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Introduction: Over 24 subspecies or “geographic races” of honeybees in the world appear to 

have diversified following isolation during the Pleistocene glaciations. Research on their 

differences in morphology, biogeography, behavior and genetics suggest that Turkish races 

belong mostly to the same lineage, but evolved in extremely different habitats. Foraging 

strategies, honey storage, production of young, overwintering success, swarming behavior or 

aggression show differences between races. Such traits might be influenced during the 

adaptation process by habitat-specific features like daily temperature, abundance and 

phenology of nectar flow, length and severity of winter, or predator pressure. 

Method: This study includes a survey of potentially adaptive traits that belong to different 

genetic components identified by STRUCTURE analysis which was based on a microsatellite 

marker assay. Relationship between climatic conditions and potentially adaptive traits were also 

explored. To overcome restrictions of limited sampling, we used ecological niche modeling to 

estimate distributional ranges and identify possible climatic drivers of adaptation for four 

subspecies and one ecotype. 

Results and Conclusion: Although the sample sizes were low, niche models produced ranges 

for each of the subspecies and ecotypes that roughly correspond to particular ecoregions in 

Turkey. Precipitation in the warmest or coldest quarter, precipitation and temperature 

seasonality, mean temperature of the wettest quarter and annual mean temperature explained 

ranges produced by models more than other variables. Due to our survey, a number of life 

history traits, morphologies and behavior could be related to certain climatic features. We 

discuss adaptive values of the traits belonging to different honeybee subspecies and ecotypes 

and suggest hypotheses to test these associations within the context of queen and colony trades. 
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Giriş: Dünya üzerindeki 24 bal arısı alttürü ya da “coğrafi ırkı” Pleistosen buzlanmaları 

sırasında birbirlerinden yalıtılarak ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Bu alttürlerin morfolojik, 

biyocoğrafi, davranışsal ve genetik özellikleri üzerine araştırmalar Türkiye bal arısı 

toplumlarının aşırı derecede farklı yaşam alanlarında evrimleşmiş olduklarını önermektedir. 

Besin kaynaklarına ulaşma stratejileri, bal depolama, yavru üretimi, kışlama başarısı, oğul 

verme ya da saldırganlık davranışı gibi özellikler alttürler ve ekotipler arasında farklılık 

göstermektedir. Bu nitelikler bal arısı toplumlarının, sıcaklık, nektar akışının sıklığı ve 

fenolojisi, kış sertliği ve uzunluğu ya da avcı baskısı gibi yaşam alanlarına özgü özelliklere 

uyumlulaşma sürecinden etkilenmiş olabilirler. 

Metot: Bu çalışma mikrosatelit belirteçler temelinde gerçekleştirilen toplumsal genetik yapı 

analizinde (STRUCTURE) tespit edilen grupların potansiyel olarak uyumlayıcı özellikleri ile 

iklim şartları üzerine bir araştırmayı içermektedir. Örneklemin kısıtlı olmasının sınırlamalarını 

geride bırakmak için ekolojik niş modellemesi yönteminden faydalanılmıştır. Bu çalışmada 

Türkiye’de bulunan dört bal arısı alttürü ile bir ekotipin yayılım alanları ve uyumlulaşmanın 

iklimsel sürükleyicileri ortaya çıkarılmaya uğraşılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç: Örneklem kısıtlı olsa da her bir alttür ve ekotip için niş modellemelerinin 

ürettiği yayılımlar Türkiye’deki farklı ekolojik bölgelere denk gelmektedir. En sıcak ve en 

soğuk aylarda gözlenen yağış, sıcaklığın ve yağışın dönemselliği, en yağışlı üç ayın ortalama 

sıcaklığı ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri bahsi geçen yayılışları diğer değişkenlerden daha 

iyi açıklamaktadır. Çalışmadan çıkan sonuçlara göre kimi yaşam öyküsü, morfoloji ve davranış 

nitelikleri belli iklimsel özellikler ile ilişkilendirilebilir. Ana arı ve koloni ticareti bağlamında 

farklı alttürlere ve ekotiplere ait özelliklerin uyumlayıcı değerleri tartışılmakta ve bu ilişkilerin 

test edilebilmesi için hipotezler önerilmektedir. 
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