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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Toplumlar arasında bilgi, teknoloji ve ekonomik rekabetin en üst düzeyde yaĢandığı 

bir çağda yaĢamaktayız. Bu çağa ayak uyandırabilmek ve bu yarıĢta geri kalmamak için 

ülkemizin kaynaklarını tanımak, atıl kaynakları vakit geçirmeden ülke ekonomisine katkı 

sağlayacak hâle getirmek gerekmektedir. 

 

Ülkemizde her alanda olduğu gibi su ürünleri alanında da son dönemlerde önemli 

geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Henüz ülkemizin su kaynaklarından balık yetiĢtiriciliği ve avcılığı 

yönü ile yeterince faydalandığımız, baĢka bir deyiĢle bu sektörden ülke ekonomisine 

gerektiği kadar katkı sağladığımız söylenemez. Bu eksikliği gidermek için ülkemiz 

sularındaki ekonomik değer taĢıyan balık türlerini tanımak, özelliklerini bilmek 

gerekmektedir. 

 

Bu konuda sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıĢ olan balıklar modülü ile ülkemiz 

sularındaki ekonomik balık türlerini tanıyacak özelliklerini kavrayacak ve ülke ekonomisine 

daha fazla katkı sağlayacak Ģekilde bu bilgileri kullanacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak ekonomik öneme sahip tatlı su 

balıklarını tanıyacak, ayırıcı karakterleri yardımıyla tür tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Yakınınızda bulunan akarsu veya göllerden farklı tatlısu balıkları türlerinden örnekler 

toplayarak su ürünleri laboratuvarında; 

 

 Morfolojik özelliklerini, 

 Biyolojik özelliklerini, 

 Anatomik yapılarını, 

 Fizyolojik özelliklerini gözlemleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ĠÇ SU (TATLISU) BALIKLARI 
 

 

1.1. Balık Sistematiği ile Ġlgili Tanımlar 
 

Balık: Sadece su içerisinde yaĢayabilen soğukkanlı, derisi çoğu kez pullarla örtülü 

omurgalı bir canlıdır. Balıkların hareket Ģekli yüzmedir. Bu yüzme hareketi yüzgeçler ve 

gövde kasları yardımıyla gerçekleĢir. 

 

YaĢayan omurgalıların en fazla türe sahip olanıdır. YaklaĢık 20.000 türle omurgalı 

canlılar arasında temsil edilir. 

 

Sistematik: Canlıları ortak ve benzer karakterlerine göre basitten karmaĢığa doğru 

inceleyen bilim dalıdır. 

 

Tür: Anne ve babasıyla benzer karakterler taĢıyan çiftleĢtiğinde verimli döller (kısır 

olmayan) verebilen canlılara denir.  

 

Ġkili adlandırma( Binominal isimlendirme): Sistematikte tüm canlıların bir cins 

(genus) ve bu cinse bağlı tür (species) olmak üzere iki isimle adlandırılmalarına denir. 

 

Kemikli balık: Kemik iskelet yapısına sahip olan ve solungaç kapağı (operculum) 

taĢıyan balıklardır. 

Kıkırdaklı balık: Kıkırdak iskelet yapısına sahip olan ve solungaç açıklığı taĢıyan 

balıklardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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1.2. Kemikli Balıklarla Kıkırdaklı Balıklar Arasındaki Farklar 
 

 Kemikli balıklarda omurga yapısı kemiksi, kıkırdaklı balıklarda ise 

kıkırdaksıdır. 

 Kemikli balıklarda solungaçlar, solungaç kapakları ile örtülüdür. Kıkırdaklı 

balıklarda ise solungaç açıklıkları su ile doğrudan temas hâlindedir. 

 Kemikli balıklarda kuyruk yüzgeci (kaudal yüzgeç) iki tarafa eĢit Ģekilde 

uzamıĢtır (homoserk). Kıkırdaklı balıklarda ise kuyruk yüzgecinin bir tarafı 

uzun bir tarafı kısadır (heteroserk). 

 Kemikli balıklarda anüs adı verilen basit bir boĢaltım kanalı olduğu hâlde, 

kıkırdaklı balıklarda kloak adı verilen daha kompleks bir yapı mevcuttur. 

 Kemikli balıklarda cycloid, ctenoid, ganoid pul tipleri görüldüğü hâlde 

kıkırdaklı balıklarda görülen pul tipi placoid pul tipidir. 

 Kemikli balıklarda burun açıklıkları görülmediği hâlde kıkırdaklı balıklarda 

burun açıklıkları (spiraculum) görülür. 

 Kemikli balıklarda yumurtalar dıĢarı bırakıldığı hâlde (ovipar üreme), kıkırdaklı 

balıklarda yumurta geliĢimi içte olur ve çiftleĢme görülür (ovovivipar üreme). 

 

1.3. Sistematikte Kategoriler 
 

Balıkların sınıflandırılmasında kullanılan gruplama basamakları aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 

Âlem (Regnum) 

ġube (Filum) 

Sınıf (Klasis) 

Takım (Ordo) 

Aile (Familya) 

Cins (Genus) 

Tür (Species) 

 

 

Balıkların sistematik kategorilerini genel olarak Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

Regnum :Animalia  (Hayvanlar âlemi) 

Subregnum :Metazoa  (Çok hücreliler alt âlemi) 

Filum :Chordata  (Omurgalılar Ģubesi) 

Subfilum :Vertebrata  (GeliĢmiĢ omurgalılar alt Ģubesi) 

Clasis :Pisces  ( Balıklar sınıfı) 
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1.4. Ekonomik Değeri Olan Tatlısu Balığı Türleri 
 

1.4.1. Alabalıklar 

 
1.4.1.1 Sistematikteki Yeri 

 

Âlem  Animalia  

Alt âlem  Metazoa  

ġube   Chordata  

Alt Ģube  Vertebrata  

Sınıf   Pisces 

Alt sınıf   Osteichthyes  

Takım   Teleostei 

Aile   Salmonidae (Alabalıkgiller) 

Cins 1  Salmo 

Cins 2  Salvelinus  

Cins 3  Oncorhynchus 

 

Salmonidae ailesinde ekonomik yetiĢtiricilik ve doğal suların balıklandırılması için 

Salmo, Salvelinus, Onchorhynchus cinslerinin türleri kullanılır. 

 

Dünya genelinde en çok tanınan alabalık türleri aĢağıda gösterilmiĢtir: 

 

 Salmo salar (Atlantik somonu)  

 Salmo trutta labrax (Deniz alabalığı)  

 Salmo trutta morpha fario (Dere alabalığı)  

 Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı)  

 Salvelinus fontinalis (Kaynak alabalığı)  

 Salvelinus alpinus (Alp alabalığı) 

 Salvelinus namaycush (Göl alabalığı)  

 

1.4.1.2. Ekolojik Özellikler 

 

Alabalık türleri sistematikte Salmonidae ailesinde yer alır. YaĢam ortamları temiz, 

berrak, oksijen yönünden zengin serin sulardır. Suları soğuk olan denizler, göller, nehirler ile 

3000 m’ye kadar yükseklikteki dağların akarsularında yaĢarlar. Sıcaklığı 18 
o
C ve daha 

düĢük, pH’ı 5.5-8.5 arası, oksijeni 5-6 mg/l’den fazla olan suları tercih ederler. 7-13 
o
C 

sıcaklığı olan tatlı, berrak sularda ve bazen göllerde, kumluk ve çakıllı alanlarda 

yumurtlayan balıklardır. 

 

Ülkemizin yerel alabalık alt türleri ise Ģöyle sıralanabilir:  

 

 Salmo trutta macrostigma (Dağ alabalığı)  

 Salmo trutta abanticus (Abant alabalığı)  

 Salmo trutta caspius ( Aras alabalığı)  
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 Salmo trutta labrax (Deniz alabalığı)  

 Salmo trutta morpha fario (Dere alabalığı) 

 

1.4.1.3. Ekolojik Özellikler 

 

Alabalıkların vücudu füze Ģeklinde yanlardan yassılaĢmıĢ ve üzeri kaygan (mukoid) 

bir sıvı ile kaplıdır. Morfolojik bakımdan yağ yüzgeci ile karakterizedirler. Üzeri sikloid 

pullarla kaplıdır. 
 

Dağ alabalığı (Salmo trutta macrostigma): Vücut yanlardan yassılaĢmıĢ, füze 

Ģeklindedir. Gri renklidir, baĢ ve yanal çizgi üzerinde siyah benekleri vardır. Alt kısım 

beneksiz, solungaç kapağı önündeki leke belirgin, yanal çizgi üzerinde 115-119 pul sırası ve 

10-12 adet nokta benek bulundurur. Sırt yüzgeci siyah lekeli ve serbest kenarları düzgündür. 

Anüs yüzgeci sırt yüzgecinden daha küçük, kuyruk yüzgeci çatallı ve uçları yuvarlaktır. 

Siyah beneklerin yan çizgi altına inmeyiĢi ve omur sayısının 57’nin altında oluĢu ile diğer alt 

türlerden ayrılır. Çoruh havzası, Ege bölgesi ve Konya Ereğlisi’nde görülür. 

 

Resim 1.1: Dağ alası 

Abant alabalığı (Salmo trutta abanticus): Vücudu yanlardan yassılaĢmıĢ, füze 

Ģeklinde olup üzerinde kahverengi halkalarla çevrili siyah benekler bulunur. Kuyruk yüzgeci 

çatallıdır. Diğer alt türlerden kırmızı beneklerin daha donuk oluĢu ile ayrılır. Kuzeybatı 

Anadolu bölgesinde, özellikle Abant gölü civarında yayılıĢ gösteren bir alt türdür. 

 

Resim 1.2: Abant alası 

Aras alabalığı (Salmo trutta caspius): Vücut yanlardan yassılaĢmıĢ, füze Ģeklinde, 

siyahımsı gri renklidir. BaĢ üzeri ve ön tarafı mavimsi halkalı, koyu siyah beneklidir. Kuyruk 
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yüzgeci düze yakın ve hafif girintilidir. Solungaç kapağının lekesiz olması, siyah beneklerin 

yan çizginin altına inmeyiĢi ve omur sayısının 58’in üzerinde oluĢu ile diğer alt türlerden 

ayrılır. Aras nehri havzasında yaygın olarak görülen bir alabalık alt türüdür. 

 

Deniz alabalığı (Salmo trutta labrax): Vücut yanlardan yassılaĢmıĢ, füze Ģeklinde 

zeytin yeĢili renkli olup yanal çizginin üstü beyaz halkalarla çevrili kırmızı beneklidir. 

Kırmızı beneklerin beyaz halkalı ve siyah beneklerin yan çizginin altına inmesi ile diğer alt 

türlerden ayrılır. Sırt yüzgeci siyah ve kırmızı benekli olup yanal çizgi üzerinde 112-120 adet 

pul sırası bulundurur. Kuyruk yüzgeci düz veya hafif kavislidir. Karadeniz’e dökülen nehir 

ve derelerde 1-5 yıl yaĢadıktan sonra 15-20 cm olunca denize geçen, cinsel olgunluğa 

ulaĢınca yumurtlamak üzere nehir ve derelere göçen alabalıklardır. 

 

Resim 1.3: Deniz alası 

Dere alabalığı (Salmo trutta morpha fario): Vücut füze Ģeklinde olup yanlardan 

basıktır. Renk sırt bölgesinde koyu gri, karın kısmında ise açık gümüĢi renklidir. Üzeri yanal 

çizginin altına kadar uzanan kırmızı siyah beneklerle kaplıdır. Kuyruk yüzgeci düzdür. 

Ülkemizde Fırat nehrinin üst kısımlarındaki akarsu ve derelerde yaygın hâlde bulunurlar. 

 

Resim 1.4: Dere alası 

GökkuĢağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss): Vücudu füze Ģeklindedir ancak biraz 

daha enlidir. Üzerinde çok sayıda siyahımsı gri benekler bulunur. Vücut yoğun bir mukus 

tabakası ile kaplıdır. Yanal çizginin gök kuĢağı renginde bantlı oluĢu ile diğer alabalıklardan 
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ayrılır. Bu çizgi özellikle üreme dönemlerinde pembe bir bant oluĢturur. Erkekleri parlak 

grimsi siyah, diĢileri daha soluk renkli, anüs yüzgeci siyah nokta beneklidir. 

 

Kuyruk yüzgeçleri çatallı, siyah nokta benekli, yanal çizgi 120-150 küçük pulludur. 

Cinsel olgunluğa 2-3 yılda eriĢir. 1000-5000 yumurta verir. Üreme dönemleri Ģubat-nisan 

ayları arasına rastlar. Kuzey Amerika orjinli bir alabalık türü olup kültür balıkçılığına 

yatkınlığından yetiĢtiricilikte tercih edilmektedir. Ülkemizde de yoğun olarak yetiĢtiriciliği 

yapılmaktadır.  

 

Resim 1.5: GökkuĢağı alabalığı 

1.4.2. Sazan Balıkları 
 

1.4.2.1. Sazan Balığının Sistematiği 

 

Âlem  Animalia  

Alt âlem  Metazoa  

ġube  Chordata  

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes  

Takım  Teleostei 

Aile  Cyprinidae 

Genus  Cyprinus 

Species  Cyprinus carpio (Adi sazan)  

 

1.4.2.2. Ekolojik Özellikler 

 

Dünyadaki balık aileleri içinde en fazla türe sahip olan aile sazangiller (Cyprinidae) 

ailesidir. Ilıman iklim bölgelerinin ekonomik öneme sahip türü olan sazan balıkları, sıcağı 

sevmesinin yanında soğuğa da dayanıklı bir balık türüdür. Sazan geniĢ bir sıcaklık 

toleransına sahiptir. 
 

Az miktarda oksijene gereksinim duyar. 20 °C’nin üzerinde iyi geliĢme gösterirler. 

1°C su sıcaklığına ve ani sıcaklık değiĢikliklerine maruz kaldığında da yaĢayabilirler. Sazan 
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balıkları ‰ 5 tuzlulukta ve 5-9 arasındaki pH’larda büyümektedir.  YetiĢtiricilik sırasında 4-

30°C arasındaki su sıcaklığı değiĢimlerine kısa sürede uyum sağlar. Sazan dipten beslenen 

omnivor bir balıktır. 
 

Besinlerini bentik su hayvanları, plankton, bitki parçaları ve bitkisel artıklar oluĢturur. 

Dipteki küçük su canlılarını çamurla birlikte alır ve çamuru geri atar. Büyük sazanların bazı 

küçük balıkları yedikleri de gözlenmiĢtir. En iyi yem alımı ve değerlendirmesi, 16-25 °C su 

sıcaklıklarında ve özellikle 23-24 °C'de olur. Aynalı sazan olarak da adlandırılan kültür 

sazanı, doğal sazanının kültüre alınmıĢ formudur. 

 

Resim 1.6: Adi sazan 

1.4.2.3. Biyolojik Özellikler 

 

Sazan balıklarında vücut genelde füze Ģeklinde, bazı melezleme türlerinde enli 

olabildiği gibi yanlardan hafif yassılaĢmıĢ Ģekildedir. Genellikle vücut düzgün ve iri pullarla 

kaplıdır. Adi sazandan (Cyprinus carpio) melezleme sonucu elde edilmiĢ olan türlerde pullar 

azalmıĢtır veya yoktur. BaĢ kısmı pulsuzdur. Hava keseleri iki odacıklıdır. Sırt yüzgeçleri 

uzundur.  

 

Aynalı sazan olarak da adlandırılan kültür sazanı, doğal sazanının kültüre alınmıĢ 

formudur. Türkiye’de 1970 yılından beri yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Doğal hayat alanı 

havuzlar, göller ve nehirlerdir. Su sıcaklığı ve yem durumuna bağlı olarak hızlı büyüyen bir 

balıktır. 20-25 yıl hatta 35-40 yıl yaĢadıkları ve boylarının 1 m’nin üzerine çıktığı 

ağırlıklarının ise 25-30 kg’a ulaĢtığı bildirilmektedir. 

 

1.4.2.4. Üreme 

 

Doğal ortamda, göller ve yavaĢ akan nehirlerde, su sıcaklığının 18-22 ºC’ye 

ulaĢmasıyla yumurtlar. Bitkilere yapıĢan yumurtalardan 3-4 günde larva çıkar. Yumurtlama 

mayıs-temmuz ayları arasında su sıcaklığı 18-22 ºC’ye ulaĢtığında sığ ve bol bitkili su 

kesimlerinde olur. 

 

Sazanın üremesinde en önemli faktör su sıcaklığı olduğundan kuzey ülkelerinde 

nadiren ürer veya hiç üremez. Yumurtlama bir haftada tamamlanır. 1 kg vücut ağırlığına 
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200-300 bin yumurta bırakır. Yumurtaları Ģeffaf ve yapıĢkan olup yaklaĢık 1 mm çapındadır. 

ġiĢmiĢ yumurtanın çapı 1,6 mm kadardır. 

 

Su bitkilerinin üzerine bırakılan yumurtalar 3-4 günde açılır. Yumurtadan çıkan 

larvaların boyu, 5 mm’dir. Yumurtadan çıkan larvalar 1-3 gün tutunma organları ile su 

bitkilerine tutunurlar. Bu süre sonunda, su yüzeyine çıkarak yüzme keselerini hava ile 

doldurup yüzmeye ve yem almaya baĢlarlar. 

 

Önceleri bitkisel ve hayvansal planktonla (algler, rotiferler, küçük kabuklular) 

beslenirler. Boyları 18 mm olduğunda bentik organizmalarla beslenmeye baĢlarlar.  

 

1.4.3. Yılan Balıkları 
 

1.4.3.1. Sistematikteki Yeri 

 

Âlem  Animalia  

Alt âlem  Metazoa  

ġube  Chordata  

Alt âlem  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes  

Takım   Teleostei 

Aile  Anguillidae  

Cins  Anguilla 

Tür  Anguilla anguilla (Avrupa yılan balıkları) 

Tür  Anguilla rostraca (Amerikan yılan balığı) 

Tür  Anguilla japonica (Japon yılan balığı)  

 

1.4.3.2. Ekolojik Özellikleri  

 

Yılan balıkları Atlas Okyanusu’nun kuzey sahilleri ile Hint ve Pasifik Okyanusu 

sahillerinden, kuzeye doğru Kore ve Japonya sahillerine kadar geniĢ bir alana yayılmıĢ 

balıklardır. Kuzeye doğru çıkıldıkça da yılan balıklarına daha az rastlanır. Kuzey Rusya ve 

Kuzey Sibirya’da yılan balıklarına rastlanmaz. Afrika sahillerinde, bazı göllerde çok az ve 

bazılarında ise hiç bulunmadıkları görülmektedir. 

 

Avrupa yılan balığına hemen hemen sıcak su akıntılarının ulaĢtığı tüm kuzey Avrupa 

nehirlerinde rastlanılmaktadır. Ayrıca Akdeniz’de pek çok nehirde de görülür. Ülkemizde 

Büyük Menderes Nehri ve bu nehirle bağlantılı olan Bafa Gölü’nde, Küçük Menderes ve 

Gediz, Bakırçay nehirlerinde, Adıyaman GölbaĢı, Silifke’de Göksu Nehri’nde, bu nehirle 

irtibatlı Akgöl ve Kuğu Göllerinde, Marmara’da KocabaĢ, Gönen ve Susurluk çaylarında 

yılan balığı mevcuttur. Akdeniz ile irtibatlı nehirlerde görülen, yılan balığı tüm Cebelitarık 

Boğazı’nı geçerek bu nehirlere ulaĢmaktadır. 
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Yılan balığının hayat süresi oldukça uzundur (Avrupa yılan balığında 15 yıla kadar.) 

Yalnızca bir kez ürer. Hayatlarının büyük bir kısmı tatlı sularda geçer. Denizde uzun bir göç 

süresi vardır. Yılan balıklarının doğal ortamda üremesi gözlemlenememiĢtir. Ancak 

markalanan bireyler Atlantik Okyanusu’nda takip edilmiĢtir. 

 

Avrupa yılan balığının yumurtalarını Meksika Körfezine bıraktığı ispatlanmıĢtır. 

Avrupa yılan balıkları Bermuda Adaları’nın güneydoğusunda tam olarak bilinmeyen bir 

derinlikte üremektedir. En küçük larvalara(7 mm), 75-300 metre derinlikler arasında 

rastlanmıĢtır. 

 

Leptosefalus larvaları ilkbahar baĢında yumurtadan çıkar ve Golfstrim akıntısı ile 

Avrupa kıyılarına doğru göç eder. Bu sırada 75 mm boya sahip olan leptosefaluslar 

baĢkalaĢım geçirir ve söğüt yaprağı Ģeklinden yılan balığını andırır silindirik bir Ģekle 

dönüĢür. BaĢlangıçta Ģeffaf bir görünümde olan yılan balıklarında 7-8 ay sonra 

pigmentleĢme gerçekleĢir ve akarsulara girerler. 

 

Hayatlarının ilk dönemine denizde baĢlarlar ve bu aĢamada planktonik bir hayat 

sürerler. Yavrular su hareketlerine karĢı direnç gösteremez. Yanlardan yassılaĢmıĢ bir 

vücuda sahip olan leptosefaluslar büyük gözlere ve büyük diĢleri olan geniĢ bir ağza 

sahiptirler. Bu aĢamada etçildirler ve besinlerini zooplanktondan sağlarlar. Larvalar gece 

gündüz periyodunda farklı derinliklerde bulunurlar. 

 

Geceleri yüzeye yakın yerlerde (35-130 metre) yakalanırken gündüzleri 300-600 metre 

derinlikler arasında dağılım gösterirler. Leptosefaluslar Avrupa kıyılarına doğru yaklaĢtıkça 

büyümelerini tamamlamıĢ olurlar. Genel olarak leptosefalusların kıta sahanlığına 

yaklaĢmaları iki buçuk yıl sonra olur. Yumurtadan Ģeffaf elver konumuna yaklaĢık üç yılda 

gelmektedirler. Larvaların büyük bir çoğunluğu baĢkalaĢım (metamorfoz) sürecini kıta 

sahanlığında, ağustos-eylül aylarında tamamlarlar. 

 

ġeffaf elverler su akıntılarını takip ederek kıyı sularında toplanırlar. Metamorfoz, 

ergin yılan balığına benzeyinceye kadar devam eder. Renklenme (pigmentasyon) sonucunda 

sırt kısmı zeytin yeĢili kahverengimsi, karın kısmı sarımsı beyaz rengi alır. Bu balıklara 

“sarı” yılan balığı denir.  

 

On dört, on beĢ yıl kadar süren bu aĢamada sarı yılan balığı az çok yerleĢik olarak 

beslenir ve barınır. Beslenmenin baĢlaması, renklenmenin son safhasında ve ağırlık artıĢı 

baĢladığında ortaya çıkar. Beslenme etçil olarak bentik omurgasızlarla ve belli bir boyu 

aĢtıktan sonra diğer balıklarla olmaktadır. Büyüme oldukça yavaĢtır. Yılan balığının geliĢimi 

yaĢadığı ortam Ģartlarına bağlıdır. 

 

DiĢiler, erkek bireylerden boy olarak daha uzun olup erkekler, 50 cm’den küçük; 

diĢiler, 45-150 cm arasında, nadiren 200 cm boy ve 4-6 kg ağırlığa kadar ulaĢmaktadırlar. 

Buna rağmen çoğunlukla yakalanan diĢilerde ağırlık 250-400 gram ve boy 70-80 cm 

kadardır.  

Cinsel farklılaĢmanın baĢlıca belirtileri cinsiyet organları üzerinde görülmez. 

Büyümedeki farklılaĢma ve erkek bireylerin nehir ağızlarında kalırken diĢi bireylerin 
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kaynağa yakın yerlerde bulunması ile cinsiyet ayırt edilir. Göç etme eğilimindeki bu 

farklılaĢma çok erken safhalarda, Ģeffaf elver ya da elver aĢamasında görülür.  

 

1.4.3.3. Biyolojik Özellikleri 

 

Vücutları ince ve uzun Ģekilde olup baĢa doğru olan kısım (anterior bölgesi) silindirik, 

arka (posterior) bölgesi ise kuyruğa doğru gidildikçe yanlardan yassılaĢmıĢtır. Deri Ģeffaf 

görünümlüdür ve vücudun kaygan olmasını sağlayan bol miktarda mukus maddesi salgılar. 

Pullar gayet küçük ve derinin içerisine iyice gömülmüĢ olduklarından çıplak göz ile 

görülmezler. Vücutları Ģekil açısından âdeta bir yılanı andırır. Karın yüzgeçleri bulunmaz. 

Sırt, kuyruk ve anal yüzgeçleri birleĢerek devamlı bir bant Ģeklini almıĢtır (Diffiserk kuyruk 

yüzgeci). Alt çene üst çeneye nazaran biraz daha uzundur. 

 

Her iki çenede ve vomer kemiği üzerinde ince tarak Ģeklinde diĢler bulunur. Solungaç 

yarıkları küçük ve altta olup genellikle göğüs yüzgeçlerinin bağlandığı bölgenin hemen 

altında yer alır. Yılan balıklarında tür ayırımı omur sayılarından yapılmaktadır. 
 

Omur sayıları Avrupa yılan balığında ortalama olarak 115, Amerikan yılan balığında 

107, Japon yılan balığında ise 116 adet olarak tespit edilmiĢtir. Sonbaharda yakalanan büyük 

boylu yılan balıkları genel olarak parlak renkli, sırtı koyu, yanlar bakırımsı alt kısımları ise 

beyazımsı renk alır ve parlaktır. Bu balıklar cinsel olgunlaĢma döneminde olan ve tatlı 

sulardan çıkarak Sargossa Körfezi’ne doğru üreme için göçe çıkmıĢ olan gümüĢi yılan 

balıklarıdır.  

 

Resim 1.7: Yılan balığı 

1.4.4. Yayın Balıkları 
 

1.4.4.1. Sistematikteki Yeri 

 

Âlem  Animalia  

Alt âlem  Metazoa  

ġube  Chordata  

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 
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Alt sınıf  Osteichthyes  

Takım  Teleostei 

Aile  Siluridae  

Genus  Silurus 

Species  Silurus glanis (Yayın balıkları) 

 
1.4.4.2. Ekolojik Özellikleri 

 

Siluridae ailesinden Silurus glanis, yurdumuzda yayın balığı olarak tanınır. Karabalık, 

atbalığı, galyanos, gılyanus, yılanus gibi yöresel isimleri de vardır. Adana'da gelebicin, 

Sakarya civarında çılpık, Orta Anadolu’da ise kelebek adını alır.  

 

Türkiye'de Kızılırmak, YeĢilırmak, Meriç, Menderes, Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle, 

Sakarya nehirlerinde ve daha küçük sularda bulunur ayrıca derin doğal göller ve baraj 

göllerinde de vardır. Avını bütün yutar. Genelde gece yemlenir. Nadiren gündüz avlandığı 

görülmüĢtür; buna da daha çok suları bulanık çamurlu yerlerde rastlanır. Avını gezinerek ve 

yukarıda bahsedilen duyularını kullanarak arar.  

 

Yayın balığı kıĢı derin dip çukurlarında hemen hemen kıĢ uykusunda geçirir. Bu 

dönemde bazen derin çukurlarda büyük sürüler hâlinde de toplanırlar. Hareketsiz kaldıkları 

sürece vücutları kan emen sülüklerle kaplanır. Yayın normal aktivitesine döndükten sonra 

kıĢın kanını emen sülükler onun için iyi bir besindir. KıĢ boyunca sülükler yayının hemen 

hemen her tarafını sarar. Baharla birlikte suların ısınmasını takiben yayınlar derin dip 

yamaçlarından hareketlenir, daha sığ ortamlarda yemlenmeye ve normal aktivitelerine döner. 

 

Normal aktivitelerine döndükten sonra 1-1,5 ay içinde vücutlarında sülük kalmaz. 

Yayın balığı tam anlamı ile derin dip yamaçlarının hâkimidir. Hayat alanı olarak derin, dibi 

çamurlu, hafif akıntı altı yerleri sever. Bu derinde yaĢama alıĢkanlığı balığın boyuna göre 

hiyerarĢik bir durum da oluĢturur; balık ne kadar iri ise o kadar derine çekilir.  

 

1.4.4.3. Biyolojik Özellikleri  

 

Rengi yaĢadığı suya göre gri, petrol yeĢili; karnı ve yanları kirli sarıdır, sırtında iri 

siyah lekeler vardır bazen bu siyah renk balığın genel rengine hâkim de olabilir. Pulsuzdur, 

derisi kaygandır. BaĢ tarafı yukarıdan basık, karnından sonra geri kalan vücudu da yanlardan 

basıktır. BaĢına yakın oldukça küçük bir sırt yüzgeci vardır. 

 

Diğer balıklar (turna, sazan, levrek gibi) belli bir büyüklüğe eriĢtikten sona 

büyümezken yayının yaĢadığı sürece büyümeye devam ettiği sanılmaktadır. Yayın balığı tatlı 

suların en büyük balığıdır. Gözleri gece avlanan hayvanların büyük çoğunluğunda olduğu 

gibi vücuduna oranla küçüktür. Üst çenesinde iki uzu, alt çenesinde dört daha kısa olmak 

üzere toplam üç çift duyu organı (bıyık) vardır. 

 

 Çenelerindeki bıyık Ģeklindeki duyu organları oldukça geliĢmiĢtir ayrıca kafa 

kısmından baĢlayarak vücudu boyunca uzanan bir duyu hattı ile suda oluĢan en ufak 
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titreĢimleri dahi hisseder. Sudaki hareketlerden oluĢan titreĢimler yayının hemen deri 

altındaki duyu organlarına derideki gözenekler vasıtası ile ulaĢır, deri altındaki duyu 

organlarının bulunduğu kanal balığın boyunca uzanır. 

 

Ayrıca yayın balığının koku alma duyusu da çok geliĢmiĢtir. Bu duyularla donanmıĢ 

yayın balığı rahatlıkla avlanır. Küçük balıklar, kerevit, solucan, kurbağa, su kuĢları gibi 

gıdalarla beslenirler.  

 

Yayın balığının ağzı çok büyüktür ve kesici diĢ yoktur, alt ve üst çenesinde sıralar 

hâlinde batıcı içe dönük daha çok avı tutma görevi yapacak diĢler vardır. Alt çenesini hafifçe 

uzun olması sebebiyle dipten beslenmeye pek müsait olmayan bir yapısı olmakla beraber 

dipten de beslenir. 

 

1.4.4.4. Üreme 

 

Nisan ayı baĢından itibaren iri boyları dağlardan eriyerek gelen oksijeni bol köpüklü 

sularla dolu küçük dere yataklarının, büyük ırmak ya da göllere açılan ağızlarından biraz 

içeri yumurta bırakmaya girer. Su sıcaklığının 20 dereceye eriĢmesi ile yumurtalarını 

bırakırlar. Yumurta dökümü ülkemizde nisan ayı ortalarına denk gelir, yaklaĢık 3 hafta sürer.  

 

DiĢi balık, erkek yayının kazarak hazırladığı sığ yuvaya 500.000 civarında yumurta 

bırakır. Yumurtalar 2 - 3 mm boyutunda açık sarı renkte gruplar hâlinde birbirlerine 

yapıĢıktır ve yere de gayet iyi yapıĢırlar. Bundan sonra ya diĢi ve erkek birlikte veya sadece 

erkek kalarak yumurtaları korur kuyruğu ile suyu hareketlendirerek havalanmalarını sağlar. 

 

Havaların normal gitmesi durumunda 3 gün içinde yumurtalar açılır ve yavrular çıkar. 

Bir müddet daha yuvada korumada kalan yayın yavruları daha sonra onları bekleyen tüm 

tehlikelere rağmen doğal hayata baĢlar. Hayatını sürdürebilen yavrular 4 - 5 yıl sonra üreme 

aktivitesine baĢlayacaktır, bu yaĢtaki yayın balığı 60 - 70 cm boya eriĢmiĢtir insandan baĢka 

doğal düĢmanı da kalmamıĢtır. 

 

Yumurtlamayı takiben yetiĢkin yayınlar yine derin dip yamaçlarına döner ve zaman 

zaman yemlenmek için buradan çıkarlar ancak bu dönemde oldukça aç ve aktiftirler ve yaz 

boyunca özellikle sıcak havalarda iyi av verirler. 

 

Resim 1.8: Yayın balığı 
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1.4.5. Sudak Balığı 
 

1.4.5.1. Sistematikteki Yeri 

 

Âlem  Animalia  

Alt âlem  Metazoa  

ġube  Chordata  

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes  

Takım  Teleostei 

Aile  Percidae 

Genus  Stizostedion 

Species  Stizostedion lucioperca (Sudak balıkları) 

 

1.4.5.2. Ekolojik Özellikler 

 

Genellikle Orta ve Kuzey Avrupa, Batı Asya, Karadeniz, Azak Denizi, Hazar Denizi 

ve Baltık Denizi havzalarında yaygın olan bu tür, memleketimizde Küçük Çekmece, 

Sapanca, Ladik, Eğirdir, Marmara ve Seyhan baraj gölleri, Bafra, Terme ve Samsun 

yörelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. 
 

Genellikle Sudak, Alman Levreği, diĢli balık gibi değiĢik yerel isimlerle anılır. Etinin 

lezzetli oluĢu yüzünden büyük bir ekonomik önem taĢır. Fakat beslenmesi tamamen diğer 

canlı balıklara dayandığı için kültür Ģartlarında yapay üretimi yapılamaz. Ancak diğer 

balıkların çok bulunduğu doğal göllere aĢılanarak stoklar daha ekonomik Ģekle 

dönüĢtürülebilir. Bu amaçla memleketimizin bazı doğal göl ve barajlara adı geçen balıklarla 

aĢılanarak iç sularımız daha verimli hâle getirilmiĢtir. 
 

Bununla beraber, bu balıkların doğal sularımıza aĢılanması bir taraftan da kötü sonuç 

ortaya koymuĢtur. Zira göldeki diğer formların tüketilmesi sonucu gıda zincirinde bir 

kopukluk meydana gelmiĢ dolayısıyla doğanın dengesi bozulmuĢtur. BaĢlıca besinini 

kabuklu su canlıları, böcek larvaları, balık yavruları ve küçük balıkların erginleri oluĢturur. 

 

Resim 1.9: Sudak balığı 
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1.4.5.3. Biyolojik Özellikler 

 

Vücut ince uzun yapılı olup küçük ctenoid pullarla örtülüdür. BaĢı daha sivridir ve 

uzunluğu standart vücut boyunun 1/4’ü kadardır. Üst çenenin arka ucu, gözün arka 

kenarından indirilen düĢey çizgiye kadar uzanır. Ağızda iyi geliĢmiĢ, sivri uçlu köpek diĢleri 

bulunur. 

 

Solungaç kapaklarının üzeri genellikle çıplaktır ve solungaç kapağının sonunda diken 

Ģeklindeki uzantı yoktur. Özellikle erkeklerde, baĢ ile I. sırt yüzgeci arasında kalan sırt 

bölgesi hafif tümsektir. Kuyruk yüzgeci az girintili ve loplarının ucu yuvarlaktır. 

 

Vücudun genel rengi parlak beyaz olup sırt kısmı gri yeĢil, yan taraflar ve karın 

bölgesi ise gümüĢ beyazıdır. Vücudun yanlarında ve özellikle yan çizginin üstünde kalan 

bölgede, sayıları 10-12 arasında değiĢen kahverengi esmer benekler bulunur. Sırt ve kuyruk 

yüzgeçlerinin ıĢınları arasındaki zarlar üzerinde, düzenli sıralanmıĢ kahverengi benekler 

vardır. Vücut uzunluğu en fazla 130 cm kadar olabilir. 

 

Bu tür, genel olarak tatlı ve az tuzlu sularda yaĢayabilir. Tatlı su formları, akarsuların 

aĢağı havzalarında ve özellikle büyük göllerde bulunur. Turna balığı gibi çok yırtıcı olmakla 

beraber yutabildiği balıklar daha küçük boyludur. Yırtıcı (predator) olan bu balığın baĢlıca 

gıdasını özellikle sazan türü balıklar oluĢturur.  
 

1.4.5.3. Üreme 

 

Yumurtlama devresi nisan-haziran ayları arasıdır. Cinsel olgunlaĢma 3-4 yaĢında 

gerçekleĢir. Yumurtalar diĢi balık tarafından çakıllı-kumlu zeminlerdeki taĢlar ve bitki 

kökleri üzerine yapıĢtırılır. Bir diĢi balık vücut ağırlığının her kilogramı için 1-1,5 mm 

çapında 200.000 kadar yumurta verebilir.  

 

1.4.6. Tilapia 
 

1.4.6.1. Sistematikteki Yeri 

 

Âlem  Animalia  

Alt âlem  Metazoa  

ġube  Chordata  

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces  

Alt sınıf  Osteichthyes  

Takım  Teleostei     

Aile  Cichlidae 

Cins   Tilapia 

Tür  Tilapia nilotica (Tatlı su çipurası) 
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1.4.6.2. Ekolojik Özellikler 

 

Cichlidae ailesinin en önemli üyeleri olan Tilapia cinsi, tropik bölge sularında yaĢayan 

sıcak su balıklarıdır. Yüksek su sıcaklıklarına dayanabilmelerinin yanında oksijen ihtiyaçları 

da çok düĢüktür. En iyi geliĢmeyi 20 ˚C’nin üzerinde, 30 ˚C’ye yakın sularda yaparlar. Su 

sıcaklığı 13-14 ˚C’nin altına düĢtüğünde geliĢme durur. 10 ˚C’nin altında ölmeye baĢlarlar.  

Ülkemizde yetiĢtiricilik için güney bölgelerimizde uygun Ģartlar mevcuttur. Tilapia 

balıkları tuzluluğa karĢı dayanıklı olup acı sularda da yaĢayabilmektedir. 

 

YaklaĢık 100 kadar türü olan Tilapia balıkları Doğu Afrika kökenli olup özellikle 

Afrika’nın orta kısımları Mısır, Ürdün ve Ġsrail’de oldukça yaygındır. GeniĢ bir aile olmakla 

birlikte kültüre yatkın olan beĢ türü vardır. 

 

Türkiye’de doğal ortamda kültüre uygun tek tür Tilapia nilotica’dır. Tatlı su çipurası 

olarak da isimlendirilir. Beslenme özellikleri hem otçul hem de etçildir (Omnivor). Küçük 

balıkların baĢlıca besin kaynağı hayvansal planktondur. 

 

Büyümeye bağlı olarak beslenmelerindeki fitoplanktonun payı artar. Ayrıca larva ve 

böceklerle beslenirler. Erkekler diĢilerden daha hızlı geliĢir ve daha büyük ağırlıklara  -

büyük göllerde 2-10 kg’a kadar- ulaĢırlar. Tuzlu sulara uyum sağlayabilirler. Tuzluluğu ‰ 

50’ye kadar olan sularda geliĢmesini sürdürdüğü saptanmıĢtır.  

 

1.4.6.3. Tatlı Su Çipurasının Biyolojik Özellikleri (Tilapia nilotica) 

 

Vücutları uzun, oldukça enli ve yanlardan basıktır ve küçük pullarla kaplıdır. Çok 

değiĢik renkli türler içermektedir. Genelde gri, gümüĢi renge sahiptirler. Karın kısımlarında 

açık mor renk hâkimdir. 

 

Yan alt kısımları beyaz gümüĢi ve hafif kırmızı renkte enine çizgilere sahiptir. Bu 

çizgiler yaĢlı balıklarda belirgin değildir. Karın yüzgeçleri kahverengi tondadır ve etrafı 

kırmızı bir renkle çevrilidir. Sırt yüzgecinin yumuĢak kısımlarında koyu bir leke ve yay 

Ģeklinde bantlar vardır. 

 

Üreme dönemlerinde kuyruk yüzgeci haricinde diğer yüzgeçler kırmızı renkte olur. 

Göz çevresi altın sarısı renktedir. Sırt, kuyruk ve anal yüzgeç tektir. Kuyruk yüzgeci çatallı 

değil, tek parçalıdır. Sırt yüzgeçlerinde 16-17 sert ve 11-15 yumuĢak ıĢın, anal yüzgeçte 3 

sert ve 7-12 yumuĢak, göğüs yüzgecinde ise 14-15 ıĢın bulunur. Yanal çizgi (line lateral) 

üzerinde 31-35 pul sırası vardır. Tilapia nilotica kuyruk yüzgecindeki dikey kahverengi 

çizgiler nedeniyle diğer türlerden kolaylıkla ayrılır.  
 

1.4.6.4. Üreme 

 

Tilapialar ikinci altı aylık yaĢlar içinde olgunluğa ulaĢır. Bu yaĢta büyüklükleri türlere 

göre çevredeki doğal besin miktarına bağlı olmak üzere farklılıklar gösterir. 15 cm boya 

ulaĢtıklarında döl vermeye baĢlarlar. 
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Üreme dönemlerinde su sıcaklığı ortalama 20-21 ˚C olmalıdır. Su sıcaklığının yıl 

boyunca korunduğu durumlarda 5-7 haftalık dönemlerde döl vermeye devam ederler. 

 

Erkek bireyler sığ sularda yuva yapar. DiĢi bireyler yumurtalarını yuvaya bıraktıktan 

sonra yumurtalar döllenir. Yumurta çapları yaklaĢık 2.5 mm civarındadır.  

 

Yumurtladıktan sonra diĢi bireyler yumurtalarını tehlikelere karĢı korumak için bekler, 

hatta yavrular çıkana kadar yumurtalarını ağızlarında kuluçkalayarak bakımlarını yaparlar. 

 

Yumurta sayısı türlere ve balık büyüklüğüne göre değiĢmekle birlikte Tilapia nilotica 

da 100-200.000 arasında değiĢir. 

 

Resim 1.10: Tilapia 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Balıkçılık laboratuvarına giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi 

tatlısu balıklarını ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alabalığın sistematiğini yapınız. 

 Laboratuvarda çalıĢıyorsanız çalıĢma 

kurallarına uyunuz. 

 Tatlı su balıkları örnekleri temin ediniz. 

 Sistematik tayin anahtarları kullanınız. 

 Boy ölçümlerini biyometri tahtasında 

yapınız. 

 Anatomik incelemelerde anatomi küveti 

kullanınız. 

 Biyolojik yapıyı incelerken lup, 

mikroskop gibi laboratuvar araç 

gereçlerinden faydalanınız. 

 Hijyenik çalıĢma yapınız. 

 

 Alabalığın biyolojik yapısını 

inceleyiniz. 

 Alabalık türleri arasındaki farklılıkları 

tesbit ediniz. 

 Alabalık türlerinin ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız.  

 Sazan balığının sistematiğini yapınız. 

 Sazan balığının biyolojik yapısını 

inceleyiniz. 

 Sazan balığı türleri arasındaki 

farklılıkları tespit ediniz. 

 Sazan balıklarının ihtiyaç duydukları 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Yılan balıklarının sistematiğini 

yapınız. 

 Yılan balığının biyolojik özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Yılan balığı türleri arasındaki 

farklılıkları tespit ediniz. 

 Yılan balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Yayın balıklarının sistematiğini 

yapınız. 

 Yayın balığının biyolojik yapısını 

inceleyiniz. 

 Yayın balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Sudak balıklarının sistematiğini 

yapınız. 

 Sudak balıklarının biyolojik yapısını 

inceleyiniz. 

 Sudak balığının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Tilapianın sistematiğini yapınız. 

 Tilapianın biyolojik yapısını 

inceleyiniz. 

 Tilapianın ihtiyaç duyduğu ekolojik 

özellikleri sıralayınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisinde Aras Nehri’nde görülen alabalıkları diğerlerinden ayıran 

özellik verilmiĢtir? 

A) Kırmızı beneklerin daha donuk olması 

B) Siyah beneklerin yan çizginin altına inmesi 

C) Sırt yüzgecinin siyah ve kırmızı benekli olması 

D) Kırmızı siyah beneklerin yanal çizginin altına inmesi 

E) Kuyruk yüzgecinin çatallı olması 

 

2. Alabalıklar için en uygun sıcaklık ve oksijen düzeyi aĢağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiĢtir? 

A) Sıcaklık 18 
0
C, oksijen miktarı 7-8 mg/l olmalıdır. 

B) Sıcaklık 20 
0
C, fazla oksijen miktarı 4-5 mg/l olmalıdır. 

C) Sıcaklık 10 
0
C’den düĢük, oksijen miktarı 8-9 mg/l olmalıdır. 

D) Sıcaklık 13-17 
0
C, oksijen miktarı 5-6 mg/l olmalıdır. 

E) Sıcaklık 20 
0
C fazla, oksijen miktarı 3 mg/l olmalıdır. 

 

3. AĢağıdaki alabalık türlerinden hangisi ülkemize özgü bir tür değildir? 

A) Dağ alabalığı 

B) Abant alabalığı 

C) Aras alabalığı 

D) Deniz alabalığı 

E) GökkuĢağı alabalığı 

 

4. Sazan balıkları için aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Dipten beslenen omnivor balıklardır 

B) Hava keseleri iki odacıklıdır 

C) En iyi yem değerlendirme 16-25 
0
C  

D) Mide iyi geliĢmiĢtir 

E) Vücut iri pullarla kaplıdır 

 

5. Ülkemizde sazan balıklarının üremesi için en uygun bölge aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Karadeniz bölgesi 

B) Marmara bölgesi 

C) Ġç Anadolu bölgesi 

D) Akdeniz bölgesi 

E) Doğu Anadolu bölgesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Yumurtadan çıkan yılan balığı larvalarına ne ad verilir? 

A) Leptosefalus 

B) Elver 

C) Palaz 

D) Vanoz 

E) Yaprak 

 

7. Yılan balıkları için aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Pullar küçük ve deriye gömülüdür. 

B) Derideki mukus miktarı çok fazladır. 

C) Sırt, kuyruk ve anüs yüzgeçleri birleĢmiĢtir. 

D) Omur sayılarına bakılarak tür tespiti yapılır. 

E) Protraktil ağız yapısına sahiptir. 

 

8. Yayın balıkları için aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Genellikle geceleri beslenir. 

B) Yavrularına kelebek adı verilir. 

C) Dibi çamurlu ve hafif akıntılı yerleri sever. 

D) Bıyıklar üst çenede bulunur. 

E) Koku alma duyusu çok geliĢmiĢtir. 

 

9. AĢağıdaki özelliklerden hangisi sadece sudak balıklarına ait bir özelliktir? 

A) Yüzgeç ıĢınlarındaki zarlar üzerinde kahverengi benekler bulunur. 

B) Yırtıcı balıklardır. 

C) Mideleri geliĢmiĢtir. 

D) Kuyruk yüzgeçleri homoserktir. 

E) Ağız iyi geliĢmiĢ ve sivri uçludur. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi sadece tilapia balıklarına has bir özelliktir? 

A) Oksijen ihtiyaçları düĢüktür. 

B) Yüksek su sıcaklıklarına dayanabilir. 

C) Su sıcaklığı 10 
0
C altına indiğinde ölebilir. 

D) Hem etçil hem otçul beslenir. 

E) Yavru boyda olanlar planktonla beslenir. 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında ekonomik öneme sahip deniz balıklarını tanıyacak, 

ayırıcı karakterleri yardımıyla tür tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Ekonomik öneme sahip farklı deniz balıkları türlerinden örnekler toplayarak balıkçılık 

laboratuvarında bu türlerin; 

 

 Morfolojik özellikleri, 

 Biyolojik özellikleri, 

 Anatomik yapıları  

 Hakkında bilgi edininiz, dindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeninizle 

ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

2. DENĠZ BALIKLARI 
 

2.1. Çipura 
 

2.1.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem:  Animalia  

Alt âlem  Metazoa 

ġube  Chordata 

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes 

Takım  Teleostei 

Aile   Sparidae 

Cins  Sparus 

Tür  Sparus auratus (Çipura, Alyanak) 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: YetiĢkin bir çipura  

2.1.2. Ekolojik Özellikler 
 

Akdeniz ve Ege'de yaygın bulunan bir türdür. Karadeniz'de hemen hemen hiç 

görülmez. Hayatının bazı evrelerinde farklı tuzluluk ve sıcaklık değerleri taĢıyan lagün, acı 

su ve deniz ortamlarında görülebilmektedir. DüĢük su sıcaklıklarına toleranslı değildir. Tipik 

bir Akdeniz balığı olarak bilinmektedir. 30-50 gram olanları ince lidaki, 100 gram olanları 

lidaki, 100-180 gram olanları kaba lidaki, 200 ve üzeri ağırlıkta olanları da çipura olarak 

adlandırılır. 

 

Çipura balıkları etçildir ve özellikle eklem bacaklı ve yumuĢakça ailesine ait türlerle 

beslenmektedir. Çipuralar yosunlu, kayalık zeminlerde yaĢamayı sever, daha çok kumlu, 

çamurlu zeminlerde avlanır. Yaz aylarında sığ sularda bulunmakla beraber kıĢ aylarında 

derin sulara çekilir. 

 

2.1.3. Biyolojik Özellikleri 
 

Sırt yüksekliği fazla olup yanlardan (lateralden) yassılaĢmıĢ simetrik bir yapıya 

sahiptir. BaĢ iri, burun küt ve ağız terminal konumlu olup düzdür. Alt çenede diĢler önde 4 

adet köpek diĢi (kanin) arkada 4 sıra azı diĢi (molar), üst çenede ön tarafta 4 adet kanin, 

arkada ise 3 sıra molar Ģeklindedir.  

Solungaç kapağının ön kısmı pullarla kaplıdır. Yanal çizgi hafif eğimli olarak 

solungaç kapağından kuyruk ( kaudal) yüzgecine kadar kesintisiz olarak devam eder. Yanal 

çizgi üzerinde 73-85 adet pul bulunur. Renk dorsalde gri esmer, ventralde gümüĢidir. 

Pektoral yüzgecin dorsalinde ve operkulum üzerinde kırmızı menekĢe renkli bir leke 

karakteristiktir. 
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2.1.4. Üreme Özellikleri 
 

Hermafrodit (çift cinsiyetli) özellik gösteren çipuralar 8. aylarında ovaryum 

oluĢumlarıyla birlikte diĢi özellik gösterirler. 12. ayda üremenin ilk sezonunda tüm bireyler 

erkek karakterdedir. Üreme bezlerinin alt kısmında olgunlaĢma belirir. 

 

Üreme bezlerinin diĢi kısmında ise hiçbir geliĢme gözlenmez. 23-24. aylardaki 

balıkların ikinci üreme periyodunda ise bireylerde erkeklikten diĢiliğe geçiĢ söz konusudur. 

Bu dönemde üreme bezlerinde belirgin bir olgunlaĢma gözlenmektedir. Bu cinsiyet değiĢimi 

ani olmamakla birlikte özellikle 3. yaĢtaki bireyler intersex özelliğindedir. Bu cinsiyet 

değiĢimi popülasyonun tamamında değil, yaklaĢık %80’inde gözlenmektedir ki kalan 

%20’lik oran popülasyonun ve devamının sağlanabilmesi için genetiksel bir emniyet olarak 

nitelendirilebilir. 

 

Bu tip bir cinsiyet değiĢimine hermafroditizm adı verilmektedir. Bütün bu değiĢimlere 

genetik ve çevresel faktörler ile beslenme özellikleri etki etmektedir. Çipuraların üreme 

periyodu ülkemizde ekim-aralık ayları arasında olur ve en iyi geliĢim 22-25C aralığında 

gözlenmektedir. YaĢayabilecekleri sıcaklık aralığı 3-34 C, tuzluluk değeri ise ‰ 5-40 

olarak belirtilmiĢtir. Genellikle 5-25 m arası derinliklerde yayılım gösterirler. YaĢları 

ilerledikçe derinlerde yaĢamayı tercih ederler.  

 

Maksimum boyları 70 cm’ye ulaĢan çipuraların ortalama uzunlukları 25-40 cm 

arasındadır. Hormon müdahalesi yapılırsa erkek olarak görev yapar aksi hâlde 4 yaĢında diĢi 

özelliği gösterirler. Bu cinsiyet dönüĢümleri bulundukları popülasyonun diĢi erkek oranına 

göre gecikmeler gösterebilir. 

 

2.2. Levrek  
 

2.2.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem:  Animalia 

Alt âlem  Metazoa 

ġube  Chordata 

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf:  Pisces 

Alt sınıf:  Osteichthyes 

Takım:  Teleostei 

Aile :  Serranidae 

Cins :  Dicentrarchus 

Tür   Dicentrarchus labrax (Levrek) 

 

2.2.2. Ekolojik Özellikleri 
 

Levrek balıkları, tüm Akdeniz'den, Ġngiltere'nin kuzey sahillerine ve Kanarya 

Adaları'na kadar yayılım gösterir. Deniz çayırlarının bulunduğu kumlu, çamurlu, sığ 
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biotoplarda, sıcaklığa ve tuzluluğa karĢı gösterdiği toleransı ile nehir ağızlarında ve lagüner 

bölgelerde yaĢayan bir ıĢık alan kıyı bölge (littoral bölge) balığıdır. 

 

Havaların soğuması ile birlikte kıĢlamak için derin sulara göç ederler. Tuzluluk 

değiĢimlerine karĢı dayanıklı olup ‰ 3 tuzluluktan ‰ 50 tuzluluğa kadar yayılım gösterir. 

‰ 0 tuzluğa adapte olabilir. Etçil bir tür olan levrek balıkları, bazen yalnız bazen de küçük 

sürüler hâlinde dolaĢırlar.  

 

2.2.3. Biyolojik Özellikleri 
 

Vücudu yanlardan hafif yassılaĢmıĢ olan levrek balığının derisi ctenoid pullarla 

kaplıdır. Sikloid pullar ense ve yanaklar üzerindedir. Yanal çizgi üzerinde 65-80 arası pul 

bulunur. Sırt yüzgecinde 8-10 adet diken ıĢın mevcuttur. II. sırt yüzgecinde 1 diken ve 10-14 

adet yumuĢak ıĢın bulunur. 

 

Solungaç kapağında gri siyah leke mevcuttur ve üzerinde sert diken ıĢınlar vardır. 

Renk sırtta koyu gri esmer, karında beyazdır. Göz kemiğinin üstünde siyah lekeler 

mevcuttur. Ağız geniĢtir, diĢler damakta ve dilde bulunur. Renkleri sırt kısmında koyu 

griesmer, yanlarda gümüĢi, karın bölgesinde beyazdır. 

 

Ergin bireylerin sırt kısmı lekesiz koyu renkte olurken gençlerde bazen siyah lekeler 

olabilir. 1 m'ye kadar uzayabilen boyu ortalama 50 cm olup ağırlığı da 11- 12 kg'a ulaĢabilir. 

Tatlı sularda büyüyebilirler fakat üreyemezler.  

 

Resim 2. 2: Levrek 

2.2.4. Üreme Özellikleri 
 

Levrekler 5-28°C arası sularda yaĢar 12-14 °C arasında yumurta bırakırlar. Doğal 

ortamda 1 kg'lık bir diĢinin 293.000-358.000 adet yumurta bırakabildiği bildirilmiĢtir. 

Levrek 1 yaĢına gelene kadar üreme bezlerinde bir geliĢim gözlenmez. 13-15. aylarda 

gonadlarda da farklılaĢma baĢlar. 

 

Doğal Ģartlar altında levrekler hayatlarının ikinci yılında sperm salgılayabilirler ancak 

döllenme değeri düĢüktür. 3. yılda ergin bir birey gibi yüksek oranda sperm sağlayabilirler. 

Ovaryumdaki farklılaĢma, erkeklerde olduğu gibi 13-15 aylar arasında baĢlar ve nispeten 

daha uzun sürer. DiĢiler doğal Ģartlar altında ancak 3. yılda yumurta bırakabilir. 
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Büyüme hızı bir yaĢ grubu bireylerinde en fazla durumdadır. Cinsi olgunluk 

dönemlerinde ağırlık artıĢının diĢilerde erkeklerden daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Üçüncü 

yaĢtan sonra alınan besinler gonad geliĢiminde kullanılır. Akdeniz'de erkekler 2-3 yaĢında 

25-30 cm boyda; diĢiler 3-5 yaĢında, 30-40 cm boyda cinsel olgunluğa ulaĢır levrek balıkları 

Akdeniz'de ocak-mart ayları arasında yumurta bırakırlar. 

 

2.3. Sinarit 
 

2.3.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem  Animalia 

Alt âlem  Metazoa     

ġube  Chordata 

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes 

Takım  Teleostei 

Aile  Sparidae 

Cins  Dentex 

Tür 1  Dentex dentex (Sinarit) 

Tür 2  Dentex macrophtalmus (Ġri göz sinarit) 

Tür 3  Dentex gibbosus (Trança)  

 

2.3.2. Ekolojik Özellikleri 
 

Sinarit, mercan balıkları ailesinin (Sparidae ailesinin) sert, güçlü, az bulunan ve iri bir 

balığıdır. Bilimsel adı Dentex dentex’tir. Ülkemizde sinarit olarak bilinir. Doğu Atlantik'te 

Ġspanya, Kanarya adaları civarı ve Senegal, Moritanya kıyılarına kadar olan kısımlarda, 

Kuzey Afrika kıyılarında ve Akdeniz'de bulunur. 
 

Denizlerimizde baĢlıca Ege ve Akdeniz'de bulunur. Bir zamanlar Marmara Denizi’nde 

de bolca bulunurken çevre kirliliği, aĢırı ve bilinçsiz avcılık, dinamitle avlanma gibi doğaya 

zarar veren yasak yöntemler sebebiyle artık pek çıkmamaktadır. Sinarit baĢlıca kabuklular 

(yengeç, çağanoz, ıstakoz), sübye, kalamar, küçük balıklarla beslenir. 

 

2.3.3. Biyolojik Özellikleri  
 

Vücudu elipse benzer Ģekildedir; sırtının alnına doğru olan kısmının hafifçe kambur 

Ģeklinde yükselmesi elips Ģeklini biraz bozar. BaĢı vücuduna oranla iridir, burnu sanki 

sırtından gelen kamburluğun devamı gibi hafifçe uzamıĢtır. 

 

Gözleri normal büyüklüktedir. Ağzı büyük, dudakları kalındır. Çeneleri çok 

kuvvetlidir, ağzında konik batıcı diĢler vardır. DiĢleri ile midyeleri dahi kırıp açar. Sırt 

yüzgeci tek ve uzundur; ensesinden kuyruk yakınına kadar devam eder; ön taraflarda 

dikenler ıĢınlar bulunur. 
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Tüm yüzgeçleri iyi geliĢmiĢtir, mükemmel manevra yeteneği vardır. Göğüs 

yüzgeçlerinin sivri uçları hemen hemen anüs yüzgecine kadar uzanır. Anüs yüzgeci 

uzuncadır; karın yüzgeçleri küçüktür. Yanal çizgi düzgündür. 
 

Vücudu iyi iĢlemiĢ kalın iri pullarla kaplıdır. Alnında pul yoktur. Sırtından karnına 

doğru giderek açılmak üzere rengi, sarı, bej, pembemsidir. Karnı beyazdır. Çoğu zaman 

vücudunda meneviĢler görülür. Solungaç kapaklarına sarı renk hâkimdir. 30 - 300 metre 

derinliklerde yaĢar. Yüzme kesesi vardır. 

 

2.3.4. Üremeleri 
 

Üremeleri ilkbahara rastlar. Akdeniz’de mayıs ayı sinaritlerin üreme ayıdır. Üreme 

sırasında yumurtalar rastgele ortama atılır. Bazı sinaritler çift cinsiyetlidir (hermafrodit) yani 

hem diĢilik hem erkeklik özellikleri gösterirler. 

 

Genç yavrular küçük sürüler hâlinde yaĢarlar. Ġri balıklarında ufak sürüler 

oluĢturdukları görülür. Bir metreden fazla boya ve 15 kiloya kadar büyüdükleri bilinir. 20 - 

30 santim boyda olanlarına sinarit palazı denir. Kıyı meralarda 5 kiloya kadar sinarit 

yakalanırken derin sularda 15 kiloya kadar yakalanabilmektedir.  

  

2.3.5. Sularımızdaki Sinarit Türleri 
 

2.3.5.1. Sinarit (Dentex dentex) 

 

Sinarit olarak bilinirler. Uzun ve derin vücutlu nokta burunludurlar. Gözler orta 

derecede geliĢmiĢ olup göz çukuru önündeki mesafe göz çapının uzunluğundadır. Öğütücü 

ve kesici diĢler yoktur. 

 

Çenelerinde önde dört kuvvetli ve uzun arkada küçük köpek diĢleri bulunur. Yanları 

parlak mavimsi renkli ve koyu mavi beneklidir. GeniĢ pulludur. Göğüs yüzgeçleri anüs 

yüzgecine kadar uzanır. Sırt yüzgecinin son üçte biri hafif çentiklidir.  
 

Trançadan vücudunun pembe renkli, sırt yüzgecinin üçüncü dördüncü ve beĢinci 

dikenlerinin kısa oluĢu ile iri göz sinaritten göz çapının göz çukuru ön mesafesi kadar veya 

daha uzun olması ile ayrılır. 

 

Boyu genellikle 35-40 cm olursa da 100 cm’ye ulaĢabilir. Denizlerimizde Akdeniz, 

Ege, Marmara ve az miktarda da Karadeniz’de bulunur. 

 

Küçük sürüler hâlinde yazın 30 m derinliğe kadar yosunlu, kayalık bölgelerde, kıĢın 

200 m derin yerlerde yaĢarlar. 
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Resim 2. 3: Sinarit 

2.3.5.2. Trança (Dentex gibbosus) 

 

Trança çavuĢ veya antenli mercan olarak da bilinir. Gençlerinde sırt yüzgecinin 

üçüncü dördüncü, beĢinci dikenlerinin uzunluğu ile bariz olarak diğer sinaritlerden ayrılır. 

YaĢlılarında bu özellik kaybolur. Kafasının önünde bariz bir çıkıntı vardır, küçük gözlüdür. 
 

Göz çukuru önündeki mesafe göz çapından en az iki misli daha uzundur. Rengi 

pembedir. Kuyruk yüzgeci cazip ve siyah kenarlıdır. Çenelerinin önünde dört kuvvetli eğri 

ve noktalı köpek diĢleri, yanlarda küçük eğri ve nokta diĢler bulunur. 
 

Öğütücü ve kesici diĢleri yoktur. Pullar geniĢtir. Göğüs yüzgeci anüse kadar uzanır. 

Boyu 30-50 cm olmakla birlikte 80 cm’ye ulaĢabilir. Balıklar ve kabuklu su canlıları ile 

beslenir. Akdeniz Ege ve Marmara’da bulunur Karadeniz’de yoktur. Tabanı çamurlu ve 

çakıllı olan bölgelerde derinliği 150 m kadar olan sularda yaĢar. Genellikle 30-100 m 

arasında bulunur. 

 

Resim 2. 4: Trança 
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2.3.5.3. Ġri Göz Sinarit (Dentex macrophthalmus) 

 

Ġri göz sinarit, Kocagöz mercan diye de isimlendirilir. Büyük gözlü olup göz çapı göz 

çukuru önünden daha uzundur. Köpek diĢleri vardır. Kesici ve öğütücü diĢleri yoktur. Sırtı 

ve yanları pembe veya soluk kırmızı renkli alt kısmı gümüĢ renkli bazen de siyah noktalıdır. 

 

Pullar, geniĢ; burun, kısa ve yuvarlaktır. Göğüs yüzgeci uzun olup anüs yüzgecine 

kadar uzanır. Diğer sinarit türleri iri göz sinaritten göz çaplarının göz çukuru önündeki 

mesafeden bariz kısa oluĢu ile ayrılır. Boyu genellikle 20-30 cm olursa da 40 cm’ye 

ulaĢanları görülür. Ege ve Akdeniz’de bulunur, Karadeniz’de yoktur. Derinliği 500 m’ye 

kadar olan açık sularda ve 45 m’den derin sahillerde bulunur. Genellikle 100-300 m arasında 

derinliği bulunan sularda yaĢarlar. 

 

Resim 2.5: Ġri göz sinarit 

2.4. Mersin Balıkları 
 

2.4.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem  Animalia 

Alt alem  Metazoa 

ġube  Chordata 

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes 

Takım  Chondrostei 

Aile  Acipenseridae 

Cins 1  Huso  

Tür   Huso huso ( Mersin morinası) 

Cins 2  Acipenser  

Tür 1  A. sturio (Kolan balığı) 

Tür 2  A. ruthenus (Çoka balığı) 

Tür 3  A. nudiventris (Sip balığı) 
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Tür 4  A. güldenstaedtii (Karaca balık) 

Tür 5  A. steliatus (Mersin balığı) 

 

2.4.2. Ekolojik Özellikleri  
 

Mersin balıkları tatlı sularda üreyip denizlerde beslenen (anadrom) balıklar 

grubundandır. Az tuzlu denizler, tuzlu okyanus sularından milli nehirlere, serin göllere ve 

ırmaklara kadar çok değiĢik su Ģartlarına girebilmekte ve adapte olabilmektedirler. 

 

Kuzey yarım kürede mutedil ve nispeten serin denizlerin 150 metreye kadarki 

sahillerinde ve bu denizlere bağlı iç sularda yaĢayan ekonomik balıklardır. Kıkırdak iskeletli 

(Chondrostei) takımına giren mersin balıkları Acipenseridae ailesine mensuptur. Genellikle 

etçildir; balık, eklem bacaklı ve kabuklularla beslenirler. Karadeniz’de bol miktarda 

bulunurlar. 

 

2.4.3. Biyolojik Özellikler 
 

Mersin balıklarında vücut köpek balığına benzer. Kuyruk yüzgecinin üst parçası 

uzamıĢtır yani heteroserk kuyruk tipi vardır. Yüzgeçler kıkırdak ıĢınlarla desteklenmiĢtir. 

Genellikle sırtı koyu esmer, boz veya siyaha yakın; yanları biraz daha açık renktedir. Karnı 

ise beyaz ve yer yer gümüĢ parlaklığı gösterir. Burun uzamıĢ, ağız yuvarlak, diĢsiz, aĢağı 

bakıĢlı ve bir nevi hortum seklindedir. 

 

Ağız önünde ve burun uzantısının altında, enine bir çizgi üzerinde aĢağıya sarkık dört 

adet bıyık bulunur. Bıyıklar bazı türlerde düz, yuvarlak, bazı türlerde üzerlerinde küçük 

püsküller (ince kıllar) taĢır. Gerek bu özellikleri, gerekse bıyıkların yönleri türlerin 

ayırımında bir ölçüttür. BaĢ kemiksi bir deriyle zırh Ģeklinde kaplanmıĢtır. Kuyruk 

yüzgecinin üst parçası uzamıĢtır. Sırtta bir, yanlarda birer ve karında iki sıra olmak üzere beĢ 

sıra kemik plakaları bulunur. Yüzgeçler kıkırdak ıĢınlarla desteklenmiĢtir. 

 

2.4.4. Üremeleri 
 

Mersin balıkları hayatlarının büyük bir kısmını denizlerde geçirir. Denizde cinsi 

olgunluğa eren mersin balıkları, kıĢı genellikle denizin az derinlikteki sahillerinde geçirir. 

Ġlkbahar baĢlarında Ģubat-mart aylarından itibaren nehirlere girerek eylüle kadar 

yumurtlamak üzere kaynaklara doğru ilerler. Nehirlere erken girenler mayıs ayı içerisinde 

yumurta bırakarak tekrar denize döner. Geç yani haziran-temmuz aylarından itibaren 

nehirlere girenler ise o yıl yumurtlamayıp gelecek yılın ilkbaharında yumurtlarlar. 

 

Yumurtlama nehirlerin 2-10 m derinliklerinde, hızlı akıntılı, tabanı çakıllı olan 

yerlerde, 12-17°C’de olur. Türlere göre çapı 2-4 mm, rengi koyu griden siyaha kadar 

değiĢen, yapıĢkan bu yumurtalar tabandaki çakıl ve taĢlara tutunurlar. Su sıcaklığı ve türlere 

göre değiĢmek üzere 3-10 gün içerisinde 9 mm boyundaki larvalar çıkar. Bu larvalar ilk 

bakıĢta kurbağa larvalarını andırır. Su sıcaklığına bağlı olarak 5-16 günde keseleri absorbe 
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edilen yavrular zooplanktonla beslenmeye baĢlarlar. Daha sonra sinek larvaları,  kurtlar ve 

yumuĢakçalarla beslenirler. 

 

Haziran sonu temmuz ortalarında 10-15 cm boya ulaĢırlar. Bu devreden itibaren 

denize göç etmeye baĢlarlar. Bazıları en çok 2 yıl kadar tatlı sularda kaldıktan sonra denize 

göç ederler. Denizlerde hızlı Ģekilde büyüyen bu balıklar cinsî olgunluğa kadar denizde 

kalırlar. Bu süre türlere göre değiĢmektedir. 

 

Örneğin, A. Sturio’ da erkekler 7-9 yaĢında ve 110-150 cm boy; diĢiler 8-14 yaĢında 

ve 120-180 cm boyda bu olgunluğa eriĢirler. Buna rağmen denizlere gitmeyen, akarsu ve 

göllerde yaĢayan, çok az miktarı denizlerin az tuzlu bölgelerine inebilen ve tatlı su mersini 

olarak bilinen mersin türü de mevcuttur (Örneğin, A. ruthenus) Mersin balıkları uzun ömürlü 

balıklardır. Ortalama olarak 30-40 yıl yaĢarlar ancak mersin türlerinin birçoğu her yıl 

yumurta vermemektedir.  

 

Mersin balıkları ekonomik balıklar içerisinde en büyük balıklardır. Bazı türlerde 

uzunluk 4 m’ye ve ağırlık 1,0-1,5 tona kadar yükselmektedir. 

 

Mersin balıklarının beslenmelerinde sinek larvaları, kurtlar, çeĢitli yumuĢakçalar ve 

kabuklular ağırlık kazanır. Bu yiyecekleri genellikle uzun burnu ile yumuĢak tabanı 

karıĢtırarak ortaya çıkarır ve hortum Ģeklindeki ağzı ile emer Ģekilde yer. 

 

Büyük mersin balıkları bu yiyeceklere ilaveten bazı balık çeĢitlerini de yerler. Burada 

hamsi ve ringa balıkları, ön sırada gelmektedir. 

 

Karadeniz ve Hazar’da yıllık üretimi 15-16 bin ton civarındadır. Yumurtlama 

sezonunda yakalanmaları ve çok yüksek fiyatlarla pazar bulması, akarsuların giderek 

kirlenmesi, akarsular üzerinde baraj ve bentlerin yapılması ve uygun balık geçit yollarının 

bırakılmaması bunların neslini giderek azaltmaktadır. 

 

2.4.5 Türkiye Sularında Bulunan Mersin Türleri ve özellikleri 
 

2.4.5.1. Mersin Morinası 

 

Resim 2.6: Mersin morinası 
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“Büyük mersin balığı” olarak da isimlendirilen mersin morinası (Huso huso), 

Acipenseridae ailesine mensuptur ve bu ailenin Huso cinsindendir. Karadeniz’de bulunan ve 

Türkiye deniz balıkları içinde en büyük balığı oluĢturan mersin morinası 3-4 metre boy ve 

1300-1600 kg ağırlığa kadar ulaĢmaktadır. Sırtı siyah, yanlar daha açık ve karın bölgesi 

beyaz renktedir. Sırtta 11-14, yanlarda 41-52, karında 9-11 plaka bulunur. Ağız büyük yarım 

ay Ģeklinde, alt dudak oyuntulu, burun oldukça kısa ve küttür. Bıyıklar yassı ve yaprak 

Ģeklinde çıkıntılıdır. 
 

