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Bu çalışmanın orijinali ingilizce olarak 1-5 temmuz 2002 tarihinde İngiltere’nin Cardiff şehrinde yapılan VI. Avrupa
Arıcılık Konferansı bildiri kitapçığında yayınlanmıştır.This article was published in the proceedings of Sixth
European Bee Conference on 1-5th July 2002 Cardiff, England.
Özet: Bu çalışma Bursa ve yöresinde 2001 yılında balarısı (Apis mellifera) zararlı ve hastalıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Bu amaçla 22 farklı bölgede arılıklar seçilmiş ve her arılıktan 10 kovan tesadüfi olarak kontrol edilmiştir. Kontrollerde özellikle
varroa (Varroa destructor), kireç (Ascosphaera apis), güve (Galleria mellonella) gibi gözle teşhis edilebilen belirtilere önem
verilmiştir. Her kovandan 50 arı alınıp %70 lik etil alkol (ETOH) içine koyulup laboratuarda nosema (Nosema apis) ve trake akarı,
şüphe edilen petekler alınıp mikrobiyoloji laboratuarında yavru çürüklüğü için incelenmiştir. Sonuçta 217 kovanda % 35 varroa, %26
kireç, %24 Nosema, %5 Avrupa yavru çürüklüğü (Melissococcus pluton, %3 güve bulunmuştur. Amerikan yavru çürüklüğü
(Paenibacillus larvae larvae) ve trake akarına (Acarapis woodi) rastlanmamıştır.
Anahtar kelimeler: Balarısı zararlı ve hastalıkları, Apis mellifera, Güney Marmara, Türkiye
Abstract: This survey was performed in order to determine honeybee (Apis mellifera) pest and disease prevalence during May-June
2001 in the region of Southern Marmara of Turkey. For this purpose, 22 apiaries in different locations were selected, and at least 10
bee colonies in each apiary were inspected. Inspections were made for Varroa destructor, Chalkbrood (Ascosphaera apis), Wax moth
(Galleria mellonella) in the apiaries. Also, 50 bees were collected from each colony, placed in %70 ETOH, and examined for
tracheal mites (Acarapis woodi) and 25 bees examined for Nosema (Nosema apis) in the lab. Some suspected frames were taken to
the microbiology lab. to be examined for foulbrood diseases. Out of 217 bee colonies, 35% had Varroa, 26% Chalkbrood, 24%
Nosema, 5% European Foulbrood (Melissococcus pluton) and 3% Wax moths. No American foulbrood (Paenibacillus larvae) or
Tracheal mites (Acarapis woodi) were found in this study.
Keywords: Honeybee pests and diseases, Apis mellifera, Southern Marmara, Turkey

GİRİŞ
Balarısı zararlı ve hastalıkları dünyanın çeşitli bölgelerinde
arı koloni kayıplarının nedeni olarak görülür. Büyük çaplı
kayıpların Varroa (Varroa destructor) ve trake akarı
(Acarapis woodi) tarafından olduğu rapor edilir (Finley ve
ark. 1996). Varroa içinde son yıllarda iki türün olduğu,
bulundukları bölgelerin yaklaşık haritaları çıkarılmış ve
ülkemizde işçi yavru gözlerinde de erkek arı gözlerine
benzer gelişme gösteren, Varroa jacobsoni’den daha
tehlikeli olan Varroa destructor’ ın bulunduğu
varsayılmaktadır. Bu konuda DNA analizleri ile tür tespit
çalışmaları düşünülmektedir.
Özellikle dış parazit Varroa jacopsoni ve Varroa destructor
arıcılık sektöründe evrensel bir kimlik kazanmış ve en
zararlı etken durumundadır (Korpela ve ark. 1992). Bazı
yıllar iç parazit trake akarı Avrupa ve ABD’de koloni
kayıplarının önemli bir etkeni olmuştur (Komeili ve
Ambrose 1989, Burgett ve Kitpraset 1992, Hung ve ark.
1995, Finley ve ark. 1996). Son yıllardaki araştırmalar bu
parazitlerin aynı zamanda kendilerinden daha zararlı virüs,
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mantar ve bakteri taşıdıkları belirtilmiştir (Bailey ve Ball
1991, Glinski ve Jarosz 1992, Liu 1996).
Bazı koloni kayıplarının nedeni ise Nosema apis’dir.
Nosema aynı zamanda kraliçe arının değiştirilmesi, bal ve
yavru üretiminde azalmaya da neden olabilir (Farrar 1947,
Furgala 1962, Camazine ve ark. 1998). Varroa, trake akarı
ve Nosema kraliçe arı sağlığını ve yumurtlamasını olumsuz
etkileyebilir (Camazine ve ark. 1998). Bunların yanında
bakteriyel hastalıklar, Amerikan Yavru Çürüklüğü (AYÇ)
(Paenibacillus larvae larvae) ve daha az etkili olan Avrupa
Yavru Çürüklüğü (AvYÇ) (Melissococcus pluton) arıcılık
sektöründe ciddi bir sorundur. AvYÇ genellikle zayıf
kolonilerde görülür ve etkili tedavi edilirse önemli kayıplara
yol açmaz (Morse ve Nowogrodzki 1990, Bailey ve Ball
1991).
Kireç (Ascosphaera apis) ise uygun çevre koşullarında
gelişen mantar hastalığı olup, genelde mevsimsel olarak
gelişir ciddi bir sorun teşkil etmez (Mehr ve ark. 1976).
Arıcılar bu sorunun iyi bir havalandırma ve artan
sıcaklıklarda giderebilir. Petek güvesi (Galleria mellonella)

