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Ar› Sokmas›
Ar› soktu¤unda gerçekte çok da büyük bir ac› duyulmaz. T›pk› doktorlar›n
yapt›¤› i¤nenin ac›s›na benzer bir ac› duyulur. Sokulan yer giderek ›s›n›yormuﬂ
gibi hissedilir ve kaﬂ›n›r.
Bahar›n yerini h›zla yaza b›rakt›¤› bu günlerde ar›larla
da karﬂ›laﬂmaya baﬂlad›k. Birço¤umuzun bir türlü içinin ›s›namad›¤› bu uçan böceklerin as›l amac› kuﬂkusuz ilk gördükleri yerde bizi sokmak de¤ildir.
Düﬂündükleri tek ﬂey yuvalar›na olabildi¤ince çok yiyecek taﬂ›makt›r. Ama onlar da t›pk› bizim gibi rahats›z edilmekten pek hoﬂlanmazlar.
Balar›lar› alt›n rengini and›ran aç›k kahverenginde
olur. Bedenleri tüyle kapl›d›r. Yuvalar›n› genellikle büyükçe a¤açlar›n dallar›na yaparlar. Ne ki dünyadaki
balar›lar›n›n büyük bir bölümü gerçekte insanlar›n onlar için yapt›¤› kovanlarda yaﬂar. Bir kovandaki binlerce ar›, gün boyunca toplad›klar› çiçektozlar›n› ve özlerini kovana getirir. Kovanda bunlardan bal yap›l›r.

Eﬂekar›lar› balar›lar›ndan farkl› bir görünümdedir; k›rm›z›ya
kaçan bir kahverenginde
olurlar. Bedenleri de balar›lar›n›n tersine tüysüzdür. Bunlar
yuvalar›n› a¤açlara, çal›l›klara yapar.
Balar›lar› ve eﬂekar›lar›ndan baﬂka do¤ada daha onlarca ar› türü vard›r. Hepsi de¤iﬂik biçimlerde ve renklerdedir; baz›lar› tüylü, baz›lar› tüysüzdür, kimileri yuvalar›n› a¤aç tepelerinde kurar kimileri de topra¤›n alt›nda. Ama hepsinin de ortak bir özelli¤i vard›r: k›çlar›ndaki i¤neleri. Ar›lar korktuklar›nda, k›zd›klar›nda, ﬂaﬂ›rd›klar›nda ve çaresiz kald›klar›nda bu i¤neyi hemen
kullan›verir.

Ar›n›n soktu¤u yerde, çevresi beyaz, kendisi k›rm›z›,
küçük bir ﬂiﬂkinlik oluﬂur.
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Y›ld›z Tak›m›

Doktor, gerçekten de allerjik bir durumunuz oldu¤una karar verirse, gerekli ilaçlar› size hemen verir. E¤er
durumunuz allerjik de¤ilse ama çok ac› çekiyorsan›z
yine doktora gidin. O size ac›y› hafifletecek ilaçlar verecektir. Ar› sokmas›na karﬂ› allerjisi olanlar›n bir bölümü acil durumlarda kendilerine gerekecek ilaçlar› sürekli yanlar›nda taﬂ›r.

Ar›lar›n büyük bir bölümü insanlar›n onlar
için yapt›¤› kovanlarda yaﬂar ve bilmeden
insanlar için bal üretip durur. Do¤adaki
yaban ar›lar›ysa, yuvalar›n› genellikle a¤aç
dallar›na kurar.

Ar› soktu¤unda gerçekte çok da büyük bir ac› duyulmaz. T›pk› doktorlar›n yapt›¤› i¤nenin ac›s›na benzer
bir ac› duyulur. Sokulan yer ›s›n›yormuﬂ gibi hissedilir ve kaﬂ›n›r. Sokulan noktada, çevresi beyaz, kendisi
k›rm›z›, küçük bir ﬂiﬂkinlik oluﬂur. Ancak korkmaya ya da panik yaﬂamaya
gerek yoktur.
Peki, bir ar› sokmas› durumunda ne
yap›lmal›d›r? Öncelikle sakin olup,
durumu en k›sa zamanda bir yetiﬂkine söylemek gerekir. E¤er sizi sokan bir balar›s›ysa,
ar›n›n i¤nesi, soktu¤u yerde kalm›ﬂ olabilir. ‹¤neyi görseniz bile sak›n elinizle ç›kartmaya çal›ﬂmay›n. Çünkü
i¤nede bulunan ve size ac›, yanma ve kaﬂ›nt› hissini
veren zehrin teninizde iyice yay›lmas›na yol açabilirsiniz. B›rak›n bir büyü¤ünüz, bir c›mb›zla ya da küçük
b›ça¤›n keskin taraf›n› kullanarak i¤neyi sizin yerinize
ç›karts›n. Sonra sokulan yeri sabunlu suyla yavaﬂ yavaﬂ y›kay›n, ard›ndan da üzerine buz koyun.

Ar› sokmas›na karﬂ› al›nacak en güzel önlem asl›nda
onlar›n yaﬂad›klar› yerlerden uzak durmakt›r. Ama yaz
aylar›nda bu, genellikle pek olas› de¤ildir. E¤er bir pikni¤e ya da kampa giderseniz, ayakkab›lar›n›z› aya¤›n›zdan ç›karmay›n.
Ç›kartmak zorunda kal›rsan›z da içine herhangi bir böce¤in girip girmedi¤ini iyice kontrol ettikten sonra
giyin. Üzerinize güzel kokulu kolonya ya da parfüm sürmeyin. Uzun
kollu hafif gömlek ve pantolon giyin. Elbiselerinizin parlak renkli ya
da çiçek desenli olmamas›na özen
gösterin. Yiyeceklerin üstünü çok iyi
kapat›n. ‹çeceklerinizi ﬂiﬂeden de¤il
mutlaka bardaktan için ve her yudum öncesinde barda¤›n içine bir
göz atmay› ihmal etmeyin. E¤er birden burnunuzun dibinde bir ar›
görürseniz de hiç heyecanlanmay›n. Sak›n ona vurmaya ya da elinizle
onu uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂmay›n. Bu onu korkutabilir ya da k›zd›rabilir.
Ar›n›n tek iste¤i sizi sokmak
de¤il, kovan›na taﬂ›yaca¤›
yiyecek bir ﬂeyler bulmakt›r. Yapman›z gereken ﬂey, yavaﬂ hareketlerle oradan uzaklaﬂmakt›r.
Ça¤lar Sunay

Her yüz kiﬂiden ikisi, ar› sokmalar›na karﬂ› allerjik tepkiler gösterir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Daha önce
sizi hiç ar› sokmam›ﬂ olabilir ve ar› sokmalar›na karﬂ›
alerjik olup olmad›¤›n›z› bilmiyor olabilirsiniz. E¤er bir
ar› sokmas›ndan sonra bedeninizde kaﬂ›nan ve hafif
ac› veren k›zar›kl›klar ç›kt›ysa, mideniz bulan›yorsa, baﬂ›n›z dönüyorsa ve yutkunurken bo¤az›n›zda bir gariplik hissediyorsan›z hiç vakit kaybetmeden bir büyü¤ünüze durumu anlat›n ve hemen bir doktora gidin.
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