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Braula schnıitzi Örösi-PiLI (Diptera, Brau1idea) als Ekto-
parasit bei den Honigbienen in der Türkei

Zusanunenfassung: In den Provinzen Ankara und Kahramanmaraş Türkei, konnte
eine Ektoparaziten ist bei dcr Biene als Braula schmiızi Örösi-Pdl gemeinhin als Bienenlaus
bekannt, identifiziert werden.

Die~e Arbei t ist cin Beitrag 7.u Morphologie, Biologic und Bekampfung der Braula Anen.

Özet: Ankara ve Kahramanmaraş illerinden gönderilen arılardaki ektoparazitler, halk
dilinde arı biti adı verilen Braula schmilzi Örösi-Pal, olarak teşhis edilmişlerdir. Bu vesile ile
arılarda parazitlenen Braula soyu türleri hakkında morfolojik, biyolojik ve mücadeleleri jle
ilgili bilgi verilmiştir.

Giriş

Küçük aile işletmeciliği yönünden önemli bir tarım kolu olan
arıcıkık, yurdumuzun bütün bölgelerinde yapılmakta, geliştirilmesi
ve modernleştirilmesi hususunda çabalar sarfedilmektedir. Fakat bu-
na paralel olarak arı hastalıklarına gerekli önem verilmemiştir. Ni-
tekim bu konuda yurdumuzda yapılmış araştırma ve yayınların yok
denecek kadar az olması bunun en belirgin örneğidir. Halbuki bazen
bir kovam, civarındaki diğer kovanlarla birlikte tamamen söndüre-
cek nitelikte bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıkları mevcuttur.

Biz bu yazımızda Kahramanmaraş ve Ankara'dan kürsümüzc
gönderilen ve arıların ölümüne sebep olduğu bildrilen ektoparazitler
hakkında bilgi vermeyi yararlı gördük.

• A.Ü. Veteriner Fakültesi Genel Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsüsü Doçenti.
Ankara, Türkiye.
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Halk arasında arı bitki olarak isimlendirilen liraula soyu türleri
Diptera sınıfının liraulidae hlmilyasındandır. Bu familyada birbu-
çuk asırdan beri arılarda parazit olarak ya~ıyan bir tek tür, Brmila
coeca Nitzsc/z, ıB ı8 tanınmakta idi. Bu nedenle klasik kitaplarda yalnız
bu türün adı geçmiştir. Fakat Borchert (I)'e göre çeşitli yazarlar ta-
rafından bu tür hakkında verilen morf()lojik bilgilerin birbirleriyle
olan tutarsızlığı nedeniyle Örösi-Pal, bunları yeniden ve dikkatli bir
şekilde gözdcn geçirmiş ve aşağıda gösterildiği gibi üç grup içerisinde
6 tür olarak tefriklerini yapmıştır.

1-- Cocca gru bunda: Braııla Coeca coeca, H. Coeca (!1lglılata;

2- Schmitzi grubunda: 13. Sclmıiızi, B. Orientalis;

3-- Prctorieıısis grubunda: B. Preloriensis ve B. Kohli.

Bu grupları karakterize eden özellikler ise şöyle verilmiştir: Coeca
grubundaki türkl'de I. Sternit kıllarla örtülü olup, di~ilerinin 6. Ster-
niti 2 ye ayrılmıştır. Dişilik organı olan cercilcr geniş, uçları kısa ve
küt olup küçük kıllarla ilrtülü vc birbirlerinden hafif bir y<ırıkla ay-
rılmışlardır. Erkeklerdeki Hypopygium'da parmak şeklinde iki tane
uzun, bunlar arasında bir tane de kısa olmak üzere :1 çıkınu vardır.

Schmitzi grubundaki türlerde ı. Sternit ekseriya kılsız, dişilerde
G. Sternit'te bölünme yok. Cerciler uzun ve aralarında derin bir
yarık bulunur. I-lypopygium'ela 3 çıkın tı mevcuttur.

Pretoriensis grubundakilerde ise ı. Sternit kıllarla ilrtülü olup di~i-
lerde 6. Sternit düz veya bir çok küçük parçacıklara ayrılmıştır. Bir
sapa bağlı olan Cerci'ler uzunelurlar. Hypopygium'larında ise 2 Çl-
kıntı bulunur. Yazar (ı) ayrıca Braula soyundaki 6 türe ait bir teşhis
anahtarıda vermektedir.

