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Artvin Borçka Camili (Macahel) Yöresi Bal Ar›s›
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Özet: Bu çal›flmada Artvin ‹li Borçka ‹lçesi Camili yöresinde yetifltiricili¤i yap›lan bal ar›s› (Apis mellifera L.) morfolojik yap›s›
belirlenmek ve tan›mlanmak amac›yla incelenmifltir. Üç ar›l›ktan o¤ul döneminde toplam 24 iflçi ar› örne¤i al›nm›fl ve her örnekte 20
ar›da olmak üzere 29 morfolojik karakterin biyometrik ölçümleri yap›lm›flt›r. De¤erlendirmede bu yöredeki ar›l›klarda mevcut ar›lar›n
femur uzunlu¤u, 3. ve 4. tergit geniflli¤i, mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u, kanat geniflli¤i, arka bacak uzunlu¤u ve vücut büyüklü¤ünde
önemli varyasyon belirlenmifltir. Yöre ar›s› birörnek renk, uzun kanat, uzun dil, orta uzunlukta k›l örtüsü ve düflük tomentum indeks
karakterlerine sahiptir. Bu ar› genotipi uzun bir sürede adapte oldu¤u bu co¤rafik bölgenin ekolojik özelliklerine uygun morfolojik
yap› kazanm›fl Kafkas ar› ›rk›n›n co¤rafik bir tipidir.
Anahtar Sözcükler: Borçka, Camili yöresi, Balar›s› (Apis mellifera L.), Morfolojik karakterler

Morphological Characters of the Honeybee (Apis mellifera L.) of the Artvin Borçka-Camili
(Macahel) Region
Abstract: This study was conducted in order to determine the morphological characters of the honeybee (Apis mellifera L.) and to
identify the genotype grown in the Camili area of the northeastern Anatolian region. A total of 24 experimental samples were
collected from 3 apiaries in different locations. From each sample, 20 workers were examined and 29 morphological characters were
measured biometrically. There were significant differences between the apiaries with respect to: the length of the femur, width of
tergite 3, width of tergite 4, length of the wax plate of sternite 3 (longitudinal), width of the forewing, length of the hind leg and
overall body size (T3+T4). This genotype was found to have uniform colour, a long wing and tongue, medium-length hair on tergite
5, short legs and a low tomentum index. On the basis of these results, it was concluded that this genotype is an ecotype of Apis
mellifera caucasica G. owing to the ecological features of the geographical region in which this genotype occurs.
Key Words: Borçka-Camili, Honeybee (Apis mellifera L.), Morphology, Biometrical

Girifl
Bal ar›lar›nda biyometrik yöntemler esas al›narak
yap›lan taksonomik s›n›fland›rma sonucu dünyan›n farkl›
co¤rafik bölgelerinde 24 bal ar›s› (Apis mellifera L.) ›rk›
tan›mlanm›flt›r (1). Bu ›rklardan baz›lar› sahip olduklar›
ekonomik karakterler sebebiyle hep aranan genotipler
olmufllard›r. Karniol (A. m. carnica), ‹talyan (A. m.
ligustica), Bat› Avrupa (A. m. mellifera L.) ve Kafkas (A.
m. caucasica) ›rklar› bunlardan önemli olanlar›d›r. Bu
önemli ar› ›rklar›ndan Kafkas ar›s›, Çeçenistan, Abhasya,
Gürcistan, Da¤›stan, Ermenistan, Azerbaycan ve
Türkiye’nin Kuzeydo¤u Anadolu Bölgelerinde da¤›l›m
göstermektedir (1, 2, 3). Di¤er ›rklarda oldu¤u gibi bu ar›
›rk› da ad›n› binlerce y›ldan günümüze kadar geçen süreç

