
 Sağlıklı bir ana arı her petek gözüne ve 

atlamadan birer adet yumurta bırakır. 

Kovanda, çevresinde bakıcı arılarla 

birlikte dolaşır ve temizlenmiş petek 

gözlerine yumurtlar. 

 İşçi arılarca ağzına arı sütü verilerek 

beslenir ve dışkısı da işçi arılar 

tarafından alınır. 

 Ana arının kaybolmasına bağlı olarak 

işçi arılar tarafından ana arı yetiştirilmesi 

durumunda 2 günlükten daha az yaşlı 

larva kullanılır. Bazen 3-4 günlük yaşlı 

larvadan da yetiştirildiği görülmektedir. 

 Ana arı yetiştirmek için işçi arı 

gözlerindeki larva seçilerek ve petek 

gözü ana arı gözüne çevrilerek 

yetiştirilir. Ancak ana arıyı ana gözüne 

yumurta bırakmaya zorlayabilirler. İşçi 

arılar bunu başaramadıkları durumda da 

diğer gözlerden bu göze yumurta 

taşımaktadırlar. 

 Ana arı gözünün kapanması aşamasında, 

göz içindeki larva ipek iplikçiklerle 

içeriden örerek peteğin üstünü kapatır. 

 Bunun üzeri de işçi arılar tarafından 

mum tabakası ile örtülür. Bu nedenle ana 

arı gözden çıkarken kendisi içerden petek 

gözünü keserek çıkar. 

 Gözden ilk çıkan ana arı, diğer gözlerde 

çıkmamış olan ana arıların bulunduğu 

yüksüğü yan tarafından delerek 

içerisinde bulunan ana arıyı iğnesi ile 

sokarak öldürür. 

 Aynı zamanda iki ana arı çıktığı 

durumlarda ise ana arılar kavga ederek 

biri diğerini iğnesi ile sokarak öldürür ve 

kovana hakim olur. 

 3-4 hafta içinde çiftleşmeyen ana arılar 

çiftleşme yeteneklerini kaybederler. 

 Çiftleşme sonunda ana arıda kalan erkek 

arının organı birkaç saat içerisinde işçi 

arılarca alınıp atılır. 

 Ana arının etkin çiftleşmesi için ana arı 

başına en az 50 erkek arı bulunmalıdır. 

 
 Ana arı işçi arılardan 15 dakika ayrı 

kalırsa aşırı şekilde acıkır. Bu nedenle 

ana arı, bir saatten fazla aç 

bırakılmamalıdır. 

 Ana arılar 7-10 günden fazla kafeste 

tutulmamalıdırlar. Ancak zorunlu 

durumlarda kafes, kek ve işçi arılar 

yenileriyle değiştirilmelidir. 

 Kafeste ana arı taşınırken 16-21 derece 

sıcaklıklarda olmasına dikkat edilmelidir. 
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Ana Arının Özellikleri 

 Normal koşullarda kolonide sadece bir 

adet bulunur.  

 Koloninin en uzunudur. Döllenmiş 

yumurtadan oluşur. 16 günde gözden 

çıkar. Gözden çıktıktan beşinci günden 

sonra çiftleşir. Çiftleşecek ana arılar 

15.000 civarında erkek arının bulunduğu 

yakındaki 30-200 m çapındaki Erkek Arı 

Toplanma Alanlarına giderler. 

 Ana arılar 9-ODA ve 9-HDA 

feromonları sayesinde erkek arıları 

kendilerine çekerler. Çiftleşen ana arılar 

sperm kesesinde 5-6 milyon spermatozoa 

bulundururlar. 

 Ana arı güneşli bir günde (19-300C), 

kovandan 0-5 km uzaklıkta, genelde 

14:00-16:00 arasında, yerden 12-15 m 

yükseklikte, 8-10 erkek arı ile çiftleşir. 

 3 hafta içinde çiftleşemeyen ana arılar 

döllenmemiş yumurta atarlar. 

 Çiftleştikten en geç 1 hafta sonra 

yumurtlamaya başlar. 

 Günde 3.000 adet atabilen ana arılar 

olmakla birlikte, ortalama 1.500-2.000 

adet, bir yılda 150.000-200.000 adet 

yumurta atarlar. 

 Yumurtlama dışında hiçbir işe 

karışmamaktadırlar. Yavru bakma ve 

büyütme yetenekleri yoktur. 

 Normal koşullarda kendi kendini 

besleme özelliği bulunmamaktadır. 

Ancak yalnız kalan ana arı kendisini 

balla besleyebilir. 

 Ana arı 1.5 g arı sütü ile yetişir ve ergin 

hale gelir. 

 
 

 Yavru dönemi ve ömrü boyunca işçi 

arılar tarafından arı sütüyle beslenirler. 

 Dili işçi arılardan kısadır. Polen 

sepetçiği, süt bezleri, mum salgı bezleri 

yoktur. Çiftleşme, oğul verme ve 

bilinmeyen nadir haller dışında kovan 

dışına çıkmaz. 

 Çiftleştiği erkek arılarla koloninin 

morfolojik, davranışsal ve fizyolojik 

özelliklerini belirler. 

 Normal koşullarda 5-7 yıl yaşayabilirler. 

Verimli arıcılık için ana arı gerektiğinde 

değiştirilmeli, sabit veya göçer arıcılık 

durumuna göre değerlendirme 

yapılmalıdır. Ortalama 2 yılda bir 

değişim önerilmektedir. 

 Gelişmiş 2 adet yumurtalıkta, 224-317 

adet yumurta tüpü bulunmaktadır. 

 Sperm kesesi ana arının yaşamının 

başlangıcında erkek arılardan almış 

olduğu spermayı depolayarak canlı 

tutmasını ve yaşamı boyunca 

kullanmasını sağlar. 

 Erkek arı spermaları çiftleştikten 10-20 

saat içerisinde sperm kesesine 

doldurulur. Alınan spermlerin ancak 

%5’i sperm kesesine geçer. 

 Ana arının sperm kesesindeki spermler 

%3.8-27.3 oranında karışık şekilde 

kullanılırlar. 

 Ana arı salgıladığı feromonlarının bakıcı 

arılar tarafından yalanması/dokunması 

sonucu tüm koloniye yayılması suretiyle 

koloniyi yönetmektedir. Günde yaklaşık 

15.000 işçi arı ile temas olmaktadır. 

 Ana arının çenelerinde bulunan iki salgı 

bezinden 9-oxodectrans-2-enoic asit ile 9 

hydroxdectrans-2-enoic asit salgılanır. 

Ana arı kolonide ve çiftleşme uçuşundaki 

tüm olayları bu bezleri sayesinde 

yapmaktadır. 

 Koloninin herhangi bir nedenle ana arısız 

kalması durumunda, koloni 1-2 saat, en 

geç 5-6 saat içinde anasız kaldığını anlar 

ve ana arı yetiştirmeye başlar. 

 


