
Bal Arılarında Davranış 



İşçi arılar

Ana arı

Erkek arılar

Bal arısı yetiştiriciliği arı ürünleri üretmek ve bitkilerin tozlaşmasını
sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
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Koloni Kavramı

Bal arıları, koloni adı verilen topluluklar halinde yaşayan sosyal
böceklerdir. Normal şartlarda kolonide bir ana arı ve sayıları
mevsimlere göre değişmek üzere, on binlerce işçi arı birkaç yüz
erkek arı bulunmaktadır.
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Koloni Kavramı

Erkek arı gözü 
6,9 mm dış bükey

İşçi arı gözü 5,4 mm

Ana arı memesi pütürlü 
8-9 mm çapında 2,5-3 cm boyunda

Koloni yaşamını doğal peteklerde
sürdürür.

Peteklerin doğal yapısında işçi arı,
erkek arı gözlerinden oluşur.
Petekler genelde işçi arı ve erkek
arı gözünde oluşsa da petekte 3
farklı göz yapısını görmek
mümkündür.

Bu gözler kuluçka üretimi ve besin
deposu amacıyla kullanılır.

Üçüncü birey olan ana arı gözleri
petek üzerinde eklenti veya işçi arı
gözlerinin uzantısı şeklinde oluşur.
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Koloni Bireylerinin Kuluçka Gelişimi

Kimi üreticiler koloninin ana arıyı 11-13 günde yetiştirdiğini bildirirler.
Bunun nedeni anasız kolonilerin, yaşlı larvalardan ana arı
yetiştirmelerinden kaynaklanır.

Gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ana arı

3 gün                     6 gün                                       7 gün

İşçi arı

3 gün                6-7gün 11-12 gün

Erkek arı

Yumurta           Larva (kurtçuk)            Kapanma            Pupa(koza)

3 gün                     8 gün                                                                  13 gün
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Koloniyi Oluşturan Bireylerin Görevleri

Ana arı, üstün bir yumurtlama yeteneğine sahip olmakla beraber,
analık içgüdüsü yoktur. Yönetici rolü üstlenmiş gibi görülen ana arı
aslında yöneten değil yönetilendir.

İşçi arı, yavruların bakımı-beslenmesi, mum salgılayıp petek örme,
kovan bekçiliği, havalandırma, nektar ve polen depolama, nektarın
bala dönüştürülmesi, ana arının korunması-bakımı-beslenmesi gibi
kovan içi işlerle nektar, polen, propolis ve su taşıma gibi tarla
hizmetleri yapmaktadır.

Erkek arıların ise, çiftleşme uçuşuna çıkan dölsüz ana arılarla
çiftleşmenin dışında bilinen hiçbir aktif görevi bulunmamaktadır.
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Ana arının vücut yapısı ince ve uzun,
rengi daha açık, canlı ve parlaktır.
Özellikle yavru yetiştirme
aktivitesinin yüksek olduğu
dönemlerde karın daha uzundur.
Vücudu işçi arılardan geniş, erkek
arılardan daha uzundur. Kanat
uzunluğu işçi arılara göre kendi
vücuduna oranla daha kısa
olduğundan uçabilme özelliği
çiftleşme ve oğul dışında iyi değildir.

Ana Arı
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Ana Arı

Yaşamı boyunca sadece çiftleşme ve oğul verme amacıyla kovan

dışına çıkarak uçar. Genellikle kendi kendine beslenemez.

Beslenmesi bakıcı işçi arıların ağzına arı sütü vermesiyle olur.
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İşçi arılarda olduğu gibi ana arıda da karnın son kısmında iğne ve
buna bağlı zehir kesesi vardır. Ana arıda iğne işçi arınınkinden daha
uzun ve kavislidir. Çentikli kısımdaki çentikler işçi arının
iğnesindekilere göre sayıca daha az ve küçüktür. Bu nedenle ana
arı iğnesini soktuğu yerde bırakmadan defalarca kullanabilir.

Zehir bezleri oldukça gelişmiştir. Zehir torbası daha büyüktür. Ana
arı iğnesini kovandaki rakip ana arılarla savaşmada ve ana arı
memelerinde pupa döneminde bulunan diğer ana arıları
öldürmede kullanır.

Ana Arı
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Ana Arının Görevleri

a) Belirli şartlar altında günde ortalama 1500-2000 yumurta
bırakarak yeni generasyonların oluşmasını sağlamakta,

b) Salgıladığı feromonlarla kendisi gibi dişi olan işçi arıların
yumurtalıklarının gelişmesini ve yeni ana arı yetiştirmelerini
önlemekte,

c) Kolonideki bireylerin birlik ve düzen içerisinde hareket
ederek yeteneklerine uygun işleri olağanüstü bir dayanışma
ve işbölümü halinde yapmalarını sağlamaktadır.
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İşçi Arı

Görev ve sorumlulukları kesin olarak ayırmak kimi zaman mümkün
olmamaktadır.

Koloninin ihtiyaçlarına göre kovan içi hizmeti yapması gereken bir arı
ihtiyaç olması durumunda tarlacılık görevi üstlenebilmektedir.

Mum salgılama ve petek işleme görevi ancak bal mumu bezleri
olgunlaştıktan sonra gerçekleşir



0-3 Gün kendini temizler,

4-6 Gün ileri yaştaki larvaları besler,

6-12 Gün arı sütü salgılar, ana arı ve genç larvaları besler,

12-18 Gün bal mumu salgılar, petek örer ve sırlama yapar,

18-20 Gün koloninin savunmasında görev yapar,

21. Gün tarlacılık (nektar, polen, propolis, su taşır) görevi yapar.

İşçi Arının Görevleri
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Bilgi Aktarımı     

Arı bazı ritmik hareketlerle dans ederek, kimyasal uyarı araçları, ses,
dokunma ve elektriksel sinyaller kullanarak karşı taraftaki bireylerin
özel duyu organlarına mesajı iletir.