33

ise zayıf kolonilerde görülür ve ilerleyen mevsimde
güçlenen kolonilerde kaybolur (Graham 1992).

Son yıllardaki çalışmalar zararlı ve hastalıklarla
zayıflayan kolonilerde kraliçe arının da olumsuz
etkilenmesi ve daha zararlı mikroorganizmalar için
uygun koşullar sağlandığı için kayıpların kaçınılmaz
olduğunu göstermektedir (Hung ve ark. 1995). Arı
zararlı ve hastalıkları sürekli olarak kontrol edilirse,
gerekli önlemler alınabilir ve bu şekilde önemli koloni
kayıpları önlenebilir. Bu yüzden çalışma Bursa ve
yöresindeki arı zararlı ve hastalıklarının öncelikle tespit
edilmesi amacıyla yapılmıştır.
ARAÇLAR ve YÖNTEMLER
Güney Marmara Bölgesi ekolojik açıdan bakıldığında
arılar için oldukça verimli ve avantajlı görünmektedir.
Nektar ve çiçektozu yıl boyunca kış aylarında bile
mümkündür. Bu bölge Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve
Avrupa arasında geçiş konumunda olup, düz ova, vadi ve
dağlarla kaplıdır. Farklı çevre koşulları yanında yüksek
sıcaklık ve nem nedeniyle kireç ve nosema hastalığı için
uygun koşullara sahiptir.
Bu çalışma hastalık ve zararlıları tespit etmek amacıyla
yapılmış olup farklı 22 arılık seçilmiş, her arılıktan
tesadüfi olarak 10 koloni başlıca Varroa, kireç ve güve

