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AÇIKLAMALAR
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Denizcilik

DAL

Balıkçılık ve Su Ürünleri

MODÜLÜN ADI

Balık Biyolojisi

SÜRE
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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Bireye/öğrenciye balık biyolojisi ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1. Balıkların morfolojik özelliklerini sıralayabileceksiniz.
2. Balıklarda deri ve deri ile ilgili oluĢumları, yapısal
özellikleri ve bunların iĢlevlerini ayırt edebileceksiniz.
3. Balıklarda kas sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine göre
sıralayabileceksiniz.
4. Balıklarda sindirim sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine
göre ayırt edebileceksiniz.
5. Balıklarda solunum ve dolaĢım sistemini oluĢturan yapıları
iĢlevlerine göre ayırt edebileceksiniz.
6. Balıklarda boĢaltım ve üreme sistemini oluĢturan yapıları
iĢlevlerine göre ayırt edebileceksiniz.
7. Balıklarda sinir sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine
göre ayırt edebileceksiniz.
Ortam: Balık biyolojisi laboratuvarı
Donanım: Mikroskop, laboratuvar araç-gereçleri, balık
biyometri çetveli.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrencimiz,
Günümüzde, teknolojik ve ekonomik rekabetin en üst düzeyde olduğu bir dönem
yaĢanmaktadır. Bu rekabette geri kalmamak için ülkemiz sularında yaĢayan balıkların
biyolojik ve ekolojik özelliklerini bilmek; bu balıkları, ekonomik değer olarak kullanıma
sunmak gereklidir.
Ülkemizde her alanda olduğu gibi balıkçılık ve su ürünleri alanında da son
dönemlerde önemli geliĢmeler kaydedilmesine rağmen bu geliĢmeler istenilen düzeye
ulaĢmamıĢtır. Bu kapsamda ülkemiz balıkçılığının istenilen geliĢmiĢlik düzeyine ulaĢması,
sektörün büyümesi ve ekonomiye katkısının artması ancak nitelikli iĢ gücü ile mümkündür.
Bu konuda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıĢ olan balık biyolojisi modülü ile
ülkemiz sularındaki balıkların biyolojik yapılarını ve özelliklerini kavrayacak; bu bilgileri,
ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak Ģekilde kullanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
KAZANIMIÖĞRENME
KAZANIMI

Balıkların morfolojik özelliklerini sıralayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Balıkların morfolojik yapılarını sınıflandırınız.



Balıkların vücut Ģekillerinin, yaĢadıkları suyun hidrostatik özellikleri ile ilgisini
açıklayınız.



Balıklarda renk oluĢumunun balıkların yaĢadığı su ortamı ile ilgisini ifade
ediniz.



Edindiğiniz bilgilerle beraber araĢtırma ve gözlem yaparken özgüven ve kendini
doğru ifade edebilmenin önemini belirten konuları arkadaĢlarınız ve
öğretmeninizle paylaĢınız.

1. BALIK MORFOLOJĠSĠ
Balıklar, vücut Ģekli bakımından diğer canlılarda görülmeyen Ģekilde, çok çeĢitlilik
gösterir. Örneğin sazan, yayın, yılan balığı ve vatoz vücut Ģekilleri bakımından çok farklı
balıklardır.
Balıkların morfolojik yapılarında, yaĢadıkları çevreye uygun olarak meydana gelen
farklılaĢmalar gözlenir:






Denizlerde, yüzeyde yaĢayan (pelajik) formların yanında, dip balıkları ve derin
deniz balıkları karĢılaĢtırıldıklarında, bu farklılıkları daha da belirli bir Ģekilde
görmek mümkündür.
Yılan balıkları, tatlı sularda nehir ve göllerin çevre duvarları içindeki oyuk ve
deliklere arka arka girip gizlenerek pusuya yatarlar. Bu Ģekilde önlerinden
geçen küçük balık ve kurbağaları kolaylıkla avlarlar. Bu nedenle yılan
balıklarının vücutları oyuk ve deliklere girebilecek biçimde değiĢime uğramıĢ
ve yılan formuna benzer bir Ģekil almıĢtır.
Dil ve kalkan balığı gibi bazı balıkların vücutları, bulundukları yaĢam
ortamlarında kamufle olabilmeleri için yassı bir Ģekil almıĢtır.
Vatoz balığının vücudu sırt-karın istikametinde yassı bir Ģekil almıĢtır. Balığın
kuyruğunun ortasına rastlayan yerde, yukarı doğru dikey olarak duran bir zehir
iğnesi bulunmaktadır. Bu balık beslenme hâlindeyken zeminde özellikle plaj
bölgelerinde veya daha derin sularda kum altında 5-10 cm derinlikte yatar ve
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avını bekler. Bu nedenle vatoz balıklarının vücut Ģekilleri, böyle bir hayat
ortamına (habitata) uygun olarak geliĢmiĢtir.
Pelajik balıkların (dip ile yüzey arasında kalan su kütlesi içinde yaĢayan
balıklar) birçoğunun vücudu füze Ģeklindedir. Ton balığı, palamut, torik,
uskumru ve kolyozlar pelajik balıklardandır. Bu tür balıklar, hayatlarını yüksek
su içinde rahatlıkla sürdürebilir. Süratli hareket etme yeteneği olan bu tür
balıklar, avlarını kolaylıkla yakalar. Pelajik balıkların baĢ ve kuyruk yapıları,
hareket yeteneklerine uygun ve bulundukları ortama uyum sağlayabilecek
Ģekilde geliĢme gösterir. Ayrıca gözlerin büyüklüğü, solungaç kapağı, ağız ve
burun yapısının Ģekli ve büyüklüğü de bulundukları ortama göre ve böyle bir
ortamda esas amacına ulaĢma doğrultusunda (av bulma ve yakalama) geliĢme
gösterir.
Balıklarda yüzgeçlerin durumu, pulların yapısı, dağılıĢı ve büyüklükleri de
duyulan gereksinime cevap verebilecek Ģekilde ve uygun oranda geliĢir.
Bununla beraber yayın balığı gibi bazı balıklarda pul da bulunmayabilir. Ayrıca,
balıkların çok değiĢken renklerinin de hayatlarını kolaylaĢtırmada önemli bir
faktör olduğu söylenebilir. Bu renkler, bazen avlarını yakalamada onlara büyük
bir kolaylık sağlar, bazen de düĢmanlarını korkutmaya yarar.

1.1. Balıklarda Vücut ġekilleri
Balıkların vücut Ģekilleri, aynı cins balığın farklı türlerinde dahi değiĢiklikler
gösterebilir. Örneğin, sazanın farklı türlerinde değiĢik vücut Ģekilleri görümektedir.
Genellikle yabani sazan formlarında vücut boyu, vücut yüksekliğine oranla, daha fazladır;
aynalı sazan denilen türünde ise vücut yüksekliği daha da artarak balık tombul bir görünüm
kazanmıĢtır.
Bazı türlerin vücut Ģekli üzerinde, ortamın da etkileri olmuĢtur. Örneğin, alabalıkların
göllerde yaĢayan formlarında vücut torpil Ģeklinden ziyade oval Ģekil kazanmıĢtır. Çok
küçük su birikintilerinde yaĢayan turna balıklarında ise, kısa boylu cüce formlar meydana
gelmiĢtir.
Bazı türlerde ise, morfolojik görünüĢ bakımından erkek ve diĢiler arasında farklar
vardır, örneğin, gökkuĢağı alabalığında erkek, diĢiye nazaran daha kısa ve ĢiĢman olduğu
hâlde; turna balığında bunun aksi durum mevcuttur. Yani erkekler diĢilere nazaran daha uzun
ve zayıf görünümlüdür.
Balıkların vücutları, genel olarak su içersinde yüzmeye uyum sağlayan, sudaki
hareketilerini kolayca ve fazla enerji harcamadan yapabilmeleri için, direnci en aza indiren
Ģekiller almıĢtır. Bu vücut Ģekilleri her bir türe ve ırka göre değiĢiklikler gösterdiği gibi,
farklı hayat sahalarında yaĢayan aynı türün bireyleri ile erkek-diĢi bireyleri arasında da
değiĢiklikler gösterebilir.
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1.1.1. Sırt ve Karından YassılaĢmıĢ Olanlar
Bu tipte vücut, sırttan ve karından (dorsalden ve ventralden) oldukça basıktır, tıpkı bir
yaprak Ģeklini almıĢtır. Böyle vücut Ģekilleri nadirdir ve ülkemiz sularında sadece vatoz
balıklarında görülmektedir.

Fotoğraf 1.1: Vatoz balığı

1.1.2. Yanlamasına YassılaĢmıĢ Olanlar
Bu tipte vücut yanlardan iyice basılmıĢ, yükseklik artmıĢ, geniĢlik ise daralmıĢtır. Dil
balığında olduğu gibi bazı formlarda yassılaĢma derecesi çok daha artarak vücut adeta bir
disk Ģeklini almıĢ ve yükseklik aĢağı yukarı vücut uzunluğuna eriĢmiĢtir. Buna karĢın bazı
formlarda yanlardan yassılaĢma daha azdır, vücut oval bir görünüĢ kazanmıĢtır ve daima
boyu, yüksekliğinden daha fazladır. Örneğin, alabalık, sazan balığı vb.

Fotoğraf 1.2: Sazan

1.1.3. Konik ġekilli Olanlar
Bazı balık türlerinde baĢ kısmı, diğer vücut kısımlarına nazaran anormal Ģekilde
büyümüĢ, önden arkaya doğru gidildikçe incelen bir görünüm kazanmıĢtır. Bu tür vücut
Ģekli, pek yaygın olmayıp sadece bazı kaya balığı türlerinde gözlenir.

Resim:1.1: Kaya balığı
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1.1.4. Füze ġeklinde Olanlar
Bu tür vücut yapısını, bilhassa fazla hareketli olan balık türlerinde görmek
mümkündür. Böyle formlarda vücut âdeta bir torpile benzer. Örneğin, uskumru, palamut,
orkinos vb.

Resim:1.2: Uskumru balığı

1.1.5. Yılan ġeklinde Olanlar
Bu tür yapılarda vücut âdeta yılana benzer bir görünüm kazanmıĢtır, genellikle ön
kısmı silindirik, arka kısım ise hafifçe yanlardan basıktır. Bu tip vücut Ģekli; yılan balığı,
zargana balığı gibi balıklarda gözlenir.

Resim: 1.3: Yılan balığı

1.1.6. Vücutları Ġğne ġeklinde Olanlar
Bazı formlarda vücut uzundur, özellikle kuyruk tarafı âdeta bir iğne Ģeklinde
sivrileĢmiĢtir. Vücut Ģekli böyle olan balıklar nadir bulunmaktadır, ülkemizdeki sularda
sadece deniziğnelerinde görülmektedir.

Fotoğraf 1.3: Deniziğnesi
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1.1.7. KöĢeli ve Yuvarlak ġekilli Olanlar
Nadiren görülen bir vücut tipidir. Balon balıkları ve ay balıklarında görülür.

Fotoğraf: 1.4: Balon balığı

Resim: 1.4: Ay balığı

1.2. Balıkların Rengi
Diğer omurgalılarda olduğu gibi balıkların da renkleri; hayat tarzı ve ortamlarıyla
iliĢkili olarak çeĢitli değiĢimler (varyasyonlar) gösterir. YaĢam ortamları yüzeye yakın olan
balıklarda, genel olarak sırt taraf mavimsi mor; karın tarafı ise gümüĢî yahut sarımsı-beyaz
renklerdedir. Tatlısu kefali (Leuciscus), kızılkanat (Rutilus), kefal balığı (Mugil), gümüĢ
balığı (Atherina) vb. yüzeyde yaĢayan balıklarda sırt genellikle koyu, karın bölgesi ise
açıktır.
Dipteki çamur, kum ve çakıllar üzerinde yaĢamaya uyum sağlamıĢ balıklarda, sırt çok
daha koyu olup kahverengi veya siyaha kaçan tonlardadır. Karın bölgesi de sırttan biraz daha
açık olmakla beraber, yine de koyu tonlardadır. Örneğin, dipteki çamurlu yerlerde yaĢayan
yayın balığında (Silurus glanis), kumlu zeminlerde bulunan dere pisisi (Pleuronectes)
cinsinde ve çakıllar arasında gizlenen horozbina (Blennius) cinsinde renk genellikle koyudur.
Balıkların renkleri, hayat ortamlarına göre az çok değiĢmekle beraber genellikle sabit
karakterlerdendir. Bu renkler, özellikle ırk ayırımında ayırıcı özellik olarak kullanılmaktadır.
Balıkların renkleri derinin “derma” tabakası içine yerleĢmiĢ olan renk zerreciklerinden
(pigmentlerden) ileri gelmektedir. Bu renk zerreciklerini taĢıyan renk hücreleri balıklarda iki
çeĢittir.
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1.2.1. Kromatoforlar
GörünüĢ itibariyle adeta yıldız Ģeklinde olan bu hücreler pigment granülleri denilen
renk maddelerini taĢırlar. Granüller hücre içinde, bazı faktörlerin etkisi altında kaldıkları
zaman, hareket ederek ya bütün hücre yüzeyine dağılırlar ya da merkezde toplanırlar; iĢte bu
dağılma ve toplanma Ģeklindeki pigment göçüyle balıklarda renk değiĢimi meydana gelir.
ġöyle ki, eğer pigment granülleri hücre merkezinde toplanırsa renk koyulaĢır. Bütün
hücre yüzeyine yayılırsa renk açılır. Pigment granülünün rengine göre kromatoforları da üç
grupta toplamak gerekir:
 Melanofor: Siyah pigment granülü içeren hücrelerdir.
 Erithrofor: Kırmızı pigment granülü içeren hücrelerdir.
 Ksantofor: Sarı pigment granülü içeren hücrelerdir.
Balıklar, genellikle bu üç ayrı rengi içeren kromatoforların karıĢımıyla ortaya çıkan
karmaĢık renkler taĢırlar.

1.2.2. Guanoforlar
Düzenli olmayan Ģekilli hücrelerdir, bunların içersinde guanin kristalleri bulunur.
Guanin kristalleri, pulların dıĢ yüzeyi üzerinde ya da dermiste bulunan özel pigment
hücreleri içinde kristalize olur. Yarı Ģeffaf olan balık pulları guanin içermez. Çok parlak olan
balıkların guanini pullardan alınıp suni inci yapımında hammadde olarak kullanılmaktadır.
Guanin maddesi, üzerine düĢen ıĢığı, bir ayna yüzeyi gibi yansıtma özelliğine sahiptir. Bu
nedenle, inci balığı adı ile anılan inci kefali, (Van gölünde yaĢar) su içersinde gezerken âdeta
ayna yansımaları Ģeklinde pırıltılar meydana getirmektedir. Guanin maddesinin çok bol
olması hâlinde, balığın rengi tebeĢir gibi mat beyaz olur. Az olduğu zaman ise gümüĢî
Ģekilde parlar.

1.3. Ağız ve Ağız Tipleri
Ağız genellikle baĢtadır ancak muhtelif gruplarda ağzın pozisyonu oldukça büyük
değiĢiklikler gösterir. Alt ve üst çenelerle desteklenmiĢ olan ağız, bazı balıklarda ön uçta
yani terminal konumludur. Bazılarında alt çenenin üst çeneye nazaran daha fazla uzamıĢ
olmasından dolayı ağız, yukarıya doğru yönelmiĢtir. Bazı balıklarda ise bunun aksine üst
çene daha uzun olup alt çene kısa kalmıĢtır, dolayısıyla ağız altta yer almaktadır. Bazı
formlarda ise, çeneler oldukça fazla uzayarak bir gaga Ģeklini almıĢtır (turna) veya bir
hortum Ģeklini almıĢtır (deniziğnesi). Çok nadir olarak da bazı balıklarda çeneler uzayıp
kısalabilen bir özellik kazanmıĢtır. Protraktil tip denilen bu ağız Ģekline ise izmarit
balıklarında rastlanır.
Ağzın konumu farklı olabildiği gibi büyüklüğü de türlere göre çok değiĢebilir. Sazan
balıkları gibi özellikle otçul formlarda ağız oldukça küçükkken etçil olan balık türlerinde
ağız, (örneğin, turna, sudak ve alabalıklar) geniĢ yarıklı ve gayet büyük olabilir. Bazı türlerde
ise ağız etrafındaki dudaklar oldukça etlenmiĢ bir hâl alabilir. Bazen de yosunları kazımaya
yarayan keskin kenarlı keratinleĢmiĢ bir durum kazanabilir. Bunlardan baĢka, ilkel balıklar
8

olarak dikkate alınan yuvarlak ağızlı formlarda (Cyclostomata) ise ağız, âdeta bir vantuz
Ģeklinde geliĢmiĢ olup diğer balıkların vücuduna yapıĢarak onların kanlarını emebilecek bir
Ģekil kazanmıĢtır.

Resim 1.5: Tatlı su balıklarında ağız tipleri
A-Yukarıya yönelik (sivrisinek balığı), B-Uçta (kızıl kanat) C, D-Vantuz Ģeklinde (lampetra
flubiatilis), E-Bir hortumun ucunda (deniziğnesi), F Altta (kababurun), G-Protraktil (çapak),
H-Ördek gagası Ģeklinde(turna)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarına giderek daha önceden temin ettiğiniz değiĢik tür
balıklarda morfolojik incelemeler yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Balık türlerinin morfolojik
inceleyek Ģekillerini çiziniz.

Öneriler
yapısını

 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
uyunuz.
 Balıklarda renk oluĢumunda görevli deri  Hijyen kurallarına uyunuz.
hücrelerini araĢtırınız.
 Biyolojik özellikleri incelerken lup,
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
 Balık türlerinin ağız ve ağız yapılarını
faydalanınız.
inceleyerek Ģekillerini çiziniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki balıklardan hangisinde vücut yanlamasına yassılaĢmamıĢtır?
A) Sazan
B) Dil balığı
C) Dere pisisi
D) Kalkan balığı
E) Yayın balığı

2.

Turna balığının ağız Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Gaga Ģeklinde
B) Uç konumlu
C) Protraktil
D) Hortum Ģeklinde
E) Yukarıya yönelik

3.

AĢağıdaki pigmentlerden hangisi kırmızı renk oluĢumunda görevlidir?
A) Ksantafor
B) Melanafor
C) Erithrofor
D) Ġridofor
E) Guanofor

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME
Bu faaliyet sonunda, gerekli ortam sağlandığında balıklarda deri ve deri ile ilgili
oluĢumları, yapısal özellikleri ve bunları iĢlevlerine göre ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Balıklarda pul tiplerini belirleyiniz.



Balıklarda pul tiplerinin, balığın yaĢadığı su ortamı ile ilgisini ifade ediniz.



Balıklarda derinin yapı ve görevini kavrayınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

2. DERĠ VE DERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLUġUMLAR
2.1. Deri
Balıklarda deri, diğer omurgalılarda da olduğu gibi vücudu dıĢ ortam etkilerinden
koruyan ve oldukça dayanıklı bir örtü tabakasıdır. Deri, her Ģeyden önce koruyan bir tabaka
ise de baĢka fonksiyonları da mevcuttur. Örneğin, bir taraftan içerdiği pigment maddeleriyle
balığa renk verirken solunum ve boĢaltım olaylarına da yardımcı olmaktadır. Bunların
dıĢında bazı balık türlerine özgü olan korunma, avını yakalama veya hemcinsini bulmada rol
oynayan elektrik organları ve zehir bezleri gibi yapılar da deri üzerinde yer almaktadır. Diğer
omurgalılarda olduğu gibi balıkların da derisi alt deri (derma) ve üst deri (epiderma) denilen
iki tabakadan oluĢmaktadır.

2.1.1. Epidermis
Derinin kalın olması ve dıĢ etkenlerle temas hâlinde bulunması nedeniyle hücreleri
devamlı olarak yenilenmeye maruz kalan üst tabakası, yoğun salgı bezleriyle donatılmıĢ
durumdadır. Bunların çoğu mukus bezleri olup genellikle basit bir tüp Ģeklindedir. Bu bezler,
mukus salgısını kısa bir kanal yardımıyla pulların arasından vücut yüzeyine salgılar.
Vücudun devamlı olarak yumuĢak ve kaygan kalması, bu bezlerin faaliyetine bağlıdır. Bu
bezler, kayganlık sağladıkları için balığın bulunduğu ortamda kolayca hareket etmesini ve
yaralanmalardan kolayca korunmasını da sağlamıĢ olur.
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2.1.2. Dermis
Alt tabakayı oluĢturan dermis, daha karıĢık yapılıdır; bağ dokusu, kas fibrilleri, kan
damarları ve sinirlerin yer aldığı kısımdır. Pullar ve pigment maddeleri de dermis tarafından
oluĢturulur. Çoğu kez balıkların vücudu, dıĢ iskelet olarak nitelendirilen ve kemik orijinli
olan pullarla örtülüdür. Deri Ģayet pullarla örtülü ise derinin yapısı gayet narin ve incedir;
buna karĢın pul içermiyorsa dıĢ etkenlere karĢı direnç sağlayabilmek için çok kalın ve
dayanıklı olur. Örneğin, kedi balığında pullar olmadığı için deri âdeta kösele gibi kalın ve
sağlamdır.
Pigment hücreleri özellikle dermis tabakasına ve dolayısıyla balığın vücuduna renk
vermektedir. Bunların vücuttaki yerleri ve Ģekilleri değiĢtiği gibi içlerinde bulunan pigment
maddeleri, sinir refleksleri ve ıĢığın etkisiyle kontraksiyon yaparak hareket eder. Dolayısıyla
pigmentlerin hücre merkezinde toplanması veya hücre sathına yayılması esnasında balığın
vücudunda açılma veya koyulaĢma gibi kısmi bir renk değiĢimine sebep olmaktadır.
Kromotofor hücrelerinin içerdiği pigment maddesinin türüne göre, bu mekanizma sayesinde
bazı balıklar ortama adaptasyon gösterebilmektedir.

ġekil 2.1: Balıkta derinin yapısı
(1-epidermis ve mukus granülleri, 2-kemiksi pullar, 3- dermis)

2.2. Pullar ve Pul Tipleri
Derinin dermis tabakasında oluĢan ve balığın vücudunu her türlü dıĢ etkilerden
koruyan pullar, kemikli balıkların çoğunda bulunmaktadır. Sıra ve sayıları ile diziliĢ tarzları
türlere göre farklılıklar gösterdiği için tür tayininde önemli karakterler olarak da dikkate
alınmaktadırlar. Yılan balıkları gibi bazı formlarda pullar iyice küçülmüĢ ve deri içine
gömülmüĢ hâldedir. Bu nedenle yılan balıkları, çıplak gözle bakıldığında âdeta pulsuzmuĢ
gibi bir izlenim uyandırır.
Balık yavruları, yumurtadan yeni çıktıklarında pulları olmaz ancak geliĢimin belirli bir
safhasında önce vücudun belli bölgesinden baĢlamak üzere pullar teĢekkül eder ve bu pullar
kısa zamanda vücudu örter. Pulların orijini dermistir, diziliĢleri önden arkaya doğru
olduğundan pullar, balığın öne doğru yüzmesini kolaylaĢtırır. Pullar Ģekilleri itibari ile 4
grup altında incelenir.

2.2.1. Placoid pullar
En basit pul tipi olan placoid pullar, çeĢitli Ģekiller gösterirlerse de kaideleri daima
yassıdır ve bu kaide üzerinde vücudun dıĢına doğru uzanan sivri bir diken bulunur. Bu
pulların orijini hem dermis, hem de epidermis olduğundan diğer pul tiplerinden
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ayrılmaktadır. Dermis tarafından oluĢturulan ve diĢ kemiği denilen bir çeĢit kemikten
yapılmıĢ olan placoid pullarının üzeri, orijini epidermis olan bir mine tabakası ile örtülüdür.
Bu tip pullar, köpek balıkları ve vatozlar için karakteristik yapılardır.

2.2.2. Ganoid (rombik) pullar
EĢkenar dörtgen Ģeklinde olan bu pulların orijini tamamen derinin dermis tabakasına
aittir. DiĢ kemiğinden yapılmıĢ olan ganoid pulların üzeri mineye benzeyen ve ganoin adı
verilen parlak bir madde ile örtülüdür. Mine ile ganoin birbirinden farklı orijinli yapılardır,
mersin balıklarında daha büyük yapıda olan bu pullar vücudun sadece sırt ve yan taraflarında
mevcut olup muayyen sıralar halinde uzanır.

2.2.3. Cycloid pullar
Bugün yaĢayan kemikli balıkların ekseriyetinin vücudu gayet ince yapılı, kolayca
eğilip bükülebilen ve genellikle yuvarlağımsı Ģekilli cycloid pullarla örtülüdür. Arka uçları
serbest olmak üzere âdeta bir çatının kiremitleri gibi dizilmiĢlerdir. Yani bir sıradaki her bir
pul, bir evvelki sıranın iki pulunun altında ve arasındadır.

2.2.4. Ctenoid Pullar
Ctenoid tip pullar, yapı bakımından tamamen cycloid pullara benzerlerse de serbest
uçlarının âdeta testere Ģeklinde diĢlenmiĢ olmasıyla kolayca ayrılırlar. Bu yüzden bir sazan
balığı ile bir tatlı su levreğini elimize alıp parmağımızı arkadan öne doğru sürtecek olursak
tatlısu levreğindeki pulların küçük diĢçikler içerdiğini kolaylıkla anlayabiliriz.
Bugün yaĢayan balıkların çoğunda cycloid ve ctenoid pullar hâkimdir. Adı geçen
pulların üzerinde, bunlara sahip olan balıkların yaĢlarını tayin etmemizi mümkün kılan kesin
büyüme modelleri vardır. Bu büyüme çizgileri bir merkez etrafında sıralanmıĢ olan
CaC03'ten ibaret kabartılar olup mevsimsel farklılıklar arz ederler. Bu farklılık balığın
pullarının devamlı olarak büyümediği, genellikle beslenmenin çok iyi olduğu ilkbahar ve yaz
periyodunda fazla geliĢip bilhassa kötü beslenmenin vuku bulduğu kıĢ periyodunda
geliĢmesini yavaĢlatmasından veya tamamen durdurmasından ileri gelir.
Cycloid ve ctenoid pulların Ģekilleri türlere göre değiĢtiği gibi (dairesel veya eliptik),
büyüklükleri de değiĢmektedir. Örneğin, bir sazan balığının pulları gayet iri olduğu hâlde,
yılan balığınınkiler mikroskobiktir.
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ġekil 2.2: Kemikli balıklarda pul tipleri ve özgün türler:
1- Ctenoid pul(Levrek balığı), 2-Cycloid pul (Alabalık),
3-Ganoid (Turna), 4- Placoid pul (Köpek balığı)

2.3. Yüzgeçler
Balıkların su içerisinde hem dengelerini korumalarını hem de hareketlerini sağlayan
ve deri kıvrıntısından meydana gelmiĢ yapılardır. Yüzgeçler iki guruba ayrılır:
2.3.1. Tek Yüzgeçler
Genellikle denge ve dümen vazifesi gören bu yüzgeçler normal bir balıkta 3 tanedir.
Sırt (Dorsal) Yüzgeci: Vücudun sırt tarafında yer alan ve genellikle ortaya yakın
konumda bulunan bu yüzgeç, nadiren iyice geriye itilmiĢ de olabilir. (Turna balıklarında
olduğu gibi) Çoğunlukla tek ise de bazen iki adet (kefal, gümüĢ vb.) bazen de üç adet
(mezgit) olabilmektedir. Ancak Ģekilleri, büyüklükleri ve uzunlukları değiĢkenlik
gösterebilir. Örneğin, yayın balıklarında çok küçükken, kaya balıklarında baĢtan kuyruğa
kadar uzanan bir bant Ģeklindedir. Bunların dıĢında; palamut, uskumru, orkinos gibi
balıkların kuyruk kısmına yakın olan çok sayıdaki küçük yalancı yüzgeçler (pinnul) ve
alabalıkgillerin karakteristik özelliği olan yağ yüzgeci de (adipoz yüzgeç) sırt yüzgeçlerinden
sayılır.
Anüs (Anal) Yüzgeç: Vücudun karın kısmında ve anal açıklığın hemen gerisinde yer
alır. Bazen hiç bulunmayabilir (deniziğnesi), bazen kuyruk yüzgeci ile birleĢerek müĢterek
bir bant oluĢturur (yılan balıkları), bazen de uzun fakat ayrı bir bant Ģeklinde (yayın) olabilir.
Kuyruk (Kaudal)Yüzgeci: Kuyruk sapının bitiminde yer alır ve bir kayığın dümeni
gibi iĢ görür. Genellikle iki çatallıdır, bazen tek parçalı da olabilir. Ġki parçalı olduğu zaman
eĢit parçalıdır (homoserk) veya üst parça daha büyük, alt parça daha küçük (heteroserk)
olmaktadır. Çoğunlukla bağlantısız ise de, bazen sırt ve anal yüzgeçler ile birleĢerek ortak bir
bant oluĢturabilir (yılan balıkları).
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2.3.2. Çift Yüzgeçler
Bunlar diğer omurgalıların ön ve arka tarafında bulunan hareketli vücut parçalarına
(ekstremite) karĢılık olarak bulunmaktadır, balığın hareketini sağlarlar. Normal bir balıkta iki
çeĢit çift yüzgeç vardır:

ġekil 2.3: Dorsal yüzgeç tipleri:
A- Ayrı ayrı dikenler Ģeklinde, B-Birbirinden ayrı iki yüzgeç Ģeklinde, C- Birbirlerine bitiĢik iki
sırt yüzgeci Ģeklinde, D- Uzun bir sırt yüzgeci Ģeklinde, E- Küçük bir sırt yüzgeci Ģeklinde, FĠkinci sırt yüzgeci yağ yüzgeci Ģeklinde, G- Kuyruk ve anal ile birleĢmiĢ Ģekilde

ġekil 2.4: Balıklarda sırt yüzgeçlerinin büyütülmüĢ durumları:
A- Yılan balığında (Anguilla) B- YeĢilsazanda (Tinca), C-Alabalıkta (Salmo),
D- Kefallerde (Mugil), E-Levrekte (Acerina), F- Tatlı su levreğinde (Perca)

ġekil 2.5: Anal yüzgeç tipleri:
A- Uzun bir anal yüzgeç (yayın) B- Anal yüzgeç yok (deniziğnesi)
C- Kuyruk ve sırt yüzgeci ile birleĢmiĢ Ģekilde (yılan balığı)

16

Göğüs Yüzgeçleri(Pektoral): Bunlar genellikle solungaç kapaklarının arka tarafında
ve göğüs bölgesinde yer alır. Göğüs kemeri ile kafatasına sıkıca bağlanmıĢ kuvvetli
yüzgeçlerdir.
Karın Yüzgeçleri(Ventral): Vücudun karın bölgesinde yer alan ve bir kemerle
iskelete bağlantısı bulunmayan yüzgeçlerdir. ÇeĢitli balık ailelerinde göğüs yüzgeçlerine
göre karın yüzgeçlerinin yeri çok değiĢik olabilmektedir, örneğin, karın yüzgeçlerinin yeri
göğüs yüzgeçlerinin arkasında olursa (sazanlar) abdominal tip; aynı hizada olursa (genellikle
balıkların çoğu) thorasik tip; göğüs yüzgeçlerine nazaran önde olursa (mezgit) jugular tip,
adlarını almaktadır.
Yüzgeç IĢınları: Kemikli balıkların yüzgeçleri, ıĢın (radius) adı verilen kemiksi
çubuklarla desteklenmiĢtir. Genellikle yüzgeç ıĢınları iki grupta toplanabilir:

ġekil 2.6: Kuyruk yüzgeci tipleri:
A- Homoserk ve derin girintili Ģekilde (Rutilus rubilio),B- Tek parçalı ve serbest kenarı düz
Ģekilde (Aphanius burduricus), C- Homoserk ve hafif girintili Ģekilde (Salmo trutta),D- Tek
loplu ve serbest kenarı yuvarlak Ģekilde (Gebius batrachocephalus), E- Heteroserk Ģekilde
(Acipenser sturio)

ġekil 2.7: Karın yüzgeçlerinin göğüs yüzgeçlerine göre konumları: A-Jugular tip (dere pisisi),
B- Thorasik tip (sudak), C- Abdominal tip (sazan).
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ġekil 2.8: Yüzgeçlerin ıĢın tipleri

Basit ıĢın veya Diken ıĢınlar: Bunlar daima yüzgeçlerin baĢlangıç kısmında
(Anteriörde) yer alan ve eklemli bir yapısı olmayan düz dikenler Ģeklindedir. Bazen çok
kuvvetlidir ve uçları da iyice sivrileĢmiĢtir. Çift sırt yüzgeci olan balıkların I. sırt yüzgeçleri
sadece bu ıĢınları içerir (kefaller, gümüĢ balıkları gibi).
YumuĢak IĢınlar veya Dallı ıĢınlar: Bu ıĢınlar daima bir yüzgecin basit ıĢınlarından
sonra gelir. Eklemli yapıda olan bu ıĢnlar, serbest yanlarında dallanma gösterirler. Bu
dallanma bazen ıĢının kaidesine yakın yerden baĢlamakta, bazen de sadece uç kısımda
görülmektedir.

ġekil 2.9: Tatlısu balıklarında yüzgeç ıĢını tipleri:
A- YumuĢak ıĢın (yandan görünüĢ),

B- YumuĢak ıĢın (önden görünüĢ),

C- Dikenimsi ıĢın (yandan görünüĢ),

D- Dikenimsi ıĢın (önden görünüĢ)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarına giderek daha önceden temin ettiğiniz değiĢik türdeki
balıkların deri yapısını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları
 Balıklarda deri yapısını inceleyiniz.
 Pul tiplerinin Ģeklini çiziniz.

Öneriler
 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
uyunuz.
 Hijyenik çalıĢma yapınız.
 Biyolojik özellikleri incelerken lup,
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi balıklarda görülen pul tiplerinden değildir?
A) Placoid
B) Ganoid
C) Cycloid
D) Ctenoid
E) Haploid

2.

Pulların orijini, derinin hangi tabakasıdır?
A) Epidermis
B) Dermis
C) Deri epiteli
D) Epiderma
E) Pigmentasyon

3.

Ctenoid pulları diğer pul tiplerinden ayıran özellik nedir?
A) Radiusların bulunması
B) YaĢ halkalarının bulunması
C) Pul merkezinin bulunması
D) Kenarlarının bir kısmının tarak gibi diĢli olması
E) Kiremit dizisi gibi olması

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Balıklarda kas sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine göre sıralayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Balıklarda kas çeĢitlerini sınıflandırınız.



Balık doku ve organlarındaki kasların görevlerini ifade ediniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

3. KAS SĠSTEMĠ
Balığın hareketinden kan dolaĢımına kadar bütün hayatî fonksiyonların yerine
getirilmesi, kasların çalıĢması ile mümkün olduğundan kas sisteminin diğer omurgalılarda
olduğu gibi, balıklar için de büyük bir önemi vardır. Balıkların vücudunda bulunan kasları,
visseral ve somatik kaslar olarak iki grup hâlinde incelemek mümkündür.

3.1.Visseral kaslar
Bu kaslar, istemsiz hareket eden düz kaslardır; çeĢitli iç organlarla (sindirim, boĢaltım,
üreme sistemi ve damarlarda) göz bebeğinin hareketini idare eden iriste bulunurlar. Ayrıca
baĢ bölgesinde, çizgili kaslardan olan ve çene, yüz, dil, solungaç gibi organların çalıĢmasını
sağlayan visseral kaslar da vardır.

3.2.Somatik kaslar
Bu kaslar, istemli hareket eden çizgili kaslardır; genellikle baĢın gerisinden vücut
boyunca kuyruğa kadar halkalı bir tarzda uzanırlar. Bu kaslara “miyomer” denir.
Miyomerler genellikle (W) harfi Ģeklinde vücudun her iki yanında boylu boyunca
uzanır, iĢte bu somatik kas demetleri sayesinde balığın bütün vücut hareketleri
sağlanmaktadır.
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Resim 3.1: Alabalıkta miyomer yapısı

Balıkların hareketli vücut parçalarında (çift ve tek yüzgeçlerinde) bulunan kaslar da
somatik kaslardandır, bunlar her bir yüzgecin kaidesine çeĢitli Ģekillerde yerleĢmiĢlerdir. Bu
kaslar sayesinde yüzgeçlerin her türlü hareketi sağlanmaktadır. Bu nedenle somatik kaslar,
balığın hareketinde çok önemli fonksiyona sahiptir.
Balıkların hayat ortamları ve beslenme karakterleri vücut kaslarının geliĢmesinde
düzenleyici bir rol oynamaktadır. Örneğin, hızlı akan dağ sularında yaĢayan bir alabalıkta ve
yırtıcı bir hayat sürdüren turna balığında kas geliĢimi, durgun sularda yaĢayan ve otçul
beslenen balıklara göre daha iyidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarına giderek daha önceden temin ettiğiniz farklı tür
balıklarda otopsi yaparak kas sisteminin yapısını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
uyunuz.
 Balıkların kas sistemini inceleyiniz.
 Hijyenik çalıĢma yapınız.
 Balık dokularındaki kas farklılıklarını
 Biyolojik özellikleri incelerken lup,
araĢtırınız.
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Balıklarda, aĢağıdaki kaslardan hangisi istemsiz çalıĢan kastır?
A) Mide kası
B) Göz kası
C) Kuyruk kasları
D) Sırt kasları
E) Yüzgeç kasları

2.

Balığın bütün vücut hareketlerini sağlayan kas yapısı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzgeç kaide kası
B) Somatik kas demetleri
C) Visseral kas
D) Çizgili kas
E) Kuyruk kaide kası

3.

AĢağidakilerden hangisi baĢ bölgesinde bulunan, çizgili kaslardan değildir?
A) Çene kası
B) Yüz kası
C) Dil kası
D) Solungaç kası
E) Göz kası

4.

Balıklarda kaslar ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Visseral kaslar istemsiz çalıĢır.
B) Somatik kaslar istemli çalıĢır.
C) Somatik kaslar balığın vücut hareketini sağlar.
D) Göz bebeğinin hareketini kontrol eden irisin yapısında visseral kaslar vardır.
E) Visseral kaslar çizgili kaslardır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Balıklarda sindirim sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine göre ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sindirim sistemini oluĢturan organları sınıflandırınız.



Balıklarda ağız tiplerini sınıflandırarak, balıkların beslenmelerindeki önemini
kavrayınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

4. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ
Diğer omurgalılarda olduğu gibi, balıklarda da sindirim ağızda baĢlar, farinks (yutak),
özofagus (yemek borusu), mide ve bağırsaklarda devam ederek anüste son bulur. AĢağı
yukarı bütün tatlı su balıklarında esas yapıda pek büyük farklılıklar yoktur. Fakat beslenme
tarzının değiĢik olmasına göre (herbivor veya karnivor) özellikle bağırsak uzunluğunda
önemli farklar göze çarpmaktadır.

4.1. Ağız ve DiĢler
Balıklarda ağız tipleri beslenme tarzına göre çok değiĢik Ģekillerde olabilmektedir.
Ağız boĢluğu içersinde dil mevcuttur. Diğer omurgalılardan farklı olarak ağız iç yüzeyinde
ağız boĢluğuna açılan sindirim bezleri bulunmaz. Buna karĢın ağızda çeĢitli Ģekillerde
olabilen diĢler yer almaktadır. Sindirimle ilgili olan bu diĢler genellikle bulundukları yere
bağlı olarak baĢlıca 2 grupta incelenebilir.

4.1.1. Çeneler üzerinde bulunan diĢler
Bu diĢler, üst çenenin premaxil ve maxil kemikleri ile alt çenenin dental kemiği
üzerinde yer alan genellikle zayıf köklü ve içleri boĢ, dıĢ iskelet elementleridir.
Fonksiyonlarına göre çeĢitli Ģekillerde olabilen kesici, köpek ve azı diĢleri olarak
isimlendirilmektedirler.

4.1.2. Ağız boĢluğunda bulunan diĢler
Genellikle ağız boĢluğunu çevreleyen vomer, palatin ve ektopterigoid kemikleri ile
dil üzerinde bulunurlar. Eğer ağzın arka tarafında olurlarsa vomer, damakta olurlarsa palatin,
dil üzerinde bulunurlarsa lingual diĢler adını alırlar. Dil üzerinde bulunan diĢler turna ve
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alabalıkta; palatin üzerinde bulunan diĢler turna, alabalık ve tatlı su levreğinde; vomer
üzerinde bulunan diĢler salmon, tatlı su levreği ve alabalıkta; solungaç yayları üzerinde
bulunan diĢler turna ve tatlı su levreğinde, farinksin iç yüzeyinde bulunan diĢler ise
sazangiller ailesi üyelerinde görülmektedir. Bunlar arasında özellikle sazanlara has olan
farinks (yutak) diĢleri ile alabalıklarda karakteristik olan vomer diĢleri türlerin
ayrılmasında ayırıcı özelliklerdir.

