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Hijyenik davranış testi 300 mlt sıvı azotun pupa 
dönemindeki kapalı hücreler üzerinde 5cm çapında 
100 petek hücresini kapsayan bir dairesel alana 
dökülerek 3 kez uygulanmıştır. İlk uygulamaya 
nektar akımı öncesinde 2’si dağlık bölgede olmak 
üzere toplam 11 farklı arılıkta 563 koloni ile 
başlanmış ve 48 saat içinde bu alanı tamamen 
temizleyen hijyenik (%100) koloniler %30 (172) 
olarak belirlenmiştir. 2. uygulamada aynı test 24 
saat beklenerek uygulanmış ve 1. testi geçen 
kolonilerden ancak %24’ü (45) hijyenik (%95+) 
olarak belirlenmiştir. Bu iki test yaklaşık bir aylık 
süre içinde uygulanmış ve 2. testi geçen tüm 
kolonilerin ana arıları alınarak kendi arılığımızdaki 
kolonilere verilmiş ve 2 ay sonra tümü yeni anaya 
ait koloniler elde edilmiştir. Bu arılıkta aynı çevre 
koşullarında ve benzer sayıda arı populasyonuna 
sahip kolonilere ve daha önce test uygulanmamış 
olan kontrol kolonilerine hijyenik yüzdelerin 
belirlenmesi amacı ile 3. test uygulanmıştır. Çok 
sayıda V.  destructor parazitine sahip koloniler ile 
seçilen bu hijyenik koloniler arasında kapalı gözlü 
petekler tüm kolonilerde tesadüfi olarak yer 
değiştirilip, arı populasyonları ve V. destructor 
sayıları eşitlenmeye çalışılmıştır. Bu durumda 2. 
test sonucunda hijyenik olarak belirlenen grup ve 
kontrol grubu ile birlikte toplam 25 koloni çok 
sayıda V.  destructor ile aynı yerde kışlamaya 
bırakılmış ve kıştan sonra sadece 2 koloni hayatta 
kalmıştır. Bulgulara göre hijyenik davranışın 
zamana (P< 0.0005), arılığa (P< 0.0005) ve 
yüksekliğe (P=0.001) bağlı olarak değiştiği 
belirlenmiştir.  

Sonuç olarak hijyenik davranışın çevre faktörlerine 
bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve V.  destructor 
parazitine karşı direnç mekanizması olarak yeterli 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bal arısı, Apis mellifera 
anatoliaca, parazit, Varroa destructor, Hijyenik 
davranış, Sıvı azot testi 
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Amfibiler yolların ve araç trafiğinin 

varlığından en fazla zarar gören canlılardır. 
Özellikle ılıman bölgelerdeki amfibilerin üreme 
alanlarına mevsimsel göçleri yolda görülmelerinin 

asıl sebebidir. Kara kurbağaları gececi canlılardır; 
gündüzleri taş altları, duvar oyukları ve toprak 
içindeki delikler gibi yerlerde gizlenirler, hava 
karardıktan sonra hareket eden çeşitli küçük 
böcekleri avlayarak beslenirler.  

Bu çalışmada, 10.06.2006 ve 17.06.2006 
tarihlerinde gece 10.30 - 01.00 saatleri arasında 
Giresun iline bağlı Tamdere ile Dereli ilçeleri 
arasında bulunan 47 km’lik bir yol boyunca 
araştırma yapıldı ve 74’ü ölü 47’si ise canlı olmak 
üzere yol üzerinde toplam 121 kurbağa tespit edildi. 
16 tanesi yol üzerinde canlı olarak bulunan ve 9 
tanesi ise henüz yeni ölmüş olan toplam 25 adet 
kurbağanın vücut boyları ölçülüp cinsiyetleri 
belirlendikten sonra sağ arka dördüncü parmakları 
skeletokronoloji yöntemi ile yaş analizinde 
kullanılmak üzere alındı. Yapılan yaş analizi 
sonucu canlı olan örneklerden dişilerde yaş 2-13 
arasında değişirken, erkeklerde bu oran 4-6 olarak 
tespit edildi. Yoldan alınan ölü örneklerde ise yaşın 
dişilerde 5-10, erkeklerde ise 5 - 7 arasında 
değiştiği belirlendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Bufo bufo, yaş, yol ölümleri  
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Porsuk (Meles meles) karışık orman, 
kayalık,step ve dağlık arazide yaşar.2000 metre 
yüksekliğe kadar yayılış göstermektedir.Yuvalarını 
çoğunlukla ormanların oldukça tenha 
kısımlarına,tarlaların ormana yakın kısımlarına, 
ağaçların altına, ormanların bittiği açıklıklarda 
ağaçsız alanlara,tarlaların kenarlarına,kumul ve 
tepeciklere,çıplak step alanlara ve bitkinin az 
olduğu steplerin yamaçlarına dağlık bölgelerde ise 
kayalık alanlara ayrıca su menfezlerinin kenarlarına 
ve içerisine, meşe, kayın, kızılçam ve karaçam gibi 
ağaçlarla kaplı ormanların iç kesimlerine, tarla 
kenarlarına yakın çalılık alanlara yaz aylarında ise 
bazı tarlaların iç ve kenar kısımlarına ve civarına 
yaptıkları tespit edilmiştir.Araştırma alanında 
porsukların yuva yapmak amacıyla  step ve ağaçsız 
kesimler ile açık kesimleri mecbur kalmadıkça çok 
fazla tercih etmedikleri ancak 1000-2000 metre 
arasında kalan yaylaların hafif engebeli kesimlerine 
yuva yaptıkları da saptanmıştır.Bazı bölgelerde 
porsuk yuvalarına kayalık alanlar ile meyve 
ağaçları ve çalılık alanlarda; bazı bölgelerde ise 
hem kayalık hem de çalılık alanlarda 
rastlanılmıştır.Özellikle Akdeniz bölgesinde 2000 
metre yüksekliğe yakın kesimlerde porsuk yuvasına 