Erkekler 12-14 yaĢında, diĢilerse l6-l8 yaĢında olgunluğa erer. Nisan-mayıs arasında 

akarsuların çakıl ve kum zeminli, 2-10 m su derinliği olan suyun hızlı akıntıya sahip olduğu 

yerlerde, 12-13 
o
C’de yumurtlar. Yumurta çapı 3,5-4,0 mm olup yumurta sayısı 550.000-

1.400.000 arasında değiĢir. Larvalar 7-10 gün içinde çıkar. Her yıl yumurtlama olmaz. 

Mersin morinası Karadeniz, Azak, Hazar, Adriyatik denizleri ile bunlara bağlı nehirlerde 

yaĢar. Ringa, kaya ve hamsi balıkları, kabuklu su canlıları, yumuĢakçalar ve çeĢitli benthos 

canlılarıyla beslenir. Anadrom bir balık çeĢididir. 
 

2.4.5.2. Kolan Balığı 

 

Resim 2.7: Kolan balığı 

Diğer bir adı “Alman mersini” olan kolan balığı (Acipenser sturio) Acipenceridae 

ailesinin Acipenser cinsine mensuptur ve yurdumuzda genellikle Karadeniz sahili olmak 

üzere nadiren Marmara ve Ege sahillerinde de yaĢar. Çok lezzetli eti olan bu balığın azami 

uzunluğu 5-6 metreye ve ağırlığı 400 kg’a kadar ulaĢsa da yakalananların çoğunda boy 2-3 

metre, ağırlık ise 35-50 kg civarında bulunmaktadır. 

 

Sırt gri yeĢil veya kahverengi gri, yanlar biraz daha açık renkte, karın sarımsı veya 

beyazdır. Sırtta 9-15, yanlarda 26-33 ve karında 9-13 arasında sayıları, değiĢen plakalar 

bulunur. Alt dudağın ortası oyuklu, burun aĢırı uzun, uç kısmı sivri, ön kısmı yuvarlaktır. 

Bıyıklar pürüzsüz ve düz, ağızdan çok buruna daha yakındırlar. 

 

 Atlantik Okyanusu, Kuzey ve Doğu denizleri ile bunlara bağlı ara deniz ve 

akarsularda bulunur. Erkekler 7-9, diĢiler- 8-14 yaĢında olgunluğa eriĢir. Nisan-temmuz 

arasında nehirlerin çakıllı ve hızlı akıntılı yerlerine yumurta bırakırlar. 3 mm çapında 

800.000-2.400.000 arasında yumurta yumurtlar. 3-6 günde ve 10 mm uzunluğunda larvalar 

çıkar. 1-2 yıl iç sularda kalan yavrular daha sonra denize giderler. Beslenme sinek larvaları, 

yengeçler, kıl kurtları, kabuklu yumuĢakçalar ve balıklarla olur. Hızlı büyürler. 
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2.4.5.3. Çoka Balığı 

 

Resim 2.8: Çoka balığı 

Acipenseridae ailesinin Acipenser cinsine mensup olan çoka balığı (Acipenser 

ruthenus), “cığa balığı” olarak da isimlendirilmektedir. Eti de çok lezzetli olan ve 

yumurtalarından en lezzetli havyar yapılan bu balık, en çok 1,6 kg ağırlık ve 100 cm boya 

kadar ulaĢmaktadır. Sırtı gri kahverenginden beyaza kadar değiĢir. 

 

 Karın kirli beyaz renkte ve sırtta 12-16, yanlarda 60-70 ve karında 10-18 plaka vardır. 

Alt dudağın ortası oyuklu, burun A. Sturio’dan daha uzun, daha yassı daha sivri olup hafif 

yukarı kıvrılmıĢtır. Bıyıkları saçaklı (püsküllü) olup dıĢtakiler içtekilerden uzaklaĢmıĢtır. 

Akarsu ve göllerde yaĢar. Bir tatlı su formudur. 

 

 Denizlerin az tuzlu kısımlarında yaĢayanları da vardır. Kuzey Rusya'daki akarsular, 

Hazar denizi, Tuna Nehri ve Türkiye'de Marmara bölgesinin Karadeniz sahillerinde bulunur. 

Erkekler 5-6, diĢiler 8-9 yaĢında cinsî olgunluğa erer. Mayıs-haziran aylarında yumurtlar. 3 

mm çapında 100.000-150.000 arasında yumurtayı, hızlı akıntılı ve tabanı çakıllı nehirlere 

bırakır. 10-12°C’de, 7-10 günde larvalar çıkar. Sinek larvaları, böcek larvaları, salyangozlar, 

kurtlar, küçük yengeçler, küçük balıklarla beslenirler. 

 

2.4.5.4. ġip Balığı 

 

Resim 2.9: ġip balığı 
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Acipenseridae ailesinin Acipenser cinsine mensup olan Ģip balığı (Acipenser 

nudiventris), Türkiye’de, Karadeniz’de bulunan bir balıktır. Ağırlığı 130 kg’a, boyu 200 

cm’ye ulaĢabilir ancak yakalananlarda ağırlık genellikle 70-80 kg, boy ise 100-150 cm 

civarındadır. 

 

Sırtı siyah, yanlar daha açık ve karın beyaz renktedir. Sırtında 11-17 yanlarda 56-66 

ve karında 10-16 arasında sayıları değiĢen plakalar mevcuttur. Alt dudağının ortası biraz 

oyuktur. Küçüklerde sivrileĢmiĢ yaĢlılarda biraz daha kütleĢmiĢ burun vardır. 

 

Bıyıkları saçaklıdır. Karadeniz, Azak, Hazar ve Aral denizleri ile bunlara bağlı 

nehirlerde bulunur. Türkiye’de Marmara bölgesinin Karadeniz sahillerinde ve bu sahile akan 

nehirlerde mevcuttur. Erkekler 7-10, diĢiler 9-15 yaĢında cinsî olgunluğa eriĢir. Nisan ayında 

hızlı akan tabanı çakıllı nehirlerde yumurtlar. 250.000-1.000.000 arasında çapı 2 mm olan 

yumurtalar verirler. 10-15°C’lerde bir haftada larvalar çıkar. Yavrular bir müddet iç sularda 

kaldıktan sonra derinlere dönerler. Muhtelif larvalar yanında, yumuĢakça, kabuklu canlılar 

ve balık da yiyebilir ve hızlı geliĢirler. 

 

2.4.5.5. Karaca Balık 

 

Resim 2.10: Karaca balık 

Karaca balık (Acipenser güldenstaedti) Acipenseridae ailesinin Acipenser cinsine 

aittir. Karadeniz’de bulunan bu balık azami 80-100 kg ağırlığa ve 2 metrenin üzerindeki 

boya ulaĢmaktadır. Yakalananlarda ekseriya boy 1 metre civarında ve ağırlık 15-30 kg’a 

kadar olmaktadır. 

 

Sırtı siyah veya siyahımsı, yanlar biraz daha açık ve karın beyazdır. Alt dudağı biraz 

oyuk olup burun kısa ve yuvarlaktır. Bıyıklar kısa ve düz, ağızdan çok buruna daha yakındır. 

Sırtta 10-14, yanlarda 30-43 ve karında 15-16 adet arasında değiĢen plakalar bulunur. 

Karadeniz, Azak ve Hazar denizleri ile bunlara bağlı nehirlerde bulunur. Türkiye’de tüm 

Karadeniz’de mevcuttur. Erkekler 8-12, diĢilerse 10-16 yaĢında cinsi olgunluğa erer. Mart 

sonu ila haziran ortası arasında yumurtlar. 35-000-380.000 arasında, çapı 2,3 mm olan 

yumurta verirler. Larvalar 90 günde çıkarlar. Yumurtlama her sene vuku bulmaz. 

YumuĢakçalar, küçük balıklar, yengeç ve ıstakoz çeĢitleri ve diğer organizmalarla 

beslenirler. 
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2.4.5.6. Mersin Balığı (Acipencer stellatus) 

 

Resim 2.11: Mersin Balığı 

Mersin balığı (Acipenser stellatus) Acipenseridae ailesinin Acipenser cinsine 

mensuptur. Ağırlığı 40-50 kg’a, uzunluğu 2 metrenin üzerine çıkabilirse de genellikle ağırlık 

15-20 kg ve uzunluk 100-130 cm civarındadır. Burun kılıç gibi uzamıĢtır. Bıyıklar kısa ve 

ağza daha yakındır. 

 

Kafa altında üçgen Ģeklinde kemikli plaklar bulunur. Sırt ve yanları kahverengi, karın 

beyazdır. Dibe yakın sularda yaĢar. Geceleri beslenmek için su yüzeyine çıkar. Karadeniz’de 

yaygın olup Marmara Denizi’nde az da olsa görülür. 

 

2.5. Orkinos  
 

2.5.1. Sistematikteki yeri  
 

Âlem:  Animalia 

Alt âlem  Metazoa 

ġube  Chordata 

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf:  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes 

Takım  Teleostei 

Aile  Thunnidae 

Cins  Thunnus 

Tür 1  Thunnus thynnus (Orkinos) 

Tür 2  Thunnus alalunga (Ton balıkları) 

 

2.5.2. Orkinos Balığının Biyoekolojik Özellikleri 
 

Orkinos yuvarlak vücutlu, ön tarafı çok kuvvetli büyük balıklardandır. Ġki sırt yüzgeci 

arasında küçük bir boĢluk bulunur. BaĢın arkası ve göğüs yüzgecinin çevresi kalın ve iri, 

vücudun diğer tarafları küçük pullarla kaplıdır. Ġkinci sırt yüzgeci arkasında 9-10 ve anüs 

yüzgeci arkasında 8-9 küçük (yalancı) yüzgeç vardır. Kuyruk yüzgeci bağlantısında biri 
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büyük ve kuvvetli, ikisi küçük üç omurga bulunur. Sırt koyu mavi veya siyah, yanları 

gümüĢi beyazdır. Karın yüzgeçleri arasında iki adet kanatçık bulunur. 

 

Göğüs yüzgeçleri çok kısa olup birinci sırt yüzgeci sarı veya mavimsi, ikinci sırt 

yüzgeci kırmızımsı kahve, anüs yüzgeci ve yalancı yüzgeçler (pinnul) dumanlı sarı ve 

kenarları siyah renklidir. Orkinos balıkları ton balıklarından göğüs yüzgecinin kısa, ikinci 

sırt yüzgecinin büyük, yalancı yüzgeçlerinin çok sayıda ve kuyruk yüzgecinin kenarlarının 

beyaz olmayıĢı ile ayrılır. 

 

Resim 2.12: Orkinos balığı 

Boyları en fazla 300 cm’ye ulaĢır, genellikle 40-200 cm olur. Akdeniz, Ege, Marmara 

ve Karadeniz’de yaygındır. Gezici balık olduğundan nisan ayından itibaren Karadeniz’e 

çıkmaya baĢlar ve eylül ayına kadar bu durum devam eder. Geri dönüĢleri ekim aralık ayına 

kadar devam eder. Palamut ve uskumru sürülerini takiben boğaza girer. Her türlü balık 

yumuĢakça ve eklem bacaklılarla beslenir. 

 

2.5.3. Ton Balıklarının Biyoekolojik Özellikleri (Thunnus alalunga) 
 

Orkinos balıklarına benzeyen füze Ģekilli büyük bir balıktır. Yanlardan hafif basıktır. 

Ġki sırt yüzgeci arasında küçük bir mesafe vardır. Ġkinci sırt yüzgeci, birinciden bariz olarak 

daha küçüktür. 

 

Göğüs yüzgeci çok uzundur, yalancı yüzgeçler kadar uzanır. Kafa arkasındaki ve 

göğüs yüzgeci çevresindeki kalın ve iri pullar pek bariz değildir. 7-9 sırt ve 7-8 anüs yalancı 

yüzgeci (pinnul) bulunur. Karın yüzgeçleri arasında iki kanatçık vardır. Kuyruk yüzgeci 

bağlantısından biri uzun ve kuvvetli, ikisi küçük üç omur bulunur. 

 

Resim 2.13: Ton balığı 
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Kuyruk yüzgecinin arka kenarı beyaz renklidir. Sırtı metalik mavi, alt tarafı ve karın 

kısmı beyazdır. Yanlarda mavi bant dolaĢır. Ġlk sırt yüzgeci koyu sarı, ikinci sırt yüzgeci ve 

anüs yüzgeci açık sarı, yalancı yüzgeçleri, açık ve siyah kenarlıdır. Göğüs yüzgecinin 

uzunluğu ve kuyruk yüzgecinin beyaz kenarlı oluĢu ile diğerlerinden ayrılır. 

 

Boyu 100 cm’e ulaĢabilir ve genellikle 40-70 cm olur. Orta ve batı Akdeniz’de 

yaygındır. Doğu Akdeniz ve kısmen de Ege’de bulunur. 

 

Gençler sürüler hâlinde ve yüzeyde gezinir. Göçleri sırasında buldukları her türlü 

organizmayı yer. Özellikle yüzeyde gezen sürü balıkları, sübyeler ve eklem bacaklılarla 

beslenirler.  

 

2.6. Kefal Balıkları 
 

2.6.1. Sistematikteki Yeri  
 

Âlem  Animalia 

Alt âlem  Metazoa 

ġube  Chordata 

Alt Ģube  Vertebrata 

Sınıf  Pisces 

Alt sınıf  Osteichthyes 

Takım  Teleostei 

Aile    Mugilidae 

Cins   Mugil 

Tür 1  Mugil cephalus (Has kefal) 

Tür 2  Mugil labeo (Dudaklı kefal) 

Tür 3  Mugil saliens (Mavraki) 

Tür 4  Mugil ramada (Plutarina) 

Tür 5  Mugil auratus (AltınbaĢ kefali) 

 

2.6.2. Ekolojik Özellikleri  
 

Kefal balıkları tropik ve ılıman bölgelerde az tuzlu ve tatlı sularda yaĢayabilen 

türleridir. Bu balıklar ısı, oksijen, tuzluluk gibi ekolojik faktörlere çok toleraslıdır. Tuzluluğu 

‰ 40 olan tuzlu lagünler ile tatlı sularda yaĢayabilmektedir. Sıcaklığı 3 ˚C’den 35 ˚C’ye 

kadar değiĢen sulara uyum sağlarlar. 

 

Beslenmek üzere denizden sahile, nehre, lagünlere göç eder. Hayvansal ve bitkisel 

gıdalarla beslenirler, besinlerini eklem bacaklı, kurt, yumuĢakça, çürümekte olan organik 

maddeler ve bitkisel organizmalar oluĢturur. Denizlere üreme göçü yapan (Katadrom) 

balıklardır. 
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2.6.3. Kefal Balığı Biyolojisi 
 

Kefal balığı türleri birbirlerine çok benzer. Vücutları genellikle torpil Ģeklinde ancak 

yanlardan hafif yassılaĢmıĢtır ve parlak renkli pullarla örtülüdür. Birçok vücut pulu, sırttan 

yassılaĢmıĢ olan baĢ ve burun üzerinde de biraz daha küçük olmak üzere devam eder. Burun 

küt yapılıdır. 

 

Özellikle birinci sırt yüzgecinin alt kısmındaki pulları üzerinde bir veya birkaç 

belirgin kanal vardır. Yanal çizgileri bulunmaz. Göğüs yüzgeçleri vücudun biraz üst kısmına 

yakın konumda bulunur. Kuyruk yüzgeci çataldır. Bağırsakları uzundur ve mide etrafında 

sayıları türlere göre değiĢen ve plorik çekum denilen eldiven parmağı Ģeklinde özel yapılar 

bulundurur.  

 

Bunların sayıları özellikle gençlik evresinde kefallerin tür ayrımında ayırıcı özellik 

olarak kullanılır. Büyükçe hava kesesi vardır. Omur sayıları 24-26 arasındadır. Küçük olan 

ağız terminal konumludur. Bazı türlerde mikroskobik, ince ve bir iki sıralı kıl Ģeklinde çene 

diĢleri bulunur. Beslenme açısında omnivor özeliktedir. Crustecea mavi yeĢil algler 

diatomlar basiller doğal besinleridir. Ömürleri 14-15 yıldır. 

 

Resim 2.14: Kefal balığı 

Sularımızda yaĢayan kefal balıkları türlerini birbirinden ayıran noktalar 

Ģöyledir: 

 

 Gözün etrafı ve göz merceğinin büyük bir kısmı yağ kapağı ile kaplı, göğüs 

yüzgeci kaidesindeki üçgen pul iyi geliĢmiĢ, baĢın üstten görünüĢü vücuttan 

daha enli ise has kefal, 

 Üst dudak geniĢ, üzerinde bir sıralı ve dikey konumlu ince kıvrımlar 

bulunuyorsa dudaklı kefal; baĢın ön kısmında bulunan pullar 2-8 kanallı ise 

mavraki,  

 BaĢ pulları baĢın ön kısmında burun deliklerinin hizasına kadar uzanıyor, göğüs 

yüzgecinin kaidesinde siyah bir leke bulunuyorsa plutarina,  

 Solungaç kapağı üzerinde sarı bir leke bulunuyorsa altınbaĢ kefali olarak 
adlandırılırlar. 
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2.6.4. Üreme 
 

Kefal balıkları sahilden biraz uzakta 100-150 m derinliğe kadar olan deniz suyunda 

yumurta bırakır. Küresel ve saydam bir görünümde olan yumurtaların çapları 1mm 

civarındadır. Yumurtalar pelajik olup 4-5 gün içerisinde açılır. 

 

Kefal balıklarının cinsi olgunluğa eriĢmesi türlere göre farklılık gösterir. Küçük boylu 

kefal türlerinde (dudaklı kefal, mavraki) erkekler 3-4, diĢiler 5-6 yaĢlarında cinsi olgunluğa 

ulaĢır. 

 

Daha uzun boylu kefal türlerinde (altınbaĢ kefali, has kefal) erkekler 6-7, diĢiler 7-8 

yaĢlarında cinsi olgunluğa ulaĢır. Yumurta verimi türlere göre farklı olmakla beraber her kg 

canlı ağırlık için 1-1,5 milyon arasında değiĢir. 

 

2.7. Kalkan Balığı 
 

2.7.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem   Animalia 

Alt âlem  Metazoa 

ġube   Vertebrata 

Alt Ģube   Pisces 

Sınıf   Osteichthyes 

Takım   Teleostei 

Aile   Scophthalmidae 

Cins   Scophthalmus 

Tür 1   S.maximus 

Tür 2  S.rhombus 

 

2.7.2. Ekolojik Özellikler 
 

Kalkan balıkları Scophthalmidae ailesinden olup üst taraftan yassılaĢmıĢ balıklardır. 

Genellikle dipte gözlerine kadar kumla örtülü olarak yaĢar. Avı çok yakınına geldiğinde 

fırlayarak büyük ağzı ile yakalar. Ara sıra yüzgeçleri yardımı ile 40-50 cm yükseklikte 

planör gibi kısa mesafeli yüzer. Ömürleri 25-30 senedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde üretimi 

yapılmaktadır. Ġngiltere’de termik ve nükleer elektrik santralleri deĢarj sularında 

yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde Karadeniz’de bulunmaktadır. AĢırı avlanması 

sebebiyle sularımızda azalmıĢtır. 

 

2.7.3. Biyolojik Özellikleri 
 

Kalkan balıklarında vücut yuvarlak, biraz bombelidir. Alt tarafları tamamen düzdür. 

Derisi pulsuz fakat küçük kemiksi plaklarla kaplıdır. Gözler vücudun sol tarafında bulunur. 

Bütün yüzgeçleri yumuĢak ıĢınlıdır. Sırt yüzgeci gözlerin önünden baĢlar. Üst tarafı 

kahverengimsi renkli siyah ve beyaz noktalıdır. Ağız çok açılabilir ve gözlerin ilerisine kadar 
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uzanır. Göğüs yüzgeçleri küçüktür. Kuyruk yüzgeci serttir ve anüs yüzgeçlerinden bariz 

olarak ayrılmıĢtır. Boyu maksimum 100 cm ulaĢır. Boyları ortalama 50 cm kadardır. 80 m’ye 

kadar derinde kumlu ve çamurlu bölgelerde hayatlarını sürdürebilir. Balık, yumuĢakça ve 

kabuklularla beslenir. 

 

2.7.4. Üremeleri  
 

Karadeniz’de nisan-haziran, Akdeniz’de ise mart–temmuz aylarında üremeleri 

gerçekleĢir. Erkekler cinsi olgunluğa 5-6, diĢiler 6-7 yaĢlarında eriĢir. Yumurtaları suda 

yüzen yumurtalardır (pelajik). 

 

Yumurta çapları 0.90-1.20 mm arasındadır. Larvalar erginlerine benzemez. Kurt 

benzeri yapıdadırlar ve planktonla beslenirler. Yavrular iki hafta sonra füze Ģeklini alarak 

orta derinlikteki sularda yüzerler. Bir ay sonra üst tarafları yosunlaĢır. Yüzme keseleri 

kaybolur, dipte (demarsal) hayata uyum sağlarlar. 
 

2.7.5. Sularımızdaki Kalkan Türleri 
 

2.7.5.1. Kalkan (Scophthalmus maximus) 

 

Resim 2.15: Kalkan 

Vücut yuvarlak, derisi pulsuz fakat küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. Gözler diğer 

türlerde olduğu gibi vücudun sol tarafına yerleĢmiĢtir. Sırt yüzgeci gözlerinin önünden 

baĢlar, üst tarafı kahverengimsi ve siyah, beyaz noktalıdır. 

 

Ağız çok açılabilir ve gözlerin ilerisine kadar uzanır. Kuyruk yüzgeci sırt ve anüs 

yüzgecinden bariz olarak ayrılmıĢtır. Boyu en fazla 100 cm’ye ulaĢabilir, genellikle 50 cm 

olur. 

 

Akdeniz ve Ege denizlerinde yaygın olarak bulunur. Derinliği 80 m kadar olan suların 

genellikle kumlu ve çamurlu bölgelerinde yaĢar. Balıklar, yumuĢakçalar ve eklem 

bacaklılarla beslenir.  
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2.7.5.2. Çivisiz Kalkan (Scophthalmus rhombus) 

 

Oval ve geniĢ vücutludur. Vücut oldukça küçük ve yapıĢkan pullarla örtülüdür. Deride 

kemiksi yumrular bulunmaz. Gözler vücudun sol tarafına yerleĢmiĢ ve birbirinden ayrılmıĢ 

durumdadır. Sırt yüzgeci göğüs önünden baĢlar. 

 

Üst tarafı sarımsı kahverengi ve büyüklükleri farklı siyah noktalıdır. Karın kısmı 

beyazımsıdır. Vücudun her iki yanında da yan çizgi (line laterale) bulunur. Göğüs yüzgeci 

üzerinde bir kıvrım teĢkil eder. Ağız geniĢ olup gözün ön kısmını geçer. 

 

Çivisiz kalkan balığı kalkan balığından kemiksi yumrularının bulunmayıĢı ve pullu 

oluĢu ile ayrılır. Boyları 75 cm’ye ulaĢabilir, genellikle 40-50 cm olur. Akdeniz Ege, 

Marmara ve Karadeniz’de bulunur. Derinliği 80 m’ye kadar olan kumlu çamurlu bölgelerde 

yaĢar ve sık sık nehir ağızlarına girer. Balıklar yumuĢakçalar ve eklem bacaklılarla 

beslenirler. 

 

Resim 2.16: Çivisiz kalkan 

2.8. Hamsi balıkları 
 

2.8.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem  Animalia 

Alt âlem  Metazoa 

ġube   Vertebrata 

Alt Ģube    Pisces 

Sınıf   Osteichthyes 

Takım   Teleostei 

Aile   Engraulidae 

Genus   Engraulis 

Species  Engraulis encrasicolus(Hamsi) 
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2.8.2. Ekolojik özellikleri 
 

Yüzey sularında sürü hâlinde göç eden balıklardan olan hamsi Engraulidae 

ailesindendir. Sıcak ve ılık denizlerin sahil ve açık sularında yaĢar. Etçil balıklardır. Tüm 

Türkiye sularında bulunur. 

