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EDĐTÖRLERĐMĐZDEN 
From the Editors 

 

Değerli okuyucularımız, 

Geçen Kasım 2010 sayımızda bahsettiğimiz konu-
ların devamından bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 
arıcılık faaliyetlerinin giderek arttığını belirtmiş, 
toplantı ve arıcılık dergilerine değinmiştik. 2010 
yılında ülkemizde 5 adet uluslararası ve uluslarara-
sı katılımlı toplantının yapılabilmesi çok sevindirici-
dir. Fakat ciddi eksiklikleri irdelemekte yarar görül-
mektedir. Bu toplantıların IV. Marmara Arıcılık 
Kongresi hariç arıcılarımızın yeterli seviyede olma-
masının nedenleri düşünülmelidir. Merkez birliğinin 
düzenli bir Türkiye Arıcılık Kongresi için tarih ve yer 
konusunda bir an önce karar vermesinin sevindirici 
olacağı kanısındayım. 

Ayrıca ülkemizde geçen sayımızda Arıcılık Dergile-
ri’nin arttığından bahsetmiştik. Fakat kapasitenin 
üzerinde dergi çıkarılması para ve emek kaybı ola-
caktır. Her ildeki Arıcılık Birlikleri Arıcılık Dergisi 
çıkarmaya kalkarsa kısa zamanda bu işin yürüme-
yeceğini tecrübeli bir Arıcılık Dergisi editörü olarak 
belirtmekte yarar görüyorum.  

Öncelikle arıcılık konusunda aktif olarak çalışan ve 
yayın üreten araştırmacı sayısının ne kadar az 
olduğunun altını çizmek gerekir. Bu durumda bu 
dergiler nerelerden beslenecek? Kimler yazıları 
yazacak ve bu yazılar iyi bir filtreden geçerek arıcı-
larımıza doğru bir şekilde ulaşabilecek mi? Bu gün 
bilgilerimiz dahilinde arıcılık dergilerimiz 2001 yılın-
da Uludağ Arıcılık Derneğinin çıkardığı Uludağ 
Arıcılık Dergisi, TKV daha sonra H.Ü’nin çıkardığı 
Mellifera, Arıcı Dünyası, (Aydın) Oraybir (Ordu), 
Arıcının Sesi (Muğla), Ordu Arıcılık Araştırma Ensti-
tüsü’nün çıkardığı Arıcılık Araştırma Dergisi, Petek 
(Samsun) ve en son da Merbal (Mersin) arıcılık 
dergisinin bu yıl çıkması beklenmektedir. 

Đlk çıkan Uludağ Arıcılık Dergisi ve Mellifera bir 
birini tamamlar niteliktedir. Çünkü Uludağ Arıcılık 
Dergisi haberler, arıcı ve arı bilimi ile hem arıcı hem 
de akademisyenlere hitap eden daha çok kısa pra-

tiğe ve arıcılıkta sorun çözmeye yönelik makaleleri 
tercih eden ve esas dili Türkçe olan bir dergidir. 
Mellifera ise akademik dili Đngilizce olan daha çok 
akademisyenlere hitap eden bir dergidir. Bu ikisi 
ülkemizin yayın ihtiyacını karşılamaktadır. Arıcılık 
birlikleri her zaman Uludağ Arıcılık Dergisinde bir 
köşe alabilir ve yayınlarını burada yapabilir. Bunun 
yanında Merkez Birliği tüm birlik üyeleri için bir der-
gi çıkarabilir ve toplam üç dergi olabilir ki bu bile 
fazla olacaktır. Bu durumda doğru olan 2001 yılın-
dan beri çıkmakta olan bu iki dergiyi beslemektir. 
Daha önce birçok konuda yine bu dergi aracılığı ile 
fikirlerimizi ve görüşlerimizi beyan ettik. Fakat bazı 
konularda olaylar yaşanmadan olmuyor. Bu tecrü-
beleri yaşayarak gerekli dersleri alabilirsek başkala-
rının yaşadığı benzer tecrübelerden ders çıkarabi-
lirsek yine yeni bir şeyler öğrenmiş oluruz. 

Biz sadece tecrübelerimizi paylaşarak, öneri ve 
tavsiyelerde bulunarak tüm iyi niyetimizle ülkemiz 
arıcılığına hizmet etmeyi amaçladık. Ülkemiz arıcı-
lığını yönlendirmek konusunda iddialı değiliz. 

Ülkemiz koloni sayısı ve bal üretiminde 2008 yılında 
2.sıraya çıkmıştır (ABJ). Artık kovan başına bal ve 
diğer arı ürünleri artırmayı amaçlamak yerine bal ve 
diğer arı ürünleri üretiminde kaliteye odaklanmamız 
gerekiyor. Bunun için adım adım ekolojik-organik-
biyolojik arıcılığa doğru ilerleme sağlamak zorunda 
olduğumuzu düşünmeliyiz ve planlarımızı ona göre 
yapmalıyız diye düşünüyorum. 

Bu sayımızda Çanakkale’de yapılan IV. Marmara 
Arıcılık Kongresi, U.Ü. Arıcılık Geliştirme-Uygulama 
ve Araştırma Merkezinden (AGAM) arkadaşlarımı-
zın Đsrail’deki arıcılık izlenimlerini, Konaklama ve 
arılık yeri, Kahkaha çiçeği konularını okuyabilirsiniz. 
Bunun yanında Ürdün ve Đran’dan bilimsel makale-
leri görebilirsiniz. 

2011 yılının ülkemiz arıcılığına hayırlısı olması dile-
ğiyle. 

Editör: Doç.Dr. Đbrahim ÇAKMAK 
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IV. MARMARA ARICILIK KONGRES Đ (ULUSLARARASI KATILIMLI)           
2–4 ARALIK 2010 ÇANAKKALE 

4th Marmara Beekeeping Congress (With International Pa rticipation) 

Ülkemizde 2010 yılında Arıcılık konusunda 5 adet 
Uluslararası kongre yapılmıştır. Bu bizlere arıcılıkta 
geldiğimiz noktayı çok daha iyi göstermektedir. 
Marmara Arıcılık Kongreleri bölgesel nitelikte olma-
sına karşın yaptığı etki ve diğer kongrelerin periyo-
dik hale gelmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Ülke 
genelinde katılımla kendini ispatlamıştır. 

 

Resim: Ebru BORUM 

Đlki 1986’da Bursa’da ikincisi 2003’de Yalova’da 
üçüncüsü 2007’de Bursa Uludağ Üniversitesinde 
yapılan ve ULUDAĞ ARICILIK DERNEĞĐ ile ULU-
DAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ ARICILIK GELĐŞTĐRME UY-
GULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZĐ (AGAM) tara-
fından 2003 yılından bu yana geleneksel hale getiri-
len bu kongrenin bu yıl 4.sü 2-4 Aralık tarihleri ara-
sında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ve Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği or-
taklığı ile Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde yapılmıştır. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Kongreye ülkemizin birçok ilinden bilim insanları 
katılmıştır. Kongrede 53’ü sözlü 8’i poster olmak 
üzere toplam 61 bildiri sunulmuş ’’Türkiye’de Arıcı-
lık’’ isimli bir panel düzenlenmiş, Gezginci Arıcılık 
ve Türkiye’de Arıcı Birliklerinin tartışıldığı ve Arıcıla-
rın da görüş ve önerilerinin alındığı bir toplantı ger-
çekleştirilmiştir. Bu bildirilerin 9’u kongrenin ev sa-
hibi olan Araştırma Merkezimize aittir. Bu rakamla-
rın yüksekliği kongremize ilgi ve katılımın yüksekli-
ğinin güzel bir göstergesidir. Bu da bizleri çok 
memnun etmiş ve Türkiye arıcılığının geleceğine 
umutla bakmamızı sağlamıştır. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Bu kongreye Ülkemizin farklı yörelerinden Arıcı 
Birlikleri Başkanları, TÜRKĐYE ARI YETĐŞTĐRĐCĐ-
LERĐ MERKEZ BĐRLĐĞĐ (TAB) Yönetim Kurulu ile 
kayıtlı 700 katılımcı iştirak etmiştir. Bu, ülkemizin 
arıcılık geleceğinin ne kadar parlak ve yetiştiricile-
rimizin ne kadar bilinçli olduğunu göstermektedir. 
Aynı zamanda firmalar tarafından içinde Merkez ve 
Derneğim iz’inde olduğu biri Sırbistan’dan olmak 
üzere 19 stant açılmıştır. Kongreye Đsrail’den 3, 
Bulgaristan’dan 6, Ürdün’den 1 ve Yunanistan’dan 
1 olmak üzere 11 bilim insanı toplam 12 bildiri ile 
katılmışlardır. 

Açılış programında Uludağ Arıcılık Derneği Başkanı 
Refik BERĐ, Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Cahit ĐLERĐ, Ordu Arıcılık Enstitüsü Müdürü 
Feyzullah KONAK, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanı Bahri YILMAZ, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali AKDEMĐR ve 
Çanakkale Vali vekili Hüseyin KULÖZÜ birer ko-
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nuşma yapmışlardır. Daha sonra Türkiye’de Arıcı-
lıkla ilgili AGAM müdürü Prof.Dr. Levent AYDIN, 
Doç.Dr. Đbrahim ÇAKMAK, Prof.Dr. Kadriye SOR-
KUN, Prof.Dr. Ferat GENÇ ve TAB başkanı Bahri 
YILMAZ tarafından önemli ve değerli açıklamalar 
yapılmıştır. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Kongre oturumları Arı Kayıpları, Arı Yetiştiriciliği, Arı 
Biyolojisi, Arı Ürünleri ve Arı Hastalıkları başlıkları 
altında yapılmıştır. Özellikle Arı Yetiştiriciliği, Arı 
Hastalıkları ve Arı Kayıpları konularına arıcılarımız 
büyük ilgi göstermiştir. Bu konulardaki bildiriler ge-
rek bilim insanları gerekse arı yetiştiricilerimiz tara-
fından büyük bir ilgi ile takip edilmiştir. Arı yetiştirici-
lerimizin tecrübeleri, bilim insanlarımızın araştırma-
ları ile birleşerek güzel ve ilginç tartışmalar ortaya 
çıkmış. Kongrenin 2. günü ise toplam 2 salonda 
bildiriler sunulmuştur. 

 

Resim. A.Onur GĐRĐŞGĐN 

Kongrenin 3.günü ise yoğun 2 günün acısını çıkar-
tırcasına sadece sosyal gezi programına ayrıldı. 
Gelibolu Yarımadası Çanakkale Savaşları’nın geç-
tiği alanlar gezildi. Bu geziye ilgi oldukça yoğundu. 
Tarihi savaş alanları gezilirken o tarihi anlar ve 
kahramanlıklar geziye katılanlarda heyecanlı ve 
derin duygular oluşturdu. Yabancı konuklarımız da 
bu tarihi geziyi heyecanla takip etti. 

Kongre bitiminde çok güzel gözlemlerle ayrıldık. 
Türkiye’miz arıcılarının yenilik ve bilgileri takip eden 
ve arayış içerisinde olmaları, önümüzdeki yıllarda 
arıcılığımızı çok daha nitelikli bir seviyeye yüksele-
cektir. Gerek Tarım Bakanlığı, gerekse Üniversite-
lerdeki akademisyenlerin arıcılığa verdikleri önem 
her geçen gün artmaktadır. Merkez Arıcılık Birliği ve 
Đl birliklerinin faaliyete geçmesi daha organize bir 
yetiştiricilik için önemli bir adımdır. Arıcılarımızın 
tecrübe ve gözlemleri, bilim insanlarımızın araştır-
maları ile birleştiğinde arıcılığımız için daha parlak 
günlerin yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Karşı-
lıklı sevgi, saygı ve güvenle yeni bir kongrede bu-
luşmak dileğiyle. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Kongrenin sonunda sonuç bildirgesi oluşturulmuş 
ve bundan sonra ülkemiz arıcılığının aksaklıkları ve 
gelecekteki yol haritasının nasıl olması gerektiği 
belirlenmiştir. 

Prof.Dr. Levent AYDIN ve Dr. Ebru BORUM 

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ  

ARICILIK GELĐŞTĐRME-UYGULAMA ve ARAŞ-
TIRMA MERKEZĐ (AGAM) 
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IV. MARMARA ARICILIK KONGRES Đ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ 
IV. Marmara Beekeeping Congress Final Declaration 

1. Ülkemizde Sosyal yardımlaşma Kurumları 
ve/veya farklı kamu kurumları tarafından 5 işgünü 
arıcılık kursları yapılarak kovan dağıtımının yapıl-
ması arıcılığımıza ve ekonomiye olumlu bir katkı 
yapmaz, tam tersine kamu kaynaklarının israfına 
yol açar. Bunun yerine Arıcı birliklerinin desteklen-
mesi ve ileri arıcılık kursları verilerek arı ürünlerinin 
çeşitliliği (ARI ZEHĐRĐ, ARI SÜTÜ, PROPOLĐS, 
APĐLARNĐL vb) arttırılarak ekonomiye kazandırıl-
ması ve bu konuların desteklenmesi yararlı olacak-
tır. 

2. Varroa ülkemiz arıcılığına zarar veren ve son 
yıllarda yapılan çalışmalarla birçok viral etkeni arıla-
ra taşıyan en önemli arı zararlısıdır. Bu nedenle 
yöresel, bölgesel ve ulusal varroa mücadele prog-
ramı oluşturulmalı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği Arıcı Kayıt sisteminden (AKS) yararlana-
rak ortak bir çalışma yapılmalıdır. Ülkemiz arıcılı-
ğında verimliliği artırmak ve koloni kayıplarını 
azaltmak için özellikle varroa ile etkili ve zamanında 
mücadele yöntemleri en kısa zamanda belirlenme-
lidir. 

3. Bölgeler arası ana arı nakilleri ve satışları mer-
cek altına alınıp dezavantajları ortaya konmalıdır. 
Ayrıca arı ırklarının bölgesel olarak korunması ve 
hastalık bulaşmasının engellenmesi için gezginci 
arıcılık sınırlandırılarak bölgesel olarak yapılmalıdır. 
Bu durum tozlaşma servisi içinde bölgelere olumlu 
yansıyacaktır. 

4. Balda katkı ve kalıntı sorununu çözmek için mut-
lak suretle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Laboratuar-
ları analiz şartları düzeltilmeli ve temiz çıkan ballara 
destek (Analiz ücreti almamak gibi) verilmeli ve 
ödüllendirilmelidir. 

5. Arı hastalıklarının (Amerikan Yavru Çürüklüğü, 
Avrupa Yavru Çürüklüğü, Nosema, Viral etkenler ve 
Mantar hastalıkları vb) teşhisinde kamu ve üniversi-
teler hızlı güvenilir ve standart teşhis metotları kul-
lanmalıdır. Bu konuda ortak bir çalıştay düzenlen-
meli ve çıkan kararlar uygulanmalıdır. 

6. Bal pazarlama desteği ve bir bal borsasının oluş-
turulması üreticiyi ve emeğini korumak açısından 
gereklidir. 

7. Türkiye balarısı ırklarının coğrafik dağılımının 
durumu güncellenmeli ve ırkların ıslahı ve gen kay-
naklarının korunması sağlanmalıdır. 

8. Balarılarının yaptığı tozlaşmanın önemi yazılı ve 
görsel basına anlatılmalı bu konuda arıcılara verilen 
maddi destekler daha gerçekçi ve cazip olmalıdır. 

9. Türkiye’de yapılan Ulusal ve Uluslararası Arıcılık 
Kongrelerine ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcileri 
mutlaka bulunmalı, görüş ve önerileri belirtilmelidir. 

10. Yapılan kongreler göstermiştir ki, ülke genelinde 
Türkiye Arıcılık Kongresinin düzenli olarak 2 yılda 
bir yapılması zorunludur. 

11. Dünyada sayılı yerde olan arıcılığımızın ihraç 
potansiyelinin arttırılması için gerekli düzenlemeler 
ve yeni pazarların araştırılması yapılmalıdır. 

12. Ülkemiz arıcılığı kovan yapımından başlayıp 
üretilen arı ürünlerinin depolanması aşamasına 
kadar her aşamasında her türlü zararlı kimyasal 
maddeler kullanılmadan üretimden pazarlanmasına 
kadar gerekli önlemlerin nasıl alınacağı konularında 
merkez birliği başta olmak üzere akademisyenler 
tarafından çözüm yolları araştırılmalıdır. 
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MODERN TARIMDA T ĐCARĐ ARICILIK KURSU (20 ARALIK 2010-13 OCAK 
2011/ ĐSRAĐL) 

Commercial Beekeeping in Modern Agriculture (Decemb er 20, 2010-January 
13,2011) 

 

Hebrew Üniversitesi’nce; Tarım, Gıda ve Çevre 
Fakültesi’nde düzenlenen “Modern Tarımda Ticari 
Arıcılık” uygulamaları kursuna ait izlenimlerimizi 
paylaşmak istedik. Uluslar-arası nitelikteki kursa on 
üç farklı ülkeden yirmi altı akademisyen iştirak etti. 
Bilgi aktarımının üç hafta sürdüğü kursta, Đsrail’de 
arıcılık konusunda uzman akademisyenler, araştır-
macılar ve ticari arıcılar konularına ilişkin sunumlar-
da bulundular. Arı biyolojisi, arı hastalıkları, kovan 
bakımı ve yönetimi, ticari arıcılık uygulamalarının 
paylaşıldığı dersler ve uygulamalara katıldık. Temel 
arı biyolojisi, immünolojisi bilgilerinin aktarıldığı 
derslerden çok ticari arıcılık uygulamaları ve hasta-
lıklarla mücadele yöntemlerine ilişkin gözlemleri-
mizden bahsedeceğiz. 

 

Resim 1: Kurs katılımcıları 

 

Resim 2: Kraliçe arı yüksük çerçevesi 

 

Resim3: Kurs direktörü Sn. Haim Kalev 

 

Resim 4: Bilimsel çalışmalar için bölünmüş çalışma 
çadırları 

Đsrail, sıcaklık ortalamaları yüksek bir kuşakta yer 
alması nedeniyle, kışlama diye adlandırdığımız 
dönem oldukça kısa. Kovan içinde kapalı göz yav-
ru, on iki ay boyunca mevcut. Koloni verimini ve 
hastalıklara direnci arttırdığına inandıkları için her 
yıl kraliçe arıyı değiştirmekteler. Koloni, nektar akı-
şının düşük olduğu dönemlerde şurupla desteklen-
mekte. Kovan başına yıllık şeker tüketim ortalaması 
yirmi kilogramdır. Volkani Araştırma Merkezi araş-
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tırmacılarından Sn. Dorit Avni; polenin protein ve 
yağ asitleri içeriği açısından işçi arıların gelişimi için 
önemini vurgulayan çalışmalarını aktardı. Yağ asit-
leri ve protein içeriği zengin alternatif besin kaynak-
ları üzerine çalışmalarının sonucunda, içeriğinde 
buğday glüteni ve soya unu içeren kekin, Đsrail arı-
cılarının kullanımına sunulduğunu gözlemledik. Bitki 
çeşitliliğini arttırmaya ve iklime uygun en yüksek 
nektar verimli çiçekli bitkiler yetiştirmeye çok önem 
verilmekte. Örneğin Okaliptüs ağacı; Okaliptus 
torquata ve Okaliptüs occidentale türleri, her bir 
çiçeğinden günlük 0.5 ml nektar elde edilmesi, iklim 
koşullarına uygunluğu ve fidanlarının iki sene sonra 
süratle uzaması arıcıların okaliptüs bahçeleri yetiş-
tirmesini sağlamış. 

 

Resim 5: Farklı oranda polen içeren kekler ve soya-
buğday glüteni içeren keklerin deneme çalışması 
(Dr.Dorit Avni) 

 

Resim 6: Nektar verimi yüksek Okaliptüs ağacı 
çiçekleri 

Arıcıların hemen tümü kendi kovanlarını kendileri 
üretiyor. Bal süzmek için onlarca peteğin aynı anda 
sırlarını açan ve süzen yarı otomatik makineler 
kullanılmakta. Depoya kaldırılacak kovanlar sezon 

sonunda sıcak suda yıkandıktan sonra, %5 kostik 
(Sodyum hidroksit) içeren su ile ikinci bir yıkama 
sonrası kurutulup depolanıyor. Peteklerin depolan-
masında petek güvesine karşı önlem olarak bazı 
arıcılar soğuk depolarda muhafazayı tercih etmiş. 
Genellikle tercih edilen mücadele yöntemi ise pe-
teklerin depolandığı odaya, buharlaşma özelliğine 
sahip alüminyum fosfit içeren tabletler yerleştirmek. 
Eski peteklerin çok önemli bir kimyasal madde de-
polayıcısı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kullandı-
ğımız her ilaç, arının kovan dışından getirdiği her 
kimyasal kalıntı petekte birikir. Eski peteklerin za-
manında değiştirilmemesi nedeniyle çeşitli hastalık-
lara yatkınlık ve koloni kayıpları oluşabileceği birçok 
çalışmada belirtilmiştir. Đsrail’de eski peteklerin eri-
tildikten sonra, yüksek basınç altında karbon parti-
küllerinden süzülmesi ile tüm kimyasal kalıntıların-
dan arındırılabildiği paylaşıldı. Bu uygulama saye-
sinde kimyasal açıdan tamamen temiz temel petek 
kullanımı şansına sahipler. 

 

Resim 7: Güneş Enerjisiyle Balmumu eritme panel-
leri 
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Resim 8: Petek depoları, petek güvesine karşı Alü-
minyum fosfit tabletleri kullanılmakta. 

 

Resim 9: Basınç altında karbon partiküllerinden 
geçirilmiş balmumundan arda kalan depozit. 

 

Resim 10: Karbon partiküllerinden geçirilerek temiz-
lenmiş temel petek 

 

Resim 11: Bal süzme makinesi 

Seralarda ve meyve bahçelerinde çiçek tozlaşma-
sında (polinasyon), bal arısı ve Bombus arısı kulla-
nımı çok yaygın. Elma, çilek, badem, karpuz, man-
go v.b meyvelerde bal arılarının tozlaşma sırasın-
daki davranışları ve hasat sonu ürün kalitesi üzeri-
ne etkilerini içeren birden çok çalışmanın sonuçları 
paylaşıldı. Tozlaşmanın önemi ve iyi bir tozlaşma 
sonrası elde edilen ürünlerdeki görünüş ve verim-
deki düzelme tüm yetiştiriciler tarafından bilinmekte. 
Bu nedenle ticari arıcılar, tozlaşma döneminde 
kovan kiralama hizmeti vermektedir. Kovan başına 
ortalama 75-100 lira kiralama bedeli ile önemli mik-
tarda gelir elde etmektedirler. 

Arı hastalıklarının nedenleri ve tedavi yolları üzerin-
de Üniversiteler, Tarım Bakanlığı Araştırma Mer-
kezleri ve Özel Araştırma Şirketlerinde birçok araş-
tırma yapılmakta. 

 

Resim 12: Taşıyıcı aparatları üzerinde kovanlar 

 

Resim 13: Seracılara kiralanmış kovan 
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Resim 14: Tozlaşma amacıyla kullanılan arı kovanları (Dr.Gal Sapir) 

Arıcılarımızın hatırlayacağı gibi IAPV (Đsrail Akut 
Paraliz Virüsü) yakın zamanda Đsrailli, bilim adamla-
rı tarafından keşfedilmiş ve bir dönem CCD (Koloni 
Kayıpları) vakalarına sebep olarak gösterilmiştir. Şu 
an yapılan çalışmalarda bu virüsün tek başına ko-
loni çökme bozukluğuna sebep olmadığı, bu bozuk-
luğun birçok olumsuzluğun bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkan bir durum olduğu bilim adamları ara-
sındaki genel kanı olarak kabul görmektedir. Dün-
yanın birçok bölgesinde olduğu gibi Đsrail’de de en 
büyük problem V.destructor’dur. Đsrail küçük bir ülke 
olması ve arıcılıkla uğraşan yetiştiricilerin sayısının 
ülkemizle kıyaslanamayacak düzeyde az olması 
sebebiyle Tarım Bakanlığı, Arıcılar ve Üniversiteler 
arasında çok yakın bir ilişki ve iş birliği oluşmuş ve 
etkin bir şekilde görev yapmaktadır. Bu işbirliği 
sayesinde varroaya karşı ilaçla mücadele, aynı 
bölgede aynı zamanda aynı ilacın kullanılması ile 
gerçekleştirilmekte. Son yıllarda Coumaphos 
(Check-mite) kullanılıyor ama balmumunda kalıntı 
yapması nedeniyle henüz bir direnç gözlenmeme-
sine rağmen onlar da formik asit denemeleri yap-
maya başlamışlar. Organik asitlerin kullanımında en 
önemli etkenlerden birisi ortam sıcaklığı ve bu asit-
lerin ortam sıcaklığına bağlı olarak buharlaşmasının 
artması ortaya olumsuz sonuçlar çıkartmakta, çok 
sıcak bir iklim kuşağında bulunan ülkede bu durum 
organik asitlerin kullanımını çok zorlaştırmakta ve 
bununla başa çıkmak için alternatifler üzerinde 
yoğun bir çalışma devam etmektedir. Đsrailli arıcıla-
rın en büyük dertlerinden biri de arı kuşlarıdır. Bu 

kuşlar, ülkemizden farklı olarak o bölgede çok uzun 
süre kalmakta ve değişik mücadele stratejileri de-
nemesine rağmen bu soruna kalıcı ve etkin bir çö-
züm bulunamadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte 
trake akarı da kimyasallarla tedavi etmek zorunda 
kaldıkları başka bir arı parazitidir. Ülkemizde ve 
dünyanın çoğu bölgesinde arıcıların giderek daha 
az kimyasal ilaç kullanmaya çalıştığı, kimyasal ilaç-
ları terk ettiği bir dönemi yaşarken Đsrail’de gördü-
ğümüz yoğun kimyasal kullanımı bizi biraz şaşırttı. 

 

Resim 15: Petekler üzerinde yavaş buharlaşan 
formik asit emdirilmiş pet. 

Bunun dışında bakteriyel hastalıklara farklı konular-
da küçük anekdotlar haricinde değinilmedi. Kurs 
bakteriyel ve mantar hastalıkları konusunda kısıtlıy-
dı. Mantar hastalıkları ve özellikle viral hastalıklar 
konusunda çalışmalar olmasına rağmen bakteriyel 
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hastalıklar konusunda çalışmalar mevcut değildi. 
Yaptığımız gözlemler ve görüşmeler neticesinde 
kovanlarda bakteriyel hastalıklara karşı 
oksitetrasiklin benzeri antibiyotiklerin yoğun olarak 
kullanıldığını tespit ettik. Kullanım sonrasında özel-
likle antibiyotik kullanımı neticesinde Kireç Hastalı-
ğının (chalkbrood enfeksiyonu) ortaya çıktığı konu-
sunda bilgi verildi. Bu kadar fazla antibiyotik kulla-
nımının; yavru çürüklüğü etkenlerinin ilaca karşı 
direnç kazanmasına, antibiyotik kullanımı sonrasın-
da chalkbrood enfeksiyonunun ortaya çıkmasına ve 
özellikle ballarda kalıntı sorununa neden olacağı 
kaçınılmaz bir gerçektir. Arıcılarla yaptığımız gö-
rüşmeler de bunu destekler nitelikteydi. Türkiye ile 
karşılaştırıldığında çok daha fazla ilaç kullanıldığını 
düşünmekteyiz. 

 

Resim 16: Bal butiği. Her arıcı, ürün çeşitlerini satı-
şa sunduğu bir butiğe sahip 

Kireç hastalığına karşın alınacak önlemlerin, tedavi 
yöntemlerinden daha önemli ve değerli sonuçlar 
verdiği paylaşılmıştır. Bu amaçla enfeksiyona ne-
den olan fazla şurup kullanımı, antibiyotik kullanımı, 
eski petek kullanımı gibi hazırlayıcı sebeplerin en-
gellenmesinin mücadelede çok daha önemli olduğu 
belirtildi. Enfeksiyonun tedavisi için kimyasal müca-
dele yerine, arıların doğal mikroflorasında da bulu-
nan bazı bakterilerin kullanımı için araştırmalar 
yapılmaktadır. Ancak bu mücadele yöntemi henüz 

araştırma aşamasındadır ve şu an için maliyeti de 
oldukça yüksektir. 

 

Resim 17: Kovan taşımada kullandıkları kamyonla-
rın arkasındaki şurup tankları 

*Fotoğraflar: Dr. Ebru Borum-Dr. M.Ertan Güneş 

Balın ihracat öncesi ürün analizleri, ithalatçı her 
ülke mevzuatına uygun olarak, özel anlaşmalarda 
talep edilen kriterler üzerinden akredite edilmiş 
metotlarla gerçekleştirilmektedir. Belirtildiği kadarıy-
la ihracat ürünlerinin hiçbirinde ilaç ve kimyasal 
madde kalıntı sorunu tespit edilmemiştir. Tüm arka-
daşlarımızın gözlemlediği aşırı ilaç kullanımına 
rağmen, kalıntı sorunu yaşamamaları ilginçti. 

Sonuç olarak bir ay boyunca dikkatimizi çeken en 
önemli tespit, Đsrail’de arıcılık ile ilgili tüm birimler 
arasında sıkı bir iletişim olmasıydı. Sorunlara ve 
çözüm yollarına her birim organize bir şekilde farklı 
disiplinlerde yaklaşarak çözüm aramaktadır. Arıcıla-
rın gelirlerini arttırmak ve uluslararası ilişkiler kur-
malarını sağlamak adına devletin tüm kurumları 
destek vermektedir. 

Yazan: Dr. Ebru Borum *, Dr. M.Ertan Güne ş*, 
Araş. Gör. Özgür Selçuk * 

*Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama 
ve Araştırma Merkezi-BURSA 
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KONAKLAMA YER Đ VE ARILIK SEÇ ĐMĐ 
Selection of an Apiary Location 

Zir.Müh. Mür şid KORKUT 

Tüm tarımsal hayvancılık işletmelerinde barınakla-
rın iyi ve sağlıklı yapılması, yapılan yetiştiricilik ça-
lışmalarında uygulamaların yerinde doğru bir şekil-
de yapılabilmesinin en önemli anahtarlarındandır. 
Arıcılıkta da arılığın yerinin iyi seçilmesinin büyük 
önemi vardır. Arılık yerinin hatalı seçilmesi; koloni-
lerin zarar görmesinin hatta koloni kayıplarının bile 
nedeni olabilmektedir. 

Kış aylarında arı kolonilerinin hareket ettirilmesi ve 
arılığın değiştirilmesinin olumsuz etkilerinin olma-
sından ötürü; arılık için sakıncalı görülen durumlar 
belirlenerek yeni yerlerin tespit edilmesi ve bahar 
aylarında buralara kovanların taşınması daha sağ-
lıklı olacaktır. Ayrıca kovanların yer değişikliklerinde 
yakın mesafelerde koloni nakillerinin eski arılığa 
geri dönüşlere neden olacağından; ortalama 5 km 
uzak mesafelerde taşıma işlemlerinin yapılması 
gereklidir. Yakın mesafelere taşımalarda önce ko-
vanlar 5 km uzaklıkta başka bir arılığa taşınır ve 15 
gün sonra tekrar istenilen yakın arılığa getirilir. Bu 
arıların eski yerlerine dönüş sorununu giderecek bir 
uygulama olacaktır. 

 

Resim1: Bir ay konaklanılacak bir arılık 

Özellikle kış aylarında hâkim rüzgârlardan korunak-
lı, taban suyu yüksek olmayan ve su geçirgenliği 
yüksek bir zemine sahip olan alanda arı kovanları-
nın yerleştirilmesi kolonilerin kış aylarında daha az 
rutubete maruz kalmalarını sağlayacaktır. 

Arılığın öncelikle güneye bakan bir yamaçta olma-
sının kış aylarında büyük faydası olacaktır. Bu, 

kuzeyden gelen soğuk rüzgârın etkilerini en aza 
indirecek önemli bir etkendir. Soğuk havayı çok 
gören kovanlarda koloni ısısının sağlanması için 
daha fazla tüketim yapılacaktır. Aynı şekilde yaz 
aylarında da öğle saatlerinde yakıcı güneş ışınla-
rından korunmak sağlayabilecek bir alanın seçimin-
de büyük önem vardır. Kovanların bulundukları 
yerlerde öğlen gölgede kalabilecekleri şekilde tez-
gâhların konuşlandırılması faydalı olacaktır. 

Kovanların yabani düşmanlarından korunması, 
yerden alınacak rutubetin en aza indirilmesi, kovan 
kontrolleri yapılırken arıcının daha rahat hareket 
etmesinin sağlanması vb. sebeplerle kovanların bir 
tezgâh üzerine konulması gereklidir. Tezgâhlar 
hazırlanırken arılığın yerleşim şekli tasarlanarak 
arazi koşulları da değerlendirilerek konuşlanmanın 
yapılması gereklidir. Tezgâhların konulduğu toprak 
zeminin sağlam olması, tezgâhı oluşturan materyal-
lerin sağlam malzemeler kullanılarak yapılması 
gereklidir. Bal toplama döneminde tezgâhlara uygu-
lanacak yükün ağırlaşacağı da göz önünde bulun-
durulmalıdır. Tezgâhların sallanmaya ve yüke karşı 
mukavemetli olması sağlanmalıdır. 

Arılık yerinin seçilmesinde ulaşım imkânları önemli 
bir etkendir. Arıcının ulaşım imkânlarını ve arılığa 
götüreceği malzemeleri götürme imkânlarını iyi 
değerlendirmesi gereklidir. Kovan sayısı çoksa, 
arılığın taşıma yapılacak aracın girişini sağlayacak 
özelliklerde olması gereklidir. Sezon boyunca birçok 
malzeme taşınacağından, en azından hasadı yapı-
lan balın taşınması için yol gereklidir. Ulaşım im-
kânları zor bir bölgede arıcılık çok yorucu ve ta-
hammülü zor bir uğraş halini alacaktır. 

