
Bal arısının sistematikteki yeri ve 
vücut yapısı



Bal Arısının Sistematikteki Yeri
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Alem: Animalia (Hayvanlar)

Şube: Arthropoda (Eklem bacaklılar)

Sınıf: İnsecta(Böçekler)

Takım:Hymenoptera (Zar kanatlılar)

Familya:Apidea(Arılar)

Cins: Apis(Bal arıları)

Tür: Apis mellifera L.(Bal arısı)



Koloniyi Oluşturan Bireyler
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Ana arı

İşçi arı

Erkek arı
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Genel görünüş
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Baş - Gözler
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Baş-Görme



İşçi Bal arısı gözü 
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Baş-Ağız
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Baş-Ağız
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Baş-Antenler
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Baş-Kanatlar
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Göğüs- Bacaklar
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Vücut yapısı
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Dolaşım sistemi
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Sindirim sistemi
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Balın oluşumu
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Balın oluşumu
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Sinir sistemi
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Solunum sistemi
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Ana arıda üreme sistemi
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Erkek arıda üreme sistemi
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Ana arı bezleri ve görevleri
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Ana arı bezleri ve görevleri
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Ana arı bezleri ve görevleri
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İşçi arı bezleri ve görevleri
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İşçi arı bezleri ve görevleri
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İşçi arı bezleri ve görevleri
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Mandibular bezler(alt çene bezleri)
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Nasonov bezleri
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Hipofaringeal bezler(yutak altı bezler)
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Tükrük bezleri
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Farklı durumlarda dişi üreme organı
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Yumurtalıklar

Ergin bir ana arıda bir çift iri yumurtalık (ovarium) ve her bir
yumurtalıkta da 180-200 adet yumurta tüpü (ovariol) bulunur.

Üreme hücreciği ilk defa yumurtalıklarda şekillenir. Ovaryumların
yumurta tüplerinde ilk şekillendiklerinde birbirlerinden farksız olan
üreme hücrecikleri (oogania) aşağıya doğru iner ve başkalaşarak
gerçek yumurta hücrelerine (oosit) dönüşürler. Dağınık haldeki
diğer hücreler ise besin hücrelerini (trofosit) meydana getirirler.
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Yumurtalıklar

Yumurtanın gelişimi için besin hücrelerinden besin absorbe edilir.
Bu nedenle başlangıçta büyük olan bu besin hücreleri, yumurtalar
tarafından tüketilerek küçülüp çıkışta kaybolurken; oosit’ler
büyüyerek arı yumurtası olurlar. Bütün yumurta tüplerinde büyük
(gerçek yumurta hücresi) ve küçük (besin hücresi) hücreler bir
arada olup, bir zarla çevrilidir. Olgun yumurta lateral ve ana
yumurta kanalları yoluyla vaginaya bırakılır.
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Zehir bezi

İğnenin işleyişi
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Balmumu bezleri
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Alarm feromonu
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İşçi arı kuluçka gelişimi
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Erkek arı kuluçka gelişimi
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Ana arı kuluçka gelişimi
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Bal arısının sınıflandırılması ve vücut yapısı
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Sunuda kullanılan çizimler proje çerçevesinde honeybee.drawwing.org
adresinden izin alınarak kullanılmıştır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü


