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GİRİŞ 

Arı merası tesis etmenin sürdürülebilir tarım açısından önemi ile arı 

merası kurmanın hem arıcılık hem de sürdürülebilir tarım açısından 

avantajlarını belirlemek ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek 

bazı bitkilerin özelliklerini ortaya koymak amacıyla bu derleme 

çalışması hazırlanmıştır. 

ARI MERASI NEDİR? 

Arı kovanlarının, ortalama 2 kilometre yarıçapında bulunan bitki 

örtüsüne arı merası denilmektedir. Arılar, 2 km yarıçapındaki 

bitkilerden doğrudan istifade etmektedir. Özbek (2003), bal arılarının 

4-11.3 km kadar uzaklara yayılabildiğini ve ilk 600-800 metreye kadar 

olan alanları ise daha etkin kullandığını bildirmiştir. 

Arılar, 2 km yarıçapındaki bir alanda bulunan hem doğal bitki 

türlerinden hem de kültürü yapılan bitki türlerinden istifade 

edebilmektedir. Dolayısıyla arıların 2 km yarıçapında bulunan 

bitkilerin, sadece doğal bitkiler olması gerekmemektedir. Dünyada 

tarımı yapılan ve insanların besin kaynağı olan bitkiler toplam 82 

adettir. Bu bitkilerin 63 tanesinin tozlaşmasına arıların katkı sağladığı, 

39 bitki türünün ise tozlaşması için mutlak bir şekilde arılara ihtiyaç 

duyulduğu bilinmektedir (Pirim ve ark., 2011). 

Arıların etrafında bulunan 2 km yarıçaptaki alanda, gerek doğal ve 

gerekse tarımı yapılan bitkilerden yeteri kadar çiçekli bitki bulamaması 

durumunda, bu mesafe içerisinde arıların ihtiyaç duyacakları zamanda, 
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kültürü yapılan bitkilerin yetiştirilmesi işlemine de yapay arı merası 

tesisi adı verilmektedir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM NEDİR? 

Sürdürülebilir tarım, toprak ve su gibi doğal kaynakları koruyarak 

gelecek nesillerin de kullanmalarını garanti altına almak, çevreye zarar 

vermeden tarımsal teknolojilerden yararlanarak uzun süre tarımsal 

üretim yapmak amacıyla yapılan uygulamalardır (Turhan, 2005). Tarım 

topraklarımızı gelecek nesillere bırakabilmemiz için bu alanlarda 

bilimsel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerde bulunmamız, erozyona karşı 

mücadele etmemiz, nadas alanlarını azaltmamız ve ekim nöbeti 

sistemleri ile verimliliklerini muhafaza etmemiz gerekmektedir. 

ARI MERASININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLE İLİŞKİSİ 

Arı merası için önem arz eden bitkilerin büyük bir çoğunluğu aynı 

zamanda sürdürülebilir tarım açısından da önem arz eden bitkilerdir. 

Çünkü arı merası olarak kullanılabilecek bitkiler aynı zamanda iyi birer 

ekim nöbeti bitkisi durumundadırlar. Örneğin kışlık olarak tarımı 

yapılan tahıllardan sonra, bir sonraki ekim dönemine kadar geçen yaz 

döneminde yetiştirilebilecek karabuğday veya arı otu gibi bitkiler aynı 

zamanda iyi bir arı merası bitkisidirler. Aynı şekilde yazlık ana ürün 

olarak ekilen mısır veya pamuk bitkilerinden sonra kışlık ara ürün 

olarak yetiştirilebilecek yemlik kolza veya Macar fiği gibi bitkiler de 

hem iyi bir ekim nöbeti bitkisi hem de iyi bir arı merası bitkisi 

durumundadırlar. Bu yöntemle tarlaların boş kalmasının önüne 
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geçildiği için bu bitkiler, tarla tarımı içerisinde nadas alanlarını 

azaltarak da sürdürülebilir tarıma katkı sağlamaktadır. 

Bir taraftan iyi bir ekim nöbeti bitkisi olan, nadas alanlarının 

azaltılmasına katkı sağlayan ve aynı zamanda arı merası olarak istifade 

edilebilecek bitkilerin hiç şüphesiz erozyon alanlarının azaltılması veya 

mevcut erozyonun şiddetini de düşürmesi açısından önemli olduğu bir 

gerçektir. 

