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Özet: Araflt›rmada Kafkas ve Anadolu balar›s› (Apis mellifera L.) ›rklar› ile karfl›l›kl› melezlerinin baz› fizyolojik özellikleri incelenmifltir.
Kafkas (K), Kafkas x Anadolu (K x A), Anadolu x Kafkas (A x K) ve Anadolu (A) gruplar›ndaki kolonilerin k›fllatma dönemindeki
ortalama g›da tüketimi s›ras›yla 9.09±0.68, 6.62±0.72, 7.93±0.57 ve 7.29±0.97 kg/koloni ve ortalama populasyon azalmas› ise
ayn› s›rayla % 43.45±3.40, % 43.53±3.71, % 40.71±3.89 ve % 31.11±5.09 olarak belirlenmifltir.
Genotip gruplar›n›n ortalama ar›l› çerçeve say›lar› s›ras›yla 10.88±0.06, 11.36±0.05, 12.13±0.05 ve 12.38±0.06 adet/koloni ve
ortalama yavru alanlar› ise ayn› s›rayla 3870.79±75.24, 4569.85±63.66, 4322.90±63.66 ve 4091.88±75.24 cm2/koloni
olmufltur.
Genotiplerin nektar ak›m› dönemindeki ortalama a¤›rl›k art›fllar› s›ras›yla 18.36±2.27, 16.69±1.36, 21.39±2.73 ve 22.27±2.26
kg/koloni; bir dakikada uçufla ç›kan ortalama ar› say›lar› s›ras›yla 88.71±11.18, 92.86±9.25, 98.00±14.62 ve 104.14±16.92
adet/koloni ve ortalama bal verimleri s›ras›yla 7.95±2.19, 8.43±1.50, 11.79±1.71 ve 11.17±1.45 kg/koloni olarak belirlenmifltir.
Anahtar Sözcükler: Balar›s› (Apis mellifera L.) genotipleri, fizyolojik özellikler.

Some Physiological Characteristics of Caucasian and Anatolian Honeybee (Apis mellifera L.)
Races and Their Crossbreeds
Abstract: The behavioral characteristics of Caucasian and Anatolian honeybee (Apis mellifera L.) races and their reciprocal
crossbreeds were examined in this study. The average levels of food consumption in the Caucasian (K), Caucasian x Anatolian (K x
A), Anatolian x Caucasian (A x K) and Anatolian (A) genotype groups were determined to be 9.09±0.68, 6.62±0.72, 7.93±0.57
and 7.29±0.97 kg/colony respectively. In addition, the average population decline in the groups mentioned above were 43.45±3.40,
43.53±3.71, 40.71±3.89 and 31.11±5.09%, respectively.
The average number of frames covered with bees in genotype groups were 10.88±0.06, 11.36±0.05, 12.13±0.05 and
12.38±0.06 per colony, and the average brood area were found to be 3870.79±75.24, 4569.85±63.66, 4322.90±63.66 and
4091.88±75.24 cm2/colony, respectively.
The average weight gains of the colonies in genotypes during nectar flow were found to be 18.36±2.27, 16.69±1.36, 21.39±2.73
and 22.27±2.26 kg/colony. Also, the average numbers of flying bees per minute per colony were 88.71±11.18, 92.86±9.25,
98.00±14.62 and 104.14±16.92, and the average honey yields were determined to be 7.95±2.19, 8.43±1.50, 11.79±1.71 and
11.17±1.45 kg/colony, respectively.
Key Words: Honeybee (Apis mellifera L.) genotypes, physiological characteristics.

Girifl
Balar›lar› (Apis mellifera L.) yeryüzünde çok de¤iflik
ekolojik koflullara uyum göstermifl olup; morfolojik,
fizyolojik ve davran›fl özellikleri bak›m›ndan genifl bir
varyasyon göstererek birbirinden farkl› ›rklar ve her ›rk
içerisinde de¤iflik ekotipler ortaya ç›km›flt›r. Bu ›rk ve

ekotiplerin belirginleflmesinde çevrenin önemli etkisi söz
konusudur. Nitekim, balar›lar› do¤al yay›lma alanlar›nda
verim potansiyelleri ile morfolojik ve davran›fl özellikleri
bak›m›ndan daha homojen olmalar›na ra¤men, de¤iflik
çevre koflullar›nda farkl› özellikler göstermektedirler (1).

* Bu araflt›rma TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen VHAG-1331 nolu projenin bir bölümüdür.
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Bir genotipin yaflama gücü, içinde bulundu¤u ekolojik
koflullara uyum yetene¤i olup, üzerinde önemle durulmas›
gereken bir karakterdir. Erzurum koflullar›nda Kafkas,
Anadolu ve Erzurum ar›lar› ile yap›lan bir çal›flmada,
genotiplerin yaflama gücünün tespitinde çeflitli nedenlerle
deneme d›fl› kalan koloni say›lar› kullan›lm›fl ve ad› geçen
genotipler için yaflama gücü s›ras›yla % 78.12, % 84.21
ve % 96.67 olarak tespit edilmifltir (2).
Erzurum yöresinde yap›lan bir çal›flmada farkl›
genotip gruplar›ndaki kolonilerin k›fllama yetenekleri
populasyon kayb› ve k›fllatma süresince g›da tüketimleri
dikkate al›narak incelenmifl ve Kafkas, Anadolu ve
Erzurum gruplar›nda s›ras›yla % 81.82, % 90.00 ve %
100 koloni k›fllama yetene¤i ve ayn› s›rayla 4.11±0.25
kg/koloni, 4.26±0.28 kg/koloni ve 5.28±0.22 kg/koloni
g›da tüketim de¤erleri elde edilmifltir (2,3). Baflka bir
araflt›rmada ise, Anadolu, Kafkas, Mu¤la, Gökçeada,
Trakya ve Alata gruplar›n›n k›fllama yetenekleri s›ras›yla
% 75.59±3.89, % 69.33±7.25, % 64.25±2.90, %
72.90±3.66, % 41.47±6.87 ve % 62.63±3.51 olarak
belirlenmifltir (4).
Balar›s› kolonilerinde ergin ar› gelifliminin belirlenmesi
için farkl› araflt›r›c›larca de¤iflik metotlar kullan›lm›flt›r. Bir
k›s›m araflt›r›c›lar üretim dönemi boyunca her ay›n
bafl›nda ar›l› çerçeve say›lar›n› belirleyip elde etti¤i
de¤erleri ergin ar› gelifliminin ölçüsü olarak kullan›rlarken
(5-7); bir araflt›r›c› 21 gün aral›klarla belirledi¤i bütün
kolonilerdeki ar› ile kapl› çerçeve say›lar›n› ergin ar›
geliflimi olarak de¤erlendirmifltir (8).
Kafkas, Anadolu ve Erzurum ar› gruplar›nda koloni
bafl›na ortalama ar›l› çerçeve say›lar› s›ras›yla 15.62±1.04
adet, 17.08±1.24 adet ve 18.49±1.25 adet olarak
belirlenmifltir (7).
Baz› balar›s› genotiplerinden elde edilen ortalama ar›l›
çerçeve say›lar› K›rflehir ekotipi için 7.647±0.273,
Beypazar› ekotipi için 6.993±0.184, Kafkas için
7.902±0.239, Beypazar› X Kafkas melezi için
8.769±0.251 ve Kafkas X Beypazar› melezi için
8.232±0.273 adet olarak belirlenmifl ve grup
ortalamalar› aras› fark›n önemli (P< 0.01) oldu¤u tespit
edilmifltir (9).
Kolonilerin kuluçka üretim alanlar›n›n ölçülmesinde
farkl› yöntemler kullan›lmaktad›r. Nitekim, bir çal›flmada
kolonilerdeki aç›k ve kapal› yavrulu alan 21 gün aral›klarla
planimetre kullan›larak cm2 cinsinden ifade edilirken (10);
baflka çal›flmalarda kolonilerin yavru alanlar›n›n
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belirlenmesinde PUCHTA yöntemi kullan›lm›fl ve yavru
alanlar›na elips formülü uygulanm›flt›r (4,7,9).
Kafkas, Orta Anadolu ve Erzurum balar›lar› ile yap›lan
bir çal›flmada (2), koloni bafl›na ortalama yavru alan›
s›ras›yla 3055.63±280.31, 3584.28±271.91 ve
2
3897.03±303.24 cm olarak ölçülmüfl ve kuluçka alan›
büyüklüklerinin sezonun bafl›ndan itibaren düzenli bir
art›fl göstererek 1010 cm2/koloni ile 8290 cm2/koloni
aras›nda de¤iflti¤i belirtilmifltir.
Baz› balar›s› ›rklar› ile melezlerinin çeflitli özelliklerinin
incelendi¤i bir araflt›rmada (9); ortalama kuluçka alan›
de¤erleri K›rflehir grubunda 3089±205, Beypazar›
grubunda 2761±159, Kafkas grubunda 3302±191,
Beypazar› X Kafkas grubunda 3433±172 ve Kafkas X
Beypazar› grubunda 3314±234 cm2 olarak tespit
edilmifltir.
Kolonilerin ilkbaharda sahip olduklar› yavru miktar› ile
bal verimi aras›ndaki iliflkilerin incelendi¤i bir çal›flmada
kolonilerin ilkbaharda sahip olduklar› yavru alan› ile bal
verimi aras›nda 1978 y›l› için r=0.85, 1979 y›l› için ise
r=0.83 düzeyinde bir iliflki hesaplanm›flt›r (11).
Ar›lar›n uçufl aktivitelerinin s›cakl›k, nem, ›fl›k
yo¤unlu¤u, ya¤mur, ve rüzgar h›z› gibi faktörlere ba¤l›
olarak de¤iflti¤i; bu faktörlerle kolonilerin uçufl aktivitesi
ve a¤›rl›k art›fllar› aras›nda çok önemli bir korelasyon
(r=+0.490, r=+0.837) bulundu¤u bildirilmifltir (12).
Kafkas, Anadolu ve Erzurum ar›lar› ile yap›lan bir
çal›flmada (7), uçufl etkinli¤inin belirlenmesinde her
genotipten flansa ba¤l› olarak seçilen eflit güçteki birer
kolonide ö¤leden önce ayn› saat’te olmak üzere birim
zamanda uçufla ç›kan ar› say›s›n›n saptanmas› yöntemi
kullan›lm›fl; bu de¤er yukar›da ad› geçen genotipler için
s›ras›yla ortalama 72.86±13.83, 69.71±5.30 ve
94.29±15.63 adet/koloni olarak tespit edilmifl ve uçufl
etkinli¤i bak›m›ndan gruplar aras›ndaki fark›n önemli
olmad›¤› bildirilmifltir.
Fethiye, TKV, Ege, Ankara ve Bitlis gruplar›nda
ortalama uçufl etkinli¤i s›ras›yla 58.35±14.69,
52.20±13.94,
45.40±7.22,
40.95±11.51
ve
37.73±9.02 adet/koloni olarak saptanm›fl; Fethiye grubu
ile denemeyi oluflturan di¤er gruplar aras›ndaki (P<0.01)
ve TKV grubu ile Ankara grubu aras›ndaki fark›n önemli
oldu¤u (P<0.05) belirtilmifltir (10). Benzer bir
araflt›rmada ise, Mu¤la, Trakya, Anadolu ve Kafkas
gruplar›n›n
uçufl
etkinli¤i
de¤erleri
s›ras›yla
1063.8±196.13, 956.8±126.83, 940.0±51.98 ve
870.2±116.55 adet/koloni olarak belirlenmifl ve gruplar
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aras›ndaki farkl›l›¤›n istatiksel aç›dan önemli olmad›¤›
tespit edilmifltir (13).

kontrolleri ile ilkbahar ilaçlama çal›flmalar› periyodik
olarak yap›lm›flt›r.

Kolonilerin kendi ihtiyaçlar› d›fl›nda ürettikleri bal
miktar› esas al›narak her bir koloniye ait bal veriminin
belirlenebilece¤i belirtilmektedir (4,7-10,13).

Gruplar›n yaflama gücünün göstergesi olarak k›fl›n
tamamen ölen ve çeflitli nedenlerle ana ar›s›n› kaybederek
deneme d›fl› kalan koloni say›lar› kullan›lm›flt›r (4,5,7,
10,13). K›fllama kabiliyeti ise, her koloninin 8 çerçeve
ar›yla k›fllatmaya al›nd›¤› bu gruplarda k›fl›n tamamen ölen
koloni say›lar›, bahara canl› ç›kabilenlerdeki populasyon
kayb› ve k›fllatma esnas›ndaki g›da tüketimleri dikkate
al›narak belirlenmifltir (7).

Orta Anadolu ve Kafkas ar›s› ile melezlerinin ortalama
bal verimleri, K›rflehir grubunda 9.56±3.43, Beypazar›
grubunda 5.37±2.41, Kafkas grubunda 10.04±2.80,
Beypazar› X Kafkas grubunda 15.73±2.56 ve Kafkas X
Beypazar› grubunda 8.89±2.64 kg/koloni olarak
bulunmufl ve genotipler aras›ndaki farklar›n önemsiz
ç›kt›¤› ifade edilmifltir (9).
Erzurum koflullar›nda çeflitli balar›s› genotiplerinin
performanslar›n›n incelendi¤i bir çal›flmada (7), Kafkas
grubunda 30.62±3.22, Anadolu grubunda 32.63±5.17,
Erzurum grubunda ise 35.41±5.36 kg/koloni bal verimi
de¤erleri elde edilmifl ve bal verimi bak›m›ndan genotipler
aras›ndaki fark›n önemsiz oldu¤u bulunmufltur.
Bu çal›flmada Türkiye’nin Kuzeydo¤u Anadolu ve
k›smen Do¤u Anadolu Bölgesi'nde yetifltirilen Kafkas (K)
›rk› ile Orta Anadolu'da yetifltirilen ve birçok ekotipi
oldu¤u belirtilen Anadolu (A) ›rk› ar›lar›n saf ve karfl›l›kl›
melezlerinin Erzurum koflullar›ndaki yaflama gücü,
k›fllama yetene¤i, ergin ar› geliflimi, kuluçka alan› geliflimi,
nektar ak›m› dönemi a¤›rl›k kazanc›, uçufl etkinli¤i ve bal
verimi gibi fizyolojik özellikleri incelenerek yöreye uygun
genotipin belirlenmesi ve bölge ar›c›l›¤›n›n geliflmesine
katk›da bulunulmas› hedeflenmifltir.

Materyal ve Metot
Araflt›rmada Tokat yöresinden sat›n al›nan 40 adet
Anadolu (Apis mellifera anatoliaca) ve Ardahan yöresinden
temin edilen 20 adet Kafkas (Apis mellifera caucasica) ›rk›
koloni kullan›lm›flt›r. Deneme K, A, K x A ve A x K
genotiplerine ait 15’er koloni olmak üzere toplam 60
koloni ile yürütülmüfl ve koloniler 1998 y›l› yaz
döneminde Doolittle yöntemi ile kontrollü olarak
yetifltirilip yapay tohumlama uygulanan ayn› yafll› ana
ar›lar ile oluflturulmufltur.
Bu çal›flmada 4 ayr› genotipten çeflitli faktörler
bak›m›ndan güçleri eflitlenmifl toplam 60 adet koloni ile
1998 y›l›nda k›fllatmaya girilmifl ve 1999 y›l› üretim
döneminde K grubunda 11, K x A grubunda 13, A x K
grubunda 13 ve A grubunda 11 adet olmak üzere toplam
48 adet koloni ile çal›fl›lm›flt›r. Kolonilerin genel bak›m

Araflt›rmada, 30 gün aral›klarla yap›lan kontrollerde
ergin ar› gelifliminin tespiti amac›yla 1999 y›l› May›s,
Haziran, Temmuz ve A¤ustos aylar›ndaki ar›l› çerçeve
say›lar› ve kuluçka alan›n›n tespiti amac›yla ise ayn› y›l›n
Haziran, Temmuz ve A¤ustos aylar›ndaki kapal› yavru
alan› miktarlar› kullan›lm›flt›r (7,9).
Kolonilerin uçufl etkinliklerini belirlemek amac›yla her
gruptan tesadüfi olarak seçilen denk güçteki birer
kolonide her seferinde ayn› kolonide ve ö¤leden önce
olmak üzere 60 saniye içerisinde uçufla ç›kan ar› say›lar›
kullan›lm›flt›r (7,10).
Kolonilerin kendi k›fll›k ihtiyac› d›fl›nda üretmifl
olduklar› süzme bal miktar› koloni bafl›na bal verimi
olarak de¤erlendirilmifltir (4,10,14).
Genotiplerin g›da tüketimi de¤erleri do¤rudan varyans
analizi ile test edilirken, populasyon azalmas› oranlar›na
varyans analizi öncesinde Arc. Sin √x transformasyonu
uygulanm›flt›r (7). Farkl› gruplar›n yaflama gücüne iliflkin
veriler, araflt›rma süresince deneme d›fl› kalan kolonilerin
bütün dönemlerde 5’ten az olmas› nedeniyle non
parametrik bir test olan Kolmogorov-Simirnov Bir Örnek
Testi ile analiz edilmifltir (15).
Gruplar›n ar›l› çerçeve say›lar›, yavru alan›, uçufl
etkinli¤i, nektar ak›m› dönemi a¤›rl›k kazanc› ve bal
verimi ile ilgili veriler tekrarlanan ölçümler varyans analizi
tekni¤i ile test edilmifltir. (4,5,7,10,13,16).

Bulgular
Yaflama Gücü
De¤iflik nedenlerle deneme d›fl› kalan koloni say›lar› ve
oranlar› ile bunlara iliflkin olarak hesaplanan yaflama gücü
de¤erleri Tablo 1’de özetlenmifltir. K›fllatma ve üretim
dönemlerinde deneme d›fl› kalan koloni say›s› bak›m›ndan
gruplar aras›ndaki fark önemsiz bulunmufltur.
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GRUPLAR

Denemeye Al›nan
Koloni
(ad)

K
K›fllatma Dönemi
Üretim Dönemi
KxA
K›fllatma Dönemi
Üretim Dönemi
AxK
K›fllatma Dönemi
Üretim Dönemi
A
K›fllatma Dönemi
Üretim Dönemi
*:

Deneme D›fl› Kalan
Koloni*
(ad)
(%)

Yaflama Gücü

Tablo 1.

(%)

15
11

4
0

26.66
0

73.33
100.00

15
13

2
0

13.33
0

86.66
100.00

15
14

1
1

6.66
7.14

93.33
92.86

15
14

1
3

6.66
21.42

93.33
80.58

Genotip gruplar›nda deneme d›fl›
kalan koloni say›lar› ile yaflama
gücü de¤erleri

Koloniler, ya k›fllatma döneminde tamamen öldü¤ünden ya da, üretim döneminde çeflitli
nedenlerle ana ar› kaybetti¤inden deneme d›fl› kalm›fllard›r.

Deneme kolonileri 8’er çerçeve ar›yla k›fllatmaya
al›nm›fl ve k›fllatma bak›m›ndan en iyi sonucu so¤uk iklim
ar›s› olarak bilinen Anadolu ar›s›n›n saf ve melezleri
verirken, yine bir so¤uk iklim ar›s› olmas›na ra¤men
Kafkas ar›s›n›n saflar› k›fllatma döneminde di¤er gruplara
göre oldukça fazla kay›p vermifltir. Üretim döneminde ise
K ve K x A gruplar›nda koloni kayb› olmazken; A x K
grubunda 1 koloni ve A grubunda 3 adet koloni deneme
d›fl› kalm›flt›r.
K›fllama Yetene¤i
K›fllatma döneminde en fazla g›da tüketimi 9.09±0.68
kg ile K grubunda olurken; en az g›da tüketimi
6.62±0.72 kg ile K x A grubunda gerçekleflmifl ve g›da
tüketimi aç›s›ndan genotipler aras›ndaki fark önemsiz
ç›km›flt›r. Di¤er taraftan populasyon azalmas› bak›m›ndan