Canlılar için su en önemli ihtiyaçlardan olduğundan 
arılar için de vazgeçilmez bir gereksinimdir. Arıcının 
konaklama yapacağı alanda arılarının her zaman 
ihtiyaç duyulacak miktarda su gereksinimlerinin 
karşılayabilecekleri su kaynağının bulunması gerek-
lidir. Birkaç kolonide su gereksiniminin taşıma su 
imkânları ile karşılanabilmesi mümkün olabilecek-
ken, kovan sayısının fazla olması ve hava sıcaklık-
larının yüksek olduğu dönemlerde bir akarsu gerek-
sinimi bulunmaktadır. Bu durumun arılık yeri seçilir-
ken arıcı tarafından iyi irdelenmesi gereklidir. 
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Resim 2:  Bu resimde topoğrafik yapı incelendiğinde; kuzeyden korunaklı olarak ve ulaşım imkânları gibi 
imkânlar sağlanarak uygun arılıklar görülmektedir. Güneydoğu ve güneybatı yamaçlarındaki arılıkların diğer 
imkânlarında yerinde yapılacak gözlemlerle kontrol edilmelidir. 

 

Resim 3:  Kovan taşımanın kolay olduğu bir arılık. 

Đşlek yollardan uzak bir alanda konuşlanmanın da 
büyük önemi vardır. Yoğun trafiğe sahip yollara 
yakın alanlarda kovanların konulması uçuş yapan 
birçok arının araçlara çarparak ölmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca günümüzde yol kenarı ağaçlan-
dırılmalarında kullanılan dış mekânların birçoğu 
ballı bitkiler ailesi içerisinde de olması sebebiyle 
çiçeklenme dönemlerinde önemli arı kayıpları olu-
şabilmektedir. 

Köy içi veya yerleşim yerlerine çok yakın konuşla-
nan arıcılarımızın arı ırkı olarak uysal mizaca sahip 
kolonilerle çalışması, kontrolleri yaparken kolonileri 
huylandırmamaya dikkat etmesi, açık besleme uy-
gulamalarından kaçınmasının büyük önemi vardır. 

Çevredeki insanların arılar nedeniyle huzursuz 
olmaları ve ilerleyen zamanlarda da bu durumu dile 

getirilmeleri, arıcılar açısında olumsuz etkiler do-
ğurmaktadır. 

Arı konulacak alanların tespit edilmesinde bölgede 
yapılan tarımsal üretim hakkında bilgi edinilerek 
seçim yapılması gereklidir. Bölgede yoğun ilaçlama 
yapılması, sera alanlarının bulunması gibi risk oluş-
turan üretim alanlarından uzak durulması gereklidir. 

Ancak ilaçlama risklerinin azaldığı dönemlerde iyi 
nektar ve polen verimine sahip tarım alanlarına 
yakın arılık seçimi de arı kolonilerinin gelişimi ve bal 
verimi bakımından önemli bir kaynak sağlanacaktır. 

 

Resim 4:  Sağlıklı bir tezgâh yapılmış fakat alan 
dar. 

Arıcı çok iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmalıdır. 
Arıcılık sadece kovanlara bakım işlerinin en iyi şe-
kilde yapılmasını değil, çevresel imkânların değer-
lendirilerek en iyi verimin alınacak bölgenin iyi bir 
öngörü ile seçiminin yapılmasını da gerektirmekte-
dir. 
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KAHKAHA Ç ĐÇEĞĐ 
CONVOLVULUS  L. 

*Candan AYKURT, Hüseyin SÜMBÜL  

Akdeniz Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 07058, Antalya, Türkiye 

*candan@akdeniz.edu.tr 

 

Convolvulaceae familyasına dahil türlere, tropikal 
yağmur ormanlarından savanlara ve çöllere kadar 
(tropikal kuşaktan ılıman kuşağa kadar) uzanan 
geniş bir habitat aralığında rastlanabilmektedir. 
Kozmopolit yayılışlı olan bu familyanın pek çok 
üyesi tropikal bitkilerden oluşur. Convolvulaceae, 
özellikle tropikal kuşağa endemik çok sayıda cins 
içeren bir familyadır (Austin 1998). Convolvulaceae 
familyası dünya üzerinde yaklaşık 58 cins ve yakla-
şık 2000 türle temsil edilir (Staples ve Yang 1998). 
Bu familya dilimizde ‘Tarla sarmaşığıgiller’ veya 
‘Kahkaha çiçeğigiller’ olarak isimlendirilir. Geniş 
ağızlı huniye benzeyen çiçeklerinin, açtığı zaman 
gülümser bir havası vardır. Kanımızca, bu familya-
ya halk arasında ‘Kahkaha çiçeği’ denmesinin ne-
deni de bu olsa gerek. Ülkemizde Convolvulaceae 
familyasının üyelerine ‘Çadır çiçeği’, ‘Gündüzsefa-
sı’, ‘Kaplumbağa otu’, ‘Koyun otu’, ‘Mahmude’, 
‘Mamıza’, ‘Mamuza’ ve ‘Tarla sarmaşığı’ gibi farklı 
isimler verilmektedir (Baytop 1994, 1999, Aykurt ve 
ark 2009). 

 

Fotoğraf 1 (C. Aykurt): C. arvensis  

Convolvulaceae familyasına dahil cinsler içinde tür 
sayısı zenginliği bakımından ikinci sırada yer alan 
Convolvulus L., oldukça kozmopolit bir cinstir ve 
dünya üzerinde yaklaşık 250 türle temsil edilir 
(Cronquist 1981). Türkiye ve Doğu Ege Adaları 

Florası’na (Parris 1978, Davis ve ark 1988) göre 
Türkiye’de bu cinse mensup toplam 33 tür (36 
takson) yayılış göstermekte olup, bunlardan 9 tane-
si ülkemize özgüdür; ayrıca 3 tür de şüpheli kayıt-
lardan bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan ça-
lışmaların ışığında, Türkiye’de bu cinse ait hibrit 
bireylerin de yayılış gösterdiği bulunmuştur (Aykurt 
ve Sümbül 2010). Günümüze kadar Convolvulus 
cinsi için tanımlanan hibrit sayısı, Convolvulaceae 
familyası içinde yer alan Calystegia ve Ipomea 
cinsleri içinde tanımlanan hibritler kadar fazla değil-
dir (Carine ve ark 2007). Bilim dünyasına yeni tanı-
tılmış bir hibrit olan C.turcicus (C.holosericeus Bieb. 
subsp. holosericeus x C. compactus Boiss.) Türki-
ye’ye özgü olup, öbek oluşturan formu ve gösterişli 
çiçekleriyle oldukça dikkat çeker (Aykurt ve Sümbül 
2010). 

 

Fotoğraf 2 (C. Aykurt): C. siculus subsp. siculus  

Kahkaha çiçeği, bir veya çok yıllık, narin veya sağ-
lam yapılı otsular veya tabanda odunsu yapılı, ba-
zen öbek oluşturan, tüylü veya tüysüz, nadiren 
dikenli, çalımsılar ya da çalılardır. Gövdeleri yatık, 
yükselici, dik, sarılıcı, tırmanıcı veya sürünücü form-
larda ve 0.5–300 cm boyunda olabildiği gibi nadiren 
gövdesiz de olabilmektedir. Yaprakları almaşık 
dizilişli ve basittir. Çiçekler, kimöz (talkım) veya 
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rasemus (salkım) çiçek durumlarında yer alır. Ça-
nak yapraklar genellikle birbirine eşit olmayan, ta-
banda serbest 5 sepalli; taç yapraklar 5 petalli, 
petalleri birleşik ve genellikle huni biçimlidir. 
Stamen 5 adet ve tabanda korolla tüpüne kaynaşık-
tır. Ovaryum tabanda tüysüz bir diskle çevrilmiş, iki 
karpelli, iki bölmeli ve her bölmede 2 tohum taslak-
lıdır. Kapsül tabanda düzensiz veya boyuna yarık-
larla açılır, bir veya iki bölmeli olup her bölme 1–2 
tohumludur. Tohumlar 1–4 adet, pürüzsüz veya 
siğilli, bazen tüylü yüzeylidir. Polenler çoğunlukla üç 
oluklu, nadiren dört oluklu olup, eksin tabakası düz 
yüzeylidir. 

 

Fotoğraf 3 (C. Aykurt): C. phrygius  

Bu cins içinde en geniş yayılışlı tür olan C. arvensis 
L. (Tarlasarmaşığı), dünya üzerinde ılıman ve yarı 
tropikal kuşakta, oldukça kozmopolittir. Bu türe, 
ülkemizin her bölgesinde özellikle yol kenarları ve 
tarlalarda rastlanabilmektedir. Tarla sarmaşığı bitki-
sinde, ovaryum taban kısımda sarı veya turuncu 
renkli nektarlı bir halka ile çevrilidir (Burnham 
2010). Bu tür, özellikle Halictidae familyası üyeleri, 
bal arıları, bombus arıları, kelebekler ve pulkanatlı-
lar gibi değişik polinatörleri kendisine çeker ve 
Halictidae familyası üyeleri tarafından özellikle 
8:30-11:30 saatleri arasında ziyaret edilir 
(Waddington 1976). C. arvensis’in, Kanada’da yayı-
lış gösteren diğer yabancı otlarla kıyaslandığında, 
polinatörler tarafından orta derecede ziyaret edildiği 
bilinir (Mulligan ve Kevan 1973). 

Yunanistan (Selanik)’da bal arılarının topladıkları 
polenler üzerine yapılan çalışmada Temmuz-Ekim 
döneminde C. arvensis polenlerine %1’den küçük 
oranlarda rastlandığı belirlenmiştir (Dimou ve 
Thrasyvoulou 2007). Cezayir ballarının özelliklerinin 
belirlendiği bir çalışmada yapılan melitopalinolojik 
değerlendirmeler sonucunda, Convolvulus polenle-
rine aralıklı (seyrek) olarak rastlandığı belirtilmiştir 
(Makhloufi ve ark 2007). 

 

Fotoğraf 4 (C. Aykurt): C. compactus  

Türkiye’de ise; Aydın yöresinde yapılan bir araştır-
mada, C. arvensis, C. cantabrica L., C. scammonia 
L. ve C. siculus L. subsp. siculus bal arılarının ya-
rarlanabileceği nektarlı ve polenli bitkiler arasında 
değerlendirilmiştir (Karaca 2008). Trakya Bölge-
si’nde yapılan bir araştırmada ise, arıcılık için 
önemli bitkiler arasında C. arvensis ve C. persicus 
L. türleri de belirtilmiştir (Sıralı ve Deveci 2002). 
Antalya florasında bal arıları tarafından tercih edilen 
bitki türlerinden olan C. arvensis’in polenlerine Ha-
ziran, Temmuz ve Ağustos aylarında iz miktarda 
(<%3) rastlanmıştır (Baydar ve Gürel 1998). Yine, 
Antalya ilinin farklı ilçelerinden alınan bal örnekleri 
üzerinde yapılan polen analiz sonuçlarına göre bu 
cinse ait polenlerin yüzdesi genellikle oldukça az 
(<%3) olup, nadiren %3–15 aralığındadır (Silici ve 
Gökçeoğlu 2007). Burdur Yöresinde farklı 
lokalitelerden alınan bal örneklerinde Convolvulus 
cinsine ait türlerin polenlerine eser miktarlarda rast-
landığı belirtilmiştir (Taşkın ve Đnce 2009). Bursa 
Ovasında yapılan bir çalışmada, yoğun sezonda 
(Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında) bal arılarının 
bu cinse ait polenleri %0.01 oranında topladıkları 
belirtilmiştir (Bilişik ve ark 2008a). Bursa ovasında 
bal arılarının topladıkları polenlerin mevsimsel de-
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ğişimini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışma-
da ise yıllık toplamın %0.43’ünü Convolvulus polen-
lerinin oluşturduğu ve en yüksek toplanma oranına 
ise Ekim ayının ilk yarısında ulaştıkları tespit edil-
miştir (Bilisik ve ark 2008b). 