içerisinde adapte olup yetiflti¤i Kafkasya bölgesinden
almaktad›r. Bu genotip ilk olarak Kuzey Kafkasya’n›n
Mozdok bölgesinden al›nan örnekler üzerinde Apis
remipes olarak, yine Kafkaslardan Almanya’ya götürülen
örneklerde zoolog Pollman taraf›ndan ilk olarak Kafkas
ad›n› alm›flt›r. Ancak bu adla uzun bir süre tan›nmam›flt›r.
1919 y›l›nda ilk Taksonomik s›n›fland›r›lmas› Gorbachev
taraf›ndan Apis mellifera caucasica Gorbatschev olarak
yap›lm›fl ve daha sonra hep bu adla de¤erlendirilmifltir (1).
Kafkaslar Bölgesindeki populasyonunun morfolojik,
fizyolojik ve davran›flsal karakterleri detaylar›yla ortaya
konmufltur. Araflt›rmalarda bu bölgeler aras›nda bu
genotipin morfolojik özelliklerinde önemli varyasyon
belirlenmifltir (4, 5, 6, 7, 8). Türkiye k›sm›nda da¤›l›m
gösteren populasyonun morfolojik özellikleri (2, 3, 9, 10,
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11, 12), fizyolojik ve davran›fl özellikleri (14, 15, 16, 17)
ve mitokondrial DNA gibi genetik yap›s› (18) üzerinde de
çal›flmalar yap›lm›flt›r. Ancak bölgenin çok genifl ve
co¤rafik yap›n›n farkl›l›¤› sebebiyle tüm bölge
populasyonu yeterince bilinmemektedir. Di¤er taraftan
ülkemizde yo¤un biçimdeki göçer ar›c›l›k sonucu bu ar›
genotipinin saf olarak ancak ulafl›m›n olmad›¤› yerlerde
kald›¤› bilinmektedir (13). Bu yerlerden birisi de Artvin
ilinin Borçka ilçesine ba¤l› ve kuzey-do¤usunda yer alan ve
do¤al yap›n›n bozulmad›¤› Camili yöresidir.
Do¤al yap›s›n›n bozulmam›fl olmas› sebebiyle son
y›llarda bu yöreye büyük ilgi duyulmaktad›r. Baz›
kurulufllar taraf›ndan bu bölgenin geliflmesi amac›yla
projeler uygulanmaktad›r. Bu projelerden birisi de ana ar›
yetifltiricili¤i ile ilgilidir. Kafkas ar›s›n›n da¤›l›m gösterdi¤i
alan›n bir bölgesi olmas› ve safl›¤›n› muhafaza etmesi
sebebiyle buradaki ar›ya büyük bir talep oldu¤u
bilinmektedir. Bununla beraber bu ar›n›n morfolojik,
fizyolojik ve davran›fl özellikleri ile ilgili çal›flma mevcut
de¤ildir.
Bu çal›flmada, önemli bir dam›zl›k materyal bölgesi
olan bu yöre ar›s›n› morfolojik özellikleri yönünden
tan›mlamak, bilinen Kafkas ar› ›rk› ile morfolojik
karfl›laflt›rmas›n› yaparak saf olup olmad›¤›n› belirlemek
ve gelecekte yap›lacak çal›flmalara ›fl›k tutmak
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Artvin ili Borçka ilçesi Camili (Macahel) Yöresi bal ar›s›
iflçi ar›lar› bu çal›flman›n materyalini oluflturmufltur.
Yöre, deniz seviyesinden yaklafl›k 300 m yükseklikte
çok zengin ormanlarla kapl› bir vadidir. Bu vadide toplam
18 köy bulunmakta olup, bunlardan 6 tanesi Türkiye’ye
aittir. Di¤er 12 köy Gürcistan Devletine ba¤l›d›r. Bu
köyler birbirlerine çok yak›n mesafelerde olup birer
mahalle fleklindedirler. Camili Artvin’e 82 ve Borçka’ya ise
52 km mesafededir.
‹flçi ar› örnekleri merkez Camili olmak üzere 3 ayr›
köydeki ar›l›klarda mevcut kolonilerden o¤ul dönemi
say›lan 1999 y›l› Temmuz ay›nda her ar›l›ktan 8’er olmak
üzere toplam 24 adet örnek al›nm›flt›r. Dilin d›flar›da
olmas›n› sa¤lamak için al›nma an›nda örneklere kaynar su
uygulanmas› yap›lm›flt›r. Örnekler preparat haz›rlan›ncaya
kadar etil alkolde muhafaza edilmifllerdir (19, 20).
Çal›flmada 24 örnek ve her örnekte 20 iflçi ar› olmak
üzere toplam 480 iflçi ar›da ; beflinci tergit k›l uzunlu¤u,
dördüncü tergit keçe bant geniflli¤i, dördüncü tergit
parlak zemin geniflli¤i, femur uzunlu¤u, tibia uzunlu¤u,
tibia geniflli¤i, metatarsus uzunlu¤u, metatarsus geniflli¤i,
üçüncü tergit geniflli¤i, dördüncü tergit geniflli¤i, üçüncü
sternit geniflli¤i, mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u, mumsalg›
yüzeyi geniflli¤i, mum yüzeyleri aras› mesafe, kanat
fiekil 1.
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Kafkas Ar› Irk› (A. m.
caucasica G.)’n›n da¤›l›m
gösterdi¤i saha ve baz›
bölgelerde belirlenen dil
uzunlu¤u (Alpatov, 1929;
Ruttner, 1988) de¤erleri ile
bu çal›flma materyalinin
al›nd›¤› bölge görülmektedir.

A. GÜLER

uzunlu¤u, kanat geniflli¤i, kubital a damar uzunlu¤u,
cubital b damar uzunlu¤u, ikinci, üçüncü ve dördüncü
tergum ile scutellum rengi, ve her örnekte 25 toplam 600
iflçi ar›da dil uzunlu¤u olmak üzere toplam 22 karaktere
ait biyometrik ölçümleri Ruttner ve ark. (19)’nin
bildirifllerine uygun olarak yap›lm›flt›r.
Mikroskopta ölçümü yap›lan ve biyometrik
de¤erlendirmede standart olarak kabul edilen bu
karakterlerin toplam, alan tespiti ve birbirleriyle
oranlamas› ile de; tomentum indeks, cubital indeks,
metatarsal indeks, arka bacak uzunlu¤u, vücut büyüklü¤ü
ve corbicul alan› olmak üzere 6 adet ikinci derece de¤erler
olarak bilinen karakter de¤erlendirmeye al›nm›flt›r (1, 11,
12, 17, 21).
De¤erlendirmede bu yöre ar›lar› toplam 29 morfolojik
karakter yönünden tan›mlanm›flt›r. Örneklerin al›nd›¤›
ar›l›klar aras›nda bu karakterlerce bir farkl›l›¤›n olup
Tablo 1.