Bu mesaj sinir sistemi yoluyla beyne ulaşır ve değerlendirilir.
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Herhangi besin kaynağını belirleyen arı bu bilgiyi kullanarak besin
toplamakla yetinmez ve kolonisinin en üst düzeyde yararlanması
için kolonideki arkadaşlarına da aktarmak ister.

Bunun yöntemi ise kaynağın yönünü, mesafesini ve ne olduğunu
anlatabildiği hareket biçimi olan arı danslarıdır.

Bilgi Aktarımı     
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Bu amaçla arılar,

Petek üzerinde dairesel dans ve kuyruk sallama dansları yapar.

Dairesel dansı, kaynağın yönü belirli değildir ve mesafe 100 m den
azdır. Dansın yönü sıkça değişir ve dansın süresi birkaç saniye olmakla
beraber bir dakikaya kadar uzayabilir.

Orak geçiş dansı, Dairesel dansın uçları arasındaki açılma mesafesi
kaynağın uzaklığı ile doğru orantılı olarak değişim gösterir. Dairesel
dansdan kuyruk sallama geçiş dansı olarak yapılan dansa orak veya
hilal dansı adını alır.

Bilgi Aktarımı     
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Bilgi Aktarımı     

Kovan, güneş ve bitki kaynağına göre arının 
petek üzerindeki dansı

Kuyruk sallama dansı,

Kaynağın kovana uzaklığı
100 m den daha uzak
mesafelerde yapılır.

Bu dansta kaynağın
yönü, yoğunluğu ve
mesafesi anlatılmaya
çalışılır.
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Bilgi Aktarımı     

Dans etme sırasında 2 yarım daire arasındaki düz koşmaların 15
saniye içerisindeki sayı mesafeyi doğrudan anlatır.

15 sn→ 9-10 ise mesafe 100

7 ise 600 m

4 ise 1000 m

2 ise 6000 m dolayındadır.

Nektar kaynağının bolluğu dans eden arı sayısının çokluğu ve
yapılan dansın belirli zamandaki sayısı yani sıklığı ile anlaşılır.
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Bilgi Aktarımı     

Sürükleme Dansı

Arılar çok acil durumlarda hiçbir bilginin yer almadığı ve diğerlerini
peşine takıp götürmeye çalıştığı gelişigüzel zigzaglar çizme ve vızıltı
çıkarma şeklide görülür.

Alarm Dansı

Arı spiral çizerek koşar veya düzensiz zigzaglar çizer. Karnını yan
tarafa doğru şiddetle sallar. Alarm dansında uçuş etkinli tamamen
durur ve bu dans hem genç hem de tarlacı arılar tarafından
yapılabilir.
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Bilgi Aktarımı     

Masaj dansı

Daha çok hasta arılar ile ilkbahar ve sonbaharsa uçuş deliğinde
durup üşüyen arılar tarafından yapılmaktadır.

Temizlik dansı

Arı vücuduna bulaşan toz, tüy veya yabancı maddeleri ayaklarını
hızla vurarak vücudunu silkeler gibi iki yana sallar. Vücudunu
hızla yükseltip alçaltarak bir yandan orta bacakları ile vücudunu
temizler. Dans eden arıya yakın olan arı duyargaları ile dokunur
ve temizlenmesine yardımcı olur. Temizlik dansı yıl boyu yapılan
bir dans çeşididir.
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Bilgi Aktarımı     

Sevinç Dansı

Arı ön bacaklarını diğer arının vücudunun herhangi bir yerine
koyar ve karnının aşağı yukarı sallar. Aynı anda yavaşça öne ve
arkaya doğru hareket eder. Dansçı arı sık sık yer değiştirerek dansa
devam eder. Sevinç dansı koşulların iyi olduğunda bunun yanında
ana arısız kovanda yeni bir ana arı çıktığında da yapılmaktadır.
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Uçuş sırasında arıların yol bulmaları arazide bulunan kalıcı bazı
işaretler, güneşin pozisyonu ve polarize ışıkla ilgilidir.

Şaşırma genelde 5 günlük arılarda başlar.

6-11 günlük arılarda % 80 ulaşır ve 12-37 günlük arılarda %16
dolayındadır.

Arılar bir yere taşındıklarında şaşırma oranı yükselir.

Yol Bulma ve  Arıların  Kovanlarının Şaşırmaları
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Kovanlar gelişigüzel veya tekrar edilmeyen örnekler şeklinde
düzenlenir.

Kovan ön yüzüne farklı renk ve şekiller kullanılabilir.

Arılar doğal arazi işaretlerinden yararlanırlar(ağaç, çalı v.s).

Kovanlarının Şaşırmalarını Önleme

Baklava şekli U şekli Daire şekli

Kare Yılan şekli
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Zayıf koloniden kuvvetli koloniye şaşırma daha çok görülür.

Aynı güçteki kovanlarda dengeli ve eşit şaşırma olacağından
şaşırmanın olumsuz etkisi görülmez.

Kovanlar düz bir çizgi halinde sıralandığında daha çok uç
kısımlardaki arılar lehine şaşırma görülür.

Kovanlarının Şaşırmalarını Önleme
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü


