineella)’de zaman zaman 
arı kolonilerine zararlı bir etki yapabilmektedir.
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11. Hymenoptera’lar
Hymenoptera  dizisi,  böcekler  aleminin  en  büyük  dizisidir. 

Dünya  üzerinde  100.000’den  fazla  tür  tanımlanmıştır.   Bu  dizinin 
üyeleri  gruplara ayrılmışlardır ve yaşam tarzları, yerleşim yerleri ve 
davranış şekillerine göre farklılık gösterirler. Birçok önemli parazitler, 
yağmacı böcekler ve bal arı kolonilerinde probleme olan tür bu dizide 
yer  almaktadır.  Hymenopteraların  bazıları  insanlarla  olan  yakın 
etkileşimine bağlı olarak genel isimler almışlardır. Bazıları eşek arısı, 
sarı ceket gibi adlar almıştır.  Hornet  terimi, Eşek arılarından Vespa 
cinsini anlatmaktadır. Sarı ceket kelimesi, Vespula ve Dolichovespula 
cinslerini  tanımlamaktadır  ki  bu  cinslerin  hepsi  topluluk  halinde 
yaşayan, tipik sarı ve siyah renkteki arılardır. 

11.7. Karıncalar (Formicidae)
Karıncalar tropik bölgelerden kutuplara kadar olan çok geniş bir 

bölgede başarılı şekilde yaşamını sürdüren bir böcektir.  Küçük yapılı 
olmalarına  rağmen,  çevre  üzerindeki  rolleri  önemlidir.  Karıncalar 
8.800’ün  üzerinde  türe  sahiptir.  Karıncalar  bal  arısı  kolonilerinde 
önemli bir problem nedeni  olmaktadır.

Karıncalardan  özellikle  marangoz  olarak  bilinenler  tahta 
kovanlara saldırmaktadır. Diğer karınca türleri, kovanlara girerek bal, 
polen, yavru ve hatta ergin arıları bile yemektedir.

Marangoz Karıncalar :Camponotus cinsindeki birçok karınca 
türleri bal arısı kolonilerine saldırmaktadır. Bu türlerin pek çoğu ciddi 
problem yapmaz.  Fakat bazıları kovan malzemelerine zarar verebilir 
ve kolonileri  yok edebilir. Camponotus herculeanus genellikle canlı 
yada ölmüş ağaçların gövdelerine yuvalarını yapmaktadır. Karıncalar 
kovana  saldırdıklarında  kovanın  ağaç  kısmını  ve  petekleri  imha 
etmekte ve balı yağmalamaktadır. Marangoz karıncalar ciddi hasarlara 
neden  olmaktadır.  Özellikle  kovanın  ağaç  aksamında  yaptığı  zarar 
büyüktür. 

11.8. Formica Karıncalar
Bir  çoğu  toprak  içine  doğru   yada  tümsek  şeklinde  yuva 

yapmaktadır.   Bazı  türleri  saldırarak  bal  arısı  kolonilerine   zarar 
vermektedir.  Formica  integra,  Formica  fusca kovana  girerek  balı 
tüketmektedir.  Kırmızı  ağaç  karıncası  (Formica  rufa)  yuvasının 
yakınındaki arı ailelerine saldırarak kolonileri yok etmektedir.
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Bal  arılarının  karıncalara  karşı  savunması  :  Bal  arıları 
normalde  kolonilerini  karıncalara  karşı  savunma  gücüne  sahiptir. 
Karınca arıya yaklaştığında, arının birkaç savunma davranışı vardır. 
Arılar,  karıncaları  gördüğünde   ondan  uzaklaşmakta,  sıra  halinde 
dizilerek  kanatlarıyla  hava  akımının  yaratarak  karıncaları  dışarı 
atmaktadırlar.  Hava  akımı  ile  uzaklaştırılmayan  karıncalar,  bekçi 
arılarca  zorla  yerlerinde  sökülerek  uzaklaştırılmaktadır.  Diğer  bir 
hareket  şeklinde  ise,  arılar  arka  bacaklarıyla  karıncalara  vurarak 
zararlıyı  uzaklaştırmaktadır.  Bu  yöntem  oldukça  etkilidir.   Bazı 
karıncaların  çıkardığı  kokular  arıların  savunma  davranışlarını 
tetiklemektedir.  Propolis  kullanımı,  kovanın  savunulmasında 
önemlidir.  Arılar  tarafından  çatlaklar  ve  diğer  küçük  açıklıklar 
propolis ile kapatılarak karıncaların girişine önlem alınmaktadır.

Kontrol :  Arıcıların kovanlarını  karıncaları yönünden kontrol 
etmeleridir.  Sürekli  karınca  problemi  olan  bölgelerde  kimyasal  ilaç 
kullanılmaktadır.   İnsektisid  ilaçların  pek  çoğu  arı  için  yüksek 
öldürücü etkiye  sahip  olduğundan arılıkta  yada koloni  yakınlarında 
insektisid  kullanırken  çok  dikkatli  olmalıdır.  Toz  şeklindeki 
insektisidlerin yanı sıra insektisid yemleri de kullanılmaktadır.  

Arılıkta kirlilik yapan döküntü ve bitkisel artıklar olmamalıdır. 
Kovanların  etrafından çürümüş odun parçaları,  keresteler,  çalı  çırpı 
parçaları  ve  benzeri  malzemeler  uzaklaştırılmalıdır.  Toprağa  yakın 
olan yapraklar,  çalılıklar ve otlar kesilmelidir.  Böylece kovan girişi 
yada  tabanına  yakın  olan  bitkiler  uzaklaştırılmış  olur.  Bu  işlem 
düzenli  olarak  yapılmalıdır.  Bu  işlem  aynı  zamanda   kovan  giriş 
deliklerinin otlar tarafından kapatılmasını önlemektedir. 

Doğal ve sentetik repellentler vardır.  Doğal repellentler yaban 
sümbülü yada kedi nanesi olarak bilinen Neptera cataria, solucan otu 
(Chrysanthemum vulgare),  siyah ceviz ağacının (Juglans nigra) yeşil 
yaprakları kullanılmaktadır.  Kimyasal olarak sodyum florid, boraks 
tozu, tuz, kükürt tozu etkilidir. Bunların pek çoğunun karınca kaçırıcı 
etkisi istenilen düzeyde değildir.  

12. Yaban Arıları

12.1. Büyük Eşek Arıları
Büyük eşek arıları Vespa cinsinde yer almaktadır.  Bazı arıcılık 

bölgelerinde  bal  arısı  kolonilerine  ciddi  ekonomik  kayıplar 
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yapmaktadır.  Büyük  eşek  arıları  Ortadoğu,  Güneydoğu  Asya, 
Japonya, ve tropikal bölgelerde ciddi bir problemdir. Apis mellifera, 
A. cerana ve A. florea kolonilerine ciddi zarar vermektedir.

Davranış  :  Bal  arısı  kolonilerinde  yağmacılık  yapan  birçok 
büyük  eşek  arısı  türleri  vardır.   Pek  çok  büyük  eşek  arısı  kovan 
girişindeki  arıya  saldırmaktadır.  Kolonilere  olan  saldırılar  birkaç 
büyük eşek arısıyla, bazıları ise 16 -18’lik bir gruplarca  yapılmaktadır 

Büyük  eşek  arıları  kovana  dönmekte  olan  tarlacı  arıları 
yakalarlar.  Büyük eşek arıları bal arılarının iç organların yemekte, dış 
kabuğunu atmaktadır.   Ekim’in sonu ve  Kasım aylarında sıcaklığın 
düşmesi sonucu arılar aktif hareket etmezler.  Bu dönemde büyük eşek 
arıları ölmüş arıları yerler.  

  
V. tropica

 
V. crabro

    
V. orientalis

Vespa simillima, V. analis, V. tropica ve V. crabro kovan girişi 
yakınlarında havada dolaşarak tarlacıları yakalarlar.  Vespa simillima 
ve  V. analis kovana girmeye çalışmaktadır.  Vespa tropica böyle bir 
girişimde  bulunmamaktadır.  Yaban  arıları  bir  kovana  girdiklerinde 
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larva  ve  pupaları  yağmalarlar.  Büyük eşek  arılarının  saldırıları  yaz 
ortalarından  başlayıp  sonbaharın  sonuna  kadar  devam  etmektedir. 
Vespa  crabro kovan  yakınlarındaki  ağaç  kovuklarına,  toprak  altına 
yada evlerin tavan arasına yuvalanmaktadır.  Vespa crabro, sarıca arı 
yuvalarına da saldırmaktadır.

V. orientalis Akdeniz bölgesinde önemli bir bal arısı avcısıdır. 
Arılığa girerek koloniye zarar vermektedir.  Bu arılar düzenli  olarak 
kovan  girişi  önünde  avlanarak  tarlacı  bal  arılarına  ciddi  kayıplar 
vermektedir.  V. orientalis işçileri kovanın bekçi arılarını öldürdükten 
sonra kovana girerek genç arılarla ve arı yavrularla beslenmektedir. 
Vespa orientalis, kolonilere daha çok gün  ortasında saldırmaktadır.

Bal  arısı  kolonilere en çok saldıran  Vespa mandarinia’dır.  V. 
mandirinia,  bal  arısından  10  -15  kat  büyüktür.   Grup  halinde 
avlanmaları halinde arı kolonilerinde felakete varan büyüklükte zarar 
meydana getirmektedir. Vespa mandirinia bir arıyı öldürmekte, arının 
toraksını  et  topu haline  getirmektedir.  Vespa mandirinia  bir  dakika 
içinde  40  Avrupa  bal  arısı  öldürebilmektedir.  Vespa  mandirinia’lar 
saldırıya geçmeden önce salgıladıkları feromen ile kovanı işaretlerler. 
Bu  feromen  bir  kovana  birkaç  büyük  eşek  arısının  koordineli 
saldırmasına yardım etmektedir. Saldırı döneminde V. mandarinia bal, 
larva  ve  pupaları  yuvalarına  taşımaktadır.  Büyük  eşek  arıları  A. 
mellifera haricindeki diğer bal arısı türlerine de saldırmaktadır.

Büyük eşek arılarına karşı arıların savunması :  Birkaç  bal 
arısı  türü  Vespa  eşek  arılarına  karşı  savunma  davranışları 
sergilemektedir.  Ancak  Apis  mellifera işçi  arılarının  savunmaları 
nadiren etkilidir. A. cerana işçi arıları, büyük eşek arısı saldırına karşı 
koyabilmektedir.  İşçi  arılar  kovan girişinde toplanmaktadır.   Büyük 
eşek   arısı,  kovana  çok  yaklaştığında  birkaç  bekçi  arı  ona  hücum 
etmektedir.  Bu esnada  30-60 arı  hücum ederek  büyük eşek  arısına 
saldırmaktadır. Büyük eşek arısını yakalayan arılar, onun etrafında bir 
arı  yumağı oluştururlar. Vespa simillima etrafında A. cerana arısının 
yumak yapabilmesi için 180 -300 işçi arıya ihtiyacı vardır. Arılar bu 
esnada iğnelerini kullanmazlar.  Aşırı ısı üreterek  büyük eşek arısını 
öldürmektedirler.  Dakikalar içinde yumak içindeki  sıcaklık 46°C’ye 
yükselmektedir.  Büyük  eşek  arıları  için  öldürücü  sıcaklık  45–
47°C’dir.  Halbuki A. cerana bal arıları için öldürücü ısı 48-50°C’dir.  
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Kontrol yöntemleri :  Büyük eşek arılarına karşı mücadelede, 
büyük eşek arılarını öldürmek, yuvalarını yok etmek, tuzak kurmak, 
zehirli  yem  kullanmak,  kovan  girişine  tuzak  kurmak,  kovan  giriş 
elekleri  kullanmayı  denenebilir.  Bunlara  ilave  olarak  insektisidli 
yemlerin  kullanılabilir.  Hazırlanan  yemler  bal  arıları  için   çekici 
olmamalıdır.  Yem karışımı, 1 kısım  su: 1 kısım talk pudrası: 2 kısım 
parçalanmış  et’den  hazırlanır.  Bu  karışım  %  1’lik  talyum  sülfat, 
kurşun arsenat yada benzen heksaklorid ile muamele edilerek zehirli 
yem yapılır.  Ayrıca 5 gram bendiocarb ile 250 gram yumuşak et ile 
karıştırılarak  hazırlanan yem çok etkilidir.  

Arılıktaki  birkaç  kovanın  üstüne  fermente  olmuş  ballı  su 
karışımı ile yarısına kadar dolu olan kavanoz konulmaktadır. Büyük 
eşek  arıları  beslenmek  için  kavanoza  girdiklerinde  suyun  içinde 
boğulmaktadır.  Kovanın  önüne  1  cm  çapında  gözeneği  olan  ağ 
yerleştirilmektedir.  Ağ, kovanın üst kısmına tutturularak kovanın 0.5 
m. önüne gelecek şekilde gerdirilerek sabitlenmektedir.  

12.2. Vespula ve  Dolichovespula(Sarı Ceketler)
Vespinae  alt  ailesinin  Vespula  ve  Dolichovespula  cinslerine 

dahildir.  Birkaç  tür  kovandan bal  çalmakta,  arı  larvalarını  yemekte 
yada arıları avlamaktadır. Ancak ciddi bir saldırganlık ve koloni kaybı 
nadiren  olmaktadır.   Yeni  Zellanda’da  Vespula  vulgaris  ve  V. 
germanica  türleri  arılara  ciddi  zarar  vermektedir.  Dünyanın  değişik 
bölgelerinde arılara zarar veren  sarı ceketlerin resim ve isimleri 

      
Vespula vulgaris                   

 
Vespula germanica  
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     SHAPE  \* MERGEFORMAT 

Vespula pensylvanica  

      
Vespula maculifrons   

                                           
Vespula squamosa

                             
Dolichovespula arenaria                      Dolichovespula maculata

    
Vespula consobrina       Vespula vidua  
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Vespa germanica ve V. vulgaris türleri tarlacılık faaliyetlerinde 
ölmüş arıları  almaktadır.   Bazı  sarıca  arı  türleri,  sonbaharda kovan 
girişine  yakın  yerlerdeki  ölmekte  olan  erkek  arılara  saldırmaktadır. 
Sarıca arılar kovana saldırdığında, bal arıları tarafından püskürtülür. 
Ancak zayıf  kovanlar  bu  hücumlara  yeteri  kadar  karşı  koyamazlar. 
Genel olarak bu arılar, daha çok yaz sonraları ve sonbaharda problem 
yaratmaktadır.  Sarıca  arı  kolonileri,  Ağustos  yada  Eylül  ayında  en 
yüksek arı sayısına ulaşmaktadır. Fakat bazı türler, sonbahar süresince 
aktif  kalabilmektedir.  Bal  arıları  soğuk  havalarda,  kovanlarda 
hareketsiz halde kümelenmektedir. Bu dönemde sarıca arılar, kovana 
girerek  bal  çalmaktadır.  V.  germanica ve  V.  vulgaris sonbaharda 
çekirdek  kolonilerden  bal  hırsızlığı  yapmaktadır.  Arıların  larva  ve 
pupalarını almaktadır.  Bunun sonucunda koloni yok olmaktadır.

Sarıca  arı  kolonileri  kış  süresince  hayatta  kalabilmektedir. 
İlkbaharda  yeniden  işçi  arı  üretmeye  başlamaktadır.  Kolonilerde 
birçok  ana  arı  bulunmakta  ve  aşırı  büyük  koloniler  meydana 
gelmektedir. Buna ilave olarak birçok bölgede salgı balı almada, bal 
arısıyla  sarıca  arı  rekabet  halindedir.  Sarıca  arı,  kayın  ağacı 
ormanlarında bal arılarıyla rekabet halindedir. 

Kontrol  :  Sarıca  arı  yuvaları  yok  edilmelidir.  Sarıca  arının 
yuvasını  bulmak  için  sabahın  erken  saatleri  ve  akşamları  daha 
uygundur. Balık yada et parçalarına pamuk ip bağlanır. Arı bu yemi 
aldığında takip ederek sarıca arı yuvası bulunmaktadır. Tespit edilen 
yuvalar bir insektisid ile yok edilmektedir. Sarıca arılar, suyun üzerine 
et  yada  balık  parçaları  konularak  zehirlenmektedir.  Suya  küçük 
miktarda  deterjan  konulmalıdır.  Eşek  arıları,  suya  bırakılan  et 
parçalarını  toplarken  zehirlenmektedir.  Bu  yöntem  Batı  sarıca 
arılardan  V.  pensylvanica’yı yakalamak  için  arılıklarda 
kullanılmaktadır.  V.  vulgaris ve  V.  germanica için  cazip  değildir. 
Diğer  yöntemde  koni  tarzındaki  tuzağa  taze  et  konarak  yemleme 
işlemi  yapılmaktır.  Şişe  yada  kavanoz  şeklindeki  tuzakların  içine 
şeker  şurupları  konularak  tuzaklar  kurulmaktadır.  Türkiye’de  bazı 
arıcılar  farelere  karşı  kullanılan  yapışkanların  sarıca  arılarla 
mücadelede iyi sonuç verdiğini bildirmektedir.  Bunları  kovanın 2 3 
metre ön kısmına bir tahtanın üzerinde koyduklarında sarıca arıların 
buralara yapıştığını beyan etmektedirler.
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Geniş bir sahaya yayılmış eşek arılarını kontrol etmekte zehirli 
yemler  kullanmak  etkili  olmaktadır.   Böylece   hem  larva  hem  de 
erişkin eşek arıları  ölmektedir.  Ichnemonid eşek arısı (Sphecophaga 
vesparum)  Vespine eşek arılarında parazitlik yapmaktadır. Bunların 
dişileri  yuvayı  istila  ederek  yumurtalarını  eşek  arısı  prepupaları 
üzerine  bırakırlar.   Parasitoid  larva,  eşek  arısı  yavrularının    içine 
doğru hareket  etmektedir.   Kokon örülmeden önce beslenerek eşek 
arısı  yavrusunu  öldürmektedir.  Erişkin  parazitoidler,  yuva  içinde 
ortaya çıkarak  diğer eşek arısı pupaları üzerine çok sayıda yumurta 
bırakırlar.  Sorun olan sarıca  arı  toplulukları  uzun bir  süre  sonunda 
azalmaktadır.  Böyle  parazitoidler  tarafından  oluşturulan  baskılar 
sarıca arı topluluklarını azalmak için yeterli değildir. Diğer biyolojik 
kontrol  ajanlar  da  denenmelidir.  Böceklerden  Metoecus  cinsi  eşek 
arısı larvalarında parazitlik yapmaktadır. 

12.3. Polistes (Subfamilya Polistinae)
Vespid  subfamilyası  (Polistinae)  içindeki  Polistes  orta 

büyüklükte  bir  eşek  arısıdır.  Dünyanın  her  tarafında  bulunurlar. 
Polistes  kolonileri  genellikle  küçüktür.  Polistes  bazı  bölgelerde  bal 
arılarının küçük bir zararlısı olarak bilinmektedir.  

            
Polistes humilis     Polistes fuscatus         P. gallicus   

Yeni  Zellanda’da  Polistes  humilis  ve  Polistes  chiensis’in  bal 
arılarında  zarar  yapmaktadır.  Polistes  wattii Suudi  Arabistan’da 
görülmektedir.  Hindistan’daki  kovanlarda  Polistes  hebraeus’u 
bildirmiştir. Sicilya’da P. gallicus arıları avlamaktadır.

12.4. Philanthus ve Palarus (Arı Kurtları Ve Arı Korsanları)
Yalnız yaşayan eşek arıları  Sphecidae familyasının Philanthus 

cinsindendir.  Bu genusun üyeleri, arıların ve diğer Hymenopteraların 
larvalarını kendilerine gıda kaynağı olarak kullanmak üzere avlarlar. 
Philanthus cinsi içinde Dünyanın değişik yerlerinde yaklaşık 136 tür 
vardır.
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Philanthus triangulum                        

Asya’da  en  önemli  tür  Philanthus  triangulum’dur.  Avrupa, 
Afrika  ve  Orta  Doğu’nun  her  tarafında  bulunmaktadır.   Philanthus 
triangulum  yuvaları  kumlu  topraklarda,   işlenmiş  tarlaların  sınırla 
bölgelerindeki kumlu alanlarda olmaktadır.  Kovan girişleri yakınında 
kovana dönmekte olan tarlacı arıları yakalamaktadır.  Dişi eşek arıları, 
işçi arıların toraks ve ön bacakları arasından iğnelemektedir.  Arı felç 
olmaktadır.  Felç  olan arı  yuvaya taşınarak larvalara  yiyecek olarak 
sunulmaktadır.  Dişi  eşek  arıları,  her  gün  10  kadar  bal  arısı 
yakalayabilmekte,  P. triangulum avcılığı kolonileri zayıflatmaktadır. 
Özellikle çok kalabalık P. triangulum saldırılarında olmaktadır.

Palarus cinsindeki eşek arıları toprağa küre şeklinde yuva yapar. 
Güney  Afrika’da   Palarus  latifrons  türü  bal  arılarında  ciddi  zarar 
meydana  getirmektedir.   Arıları  yakalayarak,  iğneyerek,  felç  olan 
arıları yuvasına getirmektedir. Tarlacılık yapan bal arılarını avlarlar. 
Zayıf  koloniler  içine  girerek  arıları  yakalarlar.  Palarus’un  avcılık 
faaliyetleri  yüksek  sıcaklıkta  (21-40°C)  görülmektedir.  Bu  eşek 
arılarının  güçlü  arı  kolonilerindeki  yaptığı  zarar  en  az  düzeydedir. 
Güçlü  koloniler  Palarus’tan  ileri  gelen  tarlacı  kayıplarını 
karşılayabilmektedir. Yön bulma uçuşu yada çiftleşme uçuşuna çıkan 
genç  ana  arıları  yakalamaktadır.  Palarus  orientalis’in  tarlacılık 
faaliyetindeki  bal  arılarına  karşı  olan  davranışları  P.  latifrons’a 
benzemektedir.   Bu eşek arıları tarlaların kenarına ve kumlu toprak 
kümeleri içine gruplar halinde yuvalanmaktadır. 

Kontrol
Philanthus türleri  arıcılar  ciddi problemidir.  Kontrol önlemleri 

alınmalıdır.  Eşek arısı yuvalarını yok edilmelidir. Bunun için toprak 
sürülmelidir.  Ancak yuvalar dağınık olarak geniş alana yayılmış ise 
uygulanamamaktadır.  Toprakın  sulanarak  yuvalardaki  zararlılar 
öldürülmektedir.  Yuvalar ve erişkin dişiler, yuva içine insektisidlerin 
dökülmesiyle yok edilmektedir. Bu işlem öğleden sonra yapılmalıdır.  
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Guguk kuşu eşek arısı (Hedychrum intermedium) Philanthus’ları 
kontrol  için  kullanılabilir.  Bu  eşek  arısı  P.  triangulum’un  başlıca 
parazitidir.  Bir  yıl  içinde  topluluğu  tamamen  yok  etmekte  yada 
zayıflatmaktadır.  Eşek  arılarının  aktif  olduğu  dönemde  kovanları 
bölgeden uzaklaştırmalıdır. Güçlü kolonilerle çalışmalıdır. 