 

Besinlerini planktonik canlılar oluĢturur. Bu sebepten dolayı plankton yoğunluğunun 

fazla olduğu Karadeniz’de bol miktarda bulunurlar. KıĢın 100-150 metre derinliklere 

inebildikleri gibi yazın su yüzeyinden, 20 metreye kadar değiĢik derinliklerde yüzerler. Sular 

ısınmaya baĢladığı zaman ilkbahara doğru üreme ve beslenme için sahillere doğru göç 

ederler. 

 

Hamsilerin ortalama boyları 12 cm'dir. 18-20 cm’ye kadar olanlarına rastlanır. 

Ömürleri 2-3, en fazla 4 yıldır. Birinci yaĢından itibaren cinsel olgunluğa ulaĢırlar.  

 

Sürünün yüzdüğü derinlik, planktonun hareketine bağlıdır. Gündüzleri yüzeye çıkıp 

geceleri aĢağıya inebilirler. Yumurtadan henüz çıkmıĢ balık yavruları ve planktonları yer, 

bunların dıĢında avlayabileceği baĢka yemi yoktur. 

 

2.8.3. Biyolojik Özellikler 
 

Füze biçimindeki gövdesi büyük ve parlak pullarla kaplıdır. Bu pullar deriye iyice 

intibak etmediği için kolaylıkla dökülür ve baĢa kadar uzanmaz. Kuyruk yüzgecinin bağlantı 

yerinde iki sıra pul bulunur. Vücutları ince uzun ve yanlardan basıktır. GeniĢ ağızlı olup ağız 

açıklığı gözlerin gerisine kadar uzanır. 
 

Üst çenesi alt çenesine oranla daha büyüktür. Çenelerinde çok yumuĢak kadife diĢler 

mevcuttur. Belirgin bir yanal çizgi yoktur. Sırt ve karın noktalarının baĢlangıç noktaları aynı 

hizadadır. Sırtı mavi, yeĢilimsi ve lacivert renkte olup yan tarafları gümüĢi, karnı beyazdır. 

Kuyruk yüzgecini ve gövdesini oynatmak suretiyle süratle hareket edebilir. Hamsi sürü 

hâlinde dolaĢan ürkek bir balıktır, ağzını açarak suda öne doğru yüzer. 

 

2.8.4. Üremeleri  
 

Azak Denizi'nden Doğu Karadeniz ve Kafkasya sahillerine ekim ayında inen hamsi 

sürüleri kıĢı sahile yakın, 100-150 metrelik veya daha derin çukurlarda geçirirler. Nisan 

ortasında havaların ısınmaya baĢlamasıyla beraber yumurta dökmek üzere tekrar Azak 

Denizi’ne dönerler. En fazla dört yıl yaĢayan hamsilerin Karadeniz'de üremeleri mayıstan 

ağustos sonuna, Marmara ve Akdeniz’de ise marttan hazirana kadar sürer. Bir diĢi hamsi 

ortalama 40-50 bin yumurta döker. 
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Resim 2.17: Hamsi 

 

2.9. Uskumru ve Kolyoz Balıkları 
 

2.9.1. Sistematikteki Yeri  
 

Âlem   Animalia 

Alt âlem   Metazoa 

ġube   Vertebrata 

Alt Ģube    Pisces 

Sınıf   Osteichthyes 

Takım   Teleostei 

Aile    Scombridae 

Genus   Scomber 

Species   Scomber scombrus (Uskumru) 

Species   Scomber japonicus (Kolyos)  

 

2.9.2. Ekolojik Özellikleri  
 

Uskumru ve kolyoz balıkları Scombridae ailesinin Scomber cinsinde toplanan, vücudu 

füze Ģeklinde uzamıĢ, hareketli balıklardır. Sıcak ve ılık denizlerin yüzey sularında bazen 

açık denizlerin 250 m derinliklerinde sürüler hâlinde yaĢar. Yüzeyde yaĢayan etçil ve 

göçmen balıklardır. 

 

Hamsi, çaça, gümüĢ gibi balıklarla beslenirler ve cinsi olgunluğa 3 yaĢında ulaĢırlar. 

Kasım aralık aylarında Karadeniz’den Ġstanbul Boğazı ve Marmara’ya kıĢı geçirmek üzere 

gelirler. Mart nisan aylarında ise beslenmek üzere Karadeniz’e geçerler. 

 

Yumurtladıktan sonra zayıflamıĢ olanlarına çiroz, haziran sonundan ağustos sonuna 

kadar küçük sürüler hâlinde gezenlerine lipari, boyları 12-16 cm arasında olanlarına da 

uskumru ve kolyos vanozu adı verilir. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunurlar. 
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Ömürleri 7-8 yıl kadardır. Boyları 50 cm’ye kadar ulaĢabilir, genellikle 30-35 cm’dir. Balık 

larvaları, yavru balıklar ve yumuĢakçalarla beslenirler. 

 

2.9.3. Biyolojik özellikleri 
 

Uskumru: Vücut füze Ģeklinde, uzun ve yanlardan hafif olarak yassılaĢmıĢtır. Vücudu 

örten pullar aynı büyüklükte ve küçüktür. 2.sırt ve anüs yüzgeçlerinin arka tarafında 5 adet 

küçük yalancı yüzgeç (pinnul) bulunur. Ağız büyüktür. Gözlerinde hareketli göz kapakları 

bulunur. Çenelerinde iyi geliĢmiĢ diĢleri vardır. Yüzme keseleri yoktur. 

 

Vücudun üst kısmı yeĢilimsi mavidir. Yan çizginin altında çok sayıda girintili ve 

çıkıntılı koyu mavi siyahımsı renklerde, enine çizgiler vardır. 

 

Karın kısmının yanları parlak beyaz ve hafif gri renklidir. Anüs yüzgeci ile arka 

kısımdaki küçük yüzgeçler beyaz, diğer yüzgeçler ise gridir. 

 

Resim 2.18: Uskumru 

Kolyoz: Uskumru balığında olduğu gibi uzun füze Ģeklinde ve yanlardan yassılaĢmıĢ 

bir vücuda sahiptir. Vücudu örten pullar küçüktür. Ġkinci sırt ve anüs yüzgeçlerinin gerisinde 

beĢ adet yalancı yüzgeç vardır. Ağız büyük, diĢleri küçük, sivri ve arkaya doğru kıvrılmıĢtır. 

BaĢı çıplaktır. Yüzme kesesi vardır. Vücudun sırt bölgesinde düzensiz ağ teĢkil edecek 

Ģekilde koyu mavi siyahımsı çizgiler bulunur. Karnın yan tarafları ise yeĢilimsi gri 

beneklerle kaplıdır. 
 

Ayırıcı özellikler: Kolyoz ve uskumru balıkları birbirlerine çok benzer. Kolyoz 

balığında gözler büyüktür. BaĢ üzerinden bakıldığında gözler arası Ģeffaftır. Vücudun yan 

taraflarında orta çizginin üst kısmı desenli ve noktalıdır. Birinci sırt yüzgecinde 7-10 adet 

diken ıĢın bulunur. Yüzme keseleri vardır. 

 

Uskumru balığında ise gözler küçüktür, gözler arası Ģeffaf değildir. Vücudun yan 

taraflarında orta çizginin altı düz ve gümüĢi renklidir. Birinci sırt yüzgecinde 9-14 diken ıĢın 

bulunur. Yüzme keseleri yoktur. 

 

Üremeleri: Yumurtlama zamanları martın ikinci yarısından haziranın ikinci yarısına 

kadardır. YaklaĢık 400.000 kadar yumurta bırakırlar. Yumurtaları suda yüzer (pelajik). 

Yumurta çapları 0.85-1.20 mm arasındadır. Yumurtadan çıkan yavrular haziran ortasında 8-

10 cm uzunluğa ulaĢırlar ve haziranın ikinci yarısından ağustos sonuna kadar boğaz suyunun 
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yüzey kesiminden Karadeniz’e çıkarlar. Su kirliliği ve ekolojik bozulmalar sebebiyle 

uskumru balıklarının doğal stokları çok azalmıĢtır. 

 

2.10. Sardalya Balıkları 
 

2.10.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem   Animalia 

Alt âlem   Metazoa 

ġube    Vertebrata 

Alt Ģube   Pisces 

Sınıf    Osteichthyes 

Takım    Teleostei 

Aile   Clupeidae 

Cins    Sardinia 

Tür    Sardinia pilchardus (Sardalya) 

Tür   Sardinella aurita (Yuvarlak sardalya) 

Tür    Sardinella maderensis (Kısa boylu sardalya) 

 

2.10.2. Ekolojik Özellikleri  
 

Tropik ve ılıman denizlerde yaĢarlar. Sürü hâlinde yüzeye yakın gezen göçmen 

balıklardır. Hamsi balığını andırır. Mayıstan eylüle kadar değiĢik zamanlarda yumurta 

bırakır. Su sıcaklığı yükselince derinlere dikey (Vertikal ) göç ederler. Karadeniz, Ege, 

Marmara ve Akdeniz’de bulunurlar. Boyları genellikle 10-15 cm olmakla birlikte ekolojik 

özelliklere bağlı olarak 22-23 cm’ye kadar ulaĢabilirler. 

 

2.10.3. Biyolojik Özellikler 
 

Sardalya balığının vücudu uzun ve yanlardan yassılaĢmıĢtır. Vücudunu örten pullar 

iridir. Ancak kolayca düĢmez. Yanal çizgi bulunmaz. Kuyruk yüzgecinin her iki tarafında 

ikiĢer tane uzamıĢ pulları mevcuttur. Ağzı küçüktür. Damağında ve dilinde diĢ bulunmaz. 

Sırtı genellikle yeĢil üzerinde mavi benekli ya da siyaha yakın koyu renkli, yan tarafları ve 

karnı ise gümüĢidir. Etçil balıklardır. Besinlerini balık larvaları ve plantonik organizmalar 

oluĢturur. 

 

Üremeleri: Akdeniz ve Ege’de ekim baĢından mayıs sonuna kadar Marmara’da ise 

kasım baĢından haziran sonuna kadar devam eder. Karadeniz’de sonbahar aylarında ürer. 

Yumurtaları küresel ve yumurta çapları 1.20-1.85 mm’dir. KıĢ aylarını derin sularda 

geçirdikten sonra suların ısınmasıyla beslenme ve üreme göçü yaparak kıyılara gelirler. 

 

Yuvarlak sardalyanın vücudu dar ve uzun olarak hafif yuvarlaktır. Vücudu örten 

pullar iridir. Alt çene ileri doğru fırlamıĢtır. Damağında ve dilinde bulunan diĢleri 

kuvvetsizdir. Kuyruk yüzgecinin her iki yanında ikiĢer tane uzamıĢ pulları vardır. Sırt mavi 
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siyah renklerde ve parıltılıdır. Karın kısmı beyaz ve gümüĢidir. Solungaç kapağının üzerinde 

koyu bir leke vardır. Etçil balıklardır. Besinlerini balık larvaları ve planktonlar oluĢturur. 

 

Üremeleri, Karadeniz’de temmuz-ağustos, Ege ve Akdeniz’de mayıs-ekim 

arasındadır. Yumurta kabuğu oldukça incedir. Yumurtaları küreseldir. Yumurta çapları 1.00-

1.40 mm arasındadır. 

 

Kısa boylu sardalyada vücut uzun ve iri pullarla kaplıdır. Alt çene üst çeneden daha 

uzundur. DiĢleri kuvvetsizdir. Gözde yağ kapağı yoktur. Solungaç kapağı üzerinde çizgiler 

yoktur. Göğüs yüzgecinin üst kısmında deri çıkıntıları bulunur. Solungaç kapağının 

arkasında siyah bir leke vardır. Vücudun üst kısımları mavi ve siyahtır. Karın kısmı beyaz ve 

gümüĢidir. Etçil balıklardır. Besinlerini balık larvaları ve planktonlar oluĢturur. KıĢ aylarını 

derin sularda geçirdikten sonra suların ısınmasıyla beslenme ve üremek üzere göç ederler. 

 

Resim 2.19: Sardalya 

YaklaĢık 15-16 cm arasında yani 3 yaĢına geldiklerinde cinsi olgunluğa ulaĢırlar. 

Yumurta sayıları 35.000-120.000 arasında değiĢir. Üreme zamanları Akdeniz’de mayıs-

ağustos ayları arasındadır. Yumurtaları suda yüzer ve küresel bir yapıdadır. Yumurta çapları 

1.50-1.90 mm arasındadır. 

 

2.10.4. Sularımızdaki Sardalya Balıklarının Tür Ayırımları 
 

Sardalya balıkları diğer sardalyalardan solungaç kapaklarının kiremit gibi dalgalı 

görünüĢlü olması ve vücudun yanlarında sıra hâlinde siyah noktaların bulunması ile ayrılır. 

Yuvarlak sardalya vücudunun yuvarlaklığı, karın yüzgecinin 9 ıĢınlı ve solungaç kapakları 

ucunun siyah lekeli oluĢu ile diğer sardalya balıklarından ayrılır. Kısa boylu sardalya, 

vücudunun yüksekliği, yanlarından basıklığı, karın yüzgecinin 8 ıĢınlı oluĢu ve solungaç 

kapağının arkasında siyah bir lekenin bulunuĢu ile diğer sardalya balıklarından ayrılır. 
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2.11. Barbun ve Tekir Balıkları 
 

2.11.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem   Animalia 

Alt âlem   Metazoa 

ġube    Vertebrata 

Alt Ģube   Pisces 

Sınıf    Osteichthyes 

Takım    Teleostei 

Aile     Mullidae 

Genus    Mullus 

Species    Mullus barbatus (Barbun) 

Species    Mullus surmuletus (Tekir) 

 

2.11.2. Ekolojik Özellikleri 
 

Perciformes takımının mullidae ailesinden olan bu balıklar ılık ve sıcak denizlerin 

derinliği 200 - 300 m'ye kadar olan sahillerinde sürü hâlinde bulunur. Dipleri kumlu, 

çamurlu ve kayalık bölgelerde yaĢar. Etçil balıklardır. Besinlerini kurt, ıstakoz, yengeç 

yavrularıyla küçük balıklar oluĢturur. Yavruları ise planktonla beslenir. Ortalama 12 – 15 cm 

olmakla beraber en çok 40 cm’ye kadar büyürler. Su ısısının artmasıyla derinlerden sahile 

mevsimsel göçler yapar. 10-12 yıl yaĢayabilirler. 

 

Resim 2.20: Barbun 

2.11.3. Biyolojik özellikleri 
 

Vücut yan taraflarından hafifçe basıktır. BaĢ tarafı kuyruk bölgesine nazaran büyüktür. 

Karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinin altındadır ve anal yüzgecine eriĢmez. Birinci sırt 

yüzgecinin baĢlangıcı, göğüs yüzgeçlerinin baĢlangıç noktasının biraz gerisindedir. 

Vücudunda kırmızı renk hâkimdir ve çizgisizdir. 
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Yüzgeçleri sarı renklidir. Üst çenede diĢ yoktur. Vücudu örten iri pullar kolayca 

dökülür. Yan ve karın tarafları gümüĢi veya beyazdır. Alt çenede bir çift bıyığı vardır. 

Vücudunun uzunluğu baĢ boyunun 4,8-5,0 katı kadardır. 

 

Cinsî olgunlaĢma 1-2 yaĢlarında baĢlar. Yumurtlama periyodu Karadeniz ve Azak 

denizlerinde mayıs-temmuz aylarında, su sıcaklığı 19-23°C arasında ve 10-25 m arası 

derinliklerde meydana gelmektedir. Marmara Denizi'nde ise yumurtlama periyodu mayıs 

baĢından temmuz sonuna kadar devam eder. 15 – 100 000 yumurta dökerler. Yumurtaları 

pelajiktir ve çapları 0.65-0.75 mm arasındadır. Yumurtadan çıkan larvalar iki ay kadar 

pelajik yaĢadıktan sonra erginlerin özelliğini kazanır ve diplere inerler. Kendine özgü kırmızı 

renk, gençlik safhasında yaklaĢık 45-50 mm olduklarında oluĢur. 

 

Tekir balığının vücudu kırmızı, pembe renklidir ve uzun, sarı bantları vardır. Sırtı 

yeĢilimsidir. Karnının alt kısmı sarı ya da pembedir. BaĢı büyüktür. Vücudunun uzunluğu 

baĢ boyunun 4 - 4,3 katı kadardır. Ağız küçük ve eğridir. Üst çenede diĢ yoktur, alt çenede 

vardır. Alt çenede bir çift bıyık vardır. Vücut pulları iridir ve biraz ovalanınca kolayca 

dökülür. 

 

Cinsî olgunluğa 1-2 yaĢlarında eriĢir. En çok 10-12 yıl yaĢar. Yumurtlama periyodu 

Marmara Denizi'nde mayıs baĢından temmuz sonuna kadar devam eder. YapıĢkan 

yumurtalarını 10 – 60 m derinlere bırakır. Yumurtası pelajiktir ve yumurta çapları 0,80-0,90 

mm arasındadır. Yumurtadan çıkan larvalar 1-2 ay pelajik yasadıktan sonra erginlerin 

özelliğini kazanır ve diplere inerler. Gençlik safhasının 45-50 mm olduğu zamanki 

döneminde ergine ait kırmızı renk meydana gelir. 

 

PaĢa barbununda vücut uzunca ve yanlardan yassılaĢmıĢtır. Alt ve üst çenelerde 

küçük konik diĢler vardır. Alt çenede uzunca bir çift büyük bıyık bulunur. Gözden kuyruk 

yüzgeci kaidesine kadar uzanan, parlak sarı bir bant ve kuyruk yüzgecinin üst parçasında 

enine siyah bantlar bulunur. Ġki sırt yüzgeci bulunur. Birinci sırt yüzgecinin ilk diken ıĢını 

küçüktür ve bunu takiben 7 adet diken ıĢını vardır. Ġkinci sırt yüzgecinde ise 1 diken ve 8 

adet yumuĢak ıĢın bulunur. Kızıldeniz’de yaĢayan bu balıklar SüveyĢ Kanalı’nın açılması ile 

Akdeniz’e girmiĢ ve Doğu Akdeniz’de yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Batı Akdeniz’de yoktur. 

Derinliği 100 m’yi aĢmayan kumlu ve çamurlu ortamlarda yaĢarlar. Boyları 10-15 cm 

olmakla birlikte en fazla 23-24 cm’ye ulaĢırlar. 

 

Resim 2.21: Tekir balığı 
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2.11.4. Barbun ve Tekir Balıklarının Ayırıcı Karakterleri 
 

Barbunya balığı ile tekir balığı (Mullus surmuletus) birbirlerine çok benzer. 

Aralarındaki önemli farklar Ģunlardır: Barbun balığında baĢın üst profili birdenbire sona 

erecek Ģekilde dik ya da dike yakın durumdadır. Vücutta boyuna uzanan sarı bantları yoktur. 

Birinci sırt yüzgeci renksiz ya da pembemsidir. 

 

Tekir balığında ise baĢın üst profili tam eğiktir. Vücudu kırmızı ve 4 sıra sarı bantları 

vardır. Birinci sırt yüzgecinde esmer bant ve sarı lekeler bulunur. Barbun ve tekir 

balıklarında yalnız alt çenede diĢler bulunur. PaĢa barbununda (Upenus molucensis) ise hem 

alt hem de üst çenede diĢler vardır. PaĢa barbununun kuyruk yüzgecinin üst parçasında eğik 

siyah bantlar bulunur. 

 

2.12. Mezgit Balıkları 
 

2.12.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem   Animalia 

Alt âlem   Metazoa 

ġube    Vertebrata 

Alt Ģube    Pisces 

Sınıf    Osteichthyes 

Takım    Teleostei 

Aile    Gadidae 

Cins    Gadus 

Tür    Gadus poutassau (Mezgit) 

Tür    Gadus merlangus (Bakalyaro) 

 

 

 

 

2.12.2. Ekolojik Özellikleri  
 

Mezgit balıkları Gadidae ailesinde toplanır. Ilıman ve oldukça soğuk denizlerde, 

derinliği 200-300 m olan sularda yaĢayan dip balıklarıdır. Etçil balıklar olup gündüzü 

derinlerde geçirir ve uskumru, sardalya, hamsi gibi balıklarla beslenmek üzere geceleri su 

yüzeyine çıkarlar. Dipte yaĢayan küçük dip balıkları, böcek ve kabuklularla beslenirler. 

Üremek için sonbahardan itibaren sahillere gelirler. 

 

2.12.3. Biyolojik Özellikleri 
 

Vücudu ince, uzun ve küçük sikloid pullarla örtülüdür. BaĢının uzunluğu 

yüksekliğinden fazladır. Alt çenesi üst çenesinden geridedir. Gözleri büyüktür. Alt çenede 

kısa bir bıyık bulunur. Yüzgeçlerinde dikenli ıĢınlar bulunmaz. Üç adet sırt yüzgeci ve iki 

adet anüs yüzgeci vardır. Karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinin biraz önündedir. Kuyruk 
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yüzgeci ya kesik ya da biraz oyukçadır. Karın kısmı parlak beyaz ve vücudunun diğer 

kısımları ise boz mavi ya da sarı gridir. 

 

Göğüs yüzgecinin kaidesi üzerinde siyah bir leke bulunur. Etçil balıklardır. Besinlerini 

hamsi, çaça gibi balıklar ile dipte yaĢayan küçük balıklar, karides, yengeç ve balık 

yumurtaları oluĢturur. Ege ve Batı Akdeniz’de yaygın olarak bulunurlar. 

 

Üremeleri: Yumurtlama periyodu Marmara Denizi'nde ocak haziran; Karadeniz'de 

kasım mayıs ayları arasındadır. Yumurtlama genellikle 30 m derinlikteki su tabakalarında 

olmaktadır. Yumurtalarının çapı 0,90-1,20 mm arasında olup pelajiktir. Planktonla beslenen 

larvalar sonbahar aylarında dibe doğru inmeye baĢlar ve dip hayatına uyum sağlar. 

Karadeniz'in doğu bölgesinin pelajik sahalarında temmuz ve ağustos aylarında 0-100 m 

derinliklerde yavrularına rastlanmaktadır. Eti lezzetli, beyaz ve yumuĢaktır. Avcılığında 

manyat, tarlakoz ve dip trolü ağları ile yemli olta takımları kullanılır. 

 

Resim 2.22: Mezgit 

Bakalyaro balıkları, mezgit balıklarının bulunduğu Adidae ailesinde yer alır. Ilık ve 

nispeten soğuk denizlerin dipleri kumlu ve taĢlı olan bölgelerinde yaĢar. Vücut uzun olup 

sikloid pullarla örtülüdür. Vücudunda üç sırt ve iki anüs yüzgeci vardır. Çeneleri aynı 

uzunluktadır. Alt çenesinde bir adet bıyık bulunur. Damak kemiklerinde diĢler bulunmaz. 

Anüs, birinci sırt yüzgecinin ortasının hizasında yer alır. Kuyruk yüzgeci kesik ya da hafifçe 

oyuktur. Karadeniz’de yaygın olup az miktarda Ege Denizin’de görülür. Akdeniz’de yoktur. 

Boyu genellikle 15-20 cm olup en fazla 60 cm’ye kadar ulaĢabilirler. 

 

Etçil balıklardır. Besinlerini sardalya, hamsi, çaça gibi küçük balıklar ile yengeç, 

karides gibi omurgasız hayvanlar teĢkil eder. Yumurta ve larvalan pelajiktir. Larvalar 

geliĢtikten sonra yavaĢ yavaĢ dip sulara iner ve orada yaĢar. 

 

Resim 2.23: Bakalyaro 
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2.13. Lüfer Balıkları 
 

2.13.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem  Animalia 

Alt âlem   Metazoa 

ġube    Vertebrata 

Alt Ģube    Pisces 

Sınıf   Osteichthyes 

Takım    Teleostei 

Aile    Pomatomidae 

Cins   Pomatomus 

Tür   Pomatomus saltator (Lüfer) 
 

2.13.2. Ekolojik Özellikleri 
 

Lüfer balıkları Pomatomidae ailesine ait değerli balıklardır. Ilık ve sıcak denizlerin 

derinliği 10-200 m kadar olan sahil bölgelerinde yaĢayan etçil balıklardır. Yırtıcı ve iĢtahlı 

bir balıktır. Diğer türdeki balıkları kütle hâlinde yok etmektedir. Besinlerini izmarit, istavrit, 

kolyoz, uskumru, hamsi gibi balıklar ile eklem bacaklı ve kurtlar gibi omurgasız hayvanlar 

oluĢturur. 