Convolvulus cinsine mensup türler içerisinde, C. 
arvensis ve C. scammonia ilaç endüstrisinde kulla-
nılmaktadır (Austin 2000). Özellikle Batı Asya, Yu-
nanistan ve Türkiye’de yayılış gösteren C. 
scammonia’nın köklerinden elde edilen öz suyu, 
bağırsak aktive edici özelliğinden dolayı ilaç endüst-
risinde önemli bir yere sahiptir (Baytop 1999). C. 
arvensis türünün, içeriğindeki toksik alkaloitlerin, 
angiogenesis oluşumunu ve gelişimini kuvvetli bi-
çimde engellediği, bağışıklık sistemini güçlendirici 
etkisi olduğu bilinmektedir (Calvino 2002, Sadeghi-
aliabadi ve ark 2008). Bu nedenle türün ekonomik 
değeri, giderek artmaktadır. Türün yapraklarından 
elde edilen özüt esas alınarak hazırlanan kapsüller, 
piyasaya ilaç olarak sunulmuştur. Yine Convolvulus 
cinsine ait bazı türlerin kültürü yapılmakta olup, 
özellikle peyzaj amaçlı kullanılmaktadır (Heywood 
1985). C. tricolor L., C. althaeoides L., C. sabaticus 
Viv. ve C. cneorum L. peyzaj bitkisi olarak en sık 
kullanılan türlerdir. Kahkaha çiçeği, gerçekten de 
sahip olduğu geniş ağızlı ve gösterişli çiçeklerinden 
dolayı peyzaj kullanımda oldukça dikkat çekicidir. 
Özellikle yastık formunda öbek oluşturan C. 
compactus ve Türkiye’ye endemik olan C. phrygius 
Bornm.; ayrıca dik duruşlu ve tabanda odunsu yapı-
lı C. oleifolius Desr., C. dorycnium L. ve ülkemize 
endemik C. pseudoscammonia C. Koch oldukça 
gösterişli ve peyzaj amaçlı kullanılabilecek türler-
dendir. 
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ABSTRACT   

Beekeeping industry plays a pivotal role in the agr icultural, food security, biodiversity and national  
economies, not only by giving varies hive products but most importantly is the high impact that the 
honeybees are making in the crops and wild flora po llination. Since the year 2007 most of the 
beekeepers around the world had face a very big col ony losses and unusual incident of 
disappearance of the bees "CCD", this article is tr ying to spotlight some reasons behind both CCD 
and bee losses in the Middle East area. No clear co rrelation between a single reason and CCD was 
found, but several vectors did have a clear relatio nship with the bee losses in the Middle East area. It 
is clear that beekeepers suffered big bee losses ov er the last few years, and until now there is no 
clear and scientifically proven explanation to CCD.  

 

INTRODUCTION 

Status of the CCD and bee losses in the Middle 
East area. 

The beekeeping industry plays a pivotal role in the 
agricultural sector; its importance is not only hive 
products such as honey, pollen, royal jelly, venom, 
production of queen bees, package bees and value 
added products. The main and the vital role of bee-
keeping is its fundamental importance in increasing 
the yield and improving the quality of agricultural 
crops via pollination, where honeybees transport 
the pollen from the another of the flower of one 
plant to the flowers of a different plant, which is 
known as cross-pollination. It is very important to 
emphasize that honey bees play a crucial role in 
the conservation and preservation of the wild 
plants’ biodiversity since they pollinate most of the 

cross-pollinating wild flora, in light of the decline in 
the wild insect pollinators such as carpenter bees 
(Xylocopa ssp.), leaf cutter bees (Osmia spp.), 
bumble bees (Bombus ssp.), wild solitary bees,  

butterflies, wasps, other insects and wild animals. 
The increase in urban expansion, practices of 
intensive farming and misuse of pesticides and 
herbicides made the spread of wild insect 
pollinators very limited and confined on the non-
cultivated areas, farms edges and marginal areas. 
This restricts the spread of other pollinators, except 
honeybees far from the targeted crops. The results 
of a recent study of the Bee Research Unite (BRU) 
have shown that the value of total production of the 
twelve crops pollinated by honey bees, reached $ 
117.5 million in 2005, and increased production due 
to the direct inoculation of plants with a value of $ 
50.7 million annually. This increase is more than 16 
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times the value of the annual domestic production 
of honey ($ 3.1 million). In 2000, Drs. Roger Morse 
and Nicholas Calderone of Cornell University, 
attempted to quantify the effects of one pollinator, 
the Western honeybee, on only US food crops. 
Their calculation came up with a figure of US $14.6 
billion in food crop value. 

The winter of 2006/2007 witnessed large-scale 
losses of managed honey bee (Apis mellifera L.) 
colonies in the United States. Those losses 
continued into the winter of 2007/2008, much less 
in 2008/2009 and it seems the CCD is again 
massive in 2009/2010. In the U.S., a portion of 
dead and dying colonies were characterized “post 
hoc" (by a rapid response group comprised of 
academic, private, and Federal scientists), by a 
common set of specific symptoms: (1) the rapid 
loss of adult worker bees from affected colonies as 
evidenced by weak or dead colonies with excess 
brood populations relative to adult bee populations; 
(2) a noticeable lack of dead worker bees both 
within and surrounding the affected hives; and (3) 
the delayed invasion of hive pests (e.g., small hive 
beetles and wax moths) and kleptoparasitism from 
neighbouring honey bee colonies. Subsequently, 
this syndrome has been termed Colony Collapse 
Disorder, or CCD. 

This phenomenon had an extensive media 
coverage that led to a big reaction by the US 
Congress. Because the losses exceeded the nor-
mal thresholds of honeybee mortality, millions of 
dollars were allocated to support specialized 
research in the field of bees. Concern ranged from 
the decrease of bee products and honeybee 
populations down to major problems in the 
production of field crops production, dependent 
wholly or partially upon bees as pollinating agents. 
Almond growers in California concerted to put 
pressure on the U.S. Congress, which led to the 
preparation of research programs supported by 
exceptionally attention from the U.S. government. 

In parallel and in the same context, the European 
Union supported the establishment of an 
International European Network "COLOSS" to 
study this phenomenon. Researchers involved in 
different fields of science, such as Biotechnology, 
Microbiology, Virology, Plant Protection and many 
other related fields, gave the network a very strong 
structure and very wide background. This network 
preferred to use the term "Bee Losses" since not 
every dying or dead colonies in the European 

Continent had the same three common CCD 
syndrome symptoms. 

In the Arab world, especially in the Middle East, 
some massive bee death was noted for the years 
2007–2009. These were the most difficult years for 
beekeepers, since tremendous climatic changes 
had happened during these three years: the area 
faced very cold winters and a big drop in the rain-
fall. In addition, some unusual declines occurred to 
the local honeybee populations in many areas. 
Some of these were directly attributed by the bee-
keepers as CCD, because of the role that the me-
dia had played, in addition to the big effect of un-
scientific rumours that were spread between bee-
keepers throughout the region. According to many 
research experiments and cases monitoring, the 
Middle East faced a big drop in the bee population, 
but not all losses were identical to the USA CCD 
syndrome. 

Many hypotheses were proposed to explain this 
phenomenon. Some of them got huge public sup-
port even though they were not the results of scien-
tific research. However, the media had played a 
crucial role in this issue. Some of the suggestions 
proposed that GMO "genetically modified crops" 
are responsible for this phenomena, others blamed 
cell phones microwaves and antennas, others sug-
gested that the nanotechnology is responsible, 
while others proposed that climatic change is the 
driver of this problem. 

 
Foto 1 :Varroa mite infestation,   Foto 2 : Colony losses 

Several studies were investigating the potential 
causes of this specific syndrome (CCD). Among 
these some studies, you can find a statistical rela-
tionship between CCD and nosema, varroa, chemi-



ARI B ĐLĐMĐ / BEE SCIENCE 

U.Arı Drg. Şubat 2011 / U.Bee J. February 2011, 11 (1): 17-24  19 

cals and more. One study, which blindly compared 
all of the nucleic acids extracted from CCD and 
non-CCD hives, concluded that IAPV is strongly 
associated with CCD (Cox-Foster, et al. 2007). 

Still, it is not clear what the direct cause of CCD is 
and whether all the suspects are markers or 
causative agents. According to our review of the 
CCD published research and reports, we think that 
there are few reasonable hypotheses which can 
explain the causative of CCD, and the hypotheses 
are built on the accuracy of the conclusions of the 
study published by Cox-Foster, et al. 2007. 

If Cox-Foster paper is correct, a specific strain of 
IAPV infectious virus is the cause of CCD. If this 
hypothesis is accurate, then IAPV virus can be 
distinguished from different strains, which do not 
cause CCD. Therefore, further research is needed 
to study whether the IAPV virus that was found in 
the CCD colonies belongs to one or more strains. 
This paper didn't investigate whether the IAPV se-
quence is viral or integrated into the bee genome. 
Thus, it has found that IAPV sequence is strongly 
associated with CCD. Therefore, it may be that the 
IAPV integrated segment in the bee's genome was 
detected and this is the cause of the CCD. Integra-
tion into an important immune-gene or immune 
regulation gene or navigation gene-may harm the 
immune response and cause CCD. In that case, 
integration of IAPV will cause a deficient immune 
response and any stress (nosema, varroa...) will 
cause CCD. This hypothesis questions whether an 
integration of IAPV may harm the bee's immune 
response (or navigation rather than immune-gene?) 
and cause CCD. 

If Cox-Foster paper is not correct, then, we can 
conclude that 1) CCD is a dangerous disease which 
is triggered in some bees by any stress (varroa, 
IAPV, nosema, chemicals) and then the disease 
emerges–CCD, or 2) a complex of pathogens 
interacting together will cause a unique condition 
for a syndrome-CCD. 

Focus should not only be on the CCD but also on 
bee losses, since not every dead colony had CCD. 
During the Bee Research Unit search for explana-
tions for the bee losses in the Middle East, we were 
able to find several vectors that are clearly corre-
lated with the dying colonies, but not necessarily 
with the colonies that have the CCD symptoms. 
The results of our monitoring studies had shown 
some logical explanations to the bee population 
decline but not directly to the CCD phenomena. All 

the research on the CCD colonies is coming post 
the problem while the declining bee’s populations 
inside the bee colonies come before the CCD and 
before the colony mortality. Surveying and 
questioning apiaries and beekeepers in the Middle 
East had led us to gain very important information 
about the obstacles facing beekeeping in the Arab 
world. It is very important to state that there is a 
lack of coordination between the research centres, 
and the ministries of agriculture within a country 
and between countries. But it was very clear that 
most of the beekeepers of all the Middle Eastern 
countries have been facing very similar problems. 

The mortality level can be considered very high 
during the last few years, and it has been at this 
high of a level only during 1985–1987, when the 
varroa mite was discovered and recognized in the 
Middle Eastern countries. Over 50% of the colonies 
died in the 80s because no varroa treatment was 
available in that time, and some of the treatments 
themselves led to the death of the colonies in the 
80's. 