12.5. Mutillidae (Kadife Karıncalar)
Yalnız yaşayan parazitik eşek arılarıdır. Dünya üzerinde birkaç 

bin  tür  vardır.   Dişiler  kanatsız  ve  karınca  benzeri  görünümdedir. 
Erkekler dişilerden daha büyüktür.  Mutillidler, toprakta yaşayan eşek 
arılarında ve arılarda  parazitlik yapmaktadır. Birkaç tür sosyal arılara 
yada eşek arılarına saldırmaktadır. Dişilerin uzun bir iğneleri vardır ve 
kendilerinin savunmak için kullanırlar.  Bal  arısı  kolonilerinde zarar 
yaptığı bildirilen yalnız bir tür mutillid yaban arısı vardır.  Bu karınca 
benzeri  yaban arısı  ortalama  14  mm uzunluğunda,  siyah  renkte  ve 
portakal-kırmızı toraksı vardır. Abdomen, uzun kıllarla kaplanmıştır. 
Kadife  karıncaları,  arıları  sokarak  öldürmektedir.  Mutilla  europae 
kovan içine girerek arıyı yemektedir. Kovan içinde hem yavru arıları 
hem de erişkin arıları öldürmektedir. Mutillid erişkinler aynı zamanda 
bal stokları üzerinde beslenmektedir.  Bu durum arı kolonisinde küçük 
bir zararlı etki yapmaktadır. Bal arılarının Mutillidleri geri püskürtme 
çabaları  başarısız  olmaktadır.  İğneleme  gayretleri  ise  Mutillidlerin 
kütikulasının  sertliği  nedeniyle  başarısız  olmaktadır.  Dasymutilla 
occidentalis  ve  Mutilla  coccinea  kovanlara  girmekte  ve  larvalarla 
beslenmektedir.  Bal  arısı  kolonilerinde  mutillid  zararı  çok  fazla 
olmamaktadır. Kovanları topraktan en az 30 cm yükseğe konulmalıdır. 

                         
Dasymutilla occidentalis  dişisi          Dasymutilla occidentalis  erkeği 

Melittobiu acasta  
Bal arılarına Melittobiu acasta  saldırıları olmaktadır. Melittobia 

acasta  bal  arılarında  parazitlenmektedir.  Melittobiu  acasta   ana  arı 
pupasında  da parazitlik  yapmaktadır. 
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Melittobiu acasta

13. Kuşlar
Birçok kuş türünün besin kaynaklarının küçük yada büyük bir 

kısmını böcekler oluşturmaktadır.  Bu nenenle arılıklar ve bal arıları 
için  kuşların  bazen  ciddi  bir  problem  olması  sürpriz  sayılmaz. 
Kuşların arı avlamalarının tarihine baktığımızda en az Milattan önceki 
Aristotle  dönemine  gittiği  görülmektedir.  Bu  tarihten  sonraki 
dönemlerde bu konuda birçok kayıt mevcuttur.

13.1. Meropidae (Arı yiyenler – Arı kuşları)

Yayılış : Meropidae ailesinde 3 cins ve bu cinslerin içinde 
24 tür vardır.  Tüm türler böceklerle beslenir. Yalnızca Merops cinsi 
içindeki  türler  arıcılık  için  problemdir.  Türkiye’de  arı  kuşu  olarak 
bilinmektedir.  Bazı  bölgelerde  arılıklar  için  önemli  bir  problem 
olabilir. Türkiye’de Mavi yanaklı arı kuşu (Merops persicus), Avrupa 
arı kuşu (Merops apiaster) bulunmaktadır.  Bu türlerin bazıları kıtalar 
arası göç yapmaktadır. Örneğin büyük yeşil arı yiyen kuşu (Merops 
philippinus)  kışa  doğru  Hindistan’dan  ayrılarak  doğu  Hindistan’a, 
gökkuşağı  (Merops  ornatus)  Yeni  Gine’den  Avustralya’ya 
gitmektedir.  Bu  aile  içinde  yalnızca  Avrupa  arı  kuşları  (Merops 
apiaster)  tropikal  bölgelerden  daha  çok  ılıman  bölgelerde 
yetişmektedir. 

      
Merops apiaster Merops persicus
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Davranış  :  Arı  kuşları,  çoğunlukla  zehirli  Hymenoptera’larla 
beslenir.   Tüm  arı  kuşları  bal  arısını  yer.  Arı  kuşlarının  besin 
kaynakları  arasında  bal  arısı  olmakla  birlikte,  arının  besin  olarak 
tüketilmesi  oranı  bir  türden  diğerine,  bölgeden  bölgeye  değişim 
göstermektedir.  Örneğin Avrupa arı kuşları, bal arıları yerine bombus 
arılarını yemeyi tercih etmektedir.  Bununla birlikte, sürü halindeki arı 
kuşları bir arılığa gelerek çok büyük miktarlarda bal arısı yiyebilirler.  

Rusya, Avustralya, Hindistan, Nepal(Merops orientalis türü arı 
kuşu  Apis  dorsata’da),  Güney  Afrika  ve  İran’da  arı  kuşu  kaynaklı 
küçük problemlerin olduğu yada ara sıra ufak çaplı zararlı etkilerinin 
olduğu  kaydedilmiştir.  Cezayir’den  bildirilen  bir  olayda,  Ekim  ve 
Kasım aylarında Merops apiaster türü arı kuşlarının verdiği ciddi zarar 
nedeniyle,  ana  arı  yetiştirilen   arılığın  yeri  değiştirilmek  zorunda 
kalınmıştır.   Coğrafi  bölgeden bölgeye arı  kuşlarının arılara verdiği 
zararın  ölçüsü  farklı  derecelerde  olmaktadır.  Sudan’daki  başka  bir 
olayda  ise  Üniversite  yakınındaki  arı  kolonilerine  yakın  ağaçlara 
tüneyen,  Merops  nubicus  türü  arı  kuşu  sürü  halinde  ağaçların 
dallarından  aşağıya  doğru  ani  dalışlar  yaparak  arıları  kapmaktadır. 
Kovan  çevresindeki  çöl  ortamı  arı  kuşlarının  gelişimine  uygun 
olduğundan,  arılık  civarında   büyük  miktarda  arı  kuşu  topluluğu 
meydana gelmiş ve kuş saldırı  sonucu ciddi kayıplar şekillenmiştir. 
Yetişkin bir çift arı kuşu 10.000 kadar arı yiyebilmektedir. 

Arı kuşu arı avlamak işlemi sırasında arı iğnesinden korunmak 
için ilginç bir teknik geliştirmiştir. Arı kuşu süreli uçuş halinde  ve 
iğnelenmeden, bir arı kaparak tünedikleri yere gelir. Yakaladığı arıyı 
ustalıkla  gagasının  kenarında  çapraz  bir  vaziyette  ustalıkla  tutar. 
Arının son kısmındaki iğne ile iğneleme çabalarını; kuyruğunu hızla 
arıya sürterek arının kendisinin sokma gayretini boşa çıkarır. 

Arı kuşlarının kuyrukları ile arı kuşunun iğnelerinden kurtulma 
çabalarına  rağmen,  bazen  kuşların  iğnelerinden  kurtulamaz.   Arı 
kuşlarının  arı  zehirine  karşı  bağışıklık  durumu  yüksektir.   Merops 
bullock ile yapılan çalışmada,  kuşlar insanlar tarafından yetiştirilerek 
arı avcılıkları ve arı zehirine olan bağışıklıkları incelenmiştir. Sonuçta 
kuşarın  diğer,  arı  kuşlarından  ayrı  yetiştirilseler  bile,  doğalarından 
gelen özellik nedeniyle arıalrı avladıkları ve bağışıklığın alt seviyede 
bile olsa mevcut olduğu tespit edilmiştir. Kuşların, arılardan sakınma 
davranışı gösterebilmesinde,  hem iç güdüsellik hem de diğer kuşlarla 
bir arada iken görerek uygulaması rol oynamaktadır. 
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Kontrol : Arı kuşlarının kontrol edilmesi birçok yerde farklılık 
göstermektedir.  Arı kuşuyla mücadele etmeden önce arıya verdikleri 
zararın  yanı  sıra,  bal  arılarına  zarar  veren  böcekleri  (büyük  eşek 
arıları, sarıca arılar) avladıkları dikkate alınmalıdır.

Arı kuşları ile mücadelede başlıca yöntemler; korkutmak, tuzak 
kurmak,  vurmak yada kovanları  başka bir  yere götürmektir.  Birçok 
ülkedeki  arıcılar  arı  kuşlarını  vurmayı  tavsiye  etmişlerdir.  Bazı 
ülkelerdeki arıların bazıları bu kuşların zehirlenmeleri önermişlerdir. 
Şahin ile arı kuşu avcılığı yapan arıcılar mevcuttur. Diğer bir yöntem 
de  ise  arı  kuşu  yuvalarının  giriş  kısmına  silindir  şeklinde  bir  alet 
konulmaktadır.  Arı kuşu yuvasına bu aletin içinden geçerek girmek 
zorunda kalmakta ve aletin iç kısmında hapis kalmaktadır. 

Arı  kuşuyla  mücadelede  dikkat  edilecek  husus  arı  kuşunun 
koruma altındaki hayvanlardan olup olmamasına dayanmaktadır. Arı 
kuşları  koruma  altındaki  hayvan türleri  olarak  kabul  edilmediğinde 
vurulmaları yada tuzak kurulması yasal olacaktır. Arıcılar bu hususa 
dikkat etmelidir. En iyi çözüm, kovanların başka bir taşınmasıdır. 

13.2. Baştankaragiller (Paridae)
Türkiye’de  Bataklık  baştankarası veya  kayın  baştankarası 

(Parus palustris), Dağ baştankarası veya ak yanaklı baştankara (Parus 
lugubris),  Çam  baştankarası (Parus  ater), Mavi  baştankara (Parus 
caeruleus) ve Büyük baştankara (Parus major) türleri vardır. 

  
Parus caeruleus             Parus major

     
Parus palustris                Parus ater
  
13.3. Ağaçkakangiller (Picidae)
Türkiye’de  Bayağı  boyunburan (Jynx  torquilla),  Küçük  yeşil 

ağaçkakan (Picus  canus),  Yeşil  ağaçkakan (Picus  viridis),  Kara 
ağaçkakan (Dryocopus  martius),  Göknar  ağaçkakanı (Dendrocopos 
major),  Alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus), Ortanca ağaçkakan 
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(Dendrocopos medius),  Ak sırtlı  ağaçkakan (Dendrocopos leucotos) 
ve Küçük ağaçkakan (Dendrocopos minor) vardır.  

Jynx torquilla
Gagası  kısa  ve  sivri,  başı  yuvarlak, 

kuyruğu  oldukça  uzundur.  Yerde  zıplar, 
ağaç dallarına tırmanır. Sesi tiz, yumuşak, 
genizden gelen kişnemeyi andıran bir "kii-
kii-kii"  duyulmaktadır.  Avrupa'nın  ılıman 

bölgeleri  ve  Asya'da  yaşar.  Göçmendir,  tropikal  Afrika ve  güney 
Asya'da kışı geçirir. Açık  ormanlık bölge ve  meyve bahçelerinin bir 
kuşudur.  Göç  sırasında  sık  sık  karıncaları ararken  kumlu  alanlarda 
görülür. Başlıca avları karıncalar ve diğer  böceklerdir. Yuva yapmak 
için ağaçkakanların açtığı delikleri kullanır. Yumurtalar beyazdır.

Picus canus
Küçük  yeşil  ağaçkakan (Picus  canus) 

ağaçkakangiller familyasına ait  bir  kuş  türü. 
Büyüklüğü  25-28  cm,  ağırlığı  130-180  gram 
kadardır. Karışık ormanlarda yaşarlar.

Picus viridis
Avrupa ve  batı  Asya'da  görülürler. 

Büyüklükleri  30-36 cm,  kanat açıklıkları  45-51 
cm  kadardır.  Dikkat  çekici  giysisi,  yüksek  bir 
sesi  vardır.  Eşeylerin  tüyleri  benzerdir.  Yuva 
diğer ağaçkakanlarınkine benzer ama delik daha 

büyüktür.  5-7  parlak  beyaz  yumurtayı nisan  mayıs  aylarında  tahta 
kırıntılarının üzerine bırakırlar.

Dryocopus martius
Büyük bir ağaçkakan olup 40-46 cm 

boylarında 67-73 cm kanat açıklığında bir 
kuş  türüdür.  Yayıldığı  saha  Avrupa'da 
geniştir.  Göçmen  değildirler.  Bu  karga 
boylarındaki  ağaçkakanın  tüyleri  kırmızı 
tacı  dışında  tamamen  siyahtır.  Eşeyler, 
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yavru kuşların olduğu anda ayrılırlar. Uçuşu düzdür. Yuva, dört veya 
daha çok yumurtanın koyulduğu bir ağaç deliğidir.

     
Dendrocopos major

Tüylerine rağmen çoğunlukla  göze  çarpan bir  kuş 
değildirler.  Büyük  beyaz  omuz  yaması  ve  göz  yaması 
vardır. Büyüklükleri 23-26 cm, kanat açıklıkları ise 38-44 
cm  kadardır.  Avrupa ve  kuzey  Asya boyunca  yayılış 
gösterirler.  Ormanlık bölgeler  ve  parkların  sakinidirler, 
yiyecek için bağlıdır ve yuva için yaşlı ağaçların üzerine 
yerleşirler.

   
Dendrocopos syriacus

Alaca  ağaçkakan (Dendrocopos  syriacus), 
ağaçkakangiller (Picidae)  familyasına ait  22-23  cm 
boyunda  parklar  ve  karışık  ormanlarda  yaşayan 
ağaçların gövdelerine tırmanmaya uyum sağlamış bir 
ağaçkakan türü.  Uzun  dili  yardımıyla,  ağaç 
kabuklarının  altından  ve  çürümüş  gövdelerden 
çıkardığı böceklerle beslenir.

Dendrocopos medius
Büyüklükleri  20-22  cm  kadardır. 

Avrupa ve  güneybatı  Asya'da,  kuzey 
İspanya ve  Fransa'dan  sadece  doğu 
Polonya ve  Ukrayna'ya  ve  güneyden 
merkezi  İtalya'ya,  Balkan  Yarımadası, 
Litvanya, Türkiye ve Kafkasya'da görülür. 
Dökülen orman bölgelerini, özellikle yaşlı 
meşe,  gürgen ve  karaağaçlı alanlar  ve 
yoğun  ormanlık  bölgeleri  tercih  ederler. 

Üreme  mevsimde  çürümüş  bir  ağaç  gövdesi  veya  kalın  dalında  5 
cm'lik bir yuva deliği açarlar. 4-7 yumurta bırakır. 11-14 gün kadar 
kuluçkaya yatarlar.

Dendrocopos leucotos
Ak  sırtlı  ağaçkakan (Dendrocopos 

leucotos),  ağaçkakangiller (Picidae) 
familyasına ait bir ağaçkakan türü.
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Büyüklükleri 24-26 cm kadardır. Dendrocopos leucotos leucotos 
türü  orta  ve  kuzey  Avrupa formu  olarak,  Dendrocopos  leucotos 
lilfordii türü Balkanlar ve Türkiye formu olarak bilinir. Nadir bir kuş 
olup olgun ormanlar ile bol cansız odunlara ihtiyaç duyarlar. Üreme 
mevsiminde çürümüş ağaç gövdelerinde 7-30 cm derinliğinde yuva 
açarlar. 3-5 yumurta bırakırlar ve 10-11 gün kuluçkaya yatarlar.

14. Arı  Avcısı  Olan Sinekler

Asilidae
Dünya üzerinde 5000’in üzerinde bir çift kanatlı vardır.  Değişik 

yaşam  alanlarında  varlıklarını  sürdürürler.  Uzun  bacakları,  elips 
şeklinde  karınları  vardır.  Büyüklükleri  0.6-4.0  cm  arasında 
değişmektedir. Arı avcılığı yapan bir çift kanatlıların tümü  böcekleri 
yiyecek  olarak  tüketmektedirler.  Bazılarının  görünümleri  arıya 
benzemektedir. 

