Yaban Arisi (Getingar)

Yaban arilari sari-siyah çizgili vücut arkasi ve kuyruğundaki sokar iğnesi ( Bal
arilarindan farkli olarak sinirsiz sokma kapasitesi vardir) ve yuva /peteklerinden
kolayca taninirlar.
Nisan ayinin ortalarina doğru kişlik yuvasindan çikan kraliçe yaban arisi yeni bir
yuva arayişina baslar. Yuva/petek yuvarlak ve bir ceviz büyüklüğündedir. Petek
10-20 delik içerir,kralice yaban arisi her deliğin dibine yumurta birakir. Mayis
ayinin ortalarina doğru çikan kurt seklindeki yavrularini beslemeye koyulur. Mayis
ayinin sonuna doğru bu kurtlar ”işçi yaban arisi ” olarak petek yuvasini
büyütmeye başlarlar. Bu arada Kralice yaban arisi yumurtlamakla meşguldur. Bu
süre içinde (Nisan-Haziran) sadece kraliçe yaban arisi aktivite halindedir. Yaban
arilari insanlar icin, yazin en yoğun olduğu Temmuz- Ağustos arasinda problem
olmaya başlayabilir.
Sonbahar aylari başlangicinda kraliçe yaban arilari, yeni yumurta yapmaya
başlarlar, bunlar yeni kraliçe ve erkek yaban arilari olacaktir.Daha sonra eski
kralice, erkek yaban arilari ve işci yaban arilari ölürler. Tekrar yaz başlagicinda
yeni kraliçeler ortaya çikar ve ayni olayin tekrari baslar.

Isveçteki yaban arisi yuvalarini/ peteklerini sadece bir defa
kullanir, eski yuvasini tekrar kullanmaz.
Sezon başlangici olan Nisan-Haziran aylarinda petek ve yuvalarin küçük olduğu
dönemde sopa veya benzeri şeylerle bozmaya çalisilip,sonbahar sonunda ve kiş
baslagicinda tamamen terkedilmis yuvalar kaldirilabilir. Isveçte bulunan 14 tür
yaban arisindan bazi türleri yuvasini toprağa yapar ve bu yaban arilari halk
arasinda ”Toprak yaban arisi / Jordgetingar” olarak adlandirilir.

Toprak Yaban Arisi (Jordgetingar)

Yuvasini toprağa yapan yaban arilari ”Toprak yaban arisi- Jordgeting” olarak
adlandirilirlar. Isveçte yaşayan yaban arilarindan sadece 3 ceşidi yuvasini toprağa
yaparlar.
Eğer Toprak yaban arisindan şüpheleniyorsaniz yuvanin bir veya birden
fazla girişi olup olmadiğini kontrol ediniz. Toprak yaban arilarinin sadece
tek girişi vardir ama diğer zar kanatlilarin birden fazla girisi vardir ve
yuvasini kuma yaparlar, normal zar kanatlilar insanlar için zararsizdir ve
ilaçli veya ilaçsiz mücadele gerektirmez.
Dikkat edilmesi gerekenler ! Yaban arisina benzeyen insanlara zarar
vermeyen diger böceklerde vardir, örnegin bazi çiçek sinekleri ve kelebekler.
Bahar ve yaz öncesinde duvar arilari da görülebilir, bunlar çogunlukla duvarlarda
görünürler ve yaban arisindan daha küçüktürler ve bunlar bu mevsimde aktif
olan kraliçe yaban arisi ile kariştirilmamalidirlar. Arilar ve bombus arilari kültür
bitkileri, yabani bitkiler, meyve ve sebze bitkilerinin üremesi için çok önemlidirler
ve ilaçli mücadele yapilmamalidir.