olmad›¤› saptanmaya ve populasyonun genel morfolojik
yap›s› tan›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Verilere tek yönlü
varyans analizi uygulanm›fl, de¤iflkenler aras› iliflkilerin
belirlenmesinde regresyon analizi ve grup ortalamalar›
aras›ndaki farkl›l›k düzeyini belirlemede Duncan çoklu
karfl›laflt›rma testi uygulanm›flt›r (22).
Bulgular
Camili (Macahel) yöresindeki 3 ar›l›ktan al›nan toplam
24 örne¤i temsil eden 480 iflçi ar›n›n 29 morfolojik
karakterine iliflkin de¤erler üç tablo halinde sunulmufltur.
Vücutta farkl› organlar üzerinden biyometrik ölçümleri
al›nan karakterler Tablo 1, bu ar›n›n belirlenen renk
de¤erleri Tablo 2 ve ikinci derece de¤er olarak belirlenen
karakterler ise Tablo 3’de sunulmufltur.
De¤erlendirmenin
ilk
aflamas›nda
bölge
populasyonunun genel ortalama de¤erleri verilmifltir.

Camili yöresi ar›lar›n›n k›l, dil, femur, tibia, metatarsus, mum yüzeyi, kanat, cubital a ve cubital b damar uzunluklar› ile tergit keçe, tergit
parlak zemin, tibia, metatarsus, 3. tergit, 4. tergit, 3. sternit, mum yüzeyi ve kanat geniflliklerine iliflkin ortalama, standart hata, minimum ve maksimum de¤erleri.

Karakter
Ad›
Beflinci tergit k›l uzunlu¤u (mm)
4. tergit keçe bant geniflli¤i (mm)
4. tergit parlak zemin geniflli¤i (mm)
Dil uzunlu¤u (mm)
Femur uzunlu¤u (mm)
Tibia uzunlu¤u (mm)
Tibia geniflli¤i (mm)
Metatarsus uzunlu¤u (mm)
Metatarsus geniflli¤i (mm)
3. tergit geniflli¤i (mm)
4. tergit geniflli¤i (mm)
3. sternit geniflli¤i (mm)
Mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u (mm)
Mumsalg› yüzeyi geniflli¤i (mm)
Mum yüzeyleri aras› mesafe(mm)
Kanat uzunlu¤u (mm)
Kanat geniflli¤i (mm)
Cubital a damar uzunlu¤u (mm)
Cubital b damar uzunlu¤u (mm)

Karakter
Ad›
‹kinci tergit rengi (skala)
Üçüncü tergit rengi (oran)
Dördüncü tergit rengi (skala)
Scutellum rengi (skala)

n

X±Sx

Minimum

Maksimum

480
480
480
600
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

0.3199±0.0033
0.9736±0.0094
0.4146±0.0036
6.6810±0.0103
2.7099±0.0102
3.2385±0.0090
1.1365±0.0057
2.0858±0.0055
1.1969±0.0053
2.2279±0.0067
2.1710±0.0061
2.9296±0.0074
1.4482±0.0068
2.4069±0.0084
0.2817±0.0052
9.3801±0.0154
3.1491±0.0089
0.5166±0.0030
0.2484±0.0021

0.2940
0.7839
0.3763
6.5679
2.6431
3.1193
1.0878
2.0168
1.1554
2.1903
2.0962
2.8636
1.3906
2.3461
0.2322
9.2198
3.0664
0.4659
0.2245

0.3557
1.0055
0.4425
6.7943
2.7989
3.3692
1.1731
2.1153
1.2495
2.3020
2.2256
2.9988
1.4994
2.4843
0.3234
9.4903
3.2164
0.5439
0.2690

Tablo 2.
n

X±Sx

Minimum

Maksimum

480
480
480
480

4.5210±0.0730
4.1631±0.0754
1.2375±0.0617
0.0250±0.0127

3.4250
3.4750
0.8000
0.0000

5.0800
4.8000
2.0500
0.2250

Camili yöresi ar›lar›n›n ikinci,
üçüncü, dördüncü tergit ile scutellum renklerine (skala) iliflkin ortalama, standart hata, minimum ve
maksimum de¤erleri.
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Bu aflamada 3 ayr› ar›l›ktan al›nan örneklere iliflkin
farkl› organlar üzerinden biyometrik ölçümleri al›nan
karakterler Tablo 4, bu örneklerde belirlenen renk
Karakter Ad›
Tomentum indeks (oran)
Arka bacak uzunlu¤u (mm)
Vücut büyüklü¤ü (mm)
Mumsalgi yüzeyi alan› (mm2)
Cubital indeks (oran)
Corbicul alan› (mm2)
Metatarsal indeks (oran)

Tablo 4.

de¤erleri Tablo 5 ve ikinci derece de¤erler olarak
belirlenen karakterler ise Tablo 6’da sunulmufltur.

n

X±Sx

Minimum

Maksimum

480
480
480
480
480
480
480

2.3540±0.0310
8.0399±0.0184
4.3985±0.0113
2.7357±0.0170
2.0933±0.0243
1.8511±0.0092
57.5934±0.2130

1.8520
7.8910
4.2865
2.5612
1.8778
1.7640
55.4300

2.586
8.2610
4.5227
2.9172
2.3207
1.9410
59.9270

Tablo 3.

Camili yöresi ar›lar›n›n ikinci derece
de¤erler olarak bilinen tomentum,
cubital ve metatarsal indeks ile vücut
büyüklü¤ü, arka bacak uzunlu¤u ve
corbicul alanlar›na iliflkin ortalama,
standart hata, minimum ve maksimum de¤erleri.

Camili yöresinde 3 ar›l›ktan al›nan örneklere ait ar›lar›n k›l, dil, femur, tibia, metatarsus, mum yüzeyi, kanat, cubital a ve cubital b uzunluklar› ile tergit keçe, tergit parlak zemin, tibia, metatarsus, 3. tergit, 4. tergit, 3. sternit, mum yüzeyi ve kanat geniflliklerine iliflkin ortalama ve standart sapma de¤erleri.

Karakter
Ad›

I. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

II. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

III. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

Beflinci tergit k›l uzunlu¤u (mm)

0.3144
0.0153
0.9761
0.0096
0.4047
0.0191
6.662
0.0539
2.7572***
0.0366 a
3.2439
0.0593
1.1402
0.0302
2.0969
0.0127
1.2052
0.0296
2.2540***
0.0354 a
2.1877***
0.0287 a
2.9289
0.0381
1.4722***
0.0222 a
2.4136
0.0483
0.2804
0.0291
9.3657
0.0857
3.1185*
0.0315 b
0.5228
0.0138
0.2451
0.0123

0.3223
0.0096
0.9478
0.0711
0.4174
0.0121
6.6742
0.0293
2.6941
0.0454
3.2204
0.0463
1.1293
0.0268
2.0749
0.0296
1.1939
0.0248
2.2171
0.0218
2.1455
0.0261
2.9165
0.0352
1.4211
0.0208
2.3956
0.0345
0.2828
0.0175
9.3743
0.0568
3.1577
0.0432
0.513
0.0096
0.2512
0.0125

0.0145
0.3232
0.9968
0.0109
0.4217
0.0147
6.7069
0.0518
2.6783
0.0229
3.2513
0.0252
1.1399
0.0121
2.0856
0.0169
1.1914
0.0155
2.2127
0.0107
2.18
0.0255
2.9433
0.0309
1.4513
0.0221
2.4089
0.0282
0.2819
0.0233
9.4003
0.0771
3.1712
0.0310
0.5139
0.0221
0.2488
0.0116

4. tergit keçe bant geniflli¤i (mm)
4. tergit parlak zemin geniflli¤i (mm)
Dil uzunlu¤u (mm)
Femur uzunlu¤u (mm)
Tibia uzunlu¤u (mm)
Tibia geniflli¤i (mm)
Metatarsus uzunlu¤u (mm)
Metatarsus geniflli¤i (mm)
3. tergit geniflli¤i (mm)
4. tergit geniflli¤i (mm)
3. sternit geniflli¤i (mm)
Mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u (mm)
Mumsalg› yüzeyi geniflli¤i (mm)
Mum yüzeyleri aras› mesafe(mm)
Kanat uzunlu¤u (mm)
Kanat geniflli¤i (mm)
Cubital a damar uzunlu¤u (mm)
Cubital b damar uzunlu¤u (mm)

b

b
b

b

a

*,** ve***=0.05, 0.01 ve 0.001 önem düzeylerinde varyasyonu; a,b,c ise istatistiki farkl›l›¤› olan gruplar› göstermektedir.
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Karakter
Ad›

I. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

II. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

III. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

‹kinci tergit rengi (skala)

4.3869
0.5099
4.0438
0.2699
1.1376
0.162
0.0188
0.0259

4.6475
0.2988
4.2438
0.4337
1.3563
0.4179
0
0

4.5288
0.1926
4.2019
0.3851
1.2188
0.2577
0.0563
0.0971

Karakter
Ad›

I. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

II. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

III. Ar›l›k
Ortalama
S. Sapma

Tomentum indeks (oran)

2.4168
0.1032
8.1140***
0.0957 a
4.4411***
0.0618 a

2.2789
0.2084
7.9896
0.0741 b
4.3587
0.0419 ab

2.3665
0.0921
8.0161
0.0499
4.3957
0.0283

2.1321
0.1435
1.8493
0.0576
57.4656
1.2592

2.0476
0.124
1.8185
0.0418
57.5934
1.1587

2.1008
0.0824
1.8511
0.0265
57.1299
0.7583

Üçüncü tergit rengi (skala)
Dördüncü tergit rengi (skala)
Scutellum rengi (skala)

Arka bacak uzunlu¤u (mm)
Vücut büyüklü¤ü (mm)
Cubital indeks (oran)
Corbicul alan› (mm2)
Metatarsal indeks (oran)

b

Tablo 5.

Camili yöresinde 3 ar›l›ktan
al›nan örneklere ait ar›lar›n
ikinci, üçüncü, dördüncü
tergit ile scutellum renklerine iliflkin ortalama ve standart sapma de¤erleri

Tablo 6.

Camili yöresinde 3 ar›l›ktan
al›nan örneklere ait ar›lar›n
ikinci derece de¤erler olarak
bilinen tomentum, cubital ve
metatarsal indeks ile vücut
büyüklü¤ü, arka bacak
uzunlu¤u ve corbicul alanlar›na iliflkin ortalama ve
standart sapma de¤erleri.

b

*,** ve***=0.05, 0.01 ve 0.001 önem düzeylerinde varyasyonu; a,b,c ise istatistiki farkl›l›¤› olan
gruplar› göstermektedir.

Yap›lan biyometrik ölçüm ve de¤erlendirme
sonucunda ar›l›klarda mevcut iflçi ar›larda femur uzunlu¤u
(P<0.001), üçüncü tergit geniflli¤i (P<0.001), dördüncü
tergit geniflli¤i (P<0.01), mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u
(P<0.0001) ve kanat geniflli¤i (P<0.05) yönünden önemli
varyasyon belirlenmifltir (Tablo 4).
Buna karfl›l›k ikinci, üçüncü ve dördüncü tergum ile
scutellum renginde farkl›l›k saptanmam›flt›r (Tablo 5).
Tablo 6 incelendi¤inde ikinci derece de¤erlerden arka
bacak uzunlu¤u ve vücut büyüklü¤ü karakterlerince
ar›l›klar aras›nda önemli (P<0.001) düzeyde varyasyon
oldu¤u görülmektedir.

Tart›flma
Borçka ilçesi Camili yöresi ar›s›n›n morfolojik
özelliklerinin tan›mlanmas›na yönelik bu çal›flmada elde

edilen sonuçlar Kafkas ar›s›n›n morfolojisi üzerinde
yap›lm›fl çal›flmalarla karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›fl ve konu bu
çerçevede tart›fl›lm›flt›r.
Bu vadideki ar›l›klarda mevcut ar›lar›n k›l uzunlu¤unda
farkl›l›k
görülmemifltir.
Belirlenen
ortalama
0.3199±0.0033 mm k›l uzunlu¤u bu ar› genotipinin orta
uzunlukta bir örtüye sahip oldu¤u ve daha önce Ruttner
(1)’in Kafkas ar› ›rk› (0.335 mm) ve Güler ve Kaftano¤lu
(11)’nun Ardahan Posof ar›s› için bildirdikleri
(0.327±0.003 mm) de¤erlere yak›n, Karacao¤lu
(10)’nun Ardahan ar›s›nda belirledi¤i de¤erden (0.400
mm) daha düflüktür. Gri Kafkas ar›s›na göre az da olsa
daha düflük k›l örtüsüne sahip oldu¤u görülmektedir. Bu
durumun co¤rafik yap›dan kaynakland›¤› sonucuna
var›lm›flt›r. Zira bölge deniz seviyesinden 300 m
yükseklikte olup, k›fllar› so¤uk geçmemektedir. Bu
bulgunun Ruttner (1) ve Alpatov (4) gibi araflt›r›c›lar›n
ço¤u ar› ›rk ve ekotipleri için aç›klad›klar› so¤uktan
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korunma sebebiyle so¤uk iklim populasyonlar›nda k›l
örtüsünün daha uzun olufltu¤unu ifade eden Allen kural›
ile de uyum içinde oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca, bu ar›
genotipinin geçen süreç içerisinde kazand›¤› morfolojik
yap›y› yeterince tan›mlay›p ortaya koyabilmek amac›yla
de¤erlendirilmeye al›nan tüm karakter çiftleri için
korelasyon matriksleri hesaplanarak karakterlerin
birbirleriyle olan iliflkileri incelenmifltir. Yap›lan
de¤erlendirmede bu ar› genotipinde 2. ve 3. tergum
renkleri ile k›l uzunlu¤u aras›nda negatif bir iliflki (s›ras›yla
r=-0.3298 ve r=-0.369) belirlenmifltir. Bu sonuç, renkte
meydana gelen aç›lmaya paralel olarak k›l uzunlu¤unda da
azalman›n meydana geldi¤ini göstermektedir.
Dil uzunlu¤u Kafkas ar› ›rk› için önemli ay›rt edici bir
karakter olup, uzun dil yap›s›na sahip olan bu genotipe
verimlilikte ekonomik bir karakter olarak üstünlük
sa¤lamas›na yol açm›flt›r. Camili ar›s›nda belirlenen
ortalama 6.6810±0.0103 mm dil uzunlu¤u Alpatov (4)
ve Bodenheimer (2)’›n Kars ar›s› için (s›ras›yla 6.642 ve
6.645 mm) ve Güler ve Kaftano¤lu (11)’nun Ardahan
Posof ar›s› için bildirdikleri dil uzunlu¤u de¤erlerinden
(6.657±0.015 mm) daha uzun, di¤er taraftan Alpatov
(4) Bilash ve ark., (6)’›n Gri Kafkas ar›s› için bildirdikleri
(s›ras›yla 6.5-6.8 ve 6.7-7.20 mm) de¤erleri aras›nda yer
al›rken Borodachov ve Borodachova (7) ve Ruttner (1)’in
Gri Kafkas için bildirdikleri (s›ras›yla 7.046 ve
7.11±0.003 mm) ve Öztürk (9), Karacao¤lu (10) ve
Akyol (16)’un Ardahan yöresi ar›s› için bildirdikleri
de¤erlerden (s›ras›yla 6.76±0.16, 6.860 ve
6.967±0.0738 mm) küçük bulunmufltur. Kafkaslar
Bölgesinde bu ar› ›rk›n›n dil uzunlu¤unda büyük bir
varyasyonun oldu¤u aç›kt›r. Ruttner (1)’e göre bu durum
en iyi flekilde Skorikov taraf›ndan ortaya konmufl ve
araflt›r›c› Gri Kafkas ›rk›n›n da¤›l›m gösterdi¤i alanda bir
çok ekotipinin bulundu¤unu saptam›fl ve bu ekotiplerin dil
uzunluklar›n›n 6.6 ile 7.2 mm aras›nda de¤iflim
gösterdi¤ini bildirmifltir (fiekil 1). Yap›lan çal›flmalar
de¤erlendirildi¤inde bu ar› ›rk›n›n 7 mm ve üzerinde dil
uzunlu¤una sahip olan populasyonunun Gürcistan Devleti
s›n›rlar› içerisinde yer alan Megrelian Bölgesinde oldu¤u
görülmektedir. Bir çok araflt›r›c›n›n Kafkas ile ilgili
bildirdi¤i yüksek dil uzunlu¤u de¤erleri bu bölge
populasyonuna aittir (6, 7). Ayr›ca, eski Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birli¤i döneminde bu ar› ›rk›n›n ›slah›
üzerinde uzun süreyi kapsayan bir çok çal›flma yap›lm›fl ve
dil uzunlu¤u yönünde seleksiyon uygulamalar›
yürütülmüfltür (7). Bütün bunlar›n sonucunda Camili
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yöresi ar›s›n›n dil uzunlu¤u karakterince Kafkas ar› ›rk› ile
uyumlu oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca, Alpatov (4) Kafkas
ar›s›n›n da¤›l›m gösterdi¤i bu bölgede dil uzunlu¤unun
Kuzeyden Güneye do¤ru bir art›fl gösterdi¤ini ve
Skorikov’un belirledi¤i bu durumun güneyde Ardahan ve
Artvin illerini de kapsayacak flekilde devam etti¤ini
bildirmifltir
Ortalama 8.0399±0.0186 mm arka bacak uzunlu¤u
Ruttner (1), Karacao¤lu (10) ve Güler ve Kaftano¤lu
(11)’nun bu bölge ar›lar› için bildirdikleri (s›ras›yla
ortalama 8.296, 8.137 ve 8.222±0.011 mm)
de¤erlerinden daha düflüktür. Arka bacak uzunlu¤unu
oluflturan tibia ve metatarsus uzunluklar›nda da benzer
durum mevcuttur. Ancak Camili ar›s›nda belirlenen
ortalama 2.7099±0.0102 mm femur uzunlu¤u Alpatov
(4), Bodenheimer (2), Öztürk (9) ve Güler ve Kaftano¤lu
(11)’nun Kafkas ve Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi ar›lar› için
bildirdikleri s›ras›yla ortalama 2.777±0.004, 2.790,
2.74 ve 2.830 mm de¤erlerine yak›n bulunmufltur. Camili
yöresindeki
ar›l›klardaki
ar›lar›n
arka
bacak
uzunluklar›nda önemli (P<0.001) varyasyon mevcuttur.
Bu yöre ar›lar›n›n arka bacak uzunluklar› ile corbicul alan›,
cubital b damar uzunlu¤u, kanat uzunlu¤u ve vücut
büyüklü¤ü aras›nda önemli düzeyde pozitif iliflki ( s›ras›yla
0.776, 0.6380.498 ve 0.565) belirlenmifltir. Arka
baca¤›n tibias› üzerinde bulunan corbicul alan›na iliflkin
belirlenen ortalama 1.8511±0.0446 mm2 de¤eri Milne ve
ark. (21)’n›n belirledikleri 1.899 -1.737 mm2 de¤erleri
aras›nda ancak Güler (17)’in Ardahan Posof ar›s›nda
bildirdi¤i 2.068±0.039 mm2 de¤erinden küçüktür.
Corbicul alan› aç›s›ndan yöre ar›lar› aras›nda bir farkl›l›k
görülmemifltir. Corbicul alan› ile tibia geniflli¤i
aras›nda(r=+0.799) ve femur uzunlu¤u aras›nda
(r=+0.758) önemli iliflki belirlenmifltir.
Ortado¤u Bölgesinin farkl› co¤rafyalar›nda da¤›l›m
gösteren ar› ›rk ve ekotipleri içerisinde en iri vücuda sahip
olan ar› A. m. caucasica‘d›r (1). Türkiye’de yap›lan
biyometrik çal›flmalarda da (10, 11, 12) bu bölge ar›lar›
en büyük vücuda (4.499, 4.529±0.045 ve 4.530±0.015
mm) sahip genotipler olarak tan›mlanm›fllard›r. Alpatov
(4) ve Ruttner (1) Gri Kafkas için vücut büyüklü¤ünü
s›ras›yla 4.485±0.005 ve 4.547 mm olarak
bildirmifllerdir. Camili ar›s›n›n ortalama 4.3985±0.0113
mm vücut büyüklü¤ünün daha düflük oldu¤u
görülmektedir. Bu yöre ar›s›n›n uzun dile sahip olmas›
yan›nda, daha küçük vücuda sahip olmas› bu genotipin A.
m. caucasica ’n›n ciscaucasica formuna daha yak›n oldu¤u
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izlenimini vermifltir. Bu yöre ar›lar›nda en büyük ve
önemli farkl›l›k, vücut büyüklü¤ünü oluflturan üçüncü ve
dördüncü tergum genifllikleri ile vücut büyüklü¤ünde
görülmüfltür. Son dönemlerde bölgeye d›flar›dan ar›
girmemifl oldu¤u kabul edilirse birbirlerine 2-3 km
mesafede bulunan ar›l›klarda mevcut ar›larda bu düzeyde
genetik yap›ya ba¤l› varyasyon belirleme ihtimali düflük
olacakt›r. Buradaki farkl›l›¤›n genotipik yap›dan çok,
besleme, koloni gücü ve kullan›lan temel petek yafl› gibi
yetifltiricilik
uygulamalar›ndan
kaynaklanabilece¤i
düflünülmektedir.
Camili yöresi genotipinin morfolojik yap›s›ndaki en
büyük ve önemli (P<0.0001) varyasyon mum yüzeyi
uzunlu¤unda görülmüfltür. Üçüncü sternit geniflli¤i,
mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u ve geniflli¤i ve mum aynalar›
aras› mesafe de¤erleri Güler ve Kaftano¤lu (11)’un
Ardahan Posof Süngülü ar›s›nda belirledi¤i de¤erlerle
benzerlik içerisindedir.
Camili ar›s› için belirlenen ortalama 9.3801±0.0154
mm kanat uzunlu¤u ço¤u araflt›r›c›lar (2, 4, 7, 9, 10,
12)’›n bildirdikleri de¤erlerden bir k›sm›na yak›n bir
k›sm›ndan da yüksek bulunmufltur. Bu ar›da kanat
uzunlu¤unun genel olarak Kafkas ar› ›rk›na yak›n oldu¤u
görülmektedir. Ancak di¤er vücut organ boyutlar›na göre
kanat uzunlu¤unun daha fazla oldu¤u söylenebilir. Bu
sonuçlar Allen, Rench ve Bergman kurallar› ve bu ar›
genotipinin da¤›l›m gösterdi¤i alan›n co¤rafik yap›s›
dikkate al›nd›¤›nda normal uzunlukta oldu¤u söylenebilir.
Yine ön kanatlar üzerinde belirlenen cubital indeks de¤eri
(ortalama 2.0935±0.1195) Ruttner (1), Karacao¤lu (10)
ve Güler ve Kaftano¤lu (12)’un Kafkas ve Kuzeydo¤u
Anadolu ar›lar›nda belirledikleri (s›ras›yla 2.16, 1.980 ve
2.108±0.021) de¤erlerine yak›nd›r. Düflük tomentum
indeks Kafkas ar› ›rk›n›n genel karakteristi¤idir.
‹kinci tergitde tespit edilen 4.520±0.0730 skala renk
de¤eri Ruttner ve ark., (19)’n›n Kafkas ar› ›rk› için
bildirdi¤i 3.8 skala de¤erinden daha yüksektir. Ancak
dördüncü tergitde belirlenen ortalama 1.2375±0.2998
skala de¤eri Ruttner ve ark., (19)’n›n renk skalas›nda
verilen simsiyaha (0) yak›n bulunmufltur. Bu ar›
genotipinde büyük bir renk düzensizli¤i mevcut olup
bugüne kadar verilen renk sakalalar› ile net biçimde ifade
etmenin yan›lg›ya neden olabilece¤i sonucuna var›lm›flt›r.
Koloni ortam›nda veya biyometrik ölçüm amac›yla
preparat haz›rlamadan önce ar›ya bak›ld›¤›nda
tergumlar›n keçe bant› üzerinin gri-kül aras› bir örtüyle
kapl› oldu¤u ve bu örtünün içerisinden de simsiyah k›llar›n