Bal arısı yiyen türler şunlardır. Molobratia teutonus, Dasypogon 
diadema,   Dasypogon  teutonus,  Stenopogon  sabaudus,  Echthistus  
cognatus,  Machimus  annulipes,  Machimus  rusticus,  Machimus 
fimbriatus, Diogmites missouriensis, Diogmites misellus, Dasylechia 
atrox,  Mallophora  ruficauda,  Eicheraz  ricnotes,  Promachus  
vertebratus,  Promachus fitchi,  Stenopogon inquinatus,   Stenopogon 
engelhardti,  Proctacanthus milbertii,  Sarcopogon dispar,  Diogmites 
angustipennis,   Diogmites  symmaschus,  Asilus  rufirentris,  
Blepharotes flavus, Dakinomyia spp.

               
Molobratia teutonus    Dasypogon diadema     Promachus vertebratus

Kontrol
Genellikle çok fazla problem yapmazlar. Bölgede aşırı miktarda 

bir  çift  kanatlı  olması  halinde  arılık  civarındaki  toprak   sürülerek 
böcek larvaları yok edilir. 

Örümcekler
Theridiidae ailesindeki örümcek türleri  bal arılarını avlayarak 

yemektedirler. Bu örümcekler kovanın alt kısmında yaşamaktadırlar. 
Bu ailedeki Latrodectus türleri (Latrodectus indistinctus, Latrodectus 
hesperus,  Latrodectus  mactans,  Latrodectus  geometricus),  
Acraearanea tepidariorum, Ctenizidae ve Theraphosidae (tarantula)  
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türleri,  Peucatia  viridars,  Phidippus  audax,  Phidippus  johnsoni,  
Tetragnatha  extensa,  Araneus  diadematus,   Araneus   angulatus,  
Araneus  quadratus,  Araneus  marmoreus,  Nuctenea  cormuta,  
Nuctenea patagiata, Metepeira salpetaria, Argiope aurantia,  Argiope  
trifasciata,  Argiope  bruennichi,  Metepeira  obesa,  Metepeira  raji,  
Metepeira  domiciliorum,  Agelene  labyrinthica,  Aranus  trifolium,  
Tegenaria domestica,  Agelenopsis naevia,  Agelenopsis labyrinthica,  
Haplodrassus  lapidosus,  Thomisius  onustus,  Thomisius  rotundatus,  
Misumena vatia ve Misumena aleatoria türü arılarla beslenmektedir. 

Örümcekler  arıcılar  önemli  bir  problem  değildir.  Ayrıca 
örümceklerle  mücadele  arıcılar  için  gerçekten  zordur.   Genellikle 
herhangi bir işlem yapmayı gerektirmez. 

Yalancı akrepler
Pratemmus minor,  Cheridium museorum, Chernes cimicoides,  

Ellingsenius  sculpturatus,  Ellingsenius  fulleri,  Ellingsenius 
ugandanus, Ellingsenius somalicus, Ellingsenius indicus türleri arılar 
için zararlıdır.  Yalancı akreplere kovan içinde, petekler üzerinde ve 
kovanın kuytu yerlerinde rastlanabilmektedir. 

Kontrol
Genellikle mücadele yada korunma önlemi almayı gerektirmez. 

15. Arıya  Zarar Veren Kurbağalar VE Sürüngenler
Kurbağalar,  hem  karada,  hem  suda  yaşarlar.  Bunun  için  iki 

yaşayışlılar  (Amfibi)  adını  alırlar.  Kurbağalar, soğukkanlı  ve çıplak 
derili omurgalı hayvanlardır. Larvaları suda, erişkinleri ise daha çok 
karada  yaşamaktadır.   Nemli  ortamlara  ihtiyaç  duyarlar.  Pek  çok 
türleri geceleri ortaya çıkmaktadır. Kutup bölgelerinde ve Okyanus’ta 
bulunan bir çok ada haricinde, dünyanın her yerinde çift yaşayışlılar 
görülmektedir.  Birçok  tür,  bol  yağmurlu  tropikal  bölgelerde 
görülmektedir.  Arıcılıkta  önemli  olan  3  aile  (karakurbağaları 
(Bufonidae), ağaç kurbağaları (Hylidae), kurbağalar (Ranidae)) vardır.

Sürüngenler,  soğukkanlı,  omurgalı  ve  yerde  sürünen 
hayvanlardır.  Derileri  kuru,  çok  sert  pullarla  korunmaktadır.  Avını 
yakalamak  için  çok  hızlı  hareket  etmektedir.  Kurbağa  ve 
sürüngenlerin  yaşam  alanları  tropikal  bölgelerde  olmakla  birlikte, 
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ılıman bölgelerde de hayatlarını sürdürmektedir. Sürüngenlerin içinde 
yalnızca kertenkele arı yemektedir.

Birçok kurbağa ve sürüngenler böcek yemektedir. Bu avcıların 
pek çoğunun  arılarla ilişkileri pek önemli değildir.  Daha küçük arı 
avcıları için arı iğnesi caydırıcı bir etkiye sahiptir.   Daha büyük arı 
avcıları  ise  genellikle  arıdan  daha  büyük avları  tercih  ederler.   Bu 
sebeple  kurbağa  ve  sürüngenlerin  arıcılık  faaliyetinde  verdiği  zarar 
küçüktür.  Dünyanın  tropikal  ve  subtropikal  bölgelerinde  yaşamakta 
olan  bazı  kara  kurbağaları,  kurbağalar,  kertenkeleler  arılıklara 
saldırmaktadır. 

Kurbağalar(Çift Yayışlılar)
Karakurbağalarındaki (Bufonidae ailesi), Bufo cinsi arıcılık için 

ciddi  bir  tehdittir.  Akşam  karanlığında  yada   gece  vakti,  kovan 
girişlerinin yakınına gelerek kovanın erişkin arılarını yerler. Sıcak  yaz 
gecelerinde  kovanın  arıları  kovan  girişinde  kümelendiğinde  çok 
sayıdaki  arıyı  hızlı  bir  şekilde  tüketirler.  Şayet  arılar  dışarıda 
kümelenmemiş ise kara kurbağaları kovana doğru zıplayarak, başlarını 
kovana  vurmakta  ve  arıları  kovan  dışına  çıkartarak  arılarla 
beslenmektedir. Bu beslenme faaliyetini devamlı olarak yaptıklarında 
arı kolonilerinin gücünde ciddi kayıplar meydana gelmektedir.

Karakurbağalarından  arı  yiyen  tür  olarak  bilinenleri  Bufo 
boreas, Bufo marinus, Bufo rangeri, Bufo regularis, Bufo terrestris,  
Bufo viridus ve Bufo woohousei’dir. Bunlardan Bufo marinus en çok 
zarar  verenidir.  Amerika  tropikal  bölgelerinin  doğal  büyük  kara 
kurbağasıdır.  Büyük kara kurbağası, Dünyanın birçok yerinde  tarım 
zararlısı  olan böceklerin kontrolünde etkilidir.  Bufo marinus,  bugün 
Antil’ler,  Avustralya, Fiji,  Havai,  Yeni Guyana, Filipin’ler,  Ryukyu 
adası, Tayland, birçok Pasifik adaları ve Bermuda’da mevcuttur. Bu 
yerlerde  arı  kolonilerine  zarar  vermektedir.  Gece  arılıklara  gelerek 
arıları yemektedir. 

Bufo bufo bir Avrupa türü olup, Asya’dan Pasifik okyanusuna 
kadar  yayılmıştır.  Kovan  girişindeki  arılarla  beslenir.   Kuzey 
Afrika’da  Bufo  viridis,  Güney Afrika’da  ise  Bufo  rangeri  ve  Bufo 
regularis  arıları avlamaktadır.  Kara kurbağaları ırmak kenarına gelen 
arıları yemektedir.    
      