Gruplar

n

- x ±Sx

K, K x A ve A x K gruplar› aras›ndaki ve A x K ile A
gruplar› aras›ndaki fark önemsiz; fakat A grubunun di¤er
gruplardan fark› önemli ölçüde (P<0.01) daha düflük
bulunmufltur (Tablo 2).
Ergin Ar› Geliflimi
Koloniler üretim sezonu boyunca ar› varl›klar›n›
düzenli bir biçimde art›rarak en yüksek seviyeye a¤ustos
ay›nda ulaflm›fllard›r (Tablo 3). Yap›lan LSD çoklu
karfl›laflt›rma testine göre, may›s ve haziran aylar›na ait
ortalamalar›n birbirinden fark› önemsiz ç›karken, bu iki
dönem ortalamas› ile di¤er dönemlere ait ortalamalar›n
birbirinden fark› önemli (P<0.01) bulunmufltur.
Kuluçka Alan› Geliflimi
Kuluçka üretim etkinli¤i bak›m›ndan ilk s›ray› K x A
grubu ikinci s›ray› A x K grubu, üçüncü s›ray› A grubu ve

Max.

Min.

C.V

G›da Tüketimi (kg/koloni)
Kafkas
Kafkas x Anadolu
Anadolu x Kafkas
Anadolu

11
13
14
14

9.09±0.68
6.62±0.72
7.93±0.57
7.29±0.97

15
10
13
14

7
3
4
2

24.81
39.28
26.88
50.04

Genel

52

7.67±0.39

15

2

36.83

Populasyon Azalmas› (%)
Kafkas
Kafkas x Anadolu
Anadolu x Kafkas
Anadolu

11
13
14
14

43.45±3.40A
43.53±3.71A
40.71±3.89AB
31.11±5.09B

60.00
60.00
60.00
60.00

20.70
20.70
0.0
0.0

25.98
30.69
35.76
61.17

Genel

52

39.41±2.15

60.00

0.0

39.35

A, B: Farkl› harfi tafl›yan ortalamalar birbirinden farkl›d›r (P<0.01), LSD.
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Tablo 2.

Gruplar›n k›fllatma dönemindeki
ortalama g›da tüketimleri ve
populasyon azalmas› de¤erleri.

A. DODOLO⁄LU, F. GENÇ

Faktörler

n

- x ±Sx

Max.

Min.

C.V

Gruplar (G)
Kafkas (1)
Kafkas x Anadolu (2)
Anadolu x Kafkas (3)
Anadolu (4)

44
52
52
44

10.88±0.06
11.36±0.05
12.13±0.05
12.38±0.06

25.0
25.0
24.0
26.0

6.0
6.0
6.0
6.0

4.02
3.54
3.32
3.52

Dönemler (D)
May›s (1)
Haziran(2)
Temmuz(3)
A¤ustos(4)

48
48
48
48

6.84±0.06C
8.00±0.06C
14.37±0.06B
17.54±0.06A

8.0
10.0
20.0
26.0

6.0
6.0
7.0
10.0

6.13
5.24
2.92
2.39

Genel

192

11.69±0.01

26.0

6.0

1.79

Tablo 3.

Gruplar›n ortalama ar›l› çerçeve
say›lar› (ad/koloni).

A,B,C: Farkl› harf tafl›yan ortalamalar aras›ndaki fark önemlidir (P<0.01), LSD.

son s›ray› K grubunun ald›¤› ve gruplar›n kuluçka üretim
etkinliklerinin Erzurum yöresi için ana nektar ak›m›
dönemi olan temmuz ay›nda en üst düzeye ç›kt›¤›
gözlenmifltir.
Kuluçka alan› geliflimi itibariyle, gruplar›n birbirinden
fark› ile gruplar x dönem interaksiyonu önemsiz; fakat
ayn› özellik üzerine dönemlerin etkisi önemli ç›km›flt›r
(P<0.01). Yap›lan çoklu karfl›laflt›rma testine göre
haziran, temmuz ve a¤ustos aylar›na ait ortalamalar›n
birbirinden fark› önemli (P<0.01) bulunmufltur (Tablo 4).
Nektar Ak›m› Dönemi A¤›rl›k Kazanc›, Uçufl Etkinli¤i
ve Bal Verimi
Nektar ak›m› döneminde koloni bafl›na ortalama
a¤›rl›k kazanc› bak›m›ndan A genotipi birinci olurken bunu
s›ras›yla A x K, K ve K x A genotipleri izlemifl; en yüksek
ucufl etkinli¤i A grubunda elde edilirken A x K grubu
ikinci, K x A grubu üçüncü ve K grubu dördüncü
olmufltur. Bal verimi bak›m›ndan ise A x K grubu ilk s›rada
yer al›rken A grubu ikinci, K x A grubu üçüncü ve K grubu
Faktörler
Gruplar (G)
Kafkas (1)
Kafkas x Anadolu (2)
Anadolu x Kafkas (3)
Anadolu (4)

