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Amaç: Balıkesir İli Alaçam Dağları Bigadiç Bölgesinde biyoçeşitliliğin korunmasını arıcılık 
eğitimi ve ziyaret edilen bitkileri belirleyerek desteklemek ve konuyla ilgili küçük bir etnobotanik 
çalışma yapmak.

Gereçler ve Yöntemler: Balıkesir Alaçam Dağları Bigadiç İlçesi bölümündeki arıların ziyaret 
ettiği bitkileri belirleyerek, bölge halkının arıcılık eğitimiyle bu çalışmalara katılımını sağlamak. 
Bu işlemler, arıların ziyaret ettiği bitkileri fotoğraflayarak, herbaryum materyallerini hazırlayarak 
ve arazi özelliklerini kaydederek gerçekleştirilecektir. 

Bulgular: Proje yeni başlamış olup, henüz sonuçlanmamıştır. Bigadiç ilçesi orman yönünden 
zengin bir alan olup, toplam arazinin %61’ini kapsayan orman alanlarında iğne yapraklılar en 
büyük paya sahiptir. Proje tamamlandığında Balıkesir’de hakkında çok fazla araştırma yapılan ve 
önemli doğal zenginliklerinin az çok belirlendiği Kazdağları yanında, henüz araştırılmamış ama 
bizim ön araştırmamıza göre zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Alaçam Dağları gibi önemli 
doğa alanlarının ve o bölgedeki arıların ziyaret ettiği bitkilerin tespiti yapılacaktır. Bunun yanında 
bu çalışma ile bölge halkının bir kısmına bitki fotoğraflama teknikleri öğretilerek fotoğraflama 
işlemine yardım etmeleri sağlanacaktır.

Sonuç: Bölgede zaten arıcılık çalışmaları yüzlerce yıldır yapılmakta olup, bu konuda tecrübeli olan 
bölgeden yaşlı, bilge kişilerle röportajlar yapılarak, hem arıcılık hem de ziyaret edilen bitkiler, bu 
bitkilerin botanik özelliklerinin belirlenmesi ve etnobotanik açıdan gerekli bilgiler elde edilecektir. 
Bu çalışma, ilerde yapılacak olan ilgili bitkilerin korunması stratejilerine bir alt yapı sağlayacaktır. 
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