 Bufo marinus                  Bufo bufo                            Bufo viridis
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Avustralya’da  bir  Bufo  marinus  türü  kara  kurbağasının,  bir 
gecede  100–500  arı  yediği  tespit  edilmiştir.  Bir  çalışmada  ise  bir 
büyük dişi Bufo bufo’nun bir saat içinde 32 adet arı, 9 gecede ise 95 
arı ile yediği görülmüştür. Bir arılıktan toplanan kara kurbağalarının 
(Bufo boreas)  bağırsakları  açıldığında her birinde ortalama 23.3 arı 
bulunmuştur. Diğer bir vakada ise 36 kovanlık bir arılıktan toplanan 
215 adet Bufo marinus’un midelerinde her hafta 30.000’den fazla arı 
olduğu görülmüştür. Bu da yaklaşık olarak bir arı kolonisi demektir. 

Karakurbağasının arılara verdiği zararlı etki mahalli bir bölgeyle 
sınırlı  kalmaktadır.  Dolayısıyla  arıcılığa  verdiği  zarar  küçüktür. 
Değişik  ülkelerde  arıların  yaptığı  zarar  çok  değişmekle  birlikte 
genellikle  önemli  bir  zarar  yapmazlar.  Kuzey  Amerika’da  yapılan 
incelemelerde,  kara  kurbağalarının  arılara  verdiği  zarar,  yalnızca 
Arizona ve Havai’de eyaletlerinde önemli bulunmuştur. Buna ilaveten 
sadece Arizona’da arılara zarar veren omurgalılar içinde ikinci sırada 
değerlendirilmiştir.  

Türkiye’de Bufo viridis (gece kurbağası) ve Bufo bufo (siğilli 
kurbağa)  türü  karakurbağalar  mevcuttur.  Diğer  türlerin  henüz 
görülmemiş olmasının nedeni, tüm Türkiye’nin yeterince aranmamış 
olması olabilir.

Kurbağalar  (Ranidae  ailesi,  Rana  cinsi)  ve  ağaç  kurbağaları 
(Hylidae  ailesi,  Hyla  cinsi)  arı  avcıları  olarak  tanınmaktadır. 
Amerika’da  Rana  catesbeiana,  Polonya’da  Rana  esculenta, 
İngiltere’de Rana temporaria, Tayland tanımlanmamış Rana ve Hyla 
türleri,  Kuzey  Amerika’da  Hyla  cinerea  türleri  arı  avcıları  olarak 
bilinmektedir. 

Türkiye’de  Hylidae(ağaç  kurbağalar)  ailesi  ve  Ranidae(su 
kurbağaları) ailesine ait birçok kurbağa türleri vardır.  Hyla savignyi 
(yeşil  kurbağa),  Hyla  arborea  (ağaç  kurbağası),  Rana  holti  (Toros 
kurbağası),  Rana  levantina  (Levanten  kurbağası),  Rana  dalmatina 
(çevik  kurbağa),  Rana  macrocnemis  (Uludağ  kurbağası)  ve  Rana 
ridibunda (ova kurbağası)  Türkiye’de yaşamaktadır. 

                        
Yeşil kurbağa              Uludağ kurbağası                 Ova kurbağası

Arıların  iğnesi  kurbağalar  (çift  yaşayışlılar  için)  güçlü  bir 
caydırıcıdır.  Genç  ve  tecrübesiz  karakurbağaları  arılara 
saldırdıklarında birkaç arı iğnelemesinden sonra arılardan kaçınmayı 
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öğrenmektedir. Ancak arı iğnesi karakurbağalarını kovan girişlerinde 
avcılık yapmaktan tam olarak caydıramamaktadır.  

Sürüngenler
Sürüngenler  içinde  sadece  kertenkeleler  arı  yemektedir. 

Tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerde yaşarlar.  Kertenkelelerin 
arı ailelerine verdiği zarar çok azdır. Tropikal bazı yörelerde öneme 
sahip  olması  istisnai  bir  durumdur.  Kertenkelelerden  Calotes  
mystaceus,  Calotes  emma ve Hemidactylus frenatus türleri  bal  arısı 
kovan  girişlerinde  beslenir.  Arıların  kovanlarını  savunma  çabaları 
kertenkeleleri vazgeçirmez.  

Cnemidophorus  sexlineatus  türü  kertenkele  kovan girişlerinde 
bal arılarını yer. Arıcılıkla çalışanların Kuzey Amerika’da yaptıkları 
çalışmada, "daima az önemli" olarak kabul edilmiştir. 

Mabuya quinquentaeniata  türü  kertenkeleler,  arılar  su  içerken 
arıları  kapar.  Zimbabve,  Hindistan  ve  Umman’da  kertenkeleler  bal 
arılarını avlar. Umman’da 1985 – 1986 yılları arasında 2 yıl süreyle 
yapılan çalışmada, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları hariç yılın her 
döneminde  arıcılığın  kertenkelelerden  kaynaklanan  bir  problemi 
olduğu görülmüştür.  1985 yılında kaydedilen bal arısı zararlılarının % 
7.2’si kertenkelelerden meydana gelmiştir.  1986 yılında ise bu oran % 
9 olarak kaydedilmiştir. 

Birçok  kertenkelenin  başlıca  besin  kaynağı  böceklerdir.  Bazı 
karıncaları, farklı böcekleri ve bitkileri yiyerek beslenir. Brezilya’daki 
Tropidurus  spp.  türü  kertenkelelerin  bağırsaklarında  Apidae, 
Halictidae ve Megachilidae ailesine ait arılar keşfedilmiştir.  

Holbrookia  maculata  maculata’nın bağırsaklarında Andrenidae 
ve  Halictidae  ailesinden  arılar,   Sceloporus  undulatus  thayerii’nin 
bağırsaklarında halictidae ailesinden arılar bulunmuştur. Kertenkelerin 
arı  avcılığı  yapmaları  tüm  kertenkeleler  için  geçerli  değildir.  Bu 
nedenle  arı  kovanlarına  zarar  veren  türleri  tespit  etmek  için  kovan 
çevrelerinde görülen kertenkeleleri izlemek lazımdır. 

Kontrol
Arıcılar kovanlarını toprak seviyesinden 60 cm yukarı koyarak 

karakurbağalarından koruyabilir.  Çünkü karakurbağaları  en fazla  45 
cm  yükseğe  zıplayabilir.  Gözenekli  tellerle  arılık  çevrilerek  arılar 
korunur.  Karakurbağalar  gece  avlanır  yada  yakalanır.  Koloniler 
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birbirine yakın olarak daire biçiminde ve kovan girişleri içe bakacak 
şekilde  yerleştirilir.  Böylece  karakurbağaları  kovan  girişlerine 
ulaşamaz.  Arıcılar  bu  uygulamayı  yapmak  istemez  ve  uğradıkları 
zararda ciddi ise kovanlarını başka bir yere nakletmelidir. 

16. Diğerleri

16.1. Yakı Böceği (Meloe variegatus)
Meloidae  ailesine  bağlı  olan  yakı  böceği  arıcılık  için  zaman 

zaman problem olabilmektedir.  Yurdumuzda en önemli  arı  zararlısı 
türler Meloe variegatus, M. proscarabeus,  M. cavensis ve M. vilaceus 
olarak  bilinmektedir.  Bunların  dışında  da  birçok  Meloe  türleri 
olmasına  karşın  şu  ana  kadar  arılara  zarar  verdiğine  dair  bir  bilgi 
mevcut değildir. 

Erginlerin uzunluğu ortalama 22-30 mm olup erkekler dişilerden 
daha  küçüktür.  Abdomen,  baş  ve  toraksa  kıyasla  daha  geniş  ve 
uzundur. 
       
Meloe variegatus         Meloe  cavensis         Meloe vilaceus     

Yakı  böcekleri  Akdeniz,  Ege,  İç  Anadolu,  Karadeniz 
bölgelerinde  görülmektedir.  Böcek  ergin  döneminde  bitkilerle 
beslenmektedir.  Kovanlarda  daha  çok  birinci  dönem  larvalara 
rastlanmaktadır. Yakı böcekleri ilkbaharda çiftleştikten sonra toprağın 
5-6 cm altına inerek yumurtalarını bırakırlar. Ortalama 3 hafta sonra 
birinci dönem larvalar topraktan çıkarlar. Sıcak bölgelerde larvaların 
görülmesi daha erken olmaktadır. Yakı böceğinin larva gelişmesinde 7 
dönem vardır. Birinci dönem larvalara   � Triongulinn�  yada  � üç tırnakk�  
denilir. 