Klasik bilgilere göre (ı, 2, :>', :ı, 6) liraula'ların biyolojisi kısaca
şu şekilde olmaktadır: ParazitIer kışı kovanda geçirirler ve üremeleri
ilkbahardan sonbahara kadar devam eder. Yumurtalarını boş veya
dolu hücre duvarlarına, Cıkat daha ziyadc hücre kapaklarının alt kıs-
mına bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar buralarda çeşitli İstik:ı-
metlere yönelik tüneller açarlar ve bütün gelişmelerini bunların içe-
risinde tamamlarlar. Besinlerini polen ile karışık balmumu teşkil eder.
Larvalar pupa safhalarım tünel içerisinde yaptıkları yuvarlak ve kü-
çük bir yarıkla dışa açık olan oyuklar içerisinde geçirirler ve erginleri
bu yarıktan dışarı çıkarırlar. Tünelierden kovan içerisine düşen lar-
\';ı1arın Cıa buralarda pupa safhalarını geçirmesi mümkündür.
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Ergin Braula'lar arı ailesinİn her ferdinde görülürlerse de, en
çok ana arıya en az da erkek anlara musallat olurlar. Bir ana anda
i5-20, kuvvetli enfeksiyonlarda ise 167 kadar parazi t bildirilmi~tir.

Kuvvetli enfeksiyonlarda ana an o kadar huzursuz olabilirki bu ne-
denle yumurtIamayl kesebilir. Parazitler kan emmezler ve bu nedenle
hakiki bir parazit olmayıp kommensaldirler. Buna rağmen anlarda
meydana getirdikleri huzursuzluk onların zayıflarnalanna ve ölme-
!erine neden olabilir. Bal peteklerinde larvaların açtıklan kanallar,
onların görünümünü bozduğu gibi, hücrelerden balın dı~an sızması
sonu balı n değerinin de kayba uğramasına neden olurlar.

Bitlerle mücadelede, eğer enfestasyon zayıfsa, özellikle ana arı üze-
rindeki parazitIer bala batırılmış bir <;(jpyardımıyla toplanabilir. Kuv-
vetli enfestasyonlarda ise total tedavi tavsiye edilir. Bu amaçla annlar
eski bir alı~kanlık olarak kovana nikotin dumanı üfJemeyi tercih eder-
ler. Fakat, kovan içerisinde i0-12 saat tebahur edelJilen ve parazitIeri
bayıltan naftalin, phenothiazin, kafur gibi ilaçların tercih edilmesi
tavsiye olunmaktadır. İlaçlar kovanın tabanına uygun büyüklükte
karton, kontraplak gibi sert bir plaka üzerine bir çay kaşığı kadar
konur ve akşam km'ana yerlqtirilir. Anlann uçma zamanından önce
dışan alınır ve üzerinde baygın olarak bulunan parazitler yok edilir.
ilaçlar parazitin yumurta ve larvalarına tesirsiz olduğundan bu i~lem
15 gün sonra tekrar edilir.

An bitleri dünyanın hemen her bölgesinde görülür. Oytun (4),
Ankara bal anlannda Braula coeca tesbit ettiğini bildirmiş ise de
yurdumuzda yayınlanmış olan arıeılıkla ilgili bazı kitaplarda (3, 6)
bu parazitler hakkında bilgi verilmekte, fakat Türkiye'deki meveu-
diyeti ve yayılışından bahsedilmemektedir.