In the years 2007-2009 official data from the 
Ministry of Agriculture in Lebanon showed that 
beekeepers in Southern Lebanon lost over 90% of 
their colonies in Rashayya and the western Bekaa. 
Beekeepers had more than 3600 beehives in this 
region during the 2007-2008 period (Report of the 
Lebanese daily As-Safir) but no scientific research 
was done on these bees. Some reporters attribute 
the loss of colonies to the war in Southern 
Lebanon, which prevented beekeepers from 
inspecting their colonies for over three months, in 
addition to the chemical pollution that appeared in 
the area during and after the war. Losses in Syria in 
2007 were 50% (Dr. Alburaqi A.,Damascus 
University). Perhaps the biggest losses occurred in 
Iraq, where the city of Halabka has lost more than 
90% of its bee colonies (Mustafa I., Arabiel). He 
also reported that some beekeepers in Alnagaf and 
Al-Dewaneah provinces lost approximately 75% of 
their bees during 2008 (Hasnawi M., Al-Dewaneah). 
The Iraqi beekeeping experts did not give any 
explanations for these losses except for areas that 
had shown a high level of hive mortality, and had a 
high level of noise pollution because of the on-
going war in Iraq. The Bee Research Unit has 
received numerous contacts to assist in the 
interpretation of this phenomenon, which was 
repeated in most areas of northern Iraq where they 
had no war and they had 25%-30 % bee losses. 
However, the lack of research networks across 
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Arab countries limited our abilities to give clear 
explanations to each of the cases of colony losses 
in the region. 

Reviewing the results of the research during the 
past few years, we can consider several vectors as 
drivers of the bee losses some of which are unique 
to the Middle East. 

1. Viral diseases : Honey bees are infected with 
more than 18 viruses, BRU research in 2007-2008 
found that most of the dying and dead colonies 
were infected with Deformed Wing Virus (DWV), 
sac brood virus (SBV), acute bee paralysis virus 
(ABPV), Israeli acute paralysis virus (IAPV). It has 
been found that the infection with DWV was the 
highest compared to all other viruses, but the virus 
IAPV was found in some of the dying colonies, we 
cannot say that any of these viruses or all of them 
together are responsible for the colony losses, 
since surveys of some of the healthy looking colo-
nies showed the infection with these viruses, but 
almost every weak or dying colony did show a 
complex of multiple viruses infection. 

2. Varroa mite:  The varroa mite, Varroa destructor, 
is currently considered the major pest of honeybees 
in most parts of the world. The pathology it causes 
is commonly called varroosis (also called 
varroatosis or varrosis). Initially discovered in Java, 
varroa was originally confined to Southeast Asia 
where it parasitizes the Asian honeybee, Apis 
cerana. This bee has probably coevolved with the 
parasite, and adapted to keep the mite under 
control. A post–World War II increase in 
international travel and commerce has facilitated 
the worldwide dispersal of varroa. Once 
established, the mite spreads on drifting, robbing, 
and feral bees, or swarms. Varroa mite was 
recorded in Israel in 1980 and officially in Jordan in 
1986, and as of 1987 has become an economic 
concern in all the Middle Eastern countries. 
Jordanian beekeepers lost over 50% of their bee 
population. In 1990, varroa mite was reported in all 
the Arab countries both in the Middle East and in 
North Africa. 

Because it is impossible to eradicate varroa even 
from a closed population (Sampson & Martin 1999), 
beekeepers must manage the mite populations 
within their own colonies. Keeping its level to the 
minimum has become the main goal of its control. 
The results of the Bee Research Unit of the 
National Centre for Agricultural Research and 
Extension show that in the years 2005-2008, a 

large proportion of varroa in Jordan has become 
immune to varroa chemical treatments available in 
the local markets. These results were very similar 
to results of research done by Dr. Al Rose Hisham, 
Damascus University, Syria. Treatment of varroa 
mites with the active-loaded "coumaphos" proved to 
be effective, however, clear evidence of wax and 
honey contamination make its use illegal according 
to standards of the European Union. Therefore, 
great scientific debates have arisen between United 
States and European experts on the legality of its 
use, since this pesticide is used in the USA in the 
control of both varroa mites and small hive beetle. 
Some oils and acids were used such as thymol, but 
it is very hard to apply these treatments in areas 
with high temperature, which is the case in most 
Arab countries. 

We can not conclude that varroa is a direct reason 
for CCD and bee losses in the Middle East, since it 
was there for a long time, but we can say it is a very 
important factor that disturbs the health status of 
the bee colony. 

3. Nosema:  Nosema disease (nosemosis), the 
original causative organism of which was identified 
as the unicellular microsporidium Nosema apis 
about a 100 years ago (Zander, 1909), is 
considered to be one of the most economically 
damaging of diseases of the Apis mellifera. 
However, because of its microscopic size, it is very 
difficult for beekeepers to determine the disease 
infection level except in severe cases when the 
symptoms of the nosema disease are seen by the 
bee’s defecations on the hive surface. Usually N. 
apis appears and disappears unnoticed, especially 
in hot climates, except in the rare of severe 
infection, which leads to the death of a diseased 
colony. During the last decade or so, Nosema 
ceranae emerged as a pathogen of the honey bee 
(Apis mellifera). Until now, its origin and date of 
spread are unclear. Though it has been dismissed 
as a cause of CCD in the USA based on correlation 
analyses of snapshot sampling of diseased hives, 
observations of naturally infected colonies suggest 
that it leads to colony collapse in Spain. 

Robert J. Paxton (2010) gives a very important 
discussion of this issue in his article entitled "Does 
infection by Nosema ceranae cause Colony 
Collapse Disorder in honey bees Apis mellifera" 
where he noted that the detailed metagenomic 
survey of CCD affected colonies of A. mellifera in 
the USA (Cox-Foster et al., 2007) recognized N. 
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ceranae as a potential causative agent of CCD but 
statistically ruled it out as the primary agent 
responsible for CCD. It is worth considering the 
results of this study in more detail. Of 30 CCD 
affected colonies, all were positive for N. ceranae. 
10 of 21 (47%) non-CCD affected colonies were 
also positive for N. ceranae (see Table 2 of Cox-
Foster et al., 2007). Statistically, the presence of N. 
ceranae in a colony was not a good predictor of 
whether the colony had collapsed. As the authors 
themselves are, careful to point out, however, their 
metagenomic survey may be inappropriate for 
determining the cause of CCD (Cox-Foster et al., 
2007). Firstly, it was a correlational study and, 
secondly, it only took a “snapshot in time” of the 
prevalence of disease organisms in colonies. 
Disease organisms build up over time (i.e. increase 
in larval / adult incidence of infection) before 
causing colony mortality, and generally do not act 
instantaneously. As N. ceranae has been reported 
to build up in prevalence within a colony over an 18 
month period before causing colony demise (Higes 
et al., 2008; 2009b), the dynamic nature of this and 
other infectious agents cannot be captured by a 
snapshot analysis of disease organisms in colonies 
at one point in time. The study of Cox-Foster et al. 
(2007) therefore still leaves open the possibility that 
N. ceranae, alone or in combination with other fac-
tors, causes CCD. According to the clear discus-
sion of the issue above, we can not point to nose-
ma as a direct reason for CCD. No correlation was 
found in the Jordan survey between the colonies 
with CCD symptoms and nosema disease, since 
we were able to find it in collapsing, weak and 
healthy looking colonies. Fewer than 20% of 
Jordanian beekeepers are using Fumidil as a 
prophylactic treatment, but both beekeepers who 
use and those not using it had collapsed colonies. 

4-Management:  A common maxim among 
beekeepers says, "The main pest of honey bees is 
the beekeeper". This maxim gives a very true 
explanation for bad and poor management since 
many of the bee diseases are transferred and 
caused by the beekeepers themselves. We can not 
say that the CCD happens because of the 
beekeepers management since it may happen in 
the same apiary with both healthy and dying 
colonies. In the following points we present the 
main management problems that had shown an 
impact on the colony losses in Jordan. 

a. Imported  bees:  Jordanian beekeepers import 
packaged bees and nuclei of bees from countries 

like Egypt, because of the low prices of the 
honeybees in Egypt in comparison with Jordan. It 
was very clear that the Egyptian honeybee (Apis 
mellifera lamarckii) cannot adapt to the Jordanian 
local conditions, and about 60% of the imported 
packaged bees die within 3 to 4 months of 
importation. The local breeding of local strains in 
each of the Arab countries will prevent the 
transportation of the honeybee diseases between 
the countries and prevent the disappearance of 
local strains that are adapted to the local 
conditions. Local strains in the Arab world are Ye-
meni honeybee (Apis mellifera yemenica), Syrian 
bees (Apis mellifera syriaca), Nubian bees (Sudan) 
(Apis mellifera nubica), Tellian honeybee (Apis 
mellifera intermissa), Egyptian honeybee (Apis 
mellifera lamarckii), and the African honeybee (Apis 
mellifera scutellata). The most imported bee races 
in many of the Arab countries are the Italian 
honeybee (Apis mellifera ligustica), and Carniolan 
honeybee (Apis mellifera carnica). 

b. Pollen supplements and substitutes:  The 
months of July–September are dry and hot in the 
Middle East. This affects pollen availability. 
Beekeepers use some pollen patties to supply 
honeybees with protein. Our experiments in 2006 
and 2007 had shown that many of the beekeepers 
feeding their colonies on pollen, which was not 
irradiated with gamma radiation, complained of high 
levels of infection with American foulbrood disease 
and colony losses.  

c. Requeening:  There is a direct correlation 
between the colony performance and yearly 
replacement of the queens. We found that 
beekeepers who replace the queens yearly had 
less of a problem with colony losses. 

d. Dark frames management:  There is a direct 
correlation between the old frames and the colony 
losses. 40% of the beekeepers who did not replace 
the old frames encountered high levels of mortality 
and weak colonies. 

CONCLUSION 

Over a million electronic documents related to CCD 
are available online via the Google internet search 
engine; those, fewer than a thousand documents 
are available on the Google Scholar search engine. 
This gives a clear indication that most of the avail-
able information online is from the media. It is clear 
that the media has exaggerated the CCD syn-
drome, but this does not mean that the problem did 
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not exist. However, this exaggeration has benefited 
the environment, beekeepers, researchers, scien-
tists and even bees themselves. Big financial sup-
port in different countries of the world was allocated 
to study this issue. An interest from environmental-
ists and ordinary people is heightened due to the 
media reports. It is clear that beekeepers suffered 
big bee losses over the last few years, and until 
now there is no clear and scientifically proven ex-
planation to CCD. However, the conducted re-
search to explain this syndrome has helped bee 
researchers understand what may affect the health 
of the honeybee. Therefore, further cross-border 
and cross-continent research projects need to be 
conducted in order to find clear explanations for this 
syndrome. 
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GENĐŞLETĐLMĐŞ ÖZET 

Amaç: Bu derlemede Orta Doğu’daki arı ölümleri 
araştırılmış ve geniş kapsamlı literatür çalışması ile 
bilimsel bulgular ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Giri ş: Arıcılık endüstrisi sadece kovan ve kovan 
ürünlerinden ibaret değildir. Arıların ekolojide oyna-
dıkları en önemli rollerden birisi bitkilerin ya da ta-
rımsal ürünlerin tozlaştırılmasında oynadıkları rol-
dür. Ozellikle diğer biyolojik arı zenginliginin -
marangoz arılar (Xyclocopa türleri), yaprak kesici 
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arılar (Osmia türleri) ve bombus arıları (Bombus 
türleri)-azalması, balarılarının önemini daha da 
arttırmıştır. Özellikle tarım alanlarında balarısı kolo-
nilerinin taşınabilme özelliği bu böceğe olan talebi 
arttırmaktadır. Arıların ekonomiye olan katkıları 
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 14.6 milyar 
dolar civarındadır. Ancak ABD’de 2006 yılından 
başlayarak günümüze kadar balarısı kolonilerinde 
azalma gözlenmektedir. Sebepleri tam olarak anla-
şılamasa da bu durum şu şekilde ifade edilmekte-
dir: 1) yetişkin arı sayısında ani düşme, 2) koloni 
etrafinda ölü arıların olmayışı ve 3) diğer parazitle-
rin bu kovanlara gecişinin uzun sürmesidir. Bu du-
rum Koloni Çökme Bozukluğu (Colony Collapse 
Disorder) olarak adlandırılmıştır.  

ABD ve tüm dünya medyasında geniş yer alan bu 
konu, Avrupa’da COLOSS grubunun oluşmasına 
neden olmuş ve tüm Avrupa ülkeleri birleşerek bu 
ölümleri araştırmaya başlamıştır. 2007-2009 ara-
sında ABD’deki kadar olmasa da Arap dünyasında 
özellikle de Orta Doğu’da arı ölümleri yaşanmıstır. 
Bir çok neden GMO’lardan tutun, mikrodalgalara, 
cep telefonu baz istasyonlarına, nanoteknolojiye ve 
iklim değişikliklerine kadar herşey bu ölümlerden 
dolayı suçlanmıştır. 

Birçok bilimsel çalışmaya göre Koloni Çökme Bo-
zukluğu ile birçok neden arasında ilişki bulunmuş-
tur, bunlar; nosema, varroa, ilac olarak kullanılan 
kimyasallar ve diğerleri olarak sıralanmaktadır. Bir 
çalışmaya göre Israil Akut Paraliz virüsü ile KÇB 
arasında yüksek ilişki bulunmaktadır. Ancak kesin 
sebebi bu denilememiş ve birçok diğer neden daha 
ortaya konmasına rağmen bu durumu değiştirme-
miş ve arı ölümleri devam etmiştir. Olümler Orta 
Doğu’da 1985-1987 yılları arasında Varroa’nın gö-
rülmesinden bu yana ilk defa bu kadar yüksek sevi-
yelere çıkmıştır. O zamanlar Varroa ile mücadele 
bilinmediğinden ölümler %50’ye varmıştır. Orta 
Doğu’da şimdiki ölümlere bakacak olursak güney 
Lübnan’da %90, Suriye’de %50 ve Irak’ta %90 ile 
en fazla ölümlerin yaşandığı ülke olmuştur.  

Tüm elde edilen bulgular değerlendirildiginde Orta 
Dogu’da birçok neden ön plana cıkmaktadır. Bun-
lar; 

1-Viral Hastaliklar: 18 viral etmen olmasına rağmen 
2007-2008 yıllarında ölen kovanlarda en çok De-
forme kanat Virüsü (DWV), Yavru Kese Virüsü 
(SBV), Akut Arı Paraliz Virüsü (ABPV) ve Israil Akut 

Paraliz Virüsü (IAPV) bulunmuştur. Fakat sadece 
bunlar ölümlere neden olmaktadır demek yanlıştır 
çünkü ölen ya da ölmekte olan kolonilerde bu virüs-
lerin kombinasyonları yer almaktadır. 

2-Varroa: Orta Doğu’da varroa ilk 1980’da Đsrail’de 
görülmesinden sonra 1987 yılında tüm Orta Do-
ğu’da sorun haline gelmiştir. Sonraki yıllarda birçok 
kimyasal bu parazitin mücadelesinde kullanılmıştır. 
Koloni Çökme Bozukluğu ile direk bir ilişki kurula-
mamasına rağmen koloni sağlığını yakından etkile-
yen etmenlerden birisidir. 

3-Nosema: Diğer etmenlerde olduğu gibi direk ilişki 
kurulamamış olmasına rağmen başlangıçta ilk ne-
denlerden biri olarak gösterilmiştir. Sonraki çalışma-
lar ise bunun doğru olmadığını göstermiştir. Ancak 
2 farklı sporun varlığı tespit edilmiştir. 

4-Koloni yönetimi: Arıcılar arasındaki genel düşün-
ce “balarılarının en temel düşmanı arıcının kendisi-
dir” çünkü kötü koloni yönetimi arılığa ve kovanlara 
tüm olası etmenleri hastalıkları, parazitleri, virüsleri 
ve tüm kötü durumları getirmektedir. Ürdün’de ko-
loni yonetimine etki yapanlar arasında a) dışarıdan 
gelen arılar, b) polen yerine kullanılan malzemeler, 
c) ana arı değişimi, d) eski çerçevelerin kullanımı 
üzerinde durulmaktadır. Tüm bu sayılanlar direk 
olmasa da koloni sağlığını etkilemekte ve Koloni 
Çökme Bozukluğuna neden olduğu düşünülmekte-
dir. 

Sonuç: Đnternette Koloni Çökme Bozukluğunu 
araştırdığımızda bir milyondan fazla doküman bu-
lunduğu görülmektedir; bunlardan sadece bin tane-
sine ulaşılabilmektedir. Bu da bize medya hakkında 
bilgi vermekte ve medya tarafından koloni çökme 
bozukluğunun abartıldığı ortaya çıkmaktadır ancak 
bu durum arı ölümlerinin olmadığı anlamı taşıma-
maktadır. Fakat bu abartıdan herkes payını almıştır, 
çevre, arıcı, bilim adamları, araştırıcılar hatta arılar 
dahil. Farklı dünya ülkelerinde büyük paralar bu 
durumun araştırılmasına ayrılmıştır. Çok açıktır ki 
arıcılar son bir kaç yıldır kayıpları yaşayanlardır ve 
maalesef günümüze kadar bu ölümler hakkında 
bilimsel olarak kesin bir neden tanımlanamamıştır. 
Bununla beraber yapılan araştırmalar arı araştırıcı-
larına balarısı kolonisinin sağlığını nelerin etkiledi-
ğini anlamalarına neden olmuştur. Dolayısı ile bu 
durumun daha detaylı araştırılabilmesi için ülkeler 
hatta kıtalar arası ortak araştırmaya ihtiyaç vardır. 
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ABSTRACT 

The aim of this review is to inform about the statu s of three economic bee diseases (Varroosis, 
Nosemosis and American foulbrood) in an important h oney producing region, eastern Azerbaijan 
province (Northwestern Iran). These reports are bas ed on colonies analysed for possible occurrence 
of these diseases. The major bee disease in the reg ion is varroosis. Lowest rate of varroosis spread 
was in spring (7.72%) and it increases in the follo wing seasons respectively and the highest rate was 
occurred in March (44%). Because of cold and semi-a rid climate in northwestern Iran (such as 
eastern Azerbaijan province), Nosema apis  has lower prevalence, but it can be hazardous at s pring 
with about 59% incidence rate. About American foulb rood (AFB) 5.8% total infection rate was 
observed, AFB infection was started in May with hig hest incidence rate (17.3% of apiaries) and 
finished in July with 1%. With attention to these f indings and reports of local veterinary organizatio n, 
varroosis  as the major bee disease in this region via impair ing of bee population and stability in the 
colony, make susceptible conditions for secondary i nfection with Nosema apis  at next spring. 

 

 

INTRODUCTION 

Iran, with high potential and productivity of 
beekeeping, yearly 40000 tons honey production by 
three millions and seven hundred hives is one of 
ten honey producing countries of the world in 2009 
(Iranian eco-news agency, 2009). But at 2010, with 
attention to reports of Iranian Beekeeping 
cooperation serious decrease in Iranian honey 

production (about 80% lower than 2009) was 
occurred. In other words at 2009 mean honey 
production/hive was 13.5-14 kg, but now it 
decreased to 2-5 kg (Kermanema.com, 2010). 
Iranian honeybee specialists believe that 
prevalence of bee diseases (such as Varroosis, 
Nosemosis and American Foulbrood) were the 
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main reason of this current decrease in honey 
production (Kermanema.com, 2010). 

In this review, we will discuss about the incidence 
of three economic honey bee diseases namely 
Varroosis, Nosemosis and American Foulbrood in 
Northwestern Iran. 

Varroosis (Varroa)  in Northwestern Iran 

Varroa is known to be the most serious problem in 
beekeeping all over the world (Fakkimzadeh, 2001; 
Baggio et al., 2004). Because of the damages 
caused by Varroa, beekeepers lose a great number 
of colonies in winter or start with an unhealthy, 
weak colony in the spring season (Imdorf and 
Carriere, 1996; Akyol and Özkök, 2005). 

The prevalence of varroa in high levels can lead to 
certain damages. For instance, the spread of 
varroosis in its first years in Turkey was the main 
factor in the loss of 600 honey bee colonies and 
7000-7500 tons of products (Akyol and Korkmaz, 
2005). The statistics published in relation to the 
infection of varroosis in Iran is limited (Eilami et al., 
2005; Rahmani et al., 2006).In addition, the limited 
statistics concerning the spread of varroosis in 

Iranian apiaries are often without climatic and 
seasonal information of the infestation. 

In our investigations (Jamshidi et al., 2009) 
seasonal varroosis rate in Eastern-Azerbaijan 
province is presented Table 1. The lowest rate of 
varroosis spread was in spring (7.72%) and it 
increases in the following seasons respectively. In a 
way that the highest rate of varroosis spread in the 
hives was recorded in winter (37.33%). The lowest 
rate of incidence in June (7.72%) and the highest 
rate in March (44%) was recorded. The annual 
average of varroosis incidence was 23.39 %. 

The Varroosis infestation in the hives of the area in 
honey production season during summer and the 
beginning of fall demonstrated an increasing 
procedure, in a way that in July, August, September 
and October the percentage of the infested hives 
was respectively 9.76%, 26.82%, 32.92% and 40% 
(Figure.1). Also, in the resting season of the bees 
(winter), the highest rate of incidence of varroosis 
was recorded; in a way that in January, February 
and March, the peak of infestation was respectively 
witnessed to be: 33.33%, 34.66% and 44% 
(Figure1). 

Figure 1.  Incidence rate of Varroosis in different months at Eastern Azerbaijan province (Jamshidi et. al., 
2009) 
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In the study conducted in two subsequent years in 
8 localities of Elazig province in Turkey, 25.61% of 
the hives were infested by varroosis (Şimsek, 
2005). In Poland 30% of the hives (Irzyk and 
Skrobut, 1987) and in Serbia 21.5% of the hives 
(Debeljak et al., 1991) were reported as infested. 
There are limited references concerning seasonal 
varroosis spread. The study of varroosis in two 
subsequent years in Egypt demonstrated that 
varroa spread in fall and winter is in a high level 
(respectively: 10.2% and 13.2%) and in spring and 
summer in a low level (respectively: 5.1% and 
5.3%) (Ghoniemy et. al, 2005).The seasonal order 
of the spread of the disease is in relation with the 
observations of the study of varroosis in Eastern 
Azerbaijan province (Table1). 

Table 1.  Seasonal ıncidence rate of Varroosis in 
Eastern Azerbaijan province (Jamshidi et. al., 
2009). 

