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Yaygın Bal Arısı Alt Türleri 

Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica) 

 Çok uysal, çalışkan ve şiddetli soğuğa 

dirençlidirler.  

 Dili 7.2 mm olup diğer arı türlerinden 

uzundur.  

 Oğul verme eğilimi düşüktür. 

 Yavru verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler 

meydana getirirler. En kuvvetli oldukları 

devre yaz ortasıdır. 

 Dışardan gelen yağmacı arı ya da diğer 

zararlılara karşı kovanlarını oldukça iyi 

korurlar.  

 Tek kusurları kovana aşırı miktarda propolis 

getirerek sağa sola bulaştırmalarıdır.  

 

 

 

Anadolu Arısı (Apis mellifera anatoliaca) 

 Renk bakımından İtalyan arısına 

benzemektedir. Erkek arıları siyah renktedir. 

 Yüksek yaşama gücü ve kışlama yeteneğine 

sahiptir. 

 Ana arılarında yumurtlama düzeyi düşük 

olup çok güçlü koloni oluşturamazlar. 

 Floranın zayıf olduğu koşullarda da bal 

üretimi bakımından yararlanabilmektedir. 

 Bal yapma yeteneği orta düzeydedir. 

 Hırçın ve kovan giriş deliğine dikey petek 

ören Kılıç ile uysal ve kovan giriş deliğine 

paralel petek ören Kalkan tipleri vardır. 

 Oğul eğilimi göstermektedirler. 

 Yumurtlama öncesi süre en kısa olan arıdır. 

 Sokma davranışı diğer ırklara göre oldukça 

fazladır. 

 Yurtdışında ıslah çalışmalarında 

kullanılmıştır. 

 Sonbaharda bal yapma özelliği çok düşüktür. 

 

Muğla Arısı 

 Alt tür/ekotip olduğu konusunda yaklaşımlar 

vardır. 

 Çalışkan, bal verimi ve kışlama yeteneği 

yüksektir. 

 Rengi esmerden koyu sarıya kadar 

değişmektedir. 

 Ana arı sonbahara kadar yumurtlayarak 

sonbahardaki çam balı için yüksek 

populasyon oluştururlar. 

 

 
 

Karniyol Arısı (Apis mellifera carnica) 

 Koyu renkli, kısa ve sık bir kıl örtüsüne 

sahiptir. 

 Gri renkli arılar olup abdomenin 2. ve 3. 

segmentleri üzerinde kahverengili benekler 

veya kahverengi bantlara rastlanır. 

 İşçi arılar gri ve siyah çizgili görünürken ana 

arılarda daha çok gri ve kahverengi bantlar 

egemendir.  

 Esmer arı ırklarındandır. 

 Arı ırkları arasında en uysal olanıdır. 

 Yavru büyütme yetenekleri fazladır.  

 Kışlama yeteneği iyidir. 

 Kışa küçük bir populasyonla girip az bal 

tüketerek geçirebilirler. 

 Yağmacılık eğilimi azdır. 

 Çevreyi tanıma yeteneği fazladır. 

 Yavru çürüklüğü ve nosema hastalıklarına 

karşı dayanıklıdır. 

 Propolis toplama eğilimi azdır 

 Oğul verme eğilimindedir. 

 

 

İtalyan Arısı (Apis mellifera ligustica) 

 Sarı arı ırklarındandır. 

 Çoğalma kabiliyetleri fazladır.  

 Sakin ve iyi huylu olup nadiren sokarlar. 

 Çalışkandırlar. 

 Avrupa yavru çürüklüğüne dayanıklıdır. 

 Yavru büyütme yeteneği fazla olup erken 

ilkbaharda kuvvetli koloni oluştururlar. 

 Bol nektar toplayarak çok bal yaparlar.  

 Oğul verme eğilimleri zayıftır. 

 Tek olumsuz özelliği aşırı derecede 

yağmacı olmalarıdır.  