Toprakların verimliliklerinin muhafaza edilmesi veya artırılması da 

yine bu tür bitkilerle sağlanabilmektedir. Çünkü bu bitkilerin artıkları 

da toprak için iyi bir organik madde niteliğindedir. Özellikle baklagiller 

familyasında olan türler, havadaki serbest azotu toprağa 

bağladıklarından, bu bitkilerin artıkları toprağı hem organik maddece 

hem de azotça zenginleştirerek, toprağın verimliliğine katkı 

sağlamaktadır (Açıkgöz, 2001). 

Yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında arı merası tesis etmenin 

hem sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağı hem de o bölgede yapılacak 

arıcılık faaliyetlerini daha etkin ve avantajlı kılacağı anlaşılmaktadır.  

ARI MERASI TESİS ETMENİN AVANTAJLARI 

Tarımsal faaliyetlerin ve arıcılığın bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Arıcılık farklı bir faaliyet, tarımsal üretim farklı bir 

faaliyet olarak değil de, bu iki tarım kolunu bir bütün olarak 

değerlendirmenin yani arı merası tesis etmenin çok yönlü avantajları 

bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür. 
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-Arı merasının tesisi, gezici arıcılık masraflarını ortadan kaldıracak 

veya minimuma düşürecektir. 

-Arılar, doğal ortamda çiçekli bitkilerin bulunmadığı dönemlerde 

nektar ve polen kaynağı temin edecektir. 

-Kültür bitkilerinde arılar sayesinde daha etkin bir tozlanma ve 

döllenme gerçekleşeceğinden, üreticinin elde edeceği verim artacaktır. 

-Üretici zaten ekim, dikim işlerini yapmaktadır. Bundan elde edeceği 

gelir ile birlikte arı ve arı ürünlerinden de ek gelir sağlayacaktır. Aynı 

alandan ikinci bir ürün elde edecektir. 

-Yöreye ve de özellikle bitkiye özgü ballar elde edilebilecek, bu 

doğrultuda bir markalaşma yoluna gidilebilecektir. 

-Arı meralarının tesis edilmesi ile kullanılan bitkilerin çiçeklenmeye 

başladıkları süre, çiçekli kaldıkları süre, çiçeklenmenin bittiği süre gibi 

bölgeden bölgeye farklılık gösteren süreler veya zamanlar tespit 

edilecektir. Arıcıların bu süreleri veya zamanları bilmeleri durumunda, 

bu bitkilerden ne kadar süre yararlanabileceklerini önceden öğrenmiş 

olacaklardır. 

-Arıların hangi bitkilerden daha fazla yararlandığının belirlenmesi, 

daha sonra kurulacak meralardan daha fazla yararlanmayı 

sağlayacaktır. Yani her arı merası daha sonra kurulacak suni arı merası 

için bir ön çalışma niteliğindedir. 

-Nektar ve polen kaynağı olan bitkiler vejetasyonda bulunmadığı 

zaman, arılara şeker vb. ürünler verilerek bu ihtiyaç karşılanmaya 
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çalışılmaktadır. Arılara verilen bu maddeler arıların bağışıklık sitemini 

zayıflatmaktadır. Arı merası tesisi ile hem bu sorunun hem de bu 

amaçla gerçekleşen masrafların önüne geçilecektir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN 
VE ARI MERASI TESİSİNDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER 

1-Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) 

Korunga, yeryüzünde yaklaşık 80-100 türü olan, Asya ve Avrupa 

kökenli, çok yıllık önemli bir baklagil yem bitkisidir. Korunga, 10 m 

derine inebilen ve üzerinde nodüller bulunan kazık kök sistemi ile 

havadaki serbest azotun toprağa aktarılmasını ve ekim nöbeti 

sistemlerinde toprağın yapısının iyileştirilmesini sağlayan, kendisinden 

sonra gelecek bitkilere temiz ve besin maddelerince zengin bir toprak 

bırakan, nadas alanlarında ya da bitki potansiyeli düşük alanlarda 

erozyonun önlenmesine katkıda bulunan bir bitkidir. Bitki çiçeklerinin 

aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak 3-4 haftalık süreçte açması ve 

kaliks borucuğunun 2–3 mm derinlikte olması arıların çiçeklerinden 

polen ve nektar almasını kolaylaştırmaktadır. Bu özellikler korunganın 

arıcılık açısından önemli olmasını sağlamaktadır (Özbek, 2011; Deveci 

ve ark., 2012). 

2-Ak üçgül (Trifolium repens L.) 

Hayvan beslenmesi açısından önemli bir baklagil yem bitkisi olan ak 

üçgül, peyzaj bitkisi, bahçelerde taban bitkisi, nadas alanlarında 

erozyon önleyici bitki, iyi bir münavebe bitkisi olarak tarla tarımında 

önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak yem bitkisi amacıyla 
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kullanılmasının yanında çiçeklerinin bol ve geniş zamana yayılması 

bakımından arıcılık açısından polen ve nektar kaynağı sağlamaktadır. 

Ak üçgül toprak yapısını düzenlemesi, iyileştirilmesi, hayvan yemi 

olarak kullanılması, çiçeklerinin arıcılıkta kullanılması, doğaya 

herhangi bir atık veya zararlı bir madde bırakmadan üretim ve tüketim 

döngüsü sunması gibi özelliklerden dolayı sürdürülebilir tarım 

açısından oldukça önemli bir bitkidir (Cengiz ve ark., 2010; Aşcı, 

2016). 

3-Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) 

Macar fiği, hayvan beslemede yeşil ot ve kuru ot elde etmek amacıyla 

yetiştiriciliği yapılan bir baklagil yem bitkisidir. Macar fiği, Rhizobium 

bakterileri ile olan ilişkisi yardımıyla havadaki serbest azotu toprağa 

aktarabilen, toprakların ıslahında, nadas ve mera alanlarının 

erozyondan korunmasında kullanılabilen, zaman zaman yeşil gübre 

olarak da istifade edilen ve bu özelliklerinden dolayı tarla tarımı 

içerisinde önemli yeri olan bir bitkidir (Hashalıcı, 2017). Tarla tarımı 

içerisinde yoğun olarak ekilmesinden dolayı özellikle ilkbahar 

aylarında bitkinin çiçeklenme döneminde belirli bir süre arılar için 

polen ve nektar kaynağı olacağı ön görülmektedir.  

4-Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham.) 

Arı otu, arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak dünyada en 

değerli 20 bal bitkisinden biridir. Amerika kökenli olup, dünya üzerinde 

yaklaşık 13 türü olan tek yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekler sapı üzerinde 

tek taraflı olarak dizilmiş, uzun, kıvrık, salkım şeklinde, sapının alt 
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kısmından başlamakta, uca doğru ilerlemekte ve bir haftada salkımın 

tamamı çiçeklenmektedir. Bitkinin 1.5-2 ay çiçekli kalması, 

çiçeklenmenin bitkide ve tarlada uzun zamana dağılması sebebiyle 

arıcılık için önemli bir kaynaktır. Arı otu aynı zamanda kaba yem 

kaynağı olması, arıcılık açısından değerlendirildikten sonra kalan 

kısımlarının silaj olarak değerlendirilebilmesi, nadas alanlarında 

erozyonu engellemesi, fakir toprakların ıslah edilmesi, zararlı 

böceklerle mücadelede tuzak bitki olarak kullanılması, meyve 

bahçelerinde alt bitki olarak kullanılması, kesme çiçekçilikte süs bitkisi 

olarak kullanılması gibi özelliklerinden dolayı da sürdürülebilir tarım 

açısından oldukça önemli bir bitkidir (Kumova ve Korkmaz, 2002; 

Bakoğlu ve Kutlu, 2006; Deveci ve ark., 2012; Özkan, 2014). 

5-Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) 

Karabuğday; hayvan yemi, yeşil gübre bitkisi, boya sanayisinde, 

erozyon kontrolünde, alternatif tıpta, kesme çiçekçilikte, bazı toprak 

zararlıları ile mücadelede ve gıda sektöründe kullanılan, sürdürülebilir 

tarım açısından oldukça önemli bir tarla bitkisidir. Karabuğday bitkisi 

aynı zamanda çok önemli bir arı merası bitkisidir. Çünkü karabuğday 

önemli polen ve nektar kaynağıdır. Bitkiden elde edilen bal kendine 

özgü olup, koyu renklidir. Yabancı tozlanma görülen karabuğdayda 

çiçeklenme süresi 30-45 gün devam etmektedir (Kan, 2014; Cınbırtoğlu 

ve ark., 2016). 
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6-Yemlik kolza (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg) 

Kolza, ülkemizde ve dünyada yağ üretimi, biyodizel üretimi, kozmetik 

sanayi ve münavebe sistemlerinde kullanılan önemli bir endüstri 

bitkisidir. Bitkinin polen ve nektar bakımından zengin, bol miktarda 

çiçeklere sahip olması, çiçeklenmenin geniş zamana yayılması 

bakımdan arıcılık için önem arz eden bir bitkidir. Arılar bitkinin 

çiçeklerinden polen, nektar almasına karşılık, döllenmeyi artırarak 

verim ve kaliteye olumlu etkiler yapmaktadır (Altınok ve ark., 2009; 

Aldemir, 2018). 