Season 
Number 
(colony) 

Inspected 

Number 
positive 

Incidence 
rate (%) 

Spring 246 19 7.72 

Summer 246 57 23.17 

Autumn 225 57 25.33 

Winter 225 84 37.33 

Total 942 217 23.39 

The average incidence rate of varroosis in 
northwestern Iran (23.39%) was lower than the 
reported infestation rate in Turkey (Şimsek, 2005), 
Poland (Irzyk and Skrobut, 1987) and Chile 
(Hinojosa and Gonzalez, 2004), and higher than the 
reported infestation in Egypt and Serbia (Debeljak 
et. al., 1991). The studies conducted by De Jong et. 
al. (1984) demonstrated that prevalence of 
varroosis is usually more common in cold regions 
rather than warm climates. Eastern Azerbaijan 
province is a cold region and moreover, high spre-
ad of varroosis during the year (23.39 %) and the 
highest level of infestation is reported in winter 
(37.33 %). On the other hand the statistics reported 
in Fars province (one of central and hot regions in 
Iran) varroa infestation during the year is less than 
4 % of the hives, which in the hottest areas of Fars 
province and it decreases to even 0.34% (Eilami et. 
al., 2005). The results from Eastern Azerbaijan 
province showed the high rate of varroosis 
incidence in this province comparing with the 
results of Eliami et al. (2005) in Fars province 

(warm climate) and also, the high rate of its 
incidence in winter in Eastern Azerbaijan, confirms 
the results of De Jong et. al. (1984). In the study 
conducted by Eliami et. al. (2005), significant 
association was witnessed between climate and the 
rate of varroosis incidence; and in the cold regions, 
the rate of infestation was reported to be higher. 
This section of their results was in accordance with 
the statistics of eastern Azerbaijan province and the 
study conducted by Ghoniemy et al. (2005). 
According to our studies and examinations of the 
reported statistics, honey bees of the region are 
struggling with parasitic infestation of varroosis in 
both productivity and inactivity seasons. It is 
proposed that varroa infestation in cold climates is 
more than that of warm climates and varroa rate of 
incidence in cold seasons (fall and winter) is more 
than warm and hot seasons (spring and summer). 
Regarding high rate of infestation and incidence of 
varroosis in the Apiaries of Eastern Azerbaijan 
province during the year, it seems necessary to 
have a regular control program in order to decrease 
the rate of infestation in this region. 

Nosemosis (Nosema apis ) in Northwestern Iran 

Infection of nosema in Iranian apiaries has a long 
history. Spread of disease in Northern provinces 
(Caspian lake region) because of rainy and wet 
climate is more than other part of Iran. But, in 
northwestern Iran (such as eastern Azerbaijan 
province), because of cold and semi-arid climate 
nosema has lower importance or lower hazards 
(Pourelmi and Pourfooladchi, 2009). 

In our study in Arasbaran (one of beekeeping 
centre in northwestern Iran), high level of infection 
has been recorded in the spring (59.5% of 
investigated colonies). However the amount was 
considered to be low in the summer and no 
infection was observed during the fall (Lotfi et al., 
2009). Monthly prevalence of nosemosis in 
Arasbaran Region is presented in Table 2. 

The study conducted on the bee keeping areas in 
Kars, Northeast of Turkey that is a neighboring 
country of Iran, in eight different Northeastern cities, 
the infection rate was reported as the highest in the 
spring (23.91%) and the lowest in the summer and 
fall (Topçu and Arslan, 2004) which is in 
correspondence with the statistical results of 
Nosemosis in Arasbaran (neighboring region of 
Northwestern Turkey) (Lotfi et. al., 2009). 
Generally, the spreads of nosemosis in the colonies 
of Arasbaran were observed to be high merely in 
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the spring and in the other periods of the year are very low and insignificant (Lotfi et al., 2009). 
Table 2.  Prevalence of Nosema apis in different months (spring, summer, autumn) in honey bee colonies of 
Arasbaran region (northwestern Iran). 

Number infected 
Month Number 

investigated chronic  medium  acute  
Infection percent (%)  

19 
April 42 

0 2 17 
45.2 

35 
May 42 

2 10 23 
83.3 

15 
June 30 

8 5 2 
50 

3 
July 30 

1 2 0 
10 

0 
August 30 

- - - 
0 

0 
September 30 

- - - 
0 

0 
October 30 

- - - 
0 

0 
November 30 

- - - 
0 

0 
December 30 

- - - 
0 

Total infection rate: Spring: 59.5%, Summer: 3.33%,  Autumn: 0% 

 

Also, subsequently Razmaraii and Karimi (2010), 
reported nosemosis data from apiaries sampled 
from 17 cities and towns at northwestern Iran 
(Eastern Azerbaijan province) in spring and 
summer (Table 3). 

With attention to two reports from this region (Lotfi 
et. al., 2009; Razmaraii and Karimi, 2010), 
nosemosis is serious bee disease only in spring, 
not other season (59.5% or 46% of colonies). It is 
likely that the lack of humidity in mountainous 
regions such as northwestern Iran in the summer 
and the high population of the colonies' bees in the 
summer and fall are the main causes for the 

resistance of the bees to nosemosis and the low 
level of infection (Lotfi et al., 2009; Razmaraii and 
Karimi, 2010). 

American Foulbrood in Northwestern Iran  

American foulbrood (AFB) is a lethal disease of 
honey bee colonies (Apis mellifera L.) caused by 
the spore-forming, Gram-positive bacterium 
Paenibacillus larvae subsp. Larvae (Heyndrickx et 
al., 1996). It is considered to be the most serious 
disease of bacterial origin that affects honey bees, 
which are only susceptible to infection by the 
pathogen at less than 48h of larval age (Hansen 
and Brødsgaard, 1999). 
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Table3.  Incidence rate of Nosemosis in colonies of 17 cities or towns at northwestern Iran. 

*Total infection rate in spring and summer were 46 and 1.3% respectively.  
* This table is adapted from Razmaraii and Karimi (2010) 

Results obtained by two continuous year (2008-
2009) on AFB incidence in honey bee colonies at 
eastern Azerbaijan province are presented in Table 
4 (Yusefkhani and Lotfi, 2010). 

Table 4.  Incidence of American foulbrood (AFB) in 
honey bee colonies of Eastern Azerbaijan province 
during spring and summer 2008-2009 (Yusefkhani 
and Lotfi, 2010). 

Month Investigated 
colony 

Infected 
colony 

Infection 
rate (%) 

April 100 0 0 

May 150 26 17.3 

June 100 11 11 

July 100 1 1 

August 100 0 0 

September 100 0 0 

Total 650 38 5.8 

By examination of bee larva and honey samples 
collected from 650 apiaries during two year, 5.8% 
total infection rate was recorded.  May and June 
are two main months with AFB incidence, 
respectively by 17.3 and 11% (Yusefkhani and 
Lotfi, 2010). 

AFB is a serious bee disease in Middle East. 
Beekeepers expressed that AFB is second harmful 
bee disease with serious economic losses (Aydın et 
al., 2003). In Eastern Azerbaijan province 5.8% 
total infection rate was observed, AFB infection was 
started at May with highest incidence rate (17.3% of 
apiaries) and finished July with 1%. With attention 
to our previous study at region (Lotfi et al., 2009), 
May and June are suitable months for high 
incidence of nosemosis and also incidence of AFB 
in honey bee colonies of eastern Azerbaijan 
province. 

CONCLUSION 

Investigations on these three important bee 
diseases at region show high incidence rate of 
Varroosis in January, February and March, high 

Location No. of analyzed/ positive No. of total sam ple No. of infected samples 

Osko 10.0 5 5.0 

Ahar 12.6 7 7.3 

Bostan abad 14.7 6 6.5 

Bonab 10.0 4 4.0 

Tabriz 18.4 8 8.3 

Jolfa 10.2 4 4.2 

Charomagh 11.5 4 4.2 

Sarab 16.9 5 5.4 

Shabestar 12.5 6 6.3 

Kaleibar 15.6 7 7.5 

Marageh 15.3 9 9.2 

Malekan 11.2 6 6.1 

Marand 12.2 5 5.1 

Mianeh 14.8 7 7.6 

Varzghan 11.5 7 7.6 

Hashtrood 12.8 5 5.4 

Heris 12.7 6 6.4 

Total 215.79 101 101.47 
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incidence of Nosemosis at spring but moderate 
incidence of American Foulbrood in May and June 
at eastern Azerbaijan Apiaries. With attention to 
these findings and reports of local veterinary 
organization, varroosis as major bee disease in this 
region via impairing of bee colony population and 
stability, make susceptible conditions for secondary 
infection with Nosema apis at next spring. 
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GENĐŞLETĐLMĐŞ ÖZET 

Amaç: Bu derlemenin amacı Đran’ın kuzeybatısında 
(önemli arıcılık bölgesi) üç ekonomik arı hastalığı-
nın mevsimlere göre incelenmesidir. Bu yönde, 
Varroosis, Nosemosis ve Amerikan Yavru çürüklü-
ğü hastalıkları ile ilgili bölge daha önce sunulmuş 
raporlara bakarak bölge kovanlarındaki önemli has-
talıklar gözden geçirilerek irdelenmiştir. 

Giri ş: Đran, dünyanın ilk on arı üretici ülkelerinden 
birisidir. Buna rağmen arıcılık araştırmaları bu üre-
tim kapasitesini karşılamamaktadır. Bölgede arı 
hastalıkları ile ilgili hazırlanmış raporlarda kısıtlı 
bilgiler bulunmaktadır. Bu derlemede doğu Azer-
baycan ilinde (Đranın kuzeybatısı ve ülkenin ikinci 
bal üreten ili) üç arı hastalığı ile ilgili yapılmış olan 
araştırmalar özetlenmiştir. 

Varroosis: Đran Veteriner Birliği Varroosis hastalığını 
arı ve koloni hasarlarının ana nedeni olarak vurgu-

lamıştır. Bölgede yapılan araştırmaya göre (900’ün 
üzerinde koloni), Mart ayında kolonilerin yüzde 
44’ünde varroosis hastalığı tespit edilmiştir ve Hazi-
ran ayında ise %7.72 ile en düşük orana sahiptir. 
Çizelgeye bakıldığında bölge kolonilerinin yılın tüm 
aylarında Varroa ile enfekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında koloni-
lerde varroosis oranı sırası ile %9.76, %26.82, 
%32.92 ve %40 bulunmuştur. Böylelikle bölge kolo-
nileri kışın varroosis bakımından en yüksek düzey-
dedir. 

Nosemosis: bu hastalıkla ilgili bölgede iki farklı 
deneme yapılmıştır. Bizim yapmış olduğumuz ça-
lışmada en yüksek enfeksiyon oranı %59 ile bahar 
sezonunda, Mayıs ayındadır. Buna karşı sonbahar 
aylarında hiç bir kovanda nosemosis bulunmamış-
tır. Bölgede yapılan diğer çalışmalarda da bahar 
sezonunda en yüksek nosemosis oranı tespit edil-
miştir (kolonilerin %46 sında). 

Amerikan Yavru çürüklüğü (AYÇ): Đki sene süren 
çalışma sonucunda, bölge kovanlarının %5.8’inde 
hastalık sporu bulunmuştur. Mayıs ve Haziran ayla-
rında sıra ile %17.3 ve %11 AYÇ kovan ve bal ör-
neklerinde tespit edilmiştir. Nisan, Ağustos ve Ey-
lül’de hiç bir AYÇ sporu ile enfekte örneğe rastlan-
mamıştır. 

Sonuç: Bu üç önemli hastalığın bölgede yayılışına 
bakarak, Varroosisin Ocak, Şubat ve Martta, 
Nosemosisin bahar aylarında ve Amerikan Yavru 
Çürüklüğünü hastalığının Mayıs ve Haziran ayların-
da Doğu Azerbaycan ilindeki arı kolonilerini önemli 
derecede enfekte ettiği söylenebilir. Bulgular 
Varroosisi bölge arı kolonilerinde en önemli ve te-
mel hastalık olarak göstermektedir. Buna karşı 
Amerikan Yavru Çürüklüğü (Mayıs hariç) düşük 
seviyededir. Sonuç olarak Varroosisin balarısı kolo-
nilerini kış döneminde zayıflatarak, bu kolonileri 
gelecek bahar döneminde nosemosise karşı has-
sas duruma getirdiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 