Materyal ve Metod

Ankara'dan Mehmet Kütükoğlu tarafindan getirilen arılar ve üze-
rindeki parazitler canlı, Kahramanmara~'ın Andırın ilçesi Hükümet Ve-
terinerliği tarafından posta ile gönderilenler ise tamamen ölü idiler. Pa-
razitler şeffaflandırılmak ve yumuşatılmak üzere, % 40 klOl'al hidrat, %
30 Glycerin ve % 30 distilc su karışımı solusyona alınmış, muayeneden
evvel burada en az 72 saat bekletilmişlerdir. Önce stereomikroskop
altında incelelenen erkek ve dişi parazitIerin teşhisi için önemli olan
ayak taraklan, cerci ve hypopygium'ları disseke edilmiş, sora araş-
tırma mikroskobunda daha büyük objektifler ile tetkik edilerek mik-
rofotografları çekilmi~tir.
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Sonuç ve Tartışma

Ankara'dan 7 dişi ve 2 erkek, Kahramanmaraş'dan 4 dişi, 1 er-
kek olmak üzere 14 parazitin dişilerinin boyları 1.5-1.6 mm, erkek-
lerinin ise 1.4 mm. olarak ölçülmüştür.

1. Sternit'lerin arka kenarı hariç bütün yüzeyi kılsız, dişilerde
6. sternit bütün olup her hangi bir bölünme göstermemekte idi (Re-
sim ı). Son ayak parçasının tarağındaki diş adedi 26 olarak sayılmış~
tır (Resim 2). Dişilerde cerci'ler arasınaki belirgin olan yarık tüm
boylarının yarısına ulaşmamaktadır (Resim 3). Erkeklerin hypopygi-,
um'unda parmak şeklinde 3 çıkıntı bulunmaktadır. Bunlardan ikisi
uzun ve kıllarla örtülü olup, bunların arasında olan diğeri daha kısa
ve çıplaktır. Çıkıntılar tabanda daha geniş olup ortalarında içe doğru
bir bükülme göstemektedir (Resim 4).

Borchet'in (1) Örösi-Pal'e atfen bildirdiği coeca grubu türlerinde
1. sternit 'in kıllarla örtülü bulunması, dişilerde 6. sternit'in ikiye ay-
rılmış olması, cerci'Icr arasındaki yarığın çok hafif olması ve ayak uçla-
rında bulunan kitini taraktaki diş sayısının 29-32 arasında bulunması,
keza Pretoriensis grubundakilerde de 1. sternit'in kıllarla örtülü ol-
ması, cerci'lcrin uzun ve bir sapının bulunması, Hypopygium'larında
ise yalnız 2 çıkıntının bulunması, incelediğimiz parazitlerin bu iki grup-
taki türlerden tamamen ayrı olup, Schmitzi grubu özelliklerini gös-
terdikleri anlaşılmıştır.

Dış görünüşleri bakımından birbirlerine çok benziyen Schmitzi
grubundaki türleri, B. schmitzi ile B. orientalis'i birbirinden ayıran
önemli noktalar, Borchert'in (1) verdiği anahtarda yalnız cerci ve hy-
popygium'larında görülmektedir. Bu anahtarda B. schmitizi'nin dişi-
lerinin cerci'leri arasındaki yarık tüm boylarının yarısına ulaşmama-
sına rağmen, B. orientalis'te yarı yı bulmakta veya onu geçmektedir.
İncelediğimiz dişi parazitIerin cerci'lerinin hiç birinde bu yarık tüm
boyun yarısını geçmemekte idi (Resim 3). B. schmitzi 'nin erkekle-
rindeki çift olan çıkıntılar tabanda geniş olup sonra daralmakta,
buna karşılık, B. orientalis'te bu genişlik tüm boyunca bir bütünlüliik
göstermektedir. rncelediğimiz türlerİn erkeklerindeki hypopygiurn'-
larıda (Resim 4), dişilerindeki cerci'ler gibi B. schmitzi'ninkilcre
uymakta idi. Bu nedenle Ankara ve Kahramanmaraş'tan gönderilen
numuneler Braula Jchmitzi Örösi-Pal olarak teşhis edilmişlerdir.

Oytun (4) tarafından Braula coeca olarak bildirilen Ankara ori-
jinli türlerİn doğruluğu, yazar (4) tarafından morfolojik özellikleri
belirtilmediğinden kanımızca şüpheli kalmaktadır.
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Resim 2. B. sclımitzi'nin ayak uçlarında bulunan dişli tarak
Kammzahne ciCI' B. schmitzi
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Resim 3. Dişi B. schmiızi'de Cerci'Ier
Cerc; vorı \l'cibliche B. schmiızi

Resim 4. Erkek B. schmitzi'cle Hypopygium
Hypopgyium voil manEclıe B. sclımiızi
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