Çiçekler  üzerine  çıkan  birinci  dönem  larvalar  buraya  gelen 
arılara tutunarak kovana girerler.   Larvalar,  3 çift  bacaklı  olup çok 
hızlı  hareket  ederler.  Arının  hemolenfini  emerek  beslenirler.  İkinci 
dönem larva, bal,  polen, arı yumurtası ve arı larvası ile beslenir.  3. 
dönem larva olduğunda kovanı terk etmektedir.

Yakı  böcekleri,  ilk  dönemlerinde  ergin  arılarda   dış  parazit 
olarak yaşarlar. Arıların abdomen ve bacaklarındaki kitinsel kısımlar 
arasındaki korumasız bölgelerden deriyi delerek arının hemolenfiyle 
beslenirler.  Bu  nedenle  birinci  dönem  larvalarla  enfeste  arılar 
huzursuzdur. Larvayı atabilmek için zıplama ve çırpınma hareketleri 
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yaparlar.  Yürüyüşleri  dengesiz  ve  kramp  girmiş  gibi  kasılma 
hareketleri  görülür.  Yoğun  enfeste  kolonilerde  bir  arı  üzerinde  4-6 
yakı  böceği  larvasına  rastlanabilmektedir.  Arılar  ölmekte  yada 
ölmeyen arıların savunma sistemleri zayıflamaktadır. Kovan içindeki 
birinci  larvalara  karşı  varroa  ilaçlamasında  kullanılan  ilaçlar 
denenmelidir.

16.2. Kulağa kaçan (Folicula auricularia L.)
Halk arasında kulağa kaçan, kıskıç yada kıskaçlı böcek olarak 

bilinmektedir. Ülkemiz her yerinde 
görülmektedir.  Sıcak  bölgelerde 
daha  çok  görülmektedir.  Erginleri 
11-15  mm  civarındadır.  Kanatları 
olmasına rağmen çok ender uçarlar. 
Gündüzleri  ağaç  kabukları,  çatlak 
ve yarıklarda saklanır,  geceleri  ise 
kovanlara  girerler.   Dişi  kulağa 

kaçan çiftleştikten sonra toprak altına yumurtlar.  Yumurtadan çıkan 
nimfler yaklaşık 2-3 ayda ergin hale gelir. 

Kulağa kaçan böceği,  çoğunlukla  sebze,  çiçek,  meyve ve  süs 
bitkileri ile beslenmektedir.  Kovanlara girdiklerinde arı larvaları, ölen 
arıların yumuşak dokuları, balmumu ve bal yemektedir.  Böcek, zayıf 
kovanlara  girmekte  ve  bir  kovandan  diğerine  girerek  hastalık 
etkenlerini bulaştırmaktadır. 

Mücadelede böceklerin saklandığı çöp yığınları, taş yada tahta 
parçaları  kaldırılmalıdır.  Yoğun  olduklarında  arılık  çevresindeki 
toprak  sürülmelidir.  Bir  kap  içine  ezilmiş  meyve parçaları  konarak 
buralara gelmesi sağlanır. Daha sonra gelenler yok edilir. Başka bir 
yöntemde, arılık civarında belli yerler zehirli yemler konulmasıdır. Bu 
işlemi yaparken arıların  zarar görmemesine dikkat etmelidir.

16.3. Peygamber devesi (Mantis religiosa L.)
Peygamber  devesinin  uzunluğu  4-8  cm  kadardır.  Çekirge, 

kelebek, sinek ve arılar besinleri arasındadır. Ergin peygamber devesi, 
sonbaharda kovan giriş deliğindeki işçi arılara saldırır. Ön bacakları 
ile arının iğnesi kendisine ters yönde olacak şekilde yakalar. Bir günde 
ortalama  8-10  işçi  arı  yiyebilir.  Arının  yumuşak  dokularını 
yemektedir. Baş, kanat ve bacakları yemez.
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16.4. Fare ve Sıçanlar
Fare ve sıçanlar, bal arılarına zarar vermektedir. Depolanmış bal 

arıcılık  malzemelerine  ev  sıçanı  (Rattus  rattus)  ve  Göçmen  sıçan 
(Rattus  norvegicus)  önemli  zarar  verebilmektedir.  Fareler,  arılı 
kovanların  giriş  deliğinden  girmektedir.  Kovan  taban  tahtasını 
kemirerek kovan içine girebilir.

Ev faresi (Mus musculus), tarla faresi (Microtus spp.) ve orman 
sıçanı  (Apodemus  spp.)  zayıf  kovanlara  girerek  yuvalanmakta, 
petekleri  kirletmektedir.  Fare  ve  sıçanlar  bal,  polen  ve  arılarla 
beslenmektedir. Kovan içinde olan bal mumu, petek ve diğer arıcılık 
malzemeleri kullanılamaz hale gelmektedir.  

Kovan uçuş tahtası üzerinde fare ve sıçan dışkılarının görülmesi 
ve çerçevelerde kemirme izlerine rastlanması halinde gerekli önlemler 
alınmalıdır.  Mücadelede  fare  ve  sıçanlara  karşı  zehirli  buğday 
kullanılmaktadır.  Fare  ve  sıçan  deliklerinin  giriş  deliklerine  zehirli 
buğday bırakılır. 

16.5. Örümcekler
Tüm örümcekler etçil olup böceklerle beslenirler. Arı zararlısı 

olan türler Epeira angulata, Epeira cornuta, Agelena labyrinthica ve 
böğürtlen örümceği (Argiope aurantia)’dir.   Bu örümceklerin dışında 
da bölgelere göre değişik derecede zararlı olan birçok örümcek türleri 
mevcuttur. 

Örümcek  ağını  örerek  avını  beklemeye  başlar.  Ağa  takılan 
böcek yada arıya zehir enjekte ederek öldürürler. Kovan çevresinde 
görülen  örümcek  ağları  bozulmalıdır.  Arılara  etkisiz  ilaçlar 
kullanılarak yuvalar ilaçlanmalıdır.  

16.6. Kirpi
Kirpiler,  akşamları  besin aramaya çıkarlar.   Yılan,  kertenkele, 

fare, böcek ve solucan yerler.  Arı kovanlarının giriş deliğinin önüne 
gelerek kovan tahtasına tırnakları ile vurarak dışarı çıkan arıları yerler. 
Kirpi  zararından  korunmak  için  kovanların  30-40  cm  yükseklikte 
olması yeterlidir. 

16.7. Ayı
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Ayılar,  meyve, bitkisel  besinler,  hayvanlar,  böcek larvaları  ve 
bal  ile  beslenirler.  Bazen  yüksek  ormanlık  bölgelerde   kovanları 
parçalayarak içindeki bal ve yavrulu petekleri yerler. Bir defa arılığa 
dadanan ayı zaman zaman arılığa gelerek bal yemek ister.  Kovanlara 
verdiği  zarar  çok  fazla  olabilir.  Ülkemizde  ayı  avlamak  yasak 
olduğundan arılığın etrafı  elektrikli  telle  çevrilmelidir.  Ayrıca arılık 
olan  ışıklandırılmalıdır.   Bunun  için  bir  akü  kullanılarak  ampulla 
aydınlatmak veya gemici feneri kullanmak lazımdır.  Doğu Karadeniz 
bölgemizde  arıcılarımız  kovanlarını  ağaçların  yüksek  yerlerine 
çıkararak  ayı  zararından  korumaktadır.  Diğer  bir  yöntemde  ise, 
kovanlar yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tablalar üzerine konulmakta 
ve bu tablalara iniş çıkış seyyar merdivenlerle yapılmaktadır. Böylece 
ayılar kovanlara erişememektedir.
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