n

- x ±Sx

sonuncu olmufltur. Ancak her üç özellik içinde gruplar
aras›ndaki fark önemsiz bulunmufltur. (Tablo 5).
Tart›flma
Yaflama Gücü
Kafkas, Orta Anadolu ve Erzurum balar›s› gruplar› ile
yap›lan bir çal›flmada, bu genotipler için belirlenen yaflama
gücü de¤erleri s›ras› ile % 78.12, % 84.21 ve % 96.67
olarak bildirilmifltir (2). Bu araflt›rmada k›fllatma ve
üretim dönemlerinde K grubu için % 73.33 ve % 100.00
ve A grubu için % 93.33 ve % 80.58 olarak bulunan
yaflama gücü de¤erlerinin ayn› genotipler için verilen
literatür bildirifli ile uygunluk içerisinde oldu¤u
görülmektedir. Ayr›ca araflt›rma koflullar›nda melez
genotipler (K x A ve A x K) saf olanlardan (K ve A) daha
yüksek bir yaflama gücü göstermifllerdir.
Anadolu, Kafkas, Mu¤la, Gökçeada, Trakya ve Alata
ar› gruplar› için yaflama gücü de¤erleri s›ras›yla % 100, %

Max.

Min.

C.V

33
39
39
33

3870.79±75.24
4569.85±63.66
4322.90±63.66
4091.88±75.24

11059.43
9209.52
8761.85
8054.98

596.09
742.96
479.07
552.11

6.44
5.02
5.31
6.09

Haziran (1)
Temmuz (2)
A¤ustos (3)

48
48
48

1999.27±29.97C
6383.36±29.97A
4258.94±29.97B

4278.82
11059.43
7844.53

479.07
3344.74
730.35

10.38
3.25
4.87

Genel

144

4233.23±190.83

11059.43

479.07

54.09

Tablo 4.

Gruplar›n ortalama kuluçka alanlar›
(cm2/koloni).

Dönemler (D)

A,B,C: Farkl› harf tafl›yan ortalamalar aras›ndaki fark önemlidir (P<0.01), LSD.
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Faktörler

n

- x ±Sx

Min.

C.V

Nektar ak›m› dönemi ortalama a¤›rl›k kazanc› de¤erleri (kg/koloni).
Kafkas
11
18.36±2.27
5
Kafkas x Anadolu
13
16.69±1.36
11
Anadolu x Kafkas
13
21.39±2.73
9
Anadolu
11
22.27±2.26
14

27
26
39
38

41.05
29.28
45.95
33.72

Genel

5

39

38.37

Ortalama uçufla ç›kan ar› say›lar› (adet/koloni).
Kafkas
7
88.71±11.18
Kafkas x Anadolu
7
92.86±9.25
Anadolu x Kafkas
7
98.00±14.62
Anadolu
7
104.14±16.92

39
54
58
62

137
121
170
171

33.35
26.36
39.47
42.99

Genel

95.93±6.38

39

171

35.20

Ortalama süzme bal verimleri (kg/koloni)
Kafkas
11
7.95±2.19
Kafkas x Anadolu
13
8.43±1.50
Anadolu x Kafkas
13
11.79±1.71
Anadolu
11
11.17±1.45

0.0
0.0
0.0
3.0

22.25
16.40
22.55
17.50

91.46
64.03
52.31
42.94

Genel

0.0

22.55

60.99

48

28

48

19.63±1.12

9.86±0.87

Max.

80, % 100, % 100, % 80 ve % 100 olarak tespit
edilmifltir (4). K grubu için elde edilen yaflama gücü de¤eri
k›fllatma döneminde literatür bildiriflinden düflük iken (%
73.33); üretim döneminde daha yüksek (% 100.00)
ç›km›flt›r. A grubu için bulunan k›fllatma ve üretim
dönemlerine ait yaflama gücü de¤erleri (% 93.33 ve %
80.58) ayn› ›rk için verilen literatür de¤erinden daha
düflük ç›km›flt›r.
GAP Bölgesi’nde ‹talyan, Karniol, Kafkas, Ege, Trakya
ve Güneydo¤u Bölgesi’nin yerli ar›lar›nda ortalama
yaflama gücü de¤erleri s›ras›yla % 91.53, % 92.30, %
70, % 90.76, % 80.76 ve % 93.07 olarak
belirlemifllerdir (5). Bu çal›flmada K grubu için k›fllatma ve
üretim dönemlerinde elde edilen yaflama gücü de¤erleri
(% 73.33 ve % 100.00) literatürde Kafkas grubu için
bildirilen yaflama gücü de¤erinden daha yüksek
bulunmufltur.
K›fllama Yetene¤i
K ve A genotiplerinin k›fllatma döneminde koloni
bafl›na ortalama g›da tüketimleri (9.09±0.68 ve
7.29±0.97 kg/koloni) ayn› genotipler için bildirilen
4.11±0.25 ve 4.26±0.28 kg/koloni de¤erlerinden (7)
daha yüksek olmufltur. Literatür bildirifliyle olan
uyumsuzlu¤un
k›fllatma
dönemindeki
iklim
farkl›l›klar›ndan kaynakland›¤› san›lmaktad›r.
Bu araflt›rmada K ve A genotipleri için elde edilen
populasyon kayb› de¤erleri (% 43.45±3.40 ve %
720

Tablo 5.