4.2. Yutak ve Yemek Borusu (Farinks ve Özofagus)
Bazı balıklarda özellikle sazanlarda, üzerinde farinks diĢlerinin yer aldığı iki kemik
yaydan ibaret çok kısa bir yutak kısmı bulunur. Yutak bölgesinde yer alan, sayıları ve diziliĢ
tarzları türlere göre büyük değiĢiklikler gösteren yutak (farinks) diĢlerinin Ģekilleri ve
fonksiyonları da türlere göre değiĢir. Yutaktan sonra gayet kısa ve dıĢarıdan bakıldığında
mideden pek ayırt edilemeyen bir yemek borusu (özofagus) gelir. Burada, ağıza alınan
suyun mideye girmesini önleyici ve büzücü karakterde olan bir kas mevcut olup bu kas
solunum esnasında yemek borusunu kapatmaktadır.

4.3. Mide
Özofagusun devamında pekiyi bir geliĢme göstermemiĢ olan mide kısmı bulunur.
Mide genellikle iki kısımdan ibaret olup birinci kısım genellikle besinlerin sindirilmemiĢ
hâlde toplandığı mide ağzı (kardiyak bölgesi), ikinci kısım ise mide kapısı (pilor
bölgesi)'dir. Mide genel olarak kuvvetli kaslardan meydana gelmiĢtir ve özellikle kefalgiller
ailesinde çok kalın çeperlidir. Yırtıcı balıklarda mide çok Ģiddetli etki yapan sindirim
enzimleri içerir, bu sayede bütün hâlinde yutulan balıklar kısa zamanda ve kolayca
sindirilebilir.
Midenin Ģekli balıklarda çok değiĢik olabilmektedir. Bazı balıklarda, örneğin,
sazanlarda gerçek mide yoktur; bu nedenle yemek borusu iyi geliĢmiĢtir ve doğrudan
doğruya bağırsağa bağlanır. Genel olarak denilebilir ki, balıklarda etçil beslenme
(karnivorluk) derecesi arttıkça mide geliĢimi de artar.

4.4. Bağırsaklar
Mideden sonra gelen ve anüse kadar devam eden en uzun sindirim organlarıdır.
Barsak geliĢimi balıkların beslenme rejimleri ile ilgilidir. Genellikle etçil formlarda çok kısa,
otla beslenen formlarda ise çok uzundur.
Sindirimin son bulduğu açıklık, anüs olarak isimlendirilir. Anüsün konumu çeĢitli
balık türlerinde değiĢik durumlar gösterdiği hâlde, kemikli balıklarda genellikle anal
yüzgecin hemen önündedir.
Anüsün Ģekli bazı türlerde cinsleri ayırıcı karakter olarak kullanılabilir. Örneğin, diĢi
sazanda anüs dıĢ bükey veya kabarık durumda olduğu halde, erkekte konkav yani çukur
Ģeklindedir.
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Resim 4.1: Otçul ve etçil balıklarda sindirim sistemi
(a-Yemek borusu, b-Mide, c-Safra kesesi, d-Dalak, e-Pilorik çekum, f-Bağırsak, g-Anüs)

Buraya kadar açıklanan ve sindirim borusunun esasını oluĢturan organlardan baĢka
yardımcı sindirim bezleri de mevcuttur. Bunların baĢlıcaları karaciğer ve pankreastır. Bunlar,
öz sularını mide ile bağırsağın birleĢtiği bölgeye akıtır. Genel olarak çok hacimli yapıya
sahip karaciğer iki büyük parçadan meydana gelmiĢtir. Yüksek dozda A ve D vitaminleri
içerir. Pankreas ise, balıklarda iyi geliĢmemiĢtir. Birçoğunda dıĢardan fark edilmeyecek
derecede küçülmüĢ olup dağınık bir durum arz etmektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarına giderek daha önceden temin ettiğiniz farklı tür
balıklarda otopsi yaparak sindirim sisteminin yapısını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
 Balık türlerinin ağız ve diĢ yapılarını
uyunuz.
inceleyerek Ģekillerini çiziniz.
 Hijyenik çalıĢma yapınız.
 Balıkların sindirim sistemini inceleyerek  Biyolojik özellikleri incelerken lup,
kıyaslama yapınız.
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi sindirim organı değildir?
A) Mide
B) Yutak
C) Anüs
D) Bağırsaklar
E) Yemek borusu

2.

Dil üzerinde bulunan diĢlere ne ad verilir?
A) Lingual diĢler
B) Maksil diĢleri
C) Vomer diĢleri
D) Farinks diĢleri
E) Molar diĢleri

3.

Balıklarda A ve D vitamini en fazla hangi dokuda bulunur?
A) Kalp
B) Üreme hücreleri
C) Vücut boĢluğu
D) Karaciğer
E) Mide

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME
KAZANIMI
æ
Balıklarda solunum ve dolaĢım sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine göre ayırt
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
 Balıklarda solunum sistemini ve solungaçların fonksiyonunu açıklayınız.
 Balıklarda dolaĢım sisteminin önemini kavrayınız.
 Balık dolaĢım sisteminin diğer canlılardan farkını ifade ediniz.
 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

5. SOLUNUM VE DOLAġIM SĠSTEMĠ
5.1. Solunum Sistemi
Diğer omurgalılarda olduğu gibi balıklarda da solunum, su ile kan damarları
arasındaki dıĢ solunum ve kan ile dokular arasındaki iç solunum olmak üzere iki kısımda
tamamlanmaktadır.
Balıklarda solunum organları olarak özel Ģekilde geliĢmiĢ solungaçlar vardır. Bunlar
kemikli balıklarda her bir taraftaki 4 solungaç yayı üzerinde geliĢmiĢtir. Solungaç
boĢluğunda yerleĢmiĢ solungaçlar genellikle operkulum denilen bir örtü ile korunmaktadır.
Bir solungaç yayının konkav tarafında büyüklük ve sayılan türlere göre değiĢen
solungaç dikenleri (branchiospin), aksi tarafta ise kılcal kan damarlarıyla donatılmıĢ olan
solungaç lamelleri bulunmaktadır. DıĢ solunum denilen, suda erimiĢ oksijenin kan tarafından
alınması ve kandaki karbondioksidin suya verilmesi (gaz alıĢveriĢi) olayı solungaç
lamellerindeki kılcal kan damarlarıyla (kapillerler) sağlanmaktadır. Lameller her solungaç
yayı üzerinde bir çift sıralı olarak bulunur.
Solungaçların devamlı su ile temas ederek nemli kalması gerektiği için balıklar
ağızlarını sık sık açıp kapatırlar. Bu esnada solungaç kapakları da devamlı su sirkülâsyonunu
sağlamak ve bunun solungaç boĢluğunda tekrarını temin edebilmek için periyodik olarak
açılır ve kapanır.
Solungaç lamelleri, kılcal damarlarla donatılmıĢ olduğundan, ağız yoluyla giren suyun
içersindeki erimiĢ oksijeni tutar, buna karĢın dokulardan getirdiği karbondioksit gazını suya
bırakır. Bu esnada solungaç kapakları açılarak oksijeni alınmıĢ su dıĢarıya atılır. Balıkların
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solunum organları genellikle solungaçlardır ancak bazı formlarda bağırsak içersinde bulunan
özel kıvrıntılar da solunuma yardımcı olmaktadır.
Solunum esnasında oksijenin alınıp karbondioksitin suya verilebilmesi için
solungaçların devamlı surette nemli kalması Ģarttır. Havada bol miktarda oksijen
bulunmasına rağmen, balıklar su dıĢına çıkarıldıklarında solungaçları kuruduğu için
havasızlıktan boğularak ölür. Eğer bir balığın solungaçları devamlı olarak nemli Ģekilde
muhafaza edilebilirse balık, havadaki oksijeni de soluyabilir. Bundan dolayı bazı balıklar
(örneğin sazan, yayın) rutubetli yosunlar içine yerleĢtirilip bir kutuya konularak canlı bir
Ģekilde uzun mesafelere nakledilebilir.

ġekil 5.1: Kemikli balıklarda solungaçların yapısı
(1-Su giriĢi, 2-Solungaç yayı, 3-Solungaç flamentleri, 4-Su çıkıĢı, 5-Solungaç yayı, 6-Filament, 7Lameller, 8-Su akıĢ yönü, 9-Oksijence fakir kan, 10-Lameller, 11-Oksijence zengin kan, 12-Su
akıĢ yönü

Balıklardaki dolaĢım sistemi, ilkel omurgalılarınkine nazaran daha iyi geliĢmiĢ olduğu
hâlde, memelilerinki ile hiçbir zaman karĢılaĢtırılamaz. Bu sistem, kanı daima öne doğru
pompalamaya yarayan iki bölümlü (kulakçık=conus arterıosus; karıncık=sinüs venosus) basit
bir kalp ile kan sıvısının bütün organ ve dokularda dolaĢmasını sağlayan damarlardan (arter,
vena ve kapiller) ibarettir.

ġekil 5.2: Kemikli balıklarda dolaĢım sistemi
(1-Oksijence zengin atardamarlar, 2-Solungaçlar, 3-Vücut damarları,
4- Oksijence fakir toplardamarlar, 5-Kalp)
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Kanın temizlenmesi solungaçlarla sağlanır. Kalp gayet küçük olup karın bölgesinin
üstünde, yutağın hemen altında yer alır ve daima içerisinde kirli kan taĢır. Balıkların kanı
diğer omurgalılarda olduğu gibi kırmızı renktedir ve hemoglobin içerir. Bu madde sayesinde
oksijenin dokulara taĢınması sağlanır.

Fotoğraf 5.1: Kemikli balıklarda kalbin genel görünüĢü

Fotoğraf 5.2: Kemikli balıklarda kalbin kesit görünüĢü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarına giderek daha önceden temin ettiğiniz farklı türdeki
balıklarda otopsi yaparak dolaĢım sisteminin yapısını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
uyunuz.
 Balık türlerinin solunum sistemlerini ve
 Hijyenik çalıĢma yapınız.
solungaç iplikçiklerini inceleyiniz.
 Biyolojik özellikleri incelerken lup,
 Balıkların dolaĢım sistemini inceleyiniz.
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Balıklarda kanın temizlenmesi aĢağıdaki hangi organ ile sağlanır?
A) Böbrek
B) Pankreas
C) Solungaçlar
D) Kalp
E) Yutak

2.

Balıkların solunum organları genellikle aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Solungaçlar
B) Böbrek
C) Kalp
D) Ağız
E) Mide

3.

Balıkların kanı hangi madde sayesinde dokulara oksijeni taĢır?
A) Ksantafor
B) Eritrofor
C) Toplardamar
D) Operculum
E) Hemoglobin

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME KAZANIMI
Balıklarda boĢaltım ve üreme sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine göre ayırt
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
 Balıklarda böbrek tiplerini sınıflandırınız.
 Balıklarda böbreklerin boĢaltımdaki fonksiyonunu açıklayınız.
 Balıklarda üreme sistemini oluĢturan gonatlar hakkında bilgi edininiz.
 Balıklarda üreme çeĢitlerini sınıflandırınız.
 Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

6. BOġALTIM VE ÜREME SĠSTEMĠ
6.1. BoĢaltım Sistemi
Balıklarda boĢaltım organı, metabolizma artıklarını (CO2, ürik asit, üre, çeĢitli boya
maddeleri, anorganik tuzlar vb.) dıĢarı atmakla görevli olan böbreklerdir ancak, bazen çeĢitli
vücut kısımları (örneğin, bağırsak, deri ve solungaçlar) böbreklere yardımcı olmaktadır.
Balıkların böbreği genellikle bir çift olup vücut boĢluğunun sırtında (dorsalinde) yer
almaktadır.
Özellikle kemikli balıklarda kloak olmadığı için her böbrekten çıkan boĢaltım
kanalları ya doğrudan doğruya ya da birbirleriyle birleĢmiĢ olarak dıĢarı açılırlar. Nadiren de
olsa bazen üreme organı kanallarıyla da birleĢmiĢ olabilirler.
BoĢaltım sistemi, tatlı su ve tuzlu su balıklarında fizyolojik ve anatomik açıdan bazı
değiĢiklikler gösterir. Bu değiĢiklikleri Ģu Ģekildedir:


Tatlı su balıklarında: Vücut yüzeyleri suya kısmen geçirgen pullarla kaplıdır.
YaĢadıkları ortam kendilerine göre hipotoniktir, bu durumda osmoz kuralları
gereği solungaçlardan ve vücut yüzeyinden sürekli su giriĢi olur. Bu su giriĢi
nedeni ile tatlı su balıkları ayrıca su içmez ve fazla idrar çıkarır. Ġdrar çıkıĢı ile
bitlikte amonyak ve tuz da idrarla atılır. Kaybedilen tuz, solungaçlardan aktif
taĢımayla geri alınır. Böbrekler tatlı su balıklarında çok miktarda sıvı
süzdüğünden canlının idrarı seyreltik (hipotonik) tir. Bu nedenlerle tatlı su
balıklarının boĢaltım sistemleri son derece iyi geliĢmiĢtir.
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ġekil 6.1: Tatlı su balıklarında boĢaltım sistemi



Tuzlu su balıklarında: YaĢadıkları ortam kendilerine göre hipertoniktir. Bu
durum osmozla su kaybetme riski oluĢturur. Bu risk, deniz suyu içilerek ortadan
kaldırılır. Ġçilen su ile birlikte alınan fazla tuz da solungaçlardaki özleĢmiĢ
hücrelerden aktif taĢımayla dıĢarı atılır. Tuzlu su balıklarının böbreklerinde az
miktarda ve yoğun idrar oluĢumu nedeniyle su kaybı en aza indirilir. Ayrıca bu
balıkların vücut yüzeyinde suya geçirgen olmayan deri bulunduğundan su kaybı
azdır. Bu balıklar vücutlarında oluĢan NH3’ün az bir kısmını idrarla atarken geri
kalanını solungaçlarıyla uzaklaĢtırır.

ġekil 6.2: Tuzlu su balıklarında boĢaltım sistemi

6.2. Üreme Sistemi
Balıkların üreme organları genellikle gonadlar olup bunlar diĢide ovaryum, erkekte ise
testis adını alır. Ovaryumların ağırlıkları türlere göre değinmekle beraber, olgun balıklarda
balık ağırlığının %25’i kadar olabilir.
Genellikle üreme mevsimi yaklaĢmıĢ, ergin bir balıkta ovaryumlar açık sarı veya
kahverengimsi bir renk alır. Taneli bir görünüm kazanır ve yüzeyinde bol miktarda kılcal
kan damarları bulunur. Ovaryumda geliĢen yumurtalar genellikle yumurta kanalı (oviduct)
ile vücut dıĢına atılırlarsa da bazı balıklarda (örneğin yılan balıkları, alabalıklar) yumurta
kanalı tamamen körelmiĢ olup yumurtalar ve spermler sadece bir delikle dıĢarı atılabilir.
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Testisler, erkek üreme organlarıdır; genellikle bütün tatlı su balıklarında çifttir.
Büyüklükleri üreme mevsimiyle ilgili olarak çok değiĢir. Ergin hâldeki bir balıkta, üreme
mevsiminde testislerin rengi beyazımsı olur, lekesiz düz bir görünüĢ arz eder ve üzerinde
kılcal kan damarları da görülmez. Ağırlıkları da ovaryuma nazaran daha azdır, ergin hâlde
iken vücut ağırlığının en çok % 12’ si kadar olabilir.
Tatlı su balıklarının çoğu yumurtasını dıĢarı bırakan (ovipar) karakterlidir, bazıları ise
yumurta geliĢimini vücut boĢluğunda tamamlar (ovovivipar). Ovipar üremede diĢinin ve
erkeğin suya bıraktığı yumurta ve spermler su içerisinde döllenir, bunun için de böyle
formlarda çiftleĢme organları geliĢmemiĢtir. Balıklarda spermler çeĢitli Ģekillerde
olabilirlerse de genel yapıları diğer omurgalılarınkine çok benzer.
Nadir bir olay olmakla beraber, sivrisinek balığı (gambusia) cinsinde döllenme dâhilî
olarak gerçekleĢtiği için özellikle erkek bireylerde, çiftleĢme organı olarak anal yüzgeç
modifiye olmuĢtur ve adeta yüzgecin bir kısmı penis görevi yapmaktadır. Kıkırdaklı
balıkların tümünde de yalancı doğum (ovoviviparlık) gözlenir. Döllenmesi haricî olan
balıklarda, döllenmiĢ yumurtanın geliĢmesi su içinde ve bırakıldığı yerde gerçekleĢir.
Embriyonik geliĢim sırasında genellikle Ģeffaf olan yumurtanın içindeki yavrular, dıĢarıdan
rahatlıkla izlenebilir.
Yumurta sayısı da balık türüne göre oldukça değiĢmektedir. Örneğin, tatlı su
formlarından acı balık (rhodeus) 40-100 arasında yumurta bırakırken, mersin balıkları bir
defada 3 milyondan fazla yumurta bırakmaktadır. Balıkların bu kadar fazla yumurta
bırakmaları nesillerinin devamı için gereklidir. Zira diĢi balığın bıraktığı yumurtaların büyük
bir kısmı diğer etçil hayvanlar tarafından yenir, bir kısmı da döllenemeyerek suyun içinde
çürüyüp kaybolur. Yumurtadan yeni çıkmıĢ yavrular besin(vitellüs) keselerini absorbe
etmeden önce, oldukça pasif davranıĢlı ve kendilerini korumaktan aciz oldukları için bu
safhadayken büyük bir kısmı diğer yırtıcılara yem olmaktan kendilerini kurtaramaz.

ġekil.6.3: Balıklarda üreme döngüsü

37

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarında daha önceden temin ettiğiniz farklı tür balıklarda
otopsi yaparak dolaĢım sisteminin yapısını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
uyunuz.
 Balıkların üreme sistemini inceleyiniz.
 Hijyenik çalıĢma yapınız.
 Balıklarda boĢaltım sisteminde görevli
 Biyolojik özellikleri incelerken lup,
böbrek tiplerini araĢtırınız.
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Balıklarda boĢaltım organı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer
B) Böbrek
C) Kalp
D) Pankreas
E) Yüzgeçler

2.

Balıklarda yumurtanın dıĢarı bırakılarak gerçekleĢtirildiği üreme Ģekli aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Ovovivipar
B) Ovipar
C) Konveksiyon
D) Konjuguasyon
E) Glazing

3.

Balıklarda boĢaltım organı, aĢağıdakilerden hangisini dıĢarı atmakla görevli değildir?
A) CO2
B) Ürik asit
C) ÇeĢitli boya maddeleri
D) Deri
E) Anorganik tuzlar

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME KAZANIMI
Balıklarda sinir sistemini oluĢturan yapıları iĢlevlerine göre ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Balıklarda sinir sistemini oluĢturan organları sınıflandırınız.



Balıklarda sinir sisteminde beynin fonksiyonunu kavrayınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

7. SĠNĠR SĠSTEMĠ
Diğer yüksek organizasyonlu omurgalılarda olduğu gibi balıklarda da uyartıları alma
ve nakletme iĢini gören dıĢ deri (ektodermal) orijinli bir sinir sistemi mevcuttur. Sinir sistemi
sayesinde vücuttaki çeĢitli organ ve sistemler arasında bir iĢ birliği ve bütünlük sağlanmıĢ
olur. Dolayısıyla canlının hayat akıĢını idare eden merkezi sinir sistemidir.

7.1. Beyin
Balıklarda beyin; genel olarak ön, orta ve arka kısım olmak üzere üç bölüm hâlinde
incelenebilir. Ön kısımda, beyin ile doğrudan irtibat sağlayan olfaktif parçalar vardır. Bu
bölgenin balıklarda esas olarak koku alma hissiyle ilgili olduğu söylenirse de diğer bazı
fonksiyonları da idare ettiği saptanmıĢtır. Örneğin, olfaktorius parçaları çıkarılan dikence
balığı türünde üreme düzensizlikleri görülmüĢtür.
Yüksek omurgalılardaki düĢünme merkezi olan beyin yarım küreleri (cerebral
hemisferler) balıklarda koku alma merkeziyle birleĢmiĢtir. Bu nedenle, suda ortaya çıkan
herhangi bir kan kokusu, köpek balıklarının yırtıcılık hislerini kıĢkırtır ve köpek balığı
hemen, kan kokusunun geldiği yöne doğru yönelir.
Beynin ön tarafından çıkan oblik sinirler, çeĢitli çaprazlanmalar meydana getirir.
Çukurluğun tabanında, salgısı organik dengenin meydana gelmesinde büyük bir rol oynayan
hipofiz bezi görülür. Beynin arka bölümünün gerisinde beyincik bulunmaktadır. Bunu
takiben de bir taraftan beyin boĢluğuyla, diğer taraftan omurilik ile irtibat sağlayan omurilik
soğanı yer almaktadır.
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7.2. Omurilik
Yapı bakımından kıkırdaklı ve kemikli balıklarda hiçbir fark göstermeyen omurilik
genellikle bütün vücut boyunca uzanmaktadır.

ġekil.7.1: Balıklarda sinir sisteminin yapısı ve kısımları

7.3. Sinirler
Balıklarda genellikle iki çeĢit sinir mevcut olup bunlardan birisi beyinden çıkan
kafatası sinirleri, diğeri de omurilikten çıkan spinal sinirlerdir.
DıĢardan gelen uyartıları motor sinirleri alır ve gerekli hareket için kaslara emir verir.
Böylece dıĢardan yapılan etkilere karĢı, canlı tarafından gerekli tepki sinirler sayesinde
gösterilmiĢ olur.
Her bir kas, bir sinir fibrili içerir ve her bir kas bütün etkileri kontrol eden tek bir sinir
ile koordineli olarak çalıĢır. DıĢardan içeriye ve içerden dıĢarıya sayısız uyartılar (impulslar)
nakledilir ve bu sayede de canlının çeĢitli durumlardaki vücut hareketleri idare edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Balık biyolojisi laboratuvarında daha önceden temin ettiğiniz farklı tür balıklarda
otopsi yaparak sinir sisteminin yapısını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Laboratuvarda
çalıĢma
kurallarına
 Balıklarda sinir sisteminde görevli
uyunuz.
organları araĢtırınız.
 Hijyenik çalıĢma yapınız.
 Balıklardan beyin kesiti alarak araĢtırma  Biyolojik özellikleri incelerken lup,
yapınız.
mikroskop gibi laboratuvar araçlarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz
1.

Canlıların hayat akıĢını idare eden sistem aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) DolaĢım sistemi
D) Solunum sistemi
E) Üreme sistemi

2.

AĢağıdakilerden hangisi balıklarda sinir sisteminde görevli organlardandır?
A) Mide
B) Solungaçlar
C) Yüzgeçler
D) Omurilik
E) Yutak

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Balık biyolojisi laboratuvarında daha önceden temin ettiğiniz farklı tür balıklarda
otopsi yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
“Evet”, kazanamadığınız beceriler için “Hayır” kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Balıkların morfolojik yapısını inceleyek Ģekillerini çizdiniz mi?
2. Balık türlerinin ağız ve ağız yapılarını inceleyerek Ģekillerini
çizdiniz mi?
3. Balık türlerinin solunum sistemlerini ve solungaç iplikçiklerini
incelediniz mi?
4. Balıklarda deri yapısını inceleyip pul tiplerinin Ģeklini çizdiniz mi?
5. Balıkların sindirim sistemini inceleyerek kıyaslama yaptınız mı?
6. Balıkların dolaĢım sistemini incelediniz mi?
7. Balıkların solunum sistemini incelediniz mi?
8. Balıkların üreme sistemini incelediniz mi?
9. Balıkların üreme döngüsünü incelediniz mi?
10. Balıkların boĢaltım sistemini incelediniz mi?
11. Balıkların sinir sistemini incelediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

E
A
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

E
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

A
B
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
C
2
A
3
D
ÖĞRENME FAALĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’NIN CEVAP ANAHTARI
ĠÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

C
A
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

B
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2

A
D
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