7-Kekik (Thymus sp.) 

Ülkemizde Origanum, Thymus, Satureja, Coridothymus ve Thymbra 

cinsine ait türleri bulunan tıbbi ve aromatik bir bitki türüdür. Kekik; 

tıbbi ve aromatik bitki olarak tıpta ve eczacılıkta, baharat bitkisi olarak 

yemeklerde, arı hastalık ve zararlılarının mücadelesinde, tarım 

faaliyetleri içerisinde böcek, yabancı ot, nematod ve virüslerin 

mücadelesinde, hayvancılıkta yem rasyonlarında, parfümeri ve 

kozmetik sanayisinde, doğal antiboyitik ve süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Bitkinin bu kullanım alanlarının yanında arıcılık 

faaliyetleri için de polen ve nektar kaynağı olduğu için, çiçek miktarı 

ve çiçeklenme süresi açısından önemli bir arı bitkisidir (Bahtiyarca 

Bağdat, 2008; Erdoğan Bayram, 2018; Cengiz, 2018). 

8-Lavanta (Lavandula sp.) 

Lavanta, çoğu Akdeniz orijinli 39 kadar türü (Lavandula spp.) bulunan 

tıbbi ve aromatik bir bitki türüdür. Lavanta; kozmetik, parfüm, gıda, 
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sağlık, aromaterapi, silaj katkı maddesi, süs ve peyzaj bitkisi olarak 

yaygın olarak kullanılmasının yanında, çiçek miktarı ve süresi 

bakımından arılara polen ve nektar kaynağı sağlayan önemli bir 

bitkidir. Ayrıca son dönemlerde arı hastalık ve zararlıları ile 

mücadelede de bu bitkinin ekstraklarından yararlanılmaya başlanmıştır 

(Bilgen ve Özyiğit, 2003; Aslancan ve Sarıbaş, 2011; Karık ve ark., 

2017). 

9-Adaçayı (Salvia sp.) 

Ülkemizde faklı türleri bulunan adaçayı, ballıbabagiller familyasına ait 

tıbbi ve aromatik bitki türüdür. Adaçayı, zengin kimyasal birleşenlere 

sahip bir bitkidir. Bitki çay, baharat, antibiyotik, antiseptik, 

aromaterapi, eczacılık vb. alanlarda çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. 

Tarla tarımı içerisinde bakım isteğinin fazla olmasından dolayı 

kendisinden sonra gelecek bitkilere temiz bir tarla toprağı 

bırakmaktadır. Bol miktarda çiçeklenmesi ve çiçeklenme suresinin 

uzun olmasından dolayı da arıcılık açısından önemli polen ve nektar 

kaynağıdır. Bitkinin bu özelikleri göz önüne alındığında çiçeklenme 

döneminin sonuna kadar arıcılık için kullanılıp ardından diğer 

amaçlarla kullanılması, sürdürülebilir tarım acısından önem arz 

edecektir (Cengiz, 2018; Göktaş ve Gıdık, 2019). 

10-Fesleğen (Ocimum sp.) 

Ülkemizde tarla tarımı içerisinde yetiştirilmesinin yanında yaşam 

alanlarında saksılar içerisinde sık karşılaşılan, farklı genotipleri 

bulunan, hoş aromalı ve kokulu bir bitki türüdür. Fesleğen; baharat, 
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peyzaj, antimikrobiyal madde, gıda maddesi, zararlılara karşı biyolojik 

mücadele vb. alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca bitki, arıcılık açısından 

bal potansiyeli 2. grupta olan önemli bir polen ve nektar kaynağıdır 

(Karık ve ark., 2014). 

SONUÇ 

Tarla tarımı yapılan alanlarda nadas alanlarının azaltılması, ekim 

nöbetinin uygulanması, erozyonla mücadele ve toprak verimliliğinin 

sağlanması amacıyla yetiştirilebilecek bazı bitkilerin, aynı zamanda iyi 

birer arı bitkisi olmaları nedeniyle, hem sürdürülebilir tarım açısından 

hem de arıcılık açısından önem arz etmektedirler. Bu iki amaç 

doğrultusunda bölgeye uygun bitkilerin seçilerek suni arı meralarının 

kurulması, üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlayacağı gibi bölge 

ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 
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