Gruplar›n nektar ak›m› dönemi
a¤›rl›k kazanc›, uçufl etkinli¤i ve bal
verimi de¤erleri

31.11±5.09) ayn› genotipler için k›fllatma yetene¤i olarak
bildirilen (% 69.33±7.25 ve % 75.59±3.89) de¤erlerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda (4) oldukça düflük; fakat baflka bir
çal›flmada (2) Anadolu genotipi için bulunan populasyon
kayb› de¤eri ile (% 32.63±2.91) uyumludur.
Ergin Ar› Geliflimi
Genotip gruplar›n›n en yüksek ergin ar› varl›¤›na
a¤ustos ay›nda ulaflt›klar› gözlenirken; Kafkas ve Anadolu
gruplar› için Do¤aro¤lu ve ark., (13) en yüksek ar›
varl›¤›n› temmuz ay› sonlar›na do¤ru ve 20.3±5.71 ve
23.7±3.15 adet/koloni olarak bildirmifl; Güler (4)
12.50±2.77 ve 10.58±1.89 adet/koloni olarak
bulmufltur. Gençer (9) ise, Kafkas ve Orta Anadolu
ar›lar›n›n de¤iflik düzeylerdeki melezlerinin Temmuz ve
A¤ustos aylar›nda en yüksek ar›l› çerçeve say›lar›na
ulaflt›klar›n› belirtmifltir.
Araflt›rmada, çal›fl›lan genotipler için elde edilen ar›l›
çerçeve say›lar› bir çal›flmada (9) K›rflehir ekotipi için
7.647±0.273, Beypazar› ekotipi için 6.993±0.184,
Kafkas için 7.902±0.239, Beypazar› X Kafkas melezi için
8.769±0.251 ve Kafkas X Beypazar› melezi için
8.232±0.273 adet olarak bildirilen farkl› dönemlerdeki
ortalama de¤erlerden daha yüksek; fakat Kafkas, Mu¤la,
Anadolu ve Trakya ar›s› için s›ras›yla ortalama 10.83 adet,
12.87 adet, 9.65 adet ve 8.85 adet olarak ifade edilen
de¤erlerle uyumludur (13).

A. DODOLO⁄LU, F. GENÇ

Di¤er taraftan baz› araflt›r›c›lar (2) Kafkas, Anadolu ve
Erzurum genotiplerinde May›s, Haziran, Temmuz ve
A¤ustos aylar›nda koloni bafl›na daha yüksek ar›l› çerçeve
say›s› de¤erleri (s›ras›yla 9.66±0.39, 14.39±0.79,
20.05±1.07 ve 24.16±1.24) elde etmifllerdir.
Farkl› genotiplere ait kolonilerin ergin ar› geliflimini
ifade eden ar›l› çerçeve say›lar› incelendi¤inde araflt›rma
koflullar›nda A grubu kolonilerin K grubu kolonilerden
daha büyük ergin ar› populasyonu oluflturduklar› ve bu
gruplar aras›ndaki fark›n sezon boyunca devam etti¤i
görülmektedir.
Kuluçka Alan› Geliflimi
Bu çal›flmada, K, K x A, A x K ve A gruplar› için en
yüksek kuluçka üretim de¤erleri temmuz ay› bafl›nda
gerçekleflirken; bir araflt›rmada Kafkas ve Anadolu
genotipleri için en yüksek kuluçka aktivitesi haziran ay›
ortalar›nda
ve
s›ras›yla
3923.7±942.63
ve
2
3402.6±1014 cm olarak (13); di¤er bir çal›flmada (2)
ise, yine ayn› genotipler için en yüksek kuluçka üretim
aktivitesi A¤ustos ay› bafl›nda ve s›ras›yla
4850.25±529.06 ve 4883.50±396.35 cm2 olarak
bulunmufltur.
Kafkas ve Orta Anadolu balar›s› gruplar› ile yap›lan bir
melezleme çal›flmas›nda (9), en yüksek kuluçka üretim
etkinli¤i May›s ay› ortalar›nda K›rflehir x K›rflehir
grubunda 4438±334, Beypazar› x Beypazar› grubunda
4231±299, Kafkas grubunda 5097±322, Beypazar› x
Kafkas grubunda 5187±291 ve Kafkas x Beypazar›
grubunda 5288±353 cm2 olarak bulunmufltur.
Kolonilerin yavru üretim aktivitelerinin ilkbahar aylar›nda
nektar gelifli ile h›zland›¤› ve ana nektar ak›m› döneminde
en üst noktaya ulaflt›¤› belirtilmektedir. (17).
Kuluçka üretim etkinli¤i ile ergin ar› geliflimi aras›nda
do¤rusal bir iliflkinin bulundu¤u ve kuluçka aktivitesindeki
art›fl›n ergin ar› say›s›n›n artmas›na neden oldu¤u
görülmektedir. Yap›lan istatiksel de¤erlendirmede koloni
populasyonu ile kuluçka üretim etkinli¤i aras›nda
r=+0.60 düzeyinde pozitif ve önemli bir iliflkinin oldu¤u
bulunmufltur (P<0.05).
Koloni populasyonu ile kuluçka üretim etkinli¤i
aras›ndaki iliflki birçok araflt›r›c› taraf›ndan incelenmifl ve
bir çal›flmada (10) bu iki karakter aras›ndaki iliflkinin
derecesi r=+0.992 olarak bildirilirken; baflka bir araflt›r›c›
r=+0.546 de¤erini bulmufl (4); di¤er araflt›r›c›lar (2) ise,
ayn› iliflkinin derecesinin r=+0.39 oldu¤unu ifade
etmifllerdir.

Nektar Ak›m› Dönemi A¤›rl›k Kazanc›, Uçufl
Etkinli¤i ve Bal Verimi
Farkl› petek tiplerinin bal verimi üzerine etkilerinin
araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada (16), kabart›lm›fl petek, temel
petek ve k›lavuz peteklerin verildi¤i deneme gruplar›nda
nektar ak›m› dönemi ortalama a¤›rl›k kazanc› s›ras›yla
44.80±1.46, 31.46±1.86 ve 21.90±1.36 kg/koloni
olarak belirlenmifltir. Bu araflt›rmada nektar ak›m›
döneminde koloni bafl›na sa¤lanan a¤›rl›k art›fl› bütün
genotipler için literatür bildiriflinden daha düflük
bulunmufltur.
Kafkas ve Anadolu balar›s› gruplar› için nektar ak›m›
dönemi ortalama a¤›rl›k kazanc› s›ras›yla 36.00±3.83 ve
38.64±5.78 kg olarak belirlenmifl olup (7), bu çal›flmada
ayn› gruplar için tespit edilen nektar ak›m› dönemi a¤›rl›k
kazanc›n›n daha düflük ç›kt›¤› görülmektedir. Söz konusu
farkl›l›¤›n ya¤›fl, s›cakl›k ve nem gibi mevsimsel etkilerden
kaynakland›¤› tahmin edilmektedir. Nektar ak›m›
döneminde en fazla a¤›rl›k art›fl› sa¤layan grubun (A) ayn›
zamanda en fazla ergin ar› yetifltirme kabiliyetinde olan
grup oldu¤u görülmektedir.
Genel olarak uçufl etkinli¤inin mevsimsel faktörlere
ba¤l› olarak de¤iflti¤i, nektar ve polen kaynaklar›n›n
art›fl›na paralel olarak koloni populasyonunun ve uçufla
ç›kan ar› say›s›n›n artt›¤› gözlenmektedir. Nitekim çeflitli
balar›s› gruplar› ile yap›lan bir çal›flmada (10), gruplar›n
uçufl etkinliklerinin k›fl aylar›nda en düflük seviyede
oldu¤u; fakat mevsimin de¤iflimine paralel olarak artan
nektar ve polen kaynaklar› ile birlikte koloni
populasyonunun artt›¤› ve uçufl aktivitesinin en üst
seviyeye ç›kt›¤› belirlenmifltir. Kafkas ve Anadolu
genotipleri ile yap›lan baflka çal›flmalarda da bu
araflt›rmada elde edilen sonuçlara paralel bir sonuç al›nm›fl
ve sözkonusu genotiplerin uçufl etkinlikleri aras›ndaki
fark›n önemsiz oldu¤u bildirilmifltir (2,13).
Bu çal›flmada K, K x A, A x K ve A gruplar› için
belirlenen ortalama bal verimi de¤erleri, Trakya
koflullar›nda Kafkas ve Anadolu genotipleri için s›ras›yla
29.971±7.797 ve 24.857±8.545 kg (13); Çukruova
Bölgesi’nde Kafkas ar›s› için 17.6±5.3 kg (5); Akdeniz
Bölgesi’nde Kafkas ve Anadolu balar›lar› için s›ras›yla
26.56±5.51 ve 20.57±3.60 kg (4); Erzurum
koflullar›nda Kafkas ve Orta Anadolu genotipleri için
s›ras›yla 30.62±3.22 ve 32.63±5.17 kg (2) olarak
bildirilen de¤erlerden daha düflük iken; Kafkas ve Anadolu
balar›s›n›n de¤iflik düzeydeki melezleri ile yap›lan bir
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çal›flmada (9), A1 x A1 grubunda 9.56±3.43, A2 x A2
grubunda 5.37±2.41, K grubunda 10.04±2.80, A2 x K
grubunda 15.73±2.56 ve K x A2 grubunda ise
8.89±2.64 kg olarak bulunan de¤erlerle benzerlik
göstermektedir.
Elde edilen verilere uygulanan istatistik analizler
sonucunda ortalama bal verimi ile a¤›rl›k kazanc› aras›nda

pozitif ve önemli (P<0.05) bir iliflkinin (r=+0.677)
bulundu¤u belirlenmifl olup, bu de¤er Erzurum yöresinde
Kafkas, Orta Anadolu ve Erzurum balar›s› gruplar› ile
yap›lan bir çal›flmada (2), ayn› özellikler için hesaplanan
korelasyon katsay›s›ndan (r=+0.962) daha düflük
ç›km›flt›r.
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