
Zehirli Bitkiler 

  

Bal arılarında zehirli etki yapan bitkilerin bu etkileri sürekli olarak yapmalarına 

karşı bir kısmı ise uzun süren yağışsız geçen kurak geçen dönemde bu etkilerini 

göstermektedir. Bu bitkilerden bazıları çok iyi polen ve nektar kaynağı olmakla 

beraber zehirleyici etkilerini gösterdiği yıllar olabilmektedir.  Bu dönemde bitkilerdeki 

zehirli madde daha yoğun olmakta ve arının ergin, larva ya da pupasına öldürücü etki 

yapabilmektedir.  

Bazı bitkiler ise hava şartlarına bağlı olmaksızın her yıl aynı zehirleyici etkisini 

devam ettirmektedir. Bal arıları için zehirli bitkilerden önemlileri bu tür  olanlardır.  

Türkiye’de bal arılarına zehirli olan bitkiler pek konuşulmaz ise de arıcılarla 

konuşulduğunda; dikkatli arıcıların bölgelerindeki zehirli bitkileri tanıdıkları ve 

bitkilerin zehirleyici etkilerinin olduğu dönemde arılarını başka bir yere taşıdıkları 

anlaşılmaktadır.  

  

 Toxicodendron cinsinden T. toxicarium (zehirli meşe), zehirli sarmaşık (T. 

radicans) ve zehirli sumak (T. vernix)  türlerinin hepsinin özsularında urushiol 

vardır.  Uçucu olmayan fenol maddesini içerdiklerinden insanların % 75’inde deri 

tahriş yapar.  Zehirli meşe mükemmel bir bal kaynağıdır. Bir kişi bir tabak bal 

yediğinde midesi bozulmakta ve hatta ölebilmektedir. Zehirin insana etkisi ile 

hayvanlara olan etkisi farklıdır. Çiftlik hayvanları ve diğer hayvanlarda bağışıklık 

mevcuttur.  

 

     

 T. toxicarium                   T. radicans 



 

  

 T. vernix 

  

Zakkum(Nerium oleander):  Zakkumun tüm parçalarında nerrin ve 

oleandrin alkaloidleri içerir. Đnsan ve çiftlik hayvanlarına  zehirleyici etkilidir. Zakkum 

nektarından bal elde edilmektedir.  Balın tadı acı olup aynı zamanda zehirleyicidir.  

  

Zakkum(Nerium oleander) 

 

Senecio jacobaea (Tansy ragwort):  Bitkide 6 çeşit pyrrolizidine alkaloid 

vardır. Çiftlik hayvanlarında zehirleyicidir.  Hayvanlara göre zehirleme seviyeleri 

değişmektedir. Sığr ve atlar, diğer hayvanlardan koyun, keçi ve tavşanlara kıyasla çok 

daha duyarlıdır. Bitkinin çayını içen insanlarda karaciğer rahatsızılığı meydana gelir. 

Arılar bitkinin nektarını toplar ve balı tükettiklerinde herhangi bir rahatsızlık yapmaz. 

Balın tadı acı olup diğer ballarla karıştırılmazsa tadı iyi değildir.  



   

Senecio jacobaea (Tansy ragwort) 

  

 Echium plantagineum: Nektarından elde edilen balda birçok pyrrolizidine 

alkoloid’leri içermektedir. Başlıca "echimidine"  toksinini taşırlar.   Çiftlik hayvanlarında 

zehirlidir. Civarda nektar azsa iyi bir nektar kaynağıdır. Bal ve nektarı arıda 

zehirlenme yapmaz.  
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