için kontrol edilmiştir. Erkek arı gözleri Varroa kontrolü
için açılmıştır. Bunun yanında kontrol edilen her
koloniden yaklaşık 50 arı % 70lik ETOH için alınıp
50’si trake akarı, 25’i Nosema için mikroskop altında
incelenmiştir. Yavru çürüklüğü belirtileri gösteren
şüpheli kokuşmuş, içindeki yavru kibrit çöpü ile
çekilince uzayan petekler alınıp mikrobiyoloji
laboratuarında incelenmiştir (Morse ve Nowogrodzki
1990, Bailey ve Ball 1991).
Alınan numuneler %8 lik KOH içinde 48 saat oda
sıcaklığında bekletilip, göğüs kısmından enine kesit
alınıp stereo mikroskop altında incelenmiş, şüpheli
görülen preparatlar ışık mikroskobu altında tekrar
bakılmıştır (Peng ve Nasr 1985, Camazine ve ark. 1998).
Nosema için 25 arı abdomeni 25 ml distil su içine
koyulup temiz bir test tüpü içinde ezilerek homojen hale
geldikten sonra lam ve lamel arasına bir damla koyulup,
mikroskopta (40x) incelenmiştir (Cantwell 1970).
SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Toplam kontrol edilen 217 koloniden %35 ileri derecede
Varroa, % 25 kireç, %24 Nosema, % 5 AvYÇ ve %3
petek güvesi bulunmuş, AYÇ ve trake akarına
rastlanmamıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. Bursa ve yöresinde tespit edilen arı zararlı ve hastalıklarının genel seviyesi
Varroa arıcılık sektörü üzerinde en önemli sorun olmaya
devam etmektedir. Genellikle koloni kayıplarında
dünyada olduğu gibi ülkemizde, Bursa ve yöresinde de
en fazla paya sahip olduğu görülmektedir. Varroa
populasyonu yıldan yıla değişiklik gösterebilir fakat
sürekli olarak arıcılık sektörü üzerinde ciddi bir tehlike
olmaya devam etmekte olduğundan hastalık ve
parazitlerin yakından takip edilmesinde yarar vardır
(Fries ve ark. 1994). Hastalıkların seyri takip edilirse
zamanında önlem alınıp çok büyük kayıplar önlenebilir.
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Varroa paraziti bu çalışmada kontrol edilen arılıkların
hemen hepsinde görülmüştür. Koloni sayıları ve
üretimdeki miktar kayıpları Varroa sayılarının artmasıyla
yükselmektedir. Bu yüzden araştırma ekibimiz son
zamanlarda Varroa ile biyolojik mücadele veya sağlık
açısından daha güvenli mücadele yöntemleri üzerinde
çalışmaktadır (Çakmak ve ark. 2002).
Varroa’ya karşı erken önlem alınması, varsa AYÇ için
karantina önlemi ve Trake akarının varlığının bölgede
durumunu tespit etmek önemlidir. AYÇ hastalığının
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tedavisi olmadığından epidemik hale gelmesi hem arı ve
hem de kovanların yakılarak kaybedilmesi demektir.
Ülkemizde bu uygulama yok denecek kadar az
olduğundan hastalık gezginci arıcılığın yoğun olması
nedeniyle hızla yayılabilir. Varroa ile ilgili önlem
alınması durumunda en azından sayıları azaltılarak
kovanların çoğu kurtarılabilir. Fakat kalıntı sorunları her
geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu yüzden
Varroa ile mücadelede yeni araç ve yöntemlerin acilen
kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Ülkemizde
arıcılık konusundaki araştırmalarda varroa ile biyolojik
mücadele yöntemlerine ağırlık verilmelidir.
Kireç hastalığı mevsime göre serin ve nemli bölgelerde
etkin olup, artan sıcaklık ve havalandırma ile çözüme
kavuşturulabilir. Nosema ise ciddi bir sorun olup gerekli
önlem alınmadığı takdirde üretim ve hatta koloni
kayıplarına sebep olabilir. Bursa ve yöresinde arıcılar
Nosema hastalığını ilginç ve güzel bir şekilde tarif
etmektedir “Sağlıklı arılar kovandan uçarak çıkarlar,
Nosema’lı arılar ise kovandan yürüyerek çıkarlar ve bir
daha geri dönmezler”. Nosema etkili bir şekilde tedavi
edilebilir (Pickard ve El-Shemy 1989, Aydın 1994).
Bursa ve yöresinde alınan bu sonuçlara göre Nosema
içinde gerekli önlemlerin alınması ve tedavi edilmesinin
gerekli olduğu sonucu çıkmaktadır.
AvYÇ zayıf kolonilerde düşük seviyelerde bulunmuş ve
arıcılar tarafından teşhis edilemediği görülmüştür.
Alınan sonuçlara göre bu konuda ciddi bir tehlike
görülmemekle birlikte periyodik kontroller devam
edecektir. AYÇ hastalığına rastlanılmaması oldukça
sevindirici olmakla birlikte olmadığı anlamına
gelmemektedir. Petek güvesinin yine zayıf kolonilerde
görüldüğü, güçlü kolonilerde barınamadığı ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmanın en önemli konusu olan trake
akarına rastlanılmaması, sorunu gündemde tutmaya
devam ekmektedir. Trake akarı için diğer bölgelerinde
taranması gerekmektedir.
Sonuç olarak Bursa ve yöresinde koloni kayıpları zengin
besin kaynakları ve uygun iklim koşulları nedeniyle çok
fazla görülmemektedir. Arıcılar arasında yapınla ankette
2002 yılının ocak ayında bazı yörelerde kayıplar %30-50
arasındadır. Bu kayıpların en önemli nedeni ise
muhtemelen Varroa olarak düşünülmektedir.
Komşu ülkelerimizin birçoğunda trake akarının olması
bizleri ve arıcılarımızı büyük bir soru işareti ile karşı
karşıya bırakmaktadır. Bu yüzden bundan sonraki
çalışmamız arı zararlı ve hastalıklar, özellikle trake akarı
konusunda araştırma ve taramalarımız Yunanistan
sınırından Gürcistan sınırına kadar olacaktır.
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