d›flar›ya uzand›¤› ve vücudun di¤er tüm k›s›mlar›n›n (bafl,
toraks, abdomen) simsiyah oldu¤u görülür. fiayet ar›n›n
dili d›flar›da ise kahve rengine yak›n aç›k renkli olarak
görülebilecek tek organ buras›d›r. Di¤er taraftan ar›
dorsal yüzey yere gelecek flekilde çevrildi¤inde sternumlar
aras› ba¤lant› zarlar› tek aç›k renkli k›s›m olarak görülür.
Tergumlar üzerindeki renk bantlar› bu ar›da çok dar olup
bu durum Ruttner (1) taraf›ndan da ifade edilmifltir. Çok
düzensiz, noktal›, girintili ve ç›k›nt›l› bir renk fleridi
mevcuttur. Burada mevcut olan renk Anadolu, ‹talyan
veya di¤er baz› ar› genotiplerinde oldu¤u gibi ton olarak
da sar› de¤il daha çok kahverengindedir.
Bu ar› genotipinin scutellum rengi simsiyah olarak
kabul edilebilir. Renk ölçümleri al›nmadan önce
üzerindeki k›llar temizlenmek istendi¤inde vücudun bu
k›sm›n› di¤er k›s›mlar›ndan renk olarak ay›rmak imkans›z
gibidir. Bisturi ile notum üzerindeki k›llar temizlendi¤inde
bile bu k›sm› net olarak ay›rmak güçtür. Burada belirlenen
scutellum rengi (0.025±0.0.127 skala) Güler ve
Kaftano¤lu (12)’nun Posof Süngülü ar›s›nda belirledi¤i
(ortalama 0.11±0.035 skala) renginden daha koyu
özelliktedir. Yöre ar›s›n›n renk de¤erleri büyük oranda
Kafkas ar›s› ile benzerdir.
Bu üç ar›l›kta mevcut ar›lar morfolojik yap› olarak
karfl›laflt›r›ld›klar›nda 29 karakterden sadece 7 tanesinde
varyasyon belirlenmifltir. Bu karakterler femur uzunlu¤u,
arka bacak uzunlu¤u, üçüncü ve dördüncü tergum
geniflli¤i, vücut büyüklü¤ü, mumsalg› yüzeyi uzunlu¤u ve
kanat geniflli¤idir. I. ar›l›ktaki ar›lar›n II. ve III. ar›l›ktaki
ar›lardan baz› karakterler, örne¤in; femur uzunlu¤u, arka
bacak uzunlu¤u, üçüncü tergit geniflli¤i, vücut büyüklü¤ü
ve kanat geniflli¤i yönünden farkl› de¤erler ald›¤›
görülmektedir. Bu nedenle II. ve III. ar›l›ktaki ar›lar›n
belirtilen karakterler yönünden birbirlerine daha çok
benzedikler görülmüfltür. Oysa III. ar›l›k I. ar›l›¤a daha
yak›n bir mesafededir.
Genel olarak bak›ld›¤›nda bu yöredeki ar›n›n benzer
renk, uzun kanat, k›sa bacak, orta uzunlukta k›l örtüsü,
uzun dil ve düflük tomentum indeks de¤erlerine sahip
olmas› sebebiyle Kafkas ar› ›rk› (A. m. caucasica G.) ile
büyük bir benzerlik içerisinde oldu¤u görülmektedir. Baz›
karakterlerde görülen farl›l›klar›n bu ar›n›n binlerce y›ld›r
adapte oldu¤u bu yörenin yüksekli¤i, çevre s›cakl›¤›, flora
kaynak ve çeflitlili¤i ve do¤al zararl› populasyonu gibi
co¤rafik özellikleri yan› s›ra, yetifltirme dönemi, pupa
döneminde ortam s›cakl›¤›, kullan›lan petek yafl› ve buna
ba¤l› yavru gözü büyüklü¤ü, besleyici ar› kadrosu ve besin
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kaynaklar› gibi önemli faktörlerin etkilerinin oldu¤u
tahmin edilmektedir. Bu nedenle deniz seviyesinden 300
m yükseklikte, k›fl›n çok az bir döneminin karla kapl›
kald›¤›, ilkbahar›n erken geldi¤i bu vadideki populasyonu
1500-2500 m yüksekli¤e adapte olmufl bir populasyon ile
morfolojik yönden karfl›laflt›r›ld›klar›nda aralar›nda bir
farkl›l›¤›n olmas› beklenen bir durumdur. Nitekim
Skorikove 100 ile 1800 m ye kadar de¤iflen farkl› rak›m
düzeylerinde vücut büyüklü¤ü, dil uzunlu¤u, k›l uzunlu¤u,
tomentum indeks ve renk karakterlerini esas alarak
yürüttü¤ü çal›flmada Kafkas ar› ›rk›n›n 5 farkl› ekotipini
tan›mlam›flt›r (1). Ayr›ca, Smith Do¤u Afrika’da
(Tanzanya) 3000 m yüksekli¤e kadar 300 km’lik bir
mesafede 3 ar› ›rk› (A. m. litorea, A. m. scutella ve A. m.
monticola) tan›mlam›flt›r (1). Bu nedenle bu çal›flmada bu
yöre ar›lar›n›n Kafkas ar› ›rk›nda belirtilen ve bir anlamda
bu ›rk için standart olarak kabul edilen karakterlerden
farkl›l›¤› normal düzeydedir.
Camili ar›s›n›n morfolojisi yan›nda fizyolojik ve
davran›fl özelliklerinin de belirlenmesinde yarar olacakt›r.
Çünkü bu yörede büyük miktarda ana ar› yetifltirilerek
baflka bölgelerdeki yetifltiricilere sat›fl› yap›lmakta ve
üretimde kullan›lmaktad›r. Yöre ar›lar›n›n göçer ar›c›l›k
uygulamalar›ndan olumsuz etkilenme durumu flu aflamada
çok düflük görülmektedir. Bunun bir çok nedeni olmakla

birlikte, bu yöreye ulafl›m›n çok güç ve tek girifl yolunun
bulunmas› (Borçka-Camili yolu), girifl ve ç›k›fl›n kontrollü
olmas› ve yöredeki flora kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas› baflta
gelen nedenlerdir. Bu vadide Türkiye’ye ba¤l› olan 6
köyde yaklafl›k 2400 adet koloni bulunmaktad›r. Bunun
yan›nda çok büyük bir ana ar› talebi mevcut olup,
ço¤unlukla karfl›lanamamaktad›r. Bunun nedeni de ana ar›
yetifltiricili¤inde bafllat›c›, besleyici, bitirici ve çiftlefltirme
kolonileri için fazla miktarda iflçi ar›ya ihtiyaç
duyulmas›d›r. Burada mevcut ar› ile bu ihtiyac›n
karfl›lanmas› flu aflamada mümkün görülmemektedir.
Di¤er taraftan yetifltiriciler ana ar› sat›fl›ndan çok iyi para
kazanmaktad›rlar. Bu durum dikkate al›nd›¤›nda yöreye
belirtilen nedenlerle d›flar›dan ar› kolonisi girifli olaca¤›
muhtemeldir. Bu çal›flmada birbirlerinden 2-3 km
mesafede bulunan ar›l›klarda mevcut ar›lar›n morfolojik
yap›lar›nda belirlenen farkl›l›k böyle bir flüpheyi
uyand›rm›flt›r. Böyle bir uygulama bu önemli genotipin
yok olmas›na sebep olabilece¤i gibi, yetifltiricilerin bu
dam›zl›k materyalden yararlanma flanslar›n› da yok
edecektir. Yöre sahip oldu¤u co¤rafik yap› itibariyle
tamamen izole olmufl bir Kafkas sahas› konumundad›r.
D›flar›dan buraya ar› girmedi¤i sürece bu yöre
populasyonunun sahip oldu¤u genotipik yap›y› koruyaca¤›
muhakkakt›r.
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