
Dişi ve Erkek Varroa 

 
 

Varroanın Yayılma Yolları 

 Bulaşık kolonilerden sağlıklı kolonilere 

yavru ve genç işçi arı verilmesi. 

 Kolonilerin kontrolsüz birleştirilmeleri veya 

yeni oğul kovanların oluşturulması.  

 Bulaşık arıların kovanlarını şaşırarak diğer 

kovanlara girmeleri, özellikle erkek arıların 

kovanlarını şaşırmaları. 

 Oğul kontrolü için gerekli önlemlerin 

yeterince alınmaması ve başıboş çıkan 

oğulların kaçması. 

 Arılık içerisinde ve arılıklar arasında zayıf 

koloniler nedeniyle sık sık yağmacılık 

yapılması. 

 Gezginci arıcılığın denetimsiz yapılması. 

 Etkili olmayan yöntemlerle zararlıya karşı 

mücadele yapılması. 

 Zararlının bulaşık olduğu yerlerden 

kontrolsüz ana arı satın alınması. 

 Bulaşık arılıklarda ve bölgelerde sağlık 

kurallarına uyulmaması. 

 Arıcıların yeterli bilgiye sahip olmaması. 
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Varroanın Biyolojisi 

 
 Ergin arılar ile larva ve pupaların üzerinden 

beslenen tehlikeli dış parazittir. 

 Esas konukçusu Hint arısında (Apis cerana) 

bulunmasından (1904) 50 yıl sonra dünyaya 

yayılmıştır.  

 Apis cerana geliştirdiği bazı adaptasyonlar 

ve savunma mekanizması sayesinde kendini 

korumakta ve parazitin arı ailesine zarar 

vermesini engellemektedir. 

 Üzerinde parazit olan arı temizlik dansı 

yaparak parazitin varlığını diğer arılara 

bildirir. Dansı izleyen arılarda paraziti 

ısırarak parçalarlar. Diğer bir avantajı ise 

Apis cerana da kapalı göz süresi daha kısa 

olduğu için varroa daha az üreme fırsatı 

bulur, erkek varroalar da sayısal olarak az 

olduğundan bu parazit bu türde fazla gelişip 

yayılamaz. 

 Ülkemize 1977 yılında Trakya’dan girdi, 

1978 yılında İzmir ve Muğla’da ilk defa 

görüldü. 1984 yılına kadar 600 bin arı 

kolonisinin sönmesine neden olmuştur. 

 Ergin dişi varroalar 1.00-1.77 mm 

uzunluğunda, 1.50-1.99 mm genişliğinde 

koyu-kızıl kahverengi renktedirler. Erkek 

varrolar dişilerden daha küçük olup 0.75-

0.98 mm uzunluk, 0.70-0.88 mm genişlikte 

ve gri-beyaz sarımtrak renktedirler. 

 Dişi varroaların ağzı delici-emici yapıdadır. 

Yaşam uzunluğu yazın 2-3 ay, kışın 5-8 

aydır. 

 Dişi varroanın üremesi ilkbaharda arı 

kolonisinde kuluçka ile başlamakta, 

sonbahara kadar sürmektedir. 

 Kış aylarında yumurta bırakmadan işçi arılar 

üzerinde yaşamını sürdürmektedir. Varroa 

ile bulaşık kolonilerde kuluçka gelişim hızı 

azalmakta, arılar üzerinde açtığı yaralar 

enfeksiyon oluşturmakta, ileri dönemlerinde 

virüs bulaşıklığı sonucu kanatsız arılar 

çıkmaktadır. 

 Parazitler, olgun hale gelen arı ile birlikte 

hücreyi terk ederler. Parazitler kışı dişi arılar 

üzerinde geçirirler.  

 Üzerinde bulundukları arı ölünce yeni bir 

konakçı aramaya başlarlar. 

 

Yaşam Döngüsü 

 Foretik aşama denen ergin arı üzerindeki 

dönemde, ergin arının karın kısmı 

içerisindeki vitellogenin ile beslenir. Bir 

müddet sonra üreme aşamasına geçer. 

 Üreme petek gözleri içinde olmaktadır. 

Parazit, petek gözlerinin kapatılmasından 

hemen önce hücre içerisine girer ve larvanın 

hemolenfini emerek yaşar. 

 Ortalama 20 günde 1 nesil, yılda 2-3 defa 

döl verebilir. 

 Petek gözleri kapatıldıktan 2-3 gün sonra ilk 

yumurtasını bırakır. Yumurtadan çıkan 

larvalar protonimf, dötonimf safhalarını 

geçirerek ergin olur. 

 İlk yumurta döllenmemiş olup erkek, ikinci 

yumurta döllenmiş olup dişi varroa gelişir. 

Her 30 saatte bir yumurtlarlar. Erkek 

gözlerinde 5, işçi arı gözlerinde ise 3 dişi 

varroa gelişebilme potansiyeli vardır. Ancak 

işçi gözünde 1.5, erkek gözünde en az 2.2 

varroa gelişebilmektedir. 

 Erkekler kız kardeşleri ile çiftleştikten sonra 

kapalı göz içerisinde beslenemeyerek öldüğü 

için arıda rastlanmaz. 

 Petek gözünde, yaşlı dişi ve yeni çiftleşmiş 

genç dişi akarlar, genç ergin arının gözden 

çıkışına kadar petek gözde kalırlar ve arı ile 

birlikte gözü terk ederler. 

 Varroalar kapalı gözden çıkarak bir ergin 

arıya tutunur. 15 gün sonra kapalı gözlere 

yumurtlamaya girerler. 

 

Varroanın Zararları 

 Varroa, ergin arıların öncelikle yağ dokusu 

ile beslendiğinden, erginlerde güç kaybı ve 

hastalıklara daha hassas olurlar. 

 Ergin arılar parazitten kurtulmak için 

çırpınır ve huzursuz olurlar. 

 Kolonideki erkek arı sayısı düşer. Erkek 

arıların çiftleşme yeteneği azalır. 

 Ana ve işçi arıların ömürleri kısalır. İşçi 

arılar normalden küçük olur. Özellikle pupa 

döneminde önemli ölçüde canlı ağırlık kaybı 

olur.  

 Gözden çıkan genç arılarda kanatsızlık, tek 

veya kısa kanatlılık, eksik bacak, kısa karın 

görülür. İşçi arıların yavru bakımı zayıflar, 

ananın yumurtlaması azalır  

 Petek gözlerinde ölü larva sayısı fazla ise, 

arılar bunları dışarı atamazlar. Bu nedenle 

gözlerde kuruyan larvalar Avrupa Yavru 

Çürüklüğüne benzeri belirtiler oluşturur. 

 Varroaların açtığı yaralar, çeşitli hastalık 

etkenlerine elverişli ortam oluşturur.  

 Varroa’dan dolayı zayıf düşen koloniler 

yağmalanırlar. 

 Arılar huzursuz oldukları için bazen kış 

salkımı yapamazlar. Verdiği huzursuzluk 

nedeniyle kış salkımından düşen arı, salkıma 

çıkamaz ve ölür. 

 Virüsler başta olmak üzere 

mikroorganizmaların arı vücuduna 

girmesine olanak tanıyan yaralar açarlar. 

 