 

Bu balıklar Karadeniz'de sular soğumaya baĢlayınca güneye doğru yani Marmara ve 

Kuzey Ege’ye geçmekte ve kıĢı orada geçirmektedir. Yazı geçirmek üzere Marmara ve 

boğazlar yoluyla Karadeniz'e bir geri göç yapmaktadırlar. Bu göçler sırasında bol av 

vermektedir. Boyları genellikle 30-60 cm olur. Seyrek olarak kofanaların 60 cm’yi aĢtığı 

hatta 1 m’ye ulaĢtığı görülmüĢtür. Karadeniz ve Marmara’da yaygındır. Ege ve Akdeniz’de 

az görülür. 

 

Resim 2.24: Lüfer 

2.13.3. Biyolojik Özellikleri 
 

Vücudu iki yandan yassılaĢmıĢtır böylece kuvvetli ve seri yüzer. Yan çizgi hemen 

hemen düzdür ve basit pullarla örtülüdür. Dudakları kalın ve etlidir. Alt çenesi üst 
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çenesinden uzundur. Ağzı geniĢ, diĢleri kuvvetlidir. Damak diĢleri vardır. Sırt yüzgeçlerinin 

dikenli kısmı, bir oyuk içinde bulunur. 

 

Vücudun üst kısmı mavimtırak veya yeĢilimtırak, karın ise gümüĢidir. Göğüs 

yüzgeçlerinin kaidesinde siyahımtırak bir leke vardır. Göğüs yüzgeçleri ile solungaç kapağı 

hafif altın sarısı renktedir. Yüzgeçler genellikle renksizdir. Gezici balıklardan olan lüfer 

Karadeniz ile Ege Denizi arasında dolaĢır. Büyüme aĢamaları içinde değiĢik isimler alır. 

Buna göre; 

 

Boyları 10 cm’ye kadar olanlar defne yaprağı, 

15 - 18 cm’ye kadar olanlar çinekop, 

18 - 25 cm’ye kadar olanlar sarıkanat, 

28 - 35 cm’ye kadar olanlar lüfer, 

35 cm’den fazla olanlara kofana adı verilir.  

 

2.13.4. Üremeleri 
 

Üremeleri bahar aylarındadır. Nisanın ortasından haziranın sonuna kadar devam eder. 

Marmara’da kıĢı geçirirler. Karadeniz’e geçerken yumurtalarını bırakırlar. Yavrular 

sonbaharda 7-8 cm boya ulaĢır ve defne yaprağı olarak adlandırılırlar. Yumurtası pelajik ve 

küreseldir. Yumurtanın çapı Karadeniz'de 0.90-1.05 mm'dir. Kademeli olarak 60 – 80. 000 

yumurta verirler.  

 

2.14. Palamut 
 

2.14.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem   Animalia 

Alt âlem   Metazoa 

ġube   Vertebrata 

Alt Ģube    Pisces 

Sınıf   Osteichthyes 

Takım    Teleostei 

Aile    Scombridae 

Cins   Sarda 

Tür   Sarda sarda (Palamut) 
 

2.14.2. Ekolojik Özellikler 
 

Palamut balıkları Scombridae ailesindendir. Sıcak ve ılık denizlerin sahillerinden 

uzakta bazen sahillere yakın yerlerinde yaĢayan çok hızlı yüzen yüzeysel balıklardır. Bahar 

aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp sonbahardan itibaren kıĢlamak için Marmara’ya, 

Çanakkale’ye kadar iner. Sürü hâlindeki uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya gibi 

balıklara saldırarak yer. Etçil balıklardır. Besinlerini kendinden küçük olan sardalya, çaça, 
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hamsi, istavrit, gümüĢ, uskumru, kolyoz gibi pelajik balıklar oluĢturur. Genellikle günün 

erken ve akĢam saatlerinde beslenirler. 

 

Denizlerimizde Akdeniz Ege, Marmara ve Karadeniz’de yaygın olarak bulunurlar. 

Palamutlar temmuz sonu ile ağustos baĢında uskumru büyüklüğündedir; eylül ayının ikinci 

yarısında, torikler Karadeniz’den Boğaz’a iner. Boğaz’a gelen ilk sürüler Boğaz’da fazla 

eğlenmeyerek Marmara’ya ulaĢırlar. Bir kısmı Ege’ye geçer. Marmara ve Boğazlar’da 

kıĢlayanlar ile Ege’ye geçenlerin bir kısmı nisan sonlarından itibaren Karadeniz’e çıkarlar. 

Toriklerin Karadeniz’e geçiĢi ise haziran aylarında olur. Küçük balıklarla beslenirler.  

 

Resim 2.25: Palamut 

2.14.3. Biyolojik Özellikler  
 

Vücut oldukça uzun, yanlarından hafifçe yassılaĢmıĢ füze seklindedir. BaĢ büyük ve 

çıplaktır. Ağız büyüktür. Çeneler ve damak üzerindeki diĢler geliĢmiĢ ve saydamdır. Burun 

uzun ve sivridir. Gözler arasındaki alan geniĢtir. Gözlerin önünde iki çift (birincisi dar yarık 

Ģeklinde) burun deliği vardır. Birinci sırt yüzgeci bir çukur içinde bulunur. Göğüs ve karın 

yüzgeçleri kısadır. Kuyruk yüzgeci girintili ve incedir. 

 

Kuyruk yüzgecinin yanlarında ikiĢer küçük çıkıntı vardır. Solungaç kapağı (operkul) 

üzerinde sertleĢmiĢ olan zar hafifçe diĢlidir. Vücut çok küçük pullarla örtülüdür. Sırt ve 

analda yalancı yüzgeçler (pinnul) vardır. 

 

Sırt kısımları mavimtrak, siyaha yakın renkte, arkadan öne ve yukarıdan aĢağıya (vü-

cut eksenine dikey) doğru dar ve koyu renkli bantlar Ģeklinde çizgilidir. Karın bölgesi ise 

gümüĢidir.  
 

2.14.4. Üremeleri 
 

Cinsi olgunluğa ikinci yaĢlarından itibaren ulaĢır. Yumurtadan çıkan larvalar süratle 

büyür. Yumurtlama yerleri Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'dir. 

 

Yumurtlama periyodu ise mayıs-temmuz arasına rastlar. Yumurtalar pelajik, Ģeffaf ve 

küreseldir. Yumurta çapları 1,2-1,5 mm arasındadır. 

 

Genel olarak kıĢ mevsimini Marmara ve Ege'de, yaz mevsimini de Karadeniz'de 

geçirirler. Balığın bu göçüne sebep besin ve sıcaklık seviyesidir. Genellikle yüzey suyu 
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sıcaklığı 10°C üstüne çıkmadıkça göç baĢlamaz. Bu geçiĢler sırasında Marmara'da büyük 

çapta avcılığı yapılır. 18 - 20 derece sularda 400 000’den birkaç milyona kadar yumurta 

dökerek açık denizde ürerler. 

 

2.15. Ġstavrit 
 

2.15.1. Sistematikteki Yeri 
 

Âlem  Animalia 

Alt âlem  Metazoa 

ġube   Vertebrata 

Alt Ģube   Pisces 

Sınıf    Osteichthyes 

Takım    Teleostei 

Aile    Carangidae 

Cins    Trachurus 

Tür   Trachurus trachurus ( Karagöz Ġstavrit) 

Tür   Trachurus mediterraneus (Sarı kuyruk istavrit) 

 

2.15.2. Ekolojik özellikleri 
 

Ġstavritler carangidae ailesinin trachurus cinsine ait ve denizlerimizde çok yaygın 

olarak bulunan balıklardır. Sıcak ve ılık denizlerin, sahilden açık denizlere kadar olan 

bölgelerinde sürü oluĢturarak yaĢarlar. Yüzeye yakın olarak hareket eden göçmen balıklardır. 

 

Denizlerimizde sarıkuyruk istavrit ve karagöz istavrit olarak iki türü yaĢar. Boyları 

karagözde 15 – 25, en çok 30 cm, sarıkanatta ise 30 - 50 cm olur. Küçüklerine kıraça denir. 

Etçil balıklardır. Besinlerini hamsi, çaça, gümüĢ ve sardalya gibi balıkların yavruları ile 

krustaseler ve kurtlar gibi omurgasiz hayvanlar oluĢturur. 

 

Resim 2.26: Ġstavrit 
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2.15.3. Biyolojik Özellikleri 
 

Sarıkuyruk istavrit balıkları, sıcak ve ılık denizlerin sahillerinden açık denizlere kadar 

olan yerlerinde yüzey sularına yakın olarak (pelajik) yaĢarlar. 

 

Karadeniz ve Akdeniz’de yaygın olarak görülürler. Vücutları füze Ģeklinde olup ince 

pullarla örtülüdür. Ağız normal büyüklükte ve eğiktir. Burnu oldukça uzundur. 

Çenelerindeki diĢler küçüktür. 

 

Besinlerini hamsi, gümüĢ, çaça ve sardalya gibi balıkların yavruları ile krustaseler ve 

kurtlar gibi omurgasız hayvanlar teĢkil eder. Yavruları planktonla beslenir. Yazın sahillerde 

büyük sürüler oluĢtururlar, kıĢın ise derinliği 200 m olan sulara giderler. 

 

2.15.4. Üremeleri 
 

Sarıkuyruk istavrit nisan-ağustos ayları arasında ürer. Yumurta ve larvaları pelajiktir. 

Yumurtalarının çapı 0,71-0,89 mm karagöz istavritin üreme periyodu mart-temmuz ayları 

arasındadır. Yumurta ve larvaları pelajiktir. Yumurtalarının çapı 0,70-1,10 mm arasındadır. 

Yavrular planktonlarla beslenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
Balıkçılık laboratuvarına veya balık haline giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde 

öğrendiğiniz gibi deniz balıklarını ayırt ediniz. 

 

 

ĠĢlem Basamakları  Öneriler 

 Çipura balığının sistematiğini yaparak 

biyolojisini inceleyiniz. 

 Balıkçı gemisinde çalıĢıyorsanız 

güvenlik tedbirleri alınız. 

 Laboratuvarda çalıĢıyorsanız çalıĢma 

kurallarına uyunuz. 

 Deniz balıkları örnekleri temin ediniz. 

 Sistematik tayin anahtarları kullanınız. 

 Boy ölçümlerini biyometri tahtasında 

yapınız. 

 Anatomik incelemelerde anatomi küveti 

kullanınız. 

 Biyolojik yapıyı incelerken lup, 

mikroskop gibi laboratuvar araç, 

gereçlerinden faydalanınız. 

 Hijyenik Ģartlarda çalıĢınız. 

 Çipura balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız.  

 Levrek balığının sistematiğini yaparak 

biyolojisini inceleyiniz. 

 Levrek balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız.  

 Sinarit balığının sistematiğini yaparak 

biyolojisini inceleyiniz. 

 Sinarit türleri arasındaki farklılıkları tesbit 

ediniz. 

 Sinarit balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik 

özellikleri sıralayınız. 

 Mersin balığının sistematiğini yaparak 

biyolojisini inceleyiniz. 

 Mersin balığı türleri arasındaki 

farklılıkları tesbit ediniz. 

 Mersin balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik 

özellikleri sıralayınız. 

 Orkinos balıklarının sistematiğini yaparak 

biyolojisini inceleyiniz. 

 Orkinos türleri arasındaki farklılıkları 

tespit ediniz. 

 Orkinos balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik farklılıkları sıralayınız. 

 Kefal balığının sistematiğini yaparak 

biyolojik yapısını inceleyiniz. 

 Kefal balığı türleri arasındaki farklılıkları 

tesbit ediniz. 

 Kefal balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Kalkan balığının sistematiğini yaparak 

biyolojik yapısını inceleyiniz. 

 Kalkan balıklarındaki tür farklılıklarını 

tesbit ediniz. 

 Kalkan balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hamsi balığının sistematiğini yaparak 

biyolojik yapısını inceleyiniz. 

 Hamsi balıklarının ihtiyaç duydukları 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Uskumru ve kolyos balıklarının 

sistematiğini yaparak biyolojik yapılarını 

inceleyiniz. 

 Uskumru ve kolyosun ayırıcı 

karakterlerini tespit ediniz. 

 Uskumru ve kolyos balıklarının ihtiyaç 

duydukları ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Sardalya balığının sistematiğini yaparak 

biyolojik yapılarını inceleyiniz. 

 Sardalya balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Barbun ve tekir balıklarının sistematiğini 

yaparak biyolojik yapılarını inceleyiniz. 

 Barbun ve tekir balıklarının ayırıcı 

karakterlerini tespit ediniz. 

 Barbun ve tekir balıklarının ihtiyaç 

duydukları ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Mezgit balıklarının sistematiğini yaparak 

biyolojik yapılarını inceleyiniz 

 Mezgit balıklarının ayırıcı karakterlerini 

tespit ediniz. 

 Mezgit balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Lüfer balıklarının sistematiğini yaparak 

biyolojik özelliklerini inceleyiniz. 

 Lüfer balıklarının ihtiyaç duydukları 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Palamut balıklarının sistematiğini yaparak 

biyolojik özelliklerini inceleyiniz. 

 Palamut balıklarının ihtiyaç duydukları 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 

 Ġstavrit balığının sistematiğini yaparak 

biyolojik özelliklerini inceleyiniz. 

 Ġstavrit balıklarında tür farklılıklarını 

tespit ediniz. 

 Ġstavrit balıklarının ihtiyaç duyduğu 

ekolojik özellikleri sıralayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi sadece çipuralara ait bir özelliktir? 

A) Vücut yanlardan yassılaĢmıĢtır. 

B) Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır. 

C) Solungaç kapağının üzerinde kırmızı bir leke vardır. 

D) Ağız ve diĢler iyi geliĢmiĢtir. 

E) Gözler geliĢmiĢtir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi levrek balıklarına ait bir özellik değildir? 

A) Deri ctenoid pullarla kaplıdır. 

B) Solungaç kapağında gri siyah bir leke mevcuttur. 

C) Sırt kısmında renk koyu gri, karın kısmında beyazdır. 

D) Tuzluluk değiĢimlerine toleranslıdır. 

E) Sırt yüzgecinin 3, 4, 5. ıĢınları çok uzundur. 

 

3. Ġri göz sinarit diğer sinarit türlerinden hangi özelliğiyle ayrılır? 

A) Göz çapının göz çukuru önündeki mesafeden kısa oluĢu ile ayrılır. 

B) Göz çapının göz çukuru önündeki mesafeden uzun oluĢu ile ayrılır. 

C) Mercan balıkları ailesinden oluĢu ile ayrılır. 

D) BaĢının vücuduna oranla iri oluĢu ile ayrılır. 

E) Vücudun iri pullarla kaplı olmasıyla ayrılır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi mersin balıklarının bir özelliği değildir? 

A) Kuyruk yüzgeci eĢit dallanmıĢtır. 

B) Kıkırdaksı bir iskelet yapısına sahiptir. 

C) Tatlısularda üreyip denizlerde beslenen balıklardır. 

D) Vücudunu örten pullar plakoidtir. 

E) Vücutlarında 5 sıra kemiksi plak vardır. 

 

5. Yalancı yüzgeç (pinnul) aĢağıdaki balıklardan hangisinde bulunmaz? 

A) Ton balıkları 

B) Orkinos balıkları 

C) Uskumru balıkları 

D) Palamut 

E) Levrek  

 

6. Ton balığını, orkinos balığından ayıran özellik aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yalancı yüzgeci vardır. 

B) Sırt bölgesi koyu mavi, karın bölgesi beyazımsıdır. 

C) Göğüs ve kuyruk yüzgeçleri uzun ve kuyruk yüzgeci beyaz kenarlıdır. 

D) Füze Ģekillidir.  

E) Kalpleri iki gözlüdür. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Göz merceğinin büyük kısmı yağ kapağı ile kaplı olan kefal türü aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) AltınbaĢ kefal 

B) Has kefal 

C) Dudaklı kefal 

D) Mavraki kefal 

E) Ġnci kefal 

 

8. AĢağıdaki özelliklerden hangisi kalkan balıklarının bir özelliği değildir? 

A) Gözlerinin vücudunun sağ tarafında bulunması 

B) Derinin kemikli plaklarla kaplı olması 

C) Göğüs yüzgeçlerinin küçük olması 

D) Dip bölgelerde hayata uyum sağlaması 

E) Alt tarafının düz olması 

 

9. Çivisiz kalkan balığı kalkan balığından hangi özelliğiyle ayrılır? 

A) Kemiksi yumrularının bulunması 

B) Kemiksi yumrularının bulunmaması 

C) Vücudun yuvarlak olması 

D) Ağzın gözlerin ilerisine kadar uzanması 

E) Yanal çizginin vücudun her iki tarafında da olması 

 

10. AĢağıdaki özelliklerden hangisi hamsi balıklarına ait bir özellik değildir? 

A) Vücudunda büyük ve parlak pulların bulunması 

B) Üst çenesinin alt çenesine oranla büyük olması 

C) Ağızlarını açarak yüzmeleri 

D) Kısa ömürlü olmaları 

E) Alt çenesinin üst çenesine oranla daha büyük olması 

 

11. Uskumru balıklarını kolyoz balıklarından ayıran en önemli özellik aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) BaĢ üzerinden bakıldığında gözler arası Ģeffaf değildir. 

B) Gözler arası Ģeffaftır. 

C) Hava kesesi vardır. 

D) Vücut füze Ģeklindedir. 

E) Çenelerinde iyi geliĢmiĢ diĢleri vardır. 

 

12. Barbun balıklarını tekir balıklarından ayıran en önemli özellik hangisidir? 

A) BaĢın tekir balıklarına göre daha dik inmesi 

B) Yavruların planktonla beslenmesi 

C) BaĢın tekir balıklarına oranla oval olması 

D) Sırt bölgesinde sarı bantlar olması 

E) Yumurta ile üremeleri 
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13. AĢağıdakilerden hangisi sarıkuyruk istavrit balığının özelliği değildir? 

A) Yalancı yan çizgi kuyruk yüzgecine kadar devam eder. 

B) Yanal çizgide 79 adet pul bulunur. 

C) Yalancı yan çizgi kuyruk yüzgecine kadar devam etmez. 

D) Kuyruk yüzgeci koyu mavi veya gridir. 

E) Ağzı uç konumludur. 

 

14. Lüfergiller ailesinin 35 cm’den büyük olanlarına ne ad verilir? 

A) Lüfer 

B) Çinekop 

C) Kofana 

D) Defne yaprağı 

E) Sarıkanat 

 

15. Palamut balıklarının 55-60 cm olanlarına ne ad verilir? 

A) Torik 

B) Palamut 

C) Vanoz 

D) Peçuta 

E) Zindandelen 

 

16. AĢağıdakilerden hangisi mezgit balıklarının özelliklerinden değildir? 

A) Etçil balıklardır. 

B) Vücut küçük sikloid pullarla kaplıdır. 

C) Alt çeneleri üst çenelerinin gerisindedir. 

D) Karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinin önündedir. 

E) Mideleri geliĢmemiĢtir. 

 

 

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. 



 

61 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında akvaryum balıklarını tanıyacak, ayırıcı 

karakterleri yardımıyla tür tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Akvaryum balıkları üretimhanesine gidip akvaryum balıklarından örnekler toplayarak 

su ürünleri laboratuvarında bunların; 

 

 Morfolojik özelliklerini, 

 Biyolojik özelliklerini, 

 Anatomik yapılarını inceleyiniz. Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak 

öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

3. AKVARYUM BALIKLARI 

 

3.1. Canlı Doğuran Akvaryum Balığı ÇeĢitleri 
 

Belli baĢlı canlı doğuran akvaryum balığı çeĢitleri Ģunlardır: 

 

 Lepistes   

 Kılıçkuyruk  

 Plati 

 Moli  

 Velifera  

 

3.1.1. Lepistes  
 

Lepistes balıkları diĢli sazanlar ailesine dâhildir. Amerika Kıtası kökenlidir. Çok 

renkli balık türlerindendir. Bu renk zenginliğinden dolayı çok yaygın ve tutulan bir balıktır. 

Avrupa’ya akvaryum balığı olarak ilk kez 1908 yıllarında getirilmiĢtir.  

 

Erkekler çok güzel renklere ve gonopodium denilen üreme organına sahiptir. 

Döllenme diĢi balığın üreme açıklığındaki kesede gerçekleĢir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Lepistesler 

Birçok balık türüne kıyasla lepisteslerin cinsiyeti çok kolay ayırt edilebilir. En dikkat 

çekici özellik, erkek lepisteslerin diĢilere oranla ciddi Ģekilde küçük, dikkat çekici oranda 

renkli ve gösteriĢli olmasıdır.  

 

3.1.2. Moli 
 

Anavatanı Orta Amerika’daki az tuzlu ve tatlı sulardır. Akvaryumların üst, orta 

kesimlerini dolduran ve hareketli davranıĢ biçimleriyle dikkat çeken tropik balıklardır. Yem 

konusunda seçici olmamakla birlikte kayalardaki bitkilerden oluĢan yosunları da iĢtahla 

tüketir. 

 

Cinsiyet ayrımı, balıkların alt bölümlerinde bulunan anal yüzgeçleri sayesinde yapılır. 

Alt bölümlerinde ince uzun çıkıntıları (gonopodları) bulunan moli erkektir. DiĢilerin karın 

bölgesinde ise üçgen Ģeklinde alt yüzgeç bulunur.  

 

Moli grubu içinde pek çok ünlü balık vardır. Bunlardan siyah moli (black molly), ay 

kuyruk moli, molinezya vs. sayılabilir. 

 

Resim 3.2: Siyah moli (black molly) 
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Resim 3.3: Ay kuyruk moli  

 

Resim 3.4: Molinezya 

3.1.3. Kılıçkuyruk 
 

Kuyruğunun kılıç gibi uzaması nedeni ile bu ismi almıĢtır. Kılıçkuyruk, doğal yaĢam 

alanı akıntılı Orta Amerika nehirleri olan, yaklaĢık 10–12 cm boya eriĢebilen bir tatlı su 

balığı türüdür. 20–30 
o
C’deki sularda yaĢayabilir. 

 

Ġdeal sıcaklık, tüm canlı doğuran türlerinde olduğu gibi 26–28 derece aralığıdır. 

DiĢileri erkeklerinden daha iri olur. Erkek balığın kuyruğunda kılıcı andıran uzantının olması 

cinsiyet ayrımını kolaylaĢtırır. Bu balıklar 1909 yılında akvaryum balığı olarak ele alınmaya 

baĢlamıĢtır. Doğal ortamda 10-12 cm’ye kadar büyüyebilen bu balık akvaryum koĢullarında 

5-6 cm’ye kadar geliĢir. Birçok balığın birlikte tutulduğu akvaryumlarda uyumlu yaĢar.  

 

DiĢilerde kuyruk uzaması görülmez. Erkeklerde ise kuyrukları alt kısmından bir kılıç 

gibi hemen hemen balığın vücut uzunluğu kadar uzar. Erkeklerde çiftleĢme organı 

gonopodiumun varlığı nedeni ile diĢi, erkek ayrımı çok kolay yapılır. Yavrularını yiyen bir 

tür olduğundan üreme anında anne ve yavruların hemen birbirinden ayrılması lazımdır.  

 

Resim 3.5: DiĢi (solda) ve erkek (sağda) kılıçkuyruk balığı 
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3.1.4. Plati 
 

Akvaryum balıkları içerisinde en yaygın olan türlerden biridir. 22–25 derece 

arasındaki su sıcaklığından hoĢlanır. DiĢiler 7–8, erkekler 4–5 cm’ye kadar uzayabilir. 

Normal akvaryumlarda genellikle 4–5 cm boyunda olur. 2-3 cm boya ulaĢınca yavru 

vermeye baĢlayabilir. 

 

Plati balıkları, kılıçkuyruk türüne yakın olan bir türdür. Birbirleri ile çiftleĢtikleri 

zaman yavru alınabilir. Bu imkândan dolayı plati balıklarının birçok alttürünün meydana 

geliĢinde kılıçkuyruk balıklarının etkisi vardır.  

 

Resim 3.6: Plati 

3.1.5.Velifera  
 

Molinin çok yakın akrabası olan bu balık, aslında irice bir cins molidir. Bazı 

özellikleri ile molilerden ayrılır. 

 

Anavatanı Orta Amerika’nın tatlı ve yarı tuzlu suları olan velifera, ırmakların denize 

döküldüğü yerlerde yaĢadıkları için tuzlu suya da adapte olmuĢtur. Erkeklerinin yelken gibi 

son derece gösteriĢli sırt yüzgeçleri vardır. Bu sırt yüzgeçlerinin düzgün geliĢebilmesi için 

yüksek bir akvaryuma (en az 40 cm) ihtiyaç duyar, aksi hâlde sırt yüzgeçleri geliĢemez. 

 

Resim 3.7: Erkek velifera 
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3.2. Yumurta Döken Balık Türleri 
 

Üreme biçimlerine göre yumurta dökenler kategorisinde ele alınan bu balıklar 

aĢağıdaki cins veya ailelerden (familyalar) oluĢur. 

 

3.2.1. Carassius  
 

Japon balıkları genel adıyla bilinir. Bilimsel adı Carassius auratus’tur Sazangiller 

ailesinde çeĢitli çaprazlamalarla çok değiĢik vücut formu ve renkte bireyler elde edilmiĢtir. 

Çenelerinde diĢ bulunmaz. Çoğunlukla ilgi çekici renklere ve renk düzenine sahip, sırt 

yüzgeçleri tek bir parçadan oluĢan, yumurtalarını suya geliĢigüzel döken ve kendi 

yumurtalarını yemeyi seven balıklardır. “Cyprinidae”lerin bazı üyeleri, ağızlarının çevresinde 

bulunan ve duyarga görevi yapan bir veya iki çift bıyık taĢır. Önemli bazı Japon balığı 

(Carassius) çeĢitleri Ģunlardır. 

 

3.2.1.1. Koi 

 

Koiler havuz balıklarıdır. Sazan balıklarına çok benzerler. Tek farkları renkleridir. 

Koiler havuz balıkları olmasına karĢın geniĢ hacimli akvaryumlarda bakılabilirler. Japon 

balıklarına göre daha serin suları sever. 

 

Resim 3.8: Koi 

3.2.1.2 Shubunkin 

 

Shubunkinleri klasik Japonlardan ayıran en önemli özellik kuyruklarıdır. Kuyrukları 

tektir ve genelde uzundur. Shubunkinlerin dikkat çeken özelliklerinden biri de renkleridir. 

Renkleri canlı ve çeĢitlidir. Shubunkinler kendinden küçük Japon balıklarıyla bakılmamalıdır 

çünkü kendinden küçük balıkların kuyruklarını parçalayabilirler. Aynı Ģey koiler için de 

geçerlidir. 
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Resim 3.9: Shubunkin 

3.2.1.3. Klasik Japon 

 

Klasik Japonlar diğer Japonlara göre daha dayanıklıdır. Kuyrukları çifttir. Koi ve 

shubunkinlere göre daha sıcak suları sever. 

 

Resim 3.10: Klasik Japon 

3.2.1.4. Teleskop Japon 

 

Teleskop Japonların en önemli özellikleri gözleridir. Gözleri dıĢa doğru çıkıktır ve 

teleskoba benzemektedir. Narin, özel bakım isteyen bu balıklar, akıntıyı sevmezler. 
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Resim 3.11:Teleskop Japon 

3.2.1.5. Oranda 

 

Orandaların en önemli özellikleri baĢlarının ĢiĢik olmasıdır. Bu ĢiĢik köpük 

Ģeklindedir. Narin olan bu balıklar, küçük akvaryumlarda kolay hastalanıp ölürler.  

 

Resim 3.12: Oranda 

3.2.1.6 . Ranchu 

 

Ranchuların en önemli özellikleri üst yüzgecinin olmamasıdır. Orandalar gibi 

kafalarında köpük vardır. Narindir, yüzme yetenekleri çok iyi değildir, bu yüzden akıntılı 

akvaryumlarda bakılmamalıdırlar. 
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Resim 3.13 : Ranchu 

3.2.1.7. Ryukin 

 

Ryukinlerin en belirgin özellikleri sırtlarının kambur gibi olmasıdır. Ryukinlerin 

uyumsuz bir yapısı vardır. Diğer Japon balıklarıyla anlaĢamayabilirler. 

 

Resim 3.14: Ryukin 

3.2.1.8. Torba Göz Japon 

 

Torba göz Japonların en belirgin özellikleri gözerinin altındaki torbalardır. Ranchu 

gibi bu balıklarında üst yüzgeç yoktur. Yüzme yetenekleri çok iyi değildir. Torba göz 
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Japonların bulunduğu akvaryumlar sade olmalıdır. Çünkü dekorlar balığın göz torbalarını 

patlatabilir. 

 

Resim 3.15: Torba Göz Japon 

3.2.1.9. Tül Kuyruk Japon 

 

Tül kuyruk Japonların klasik Japonlardan farkı kuyruk ve diğer yüzgeçleri çok 

uzundur. Narindirler, kuyruklarına dikkat edilmelidir; bu yüzden sade bir akvaryum tercih 

edilmelidir. 

 

Resim 3.16: Tül kuyruk Japon 
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3.2.2. Barbus Ailesi 
 

Bu aile içinde çok sayıda balık yer alır ancak bu balıklar birbirlerine son derece 

benzemekle birlikte ağızlarının çevresinde bıyık bulundurup bulundurmamalarıyla ve sahip 

oldukları bıyık sayısıyla birbirlerinden ayrılır. Bu ayrım Ģöyle yapılır; 

 

 Hiç bıyık taĢımayanlar:   Puntius 

 Bir çift bıyığı olanlar:   Capoeta 

 Ġki çift bıyığı olanlar:   Barbodes  

 

Bu balıklar halk arasında yaygın olarak Barbus adıyla anılıp tanınmaktadır. Önemli 

bazı Barbus türleri Ģunlardır. 

 

 

3.2.2.1. Barbus arulius 

 
Doğal yaĢama alanı Güneydoğu Hindistan’dır. Gövdesini kaplayan geniĢ pullar ve bir 

çift bıyığı ile bilimsel olarak “Capoeta”lar arasında yer alır. Gövdesine kahverengi 

egemendir. Bu gövdenin yanlarında yaygın ve dağınık koyu lekeler vardır. Bu türün 

erkeğini, sırt yüzgecinde taĢıdığı uzunlamasına siyah çizgilerle diĢisinden kolayca ayırmak 

mümkündür.  

 

Resim 3.17: Barbus arulius 

3.2.2.2. Barbus conchonius 

 

“Gül renkli barbus”, “yakut renkli barbus” adlarıyla da tanınır. Bunun nedeni, kırmızı 

rengidir.  Doğal yasama alanları; Hindistan, Bengal ve Assam’dır. Boyu doğada 12–15 cm 

bulur. Akvaryumlarda ise çoğunlukla 8 –10 cm kadar olur. DeğiĢken renk özelliğine sahiptir. 

Pembe renklidir. Kuyruk yüzgeci kökünde koyu renkte benekleri bulunur. Üreme devresi 

içinde balığın rengi parlak kırmızı bir görünüme kavuĢur. Yakut balığı adını bu nedenle 

almıĢtır. DiĢi erkeğe göre biraz soluk renklidir. 22-26 
o
C arasında rahatlıkla yaĢar.  
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Resim 3.18: Barbus conchonius (erkek balıküstte, diĢi balık altta) 

3.2.2.3. Barbus everetti 

 

“Soytarı barbus” adıyla anılır. Singapur ve Bornea kökenlidir. 14 cm ulaĢan 

büyüklüğüyle iri yapılı barbuslar arasında yer alır. Gövdesi donuk sarı pembe, göğüs yöresi 

krem rengidir. Gövdeyi koyu renkte fakat fazla belirgin olmayan dört dikey çizgi süsler. 

DiĢiler erkeklere oranla daha büyük ve açık renkli olur.  

 

Resim 3.18: Barbus everetti 

3.2.2.4. Barbus filamentosus 

 

Güneybatı Hindistan, Burma ve Seylan doğada yaĢadığı yörelerdir. Büyüklüğü 14 – 

15 cm’dir. Genç balıklar, çok çekici yeĢil altın rengindedir. Gövdelerine vuran ıĢık, pullar 

üzerinde parıltılı yansımalar yaratır. Bu nedenle kendilerine, ıĢıldayan, yani “Filamentosus” 

adı verilmiĢtir. En iyi geliĢtikleri sıcaklık 23 - 24 
o
C’dir. pH'ı ise 7 derece yani asit alkali 

yönünden nötr olmalıdır.  

 

Resim 3.19: Barbus filamentosus 
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3.2.2.5. Barbus lateristriga 

 

Akvaryumlarda görülen en iri Barbuslardan biridir. Doğada yaĢayan yaban türlerinin 

boyu 20 cm, akvaryumda üretilenlerin boyu ise ortalama 14 cm’dir. Nadiren 16 cm’ye eriĢir. 

Doğal ortamda yayıldıkları alanlar: Java, Borneo, Sumatra, Malaya ve Tayland’dır.  

 

Birkaç değiĢik rengi görülür. Daha çok gümüĢi renkte veya soluk sarıdır. Nadiren sarı 

turuncu renklileri görülür. Balığın gövdesini adeta ortadan ikiye bölen koyu siyah renkte 

dikey çizgiyi, kuyruk kökünden gelen bir siyah yatay çizgi bulunur. Bu özelliği onu çekici 

kılar. Balık yaĢlandıkça gövdeyi süsleyen koyu renkli çizgiler griye dönüĢür.  

 

Resim 3.20: Barbus lateristriga 

3.2.2.6. Barbus oligolepis  

 

Sumatra kökenlidir ancak 5 cm’ye ulaĢabilen boyuyla “Cüce Barbuslar” arasında yer 

alır. Çok göz alıcı, hareketli ve oyuncu bir türdür. Erkeğin gövdesinin üstü, ıĢıltılı yeĢil-

mavi, göğüs ve karnı ise portakal rengidir. Özellikle üreme devresinde, bu portakal rengin 

yüzgeçlerde de belirgin olduğu görülür. Gövdeyi, siyah renkte küçük ve düzensiz çizgiler 

süsler. Bu çizgiler balığın görünümünü daha da ilginç kılar. DiĢiye egemen olan renk ise gri-

yeĢildir. Yüzgeçler erkeğinin aksine renksizdir.  

 

Resim 3.21: Barbus oligolepis 
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3.2.2.7. Barbus schuberti 

 

Büyüklüğü ortalama 6 cm’dir. Balığın tüm gövdesine egemen olan pembe turuncu 

renk yer yer açılıp koyulaĢır. Üreme döneminde daha canlı ve parlaktır. Balığın karın ve 

göğsü açık eflatun renktedir. Kuyruk kökünde irice siyah bir beneği ve tüm gövdeye yayılan 

küçük siyah noktaları vardır.  

 

Bu balıklar ailenin pek çok üyesi gibi asit-alkali yönünden nötr sulardan hoĢlanır. 

Akvaryum sularının kireçsiz olmasına özen gösterilmelidir. 24 
o
C en iyi uyum gösterdikleri 

sıcaklıktır.  

 

Resim 3.21: Barbus schuberti 
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3.2.2.8. Barbus titteya 
 

Seylan adasının tatlı sularından akvaryumlara girmiĢtir. Akvaryum balıklarında pek az 

görülen değiĢik renk tonları nedeniyle “kiraz barbus” adıyla anılır. Kiraz rengini anımsatan 

sarı pembe bir renk tüm gövdeye hâkimdir. Nadiren kırmızı renklileri görülür. Bu kiraz 

renkli gövdeyi, ağızdan baĢlayan, göz üzerinden geçerek kuyruk köküne devam eden, iniĢli 

çıkıĢlı uçlarıyla grafiği anımsatan titrek bir çizgi süsler. 

 

Resim 3.22: Barbus titteya 

3.2.2.9. Barbus tetrazona 

 

Doğal yaĢama alanı Sumatra ve Borneo olan bu balık, akvaryum severler arasında çok 

beğenilen ve yaygın olarak yetiĢtirilen bir türdür.  

 

Bu balık, renk ve büyüklük açısından bazı çeĢitlilik gösterir. Ġri türlerin boyu 7,5 - 8 

cm’dir fakat çoğu 5 cm boyundadır. Gövdeye egemen olan temel renk, çoğunlukla açık sarı- 

pembedir. Canlı turuncu renkte ve parlak kırmızı yüzgeçli olanlar da vardır. Bazı türlerde ise 

gövdeyi kaplayan pulların saydam olması nedeniyle balık, iç organları görülebilen 

saydamlıktadır.  

 

Bütün bu çeĢitlenmelerin tümünde, dört geniĢ ve koyu siyah çizgi gövdeyi dikey 

doğrultuda geçerek süsler. Bu çizgilerden birincisi göz üzerinde, ikinci ve üçüncüsü sırt 

yüzgecinin hemen baĢlangıcında ve sonunda, dördüncüsü ise kuyruk kökünde bulunur. Sırt 

yüzgeçlerinin gövdeye yakın olan büyük bir bölümü de siyah renktedir. Diğer yüzgeçler ve 

sırt yüzgecinin kenarı bazı türlerde çok canlı kırmızı, bazılarında açık pembe, bazılarında ise 

renksizdir. Tetrazonlar, 23–25
 o

C arasındaki sıcaklıkta, bekletilmiĢ kireçsiz nötr sular ve 

canlı yemlerden hoĢlanır.  
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Resim 3.23: Barbus tetrazona 

3.3.2.10. Barbus pentazona 

 

Kısaca “Pentazon” adıyla tanınır. “Tetrazon”a her bakımdan çok benzer ve ondan 

yalnızca gövdesini süsleyen dikey bant sayısının dört yerine beĢ oluĢuyla ayrılır. Gövdeyi 

süsleyen koyu renkli dikey bantların Tetrazona oranla daha ince oluĢu da hemen göze batan 

özelliklerinden biridir. Barbus pentazona, güney Çin ve Malaysiya kökenlidir. Tetrazon ile 

akrabalıkları vardır.  

 

Resim 3.24: Barbus pentazona 

3.2.2.11. Barbus nigrofasciatus 

 

Tanındığı diğer adı “Kara Yakut” tur. Anavatanı Seylan olan bu balık, ailesinin en 

güzel üyelerinden biridir. 5–6 cm uzunluğundadır. GeniĢ yapılı olan gövdesini, Tetrazonda 

olduğunca dört dikey bant süsler acak bu renk özelliği değiĢkendir. Üreme devresi içinde bu 

bantlar kaybolur. Balığın rengi büyük bir bölümüyle koyu kırmızıya dönüĢür. BaĢ, göğüs ve 
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karın bölgesi üzerinde altın parıltısıyla ıĢıldayan benekleri bulunan bu kırmızı alan, sırt 

kuyruk ve yüzgeçleri kaplayan siyah kısım, yarattığı zıtlıkla daha da çekicidir.  

 

Resim 3.25: Barbus nigrofasciatus 

3.2.2.12. Barbus gelius 

 

Altın Barbus adıyla tanınır. Ana yurdu, Orissa, Bengal ve Assam gibi uzak doğu 

ülkeleridir. Boyları, ortalama 3 cm kadardır. Doğada bile 5 cm den büyüklerine rastlanmaz. 

Bıyıkları yoktur. Gövdelerine egemen olan altın sarısı renkleri nedeniyle Altın Barbus adıyla 

tanınır. Gövdenin yanlarında düzensiz siyah benekler görülür.  

 

Resim 3.26: Barbus gelius 
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3.2.3. Danio Aileleri 
 

Bu balıklar, Hindistan'ın tropik yörelerinde, Burma, Malaya Yarımadası’nda ve 

Sumatra'da yayılım gösterir. Irmaklarda, irili ufaklı göllerde, pirinç ekim alanlarında 

yaĢarlar. Çoğunlukla bir ya da iki çift bıyığa sahiptir. 

 

3.2.3.1.Brachydaniolar 

 

Daha çok Hindistan ve Malaya çevrelerinde yaĢar. Son derece barıĢçıl ve uysaldır. 

Diğer balıklarla uyumla yaĢar. Hareketlidir. Akvaryumun bir ucundan diğerine çevik 

hareketlerle gider gelir. Bitkilere dokunmaz. Kuru ve canlı yemleri severek yer. Verimli bir 

çiftleĢme için suyun nötr ve 25- 27
 o

C sıcaklıkta olması gerekir. Bu ailenin akvaryumlarda 

görülebilen tanınmıĢ üyeleri Ģunlardır: 

 

 Brachidanio albolineatus 

 

Doğal yaĢama alanları, Güneydoğu Hindistan, Burma ve Malaya'dır. Karma 

akvaryumlar için elveriĢli, boyu 5 cm ulaĢan küçük ve sevimli bir balıktır. Gövdenin 

yanlarını tam ortadan bölen, yatay doğrultuda portakal rengi bir çizgi ona ayrı bir çekicilik 

kazandırır. Daha çok “inci danio” adıyla tanınır. Balığın temel rengi, genel olarak yeĢille 

canlı mavi karıĢımıdır. En iyi geliĢtikleri sıcaklık 23 - 28 
o
C’dir. Üretim sıcaklığı olarak 28 

o
C tavsiye edilir. 

 

Resim 3.27: Brachidanio albolineatus  

 Brachydanio frankei 

 

1963 yılında Hindistan’da bulunmuĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Sahip olduğu renk düzeni ve 

deseni nedeniyle daha çok “leopar danio” veya “leopar balığı” adlarıyla tanınır. Gövdenin 

temel rengi kirli sarıdır. Bunun üzerinde ona leopar deseni özelliğini kazandıran lacivert 

siyah benekleri vardır. Büyüklükleri 5 -7,5 cm arasında değiĢir.  
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Resim 3.28: Brachidanio frankei 

 Brachydanio nigrofasciatus 

 

Doğal yaĢama alanı Burma olan bu güzel balığın büyüklüğü en fazla 5 cm’ye ulaĢır. 

Ailenin diğer üyeleri gibi barıĢçıl ve hareketlidir. Gövdenin temel rengi tatlı bir 

kahverengidir. Bu temel renk üzerinde gövdeyi baĢtan kuyruğa geçen parlak mavi iki çizgi 

görülür. Çizginin altında sarı renk egemendir. Burada yer alan koyu renk benekler balığa 

“benekli danio” adını kazandırmıĢtır. Bu görünüm ve özellikleriyle balık, Zebra balığı ile 

Leopar balığının melezi izlenimini verir.  

 

Resim 3.29.  Brachidanio nigrofasciatus  

 Brachydanio rerio 

 

Hindistan orjinli bir balıktır. Doğal yaĢama alanları Bengal dolaylarıdır. Temel rengi 

sarı ve gümüĢi olmak üzere iki türü ayırt edilir. Bu temel renkler üzerinde bulunan ve baĢtan 

kuyruk sonuna değin uzanan lacivert yeĢil metalik ıĢıltılı çizgiler ona çok çekici bir görünüĢ 

kazandırır. Bu renk düzeni nedeniyle bilimsel adından çok, “zebra balığı” olarak anılır. 
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Resim 3.30: Brachydanio rerio 

3.2.3.2. Daniolar  

 

“Bracyhdanio”lara çok benzer. Onlardan daha iri ve biraz daha geniĢ gövdeleri ve enli 

sırt yüzgeçleriyle ayırdedilir. Aile üyeleri içinde yer alan Danio malabaricus ve Danio 

regina”nın büyüklüğü 12, Danio devario’nun 10 cm’dir. Akvaryumlarda onlara “Brachy-

danio”lar kadar sık rastlanmaz. Danio malabaricus en yaygın olanıdır. Danio’lar, yaĢama, 

beslenme ve üreme özellikleriyle de Bracyhdanio’lardan ayrılmaz. 

 

 Danio devario 

 

Anayurdu, Kuzeybatı Hindistan sularıdır. Özellikle Bengal dolaylarında yaygındır. 

Uzunluğu 10 cm bulan geniĢ gövdesiyle çevik ve hızlı yüzer. Gövdelerine egemen olan 

temel renk, parlak gümüĢi mavidir. Bu parlaklığın gövdenin altına doğru canlılığını yitirip 

solduğu görülür. Gövdeyi dikine kesen parıltılı birkaç ince sarı çizgi, balığa renk zenginliği 

kazandırır. 

En iyi geliĢtikleri ortam, kireç bulundurmayan nötr ve 24-27 
o
C sıcaklıktaki 

sulardır.  

 

Resim 3.31:  Danio devario  
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 Danio malabaricus 

 

Doğal yaĢama alanları, Malabar ve Seylan’ın tatlı sularıdır. Malabar kökenli oluĢu 

nedeniyle “malabarikus” yani Malabarlı adıyla anılır. Bir diğer adı da “dev zebradır”. 

Doğada boyu genellikle 12, bazen 14 cm’ye ulaĢanları da görülür. Bununla birlikte 

akvaryumlarda nadiren 10 cm’yi aĢar. Dev zebra’nın sırtı gri yeĢil renkte ve metalik 

ıĢıltılıdır. Mavi bantlar arasında sarı renkte dört çizgi vardır.  

 

Resim 3.32:  Danio malabaricus  

3.2.4.Labeo Ailesi 
 

Labeo ailesi içinde yer alan balıklar, Afrika ve Güneydoğu Asya kökenlidir. Bu aile 

üyeleri arasında, Tayland kökenli Labeo bicolor, Labeo erythrurus, Labeo frenatus, Nil 

kökenli Laboe farskali, Kongo kökenli Labeo wecksi’dir. Bunlar arasında akvaryumlarda sık 

rastlanan ve sevilerek yetiĢtirilenler ise Tayland kökenli ilk üç Labeo’dur.  

 

Bu balıkların ağız yapıları diğer balıklara göre geliĢmemiĢtir. Oldukça dar ve 

küçüktür. Buna karĢın dudaklar aĢırı geliĢmeye uğrayarak fazlasıyla güçlenmiĢ ve bir hortum 

gibi emici güce sahip olmuĢtur. Balık, bu güçlü dudakların iç kısımlarında sahip olduğu 

pütürler sayesinde ırmak yatağındaki, kayalar ve bitkiler üzerindeki yosunları kolaylıkla 

koparıp yer. ĠĢte bu özelliği nedeniyle “ot çöpçüsü” olarak adlandırılır. 

 

Genel olarak loĢ ve iyi bitkilendirilmiĢ akvaryumlardan hoĢlanır. Diğer balıklara ve 

bitkilere hiç zarar vermez. Karma akvaryumlar için idealdir. Temel besinlerini, sudaki 

mikroorganizmalar, kayalar üzerindeki algler ve küçük canlı yemler oluĢturur. Kuru yemden 

hoĢlanmaz, Tubifex gibi ince canlı yemleri çok sever. Beslenmelerinde ince kıyılmıĢ kıvırcık 

salata ve ıspanaktan da yararlanılır. Yosun tutmuĢ kayalar, algle kaplanmıĢ akvaryumun arka 

camları onlar için zengin birer besin kaynağıdır. 

 

Labeo ailesi içinde yer alan balıklar 24 – 27 
o
C sıcaklıkta sağlıkla yaĢar. Bu balıkların 

renk özelliklerini tam olarak gösterebilmeleri ve sağlıkla yaĢamaları, bulundukları akvaryum 
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suyunun niteliğiyle büyük ölçüde iliĢkilidir. Sularının asit-alkali oranı: pH 7 ve sertliği DH 

6-10 arasında olmalıdır. 

 

Resim 3.33: Labeo bicolor 

 

Resim 3.34: Labeo erythrurus 
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3.2.5. Rasbora Ailesi 
 

Bu balıklar doğada çok geniĢ bir alana yayılmıĢlardır. Doğu Afrika’dan Güneydoğu 

Asya’ya ve Çin’e, Doğu Hindistan’dan Filipinler de bu ailenin üyelerini görmek 

mümkündür. Akvaryumlarda yaygın olarak yetiĢtirilen türlerin çoğu Malaya yarımadası 

kökenlidir. Bunlar, dere, ırmak, göl ve göletlerde kalabalık kümeler hâlinde yaĢar. 

 

Rasboralar, genellikle dayanıklı ve akvaryum, ortamına kolay uyum gösteren 

balıklardır. Genel olarak yumuĢak ve hafif asitli sulardan hoĢlanır. Her türlü yemle 

beslenebilir. Renklerinin parlaklık ve canlılığını yitirmemesi, sağlıklarının bozulmaması ve 

döl verimlerinin, düĢmemesi isteniyorsa haftada bir iki kez canlı yem verilmelidir. 

Yaygın olarak bilinen Rasbora türleri Ģunlardır; Rasbora heteramorpha, Rasbora 

borapatensis, Rasbora caudimaculata, Rasbora elegans, Rasbora kalochroma, Rasbora 

maculata, Rasbora meimkeni, Rasbora pauciperforata,  

 

 

Resim 3.35:  Rasbora heteramorpha 

 

Resim 3.36: Rasbora borapatensis 
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Resim 3.37:  Rasbora caudimaculata  

 

Resim 3.38: Rasbora elegans 

 

Resim 3.39: Rasbora kalochroma 
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Resim 3.40: Rasbora maculata 

 

Resim 3.41: Rasbora meiımkeni 

 

Resim 3.42: Rasbora pauciperforata 

 

Resim 3.43: Rasbora somphongsi 
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3.3. Köpük Yuva Yapan Akvaryum Balığı ÇeĢitleri 
 
Köpük yuva yapan akvaryum balıklarının bütün türleri altı grupta toplanır: 

 

 Betta ailesi üyeleri 

 Macropodus ailesi üyeleri 

 Trichogaster ailesi üyeleri 

 Colisa ailesi üyeleri 

 Ctenops ailesi üyeleri 

 Ctenopomo ailesi üyeleri 

 

3.3.1. Betta Ailesi 
 

Betta ailesi üyelerinin tümü yirmi beĢ kadardır. Bunlardan yalnız altı tanesi 

akvaryumlarımıza girmiĢtir. Bütün bu türler Doğu Hindistan, Malaysiya, Endonezya ve 

Güney Çin kökenlidir. 

 

 Betta splendens 

 

Doğal yayılma alanları Doğu Hindistan'dan Malaysiya'ya değin uzanan yöreler, 

Siyam, Malezya ve KoĢenĢin'dir. Yaban türü, kırmızımtırak kahverengi olup bunun üzerinde 

çok sayıda metalik parıltılı, mavi yeĢil renkte noktalar yer alır.  

 

Bettalar 21 ilâ 32 
o
C’ye uyum gösterebilir ancak en iyi yaĢadıkları ve geliĢtikleri 

sıcaklık 24-26 
o
C arasıdır. Sertliği DH 8-10 olan ve asit-alkali oranı pH 7 derece yani nötr 

dolaylarındaki sulardan hoĢlanır.  

 

Resim 3.44: Betta splendens 
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 Betta fasciata 

 

Yaygın olarak yaĢadıkları yöreler daha çok Sumatra’nın akarsu göl ve 

bataklıklarıdır. Çoğunlukla koyu maviden koyu yeĢile değiĢen renklerde görülür. Nadir 

olarak da kırmızı renklileri bulunur. Gövdesinin her iki yanını belli belirsiz çapraz çizgiler 

süsler.  

 

Resim 3.45: Betta fasciata 

 Betta breoeri 

 

Java ve Sumatra kökenlidir. Boyları 7,5 santime değin uzar. Kahverengiden bakla 

rengine, sarımtırak esmer renkten açık sarıya kadar çeĢitli renk özellikleri gösteren 

bedenlerini, düzensiz çizgiler süsler. 

 

Resim 3.46: Betta breoeri 

 Betta pictum  

 

Betta türlerinin en küçükleri arasında yer alır. Boyu yalnızca 5cm kadardır. 

Singapur, Sumatra ve Java kökenli olup değiĢken bir renk özelliği gösterir. Açık kirli sarıdan 

koyu kahverengiye değin değiĢebilen renk çeĢitlenmesine sahiptir. Bazen kızıl kahverengi 

görünüm kazandıkları da olur. Gövdelerinin yanlarında ve birbirlerine paralel üç yatay 

çizgiyle bezenmiĢlerdir. 
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Resim 3.47: Betta pictum 

 Betta pugnax  

 

Anayurdu Penang olarak bilinir. Gri mavi ve kırmızımtırak kahverengi renklerde 

görünür. Gövdeyi kuyruk yüzgecine değin uzanan birkaç yatay çizgi süsler. Boyları 8 - 9 

santim dolaylarındadır. Türlerinin genel yaĢama özelliklerine ve niteliklerine sahip olmakla 

birlikte, yumurtalarını ağızlarında kuluçkaya yatırarak yavrularını korur. Erkekleri 

birbirlerine karĢı saldırgan ve acımasız, diĢileriyse uysal ve barıĢçıldır. Üremelerinde 

birbirlerini eĢ tutmuĢ çiftlerin kullanılması hâlinde olumlu sonuç almak olasıdır. 

 

Resim 3.48: Betta pugnax 

 Betta taeniata 

 

Yukarıda adı geçen diğer üç betta ile birlikte yumurtalarını ağızlarında kuluçkaya 

yatıranlar arasında yer alır. Borneo ve Sumatra'nın tatlı sularında yaygın olarak görülen bir 

türdür. Sarımsı kahverengi, kahverengi ve bazen de kum rengi olarak görülür. Siyah bir bant, 

ağız kenarından baĢlayıp göz üstünden geçerek kuyruk köküne değin uzanır. Ġkinci bir çizgi 

ise solungaç kapağı üstünden birinciye paralel biçimde kuyruk yüzgecine değin gider. Betta 

türünün iri balıkları arasında yer alır. Uzunlukları 10 santimi bulur. 
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Resim 3.49: Betta taeniata 

3.3.2. Macropodus Ailesi (Cennet Balığı)   

 
Macropodus ailesi içinde yer alan balıklar genel olarak “cennet balığı” adıyla tanınır. 

Bu ad, özellikle Macrbpodus opercuiarise olağanüstü renk düzeni ve biçimsel güzelliğiyle 

cennete özgü bir varlık izlenimi uyandırdığı için yakıĢtırılmıĢtır.  

 

Doğal yayılma alanları kuzeyde Kore’den baslar, bütün Çin’de ve Batı Hindistan’da 

görülür. YaĢadıkları sular, ırmakların denize açılırken oluĢturdukları delta kolları ve gelgit 

olayının güçlü etkisinin duyulduğu sulardır.  

 

Macropoduslar, akvaryumlarda 4-5 üyesiyle temsil edilirler. Bütün macropoduslar 

köpük yuva yapanların gösterdikleri bütün özelliklere uyar. Çok hareketli, çevik, kavgacı ve 

dayanıklıdır. Büyüklükleri en iri türünde dahi 8 santimi aĢmaz. 15 ila 30 
o
C arasında değiĢen 

çok geniĢ bir sıcaklık kuĢağında yaĢamlarını sürdürebilirler ancak en iyi geliĢtikleri sıcaklık 

21 ila 24 
o
C aralığıdır.  

Yaygın olarak akvaryumculukta bilinen Macropodus Ailesi üyeleri Ģunlardır; 

Macropodus cupanus, Macropodus opercularıs, Macropodus opercularis concolor (Kara 

Cennet Balığı), Macropodus chinensis (Yuvarlak Kuyruklu Cennet Balığı) 

 

Resim 3.50: Macropodus opercularıs 
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Resim 3.51: Macropodus opercularis concolor   

 

Resim 3.52: Macropodus chinensis 

 

Resim 3.53: Macropodus cupanus 
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3.3.3. Trichogaster Ailesi  
 

Trichogaster ailesi içindeki bu balıklar genel olarak Kuzey Hindistan, Bengal, Assam, 

Burma dolaylarından, Tayland, Malezya ve çevrelerine değin yayılım gösterir.  

 

Trichogasterler, ilk bakıĢta Colisa ailesi üyelerine büyük bir benzerlik gösterir. Ancak 

onlardan anal yüzgeçlerinin daha geliĢmiĢ, geniĢ ve gösteriĢli oluĢlarıyla ayrılır. Her iki türde 

de karın yüzgeçleri birer anten gibi uzayarak aĢırı bir geliĢmeye uğramıĢtır. Bu yüzgeçler 

balıklara, çevrelerindeki varlıkları ve yiyecekleri haber veren birer duyu organı görevi 

yaparak yardımcı olur.  

 

Trichogasterler, Betta ve Macropoduslara oranla çok daha uysal ve barıĢçıldırlar. Bu 

nedenle karma akvaryumlarda barındırılabilir. 

 

Erkekleri diĢilerinden, daha iri, daha geliĢmiĢ, renklerinin daha gösteriĢli oluĢlarıyla 

kolayca ayırt edilebilir. Erkeğin sırt yüzgeci sivrilerek, diĢininki yuvarlak biçimle sonlanır. 

 

 Trichogaster leeri (Ġnci Gromi veya Mozaik Gromi) 

 

Trichogaster ailesi içinde en tanınan ve ilgi çeken üyelerden biridir. “Ġnci gromi” veya 

“mozaik gromi” adıyla anılır. Tüm gövdelerinin küçük ve inci gibi parıltılı pullarla kaplı 

olması nedeniyle kendilerine yakıĢtırılan bu iki adı gerçekten hak etmiĢlerdir. Son derece 

gösteriĢli, renkli ve güzel balıklardır. Temel renkleri olan menekĢe rengi üzerinde, beyaz inci 

izlenimi bırakan yüzlerce parıltılı beneğe sahiptir. Bu benekler gövdede olduğu gibi 

yüzgeçlerde de yaygındır. Göğüsleri ve karınları normal zamanlarda lekesiz krem 

beyazlığındadır. Bu beyaz bölgeler üreme zamanlarında diĢilerde pembeleĢir, erkeklerde ise 

parlak kırmızı bir görünüm kazanır. Bundan baĢka, karın yüzgeçlerinin ön kısmında ve sırt 

yüzgeçlerinin bir bölümünde de kırmızı ve menekĢe renklerinin yayıldığını izlemek 

mümkündür. Bedenlerinin her iki yanında ve tam ortasında, gövdeyi baĢtanbaĢa geçip 

kuyruğa değin uzanan inçe, kesik kesik ve koyu siyah renkte zikzaklı bir çizgi yer alır.  

 

Büyüklükleri en fazla 11 santimi bulur. Erkeği diĢisine oranla daha iri, daha geniĢ ve 

daha canlı renktedir. 

 

Doğal yaĢama alanlarının, Malaya Yarımadası, Tayland, Sumatra, Borneo gibi sıcak 

yöreler olması dolayısıyla yüksek sıcaklığı sever, 23 ila 32 
o
C sıcaklıkta rahatlıkla 

yaĢayabilmelerine rağmen en iyi geliĢtikleri ve sevdikleri sıcaklık 27-28 
o
C’dir. Sakin 

yaradılıĢlı barıĢçıl balıklardır. Karma akvaryumlarda diğer balıkları rahatsız etmelerinden 

korkulmaksızın rahatlıkla yetiĢtirilebilir.  
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Resim 3.54: Trichogaster leeri 

 Trichogaster tricopterus (Üç Benekli Gromi) 

 

Gövdelerini süsleyen benekler nedeniyle üç benekli gromi adıyla da anılır. Aslında 

biri kuyruk baĢlangıcında, diğeri karnının üzerinde olmak üzere iki tane beneğe sahiptir 

ancak aynı yatay çizgi üzerinde sıralanan ve bir üçüncü benek gibi algılanan koyu renk 

gözleri nedeniyle bu adı kazanmıĢtır. Bedenlerinin temel rengi parıltılı gümüĢi mavi veya 

gümüĢi açık zeytin yeĢili olabilmektedir. Bu temel renk, balığın bedeni üzerinde yer yer 

açılıp koyulaĢarak ona göz okĢayıcı dalgalı bir görünüm kazandırır. 

 

Resim 3.55: Trichogaster tricopterus 

Üç benekli gromilerin doğal yaĢanma alanları Bengal, Burma, Tayland, Malezya ve 

Endonezya'dır. Yüksek ısıdaki sulardan hoĢlanır. Onlar için elveriĢli sıcaklık kuĢağı 25-32 
o
C 

arasıdır. En iyi geliĢtikleri sıcaklık ise 28-30 
o
C’dir.  

 

 Trichogaster trichopterus sumatranus (Mavi Gromi) 

 

Mavi gromi adıyla da anılır. Bilimsel adından anlaĢıldığı üzere doğal yaĢama alanları 

Sumatra ve çevresi, Singapur ve Malezya’dır. 

 

Temel rengi mavi olmakla birlikte bedendeki yerine göre bazı ton farkları gösterir. 

ġöyle ki sırtta gri mavi, yanlarda açık mavi, balığın kanında ve göğsünde gümüĢi renktedir. 

Çok zarif ve göz okĢayıcıdır. Büyüklüğü en fazla 12 santimi bulur. Sakin yapıda olması 

nedeniyle karma akvaryumlarda beslenebilir. Yüksek sıcaklıktan hoĢlanır. Canlı yemi sever.  
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 Trichogaster microlepis (Ay Gromi) 

 

Ay gromi olarak da adlandırılır. Temel rengi düz, ipeğimsi görünümde gümüĢi 

mavidir. Balığın pulları son derece küçüktür. Genç balıklarda, uzunlamasına diziler hâlinde 

küçük koyu benekler görülür. Balık büyüdükçe bu benekler fark edilmez olur. Boyları 

yetiĢkinlerinde 13-14 santime eriĢir. YaĢama, beslenme ve üreme özellikleriyle türlerine 

uyum gösterir. 

 

Resim 3.56: Trichogaster microlepis 

 Sphaerichthys osphronemoides (Çikolata Gromi) 

 

Çikolata gromi adıyla bilinir, Güney Malezya ve Sumatra kökenlidir. Özellikle canlı 

yemle beslenmelidir. Diğer yemlere pek yemek istemez. 26 - 28 
o
C’de iyi geliĢir. Boyları en 

fazla 7,5 santime eriĢir. Erkeğin sırt yüzgeci, diĢiye oranla daha sivri uçludur. DiĢinin 

gövdesi ise biraz daha geniĢ olur. Bazı farklılıklar göstermekle birlikte balığın temel rengi 

koyu kestanedir. Çikolata gromi adıyla anılmasının nedeni budur. Yanlarda ise gümüĢi 

renkte dört veya beĢ dikey bant bulunur.  

 

Resim 3.57: Sphaerichthys osphronemoides 
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3.3.4. Colisa Ailesi 
 

Bu ailenin yayılma alanları Kuzey Hindistan, Assom, Burma, Singapur ve Borneo’dur. 

Akvaryumlarda dört ayrı tür ile temsil edilir. Trichogaster ailesine benzerlikleri pek fazladır. 

 

Colisaların tüm üyeleri karma akvaryumlar için elveriĢli, uysal ve barıĢçıldır. Hatta 

onlara biraz çekingen ve ürkektir de diyebiliriz. BaĢka balıklarca rahatsız edilirlerse gizlenir 

ve pek sık ortaya çıkmaz. Hemen hemen tüm köpük yuva yapanlarda olduğu gibi iyi 

bitkilendirilmiĢ akvaryumlardan hoĢlanır. Ergin balıklar için yüksek sıcaklık, filtre ve hava-

landırma gibi zorunluluklar yoksa da genç balıklar nispeten yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. 

Yavrulara temiz, duru bir akvaryum suyu, iyi bir havalandırma sağlamak gerekir. Akvaryum 

yüzeyindeki havanın da elveriĢli sıcaklıkta olması ihmal edilmemelidir. 

 

Colisalar her türlü yemle beslenebilir. Kuru, taze, canlı yemlerle dengeli biçimde 

beslenmeleri sağlıklı geliĢmelerini sağlar.  

 

 Colisa lalia (Cüce Gromi) 

 

Colisa türlerinin en küçüğü olması dolayısıyla Cüce gromi adıyla anılır. Boyları en 

fazla 5 santime eriĢebilir. Özelikle erkeği güzeldir. Balığın temel rengi parlak kırmızı 

turuncu olup gövdesinin yanlarını madeni ıĢıltılı, parlak mavi bantlar süsler. Gövdeyi çapraz 

olarak kesen bu enli çizgiler kesintili ve titrek bir görünüme sahiptir. Sırt, kuyruk ve anal 

yüzgeçleri turuncu ve mavi beneklidir. 

 

Resim 3.58: Colisa lalia 

 Colisa chuna (Bal Gromi) 

 

Halk arasında yaygın olarak bal gromi adıyla anılır. Boyları hemen hemen cüce 

gromiler kadardır ve onlardan sonra Colisa ailesinin en küçüğüdür. En fazla 5,5 santime 

kadar büyüyebilir. Kuzey Hindistan ve Assam yörelerinde, Ganj, Brahmaputra, Hooghly 

ırmaklarında yaygındır. ÇeĢitli renk özelliği taĢıyan türleri bilinmektedir. 



 

94 

 

Bal gromiler, yaĢama, beslenme ve üreme özellikleriyle cüce gromiye büyük bir 

benzerlik gösterir. Bu nedenle üretimlerinde tür özelliklerini gösterir. 

 

Resim 3.59: Colisa chuna 

 Colisa labiosa  (Kalın Dudaklı Gromi) 

 

Daha çok kalın dudaklı gromi adıyla tanınır. Anavatanı Burma’nın bataklık, akarsu ve 

gölleridir. Erkeğinin uzunluğu 8 santimi bulur. DiĢi ise erkeğe oranla biraz daha küçük 

yapılıdır. Balığın sırtı kirli kahverengidir. Gövdesinin yanları, kirli pembe fon üzerine 

turuncu renkte dikey bantlara sahiptir. Bedenin her iki yanını, nazar boncuğu görünüm ve 

renkteki parlak mavi altıĢar benek süsler. Colisa labiosanın sırt yüzgeci eflatundur. Bu 

eflatun yüzgeç, turuncu renkte tırtıklı bir kenarla çevrilidir. Anal yüzgeç ise karna yakın 

yörelerde turuncu lekeli pembe, ortada parlak mavi renktedir. En son renk kuĢağını ise tırtıklı 

bir kenarla biten parlak sarı renk oluĢturur. Dudaklar karakteristik biçimde esmer renktedir. 

DiĢisi, renk açısından da erkeğine oranla daha gösteriĢsizdir. 

 

Resim 3.60: Colisa labiosa 
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 Colisa fasciata (Büyülü Gromi veya Cizgili Gromi)  

 

Büyülü gromi veya çizgili gromi adlarıyla anılır. Kahverengi turuncu renkteki 

gövdesini, gri mavi çizgiler çaprazlamasına süsler. Bu desen, balığın baĢından kuyruğunun 

bitimine kadar sürer. Sırt yüzgeci, gri mavi renktedir ve özellikle erkekte sivrilerek son bulur 

ve kırmızı renkte lekeler taĢır. Karın yüzgeçleri, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi ipliğimsi 

iki duyarga hâlinde ve turuncu renktedir. Karın yüzgeci ise testere ağzı gibi tırtıklı ve parlak 

kırmızı kenarla sonlanan lacivert renktedir. Solungaç kapağı üzerinde de metal parıltılı yeĢil 

mavi iri bir benek vardır. 

 

Colisa fasciata’nın büyüklüğü 12 santime eriĢir ki bu özelliğiyle Colisa ailesinin en iri 

balığı olma niteliğini eline geçirir.  

 

Doğal yayılma alanları, Hindistan ve Burma’nın çamurlu ve bulanık sularıdır. Bu 

balığın akvaryum sıcaklığı 24 ila 28 
o
C arasında olmalıdır. Üretim için ısının 28 

0
C’den aĢağı 

olmaması gerekliliktir. YetiĢkin balıklar 15 
o
C gibi düĢük bir sıcaklığa dahi uyum 

gösterebilir ancak genç balıklardan bu direnç beklenmemelidir. Onlar düĢük sıcaklığa 

dayanamaz ve hastalanarak ölür. 

 

3.3.5. Ctenops veya Trichopsis Ailesi   
 

Bu aile içinde yer alan balıklar halk tarafından genel olarak konuĢan gromiler olarak 

adlandırılır. Özellikle üreme zamanlarında, rahatlıkla duyulabilecek bir tonda kurbağa sesine 

benzer bazı sesler çıkarmaları onlara bu adı kazandırmıĢtır. 

 

KonuĢan gromiler, doğal yaĢama alanları açısından Tayland, Güney Vietnam, 

Malezya ve Endonezya'ya kadar dağılım gösterir. Genel görünümleriyle Betta ailesine çok 

benzer.  

 

Onlardan farklı yönlerini ise Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 Bettalara oranla çok daha sakin, uyumlu ve barıĢçıldır. Karma akvaryumlara 

konulabilir. 

 

 Bettaların sırt yüzgeçlerinde hiç kılçık bulunmaz veya tek bir kılçık bulunurken 

bunların sırt yüzgeçlerinde 2 ila 6 arasında değiĢen kılçık vardır. 

 

 Yine bettaların anal yüzgeçlerindeki kılçık sayısı 1 ila 4 arasında değiĢirken 

bunlarda 4 ila 8 tane arasında değiĢir. 

 

KonuĢon gromilerin tüm üyeleri köpük yuva yapıcıdır ve labirentli balıkların genel 

üreme özelliklerine sahiptir. En iyi geliĢtikleri sıcaklık 27 - 30 
o
C’dir. Bu sıcaklık aralığı 

üremeleri için de elveriĢlidir. Bu aile akvaryumlarda 4 üye ile temsil edilir; 



 

96 

 

 Ctenops pumilus 

 

Küçük ve uysal bir balıktır. Uzunluğu en fazla 4 santime eriĢebilir. Son derece 

barıĢçıldır. Karma akvaryumlar için idealdir ancak kendilerini rahatsız edecek balık da 

bulunmamalıdır. Tayland, Cambodia, Malezya’nın yaygın türüdür. Temel rengi zeytin 

yeĢilidir ve bu renk, ba1ığın sırtında koyulaĢır, yanlarında ise açılır. Balığın yan taraflarında 

düzenli sıralar hâlinde küçük lacivert benekler bulunur. TaĢıdıkları bu renk özellikleriyle 

mavi gromiye benzer. 

 

Resim 3.61: Ctenops pumilus 

 Ctenops nobilis 

 

Hindistan kökenlidirler. Bengal'in güney doğusuna ve Assam'a kadar yayılmıĢtır. 

Temel renkleri kahverengi olup baĢlarından kuyruk yüzgeçlerine kadar uzanan beyaz 

bantlara sahiptir. En fazla 10 santim uzunluğa eriĢir. BarıĢçıl ve uysal balıklardır. Karma 

yemle beslenir.  

 

Resim 3.62: Ctenops pumilus 
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 Ctenops vittatus  

 

Tayland, Malezya ve Vietnam’da görülür. Büyüklükleri 4 santimi bulur. Temel 

renkleri sarı kahverengi ile kızıl kahverengi arasında değiĢebilir. Göğüs bölgesi sarımtırak 

veya krem rengidir. Balığın her iki yanı ise üç yatay ve koyu renk çizgi ile bezenmiĢtir. 

Yüzgeçlerin tümünde hâkim renk sarı kahverengidir. YaĢama, üreme özellikleri açısından 

aile özelliklerine uyum gösterir. 

 

 Ctenops schalleri 

 

Tayland kökenlidir. Temel rengi kızıl kahverengidir. Balığın yanlarında, ağzından 

kuyruk köküne kadar uzanan 3 yatay çizgi bulunur. Büyüklüğü 6,5 cm’ye ulaĢır. BarıĢçıl bir 

balıktır. Köpük yuva yaparak ürer. Her türlü yemle beslenebilir ancak besin listelerinden 

canlı yem eksik edilmemelidir. 

 

3.4. Yavrularını Büyüten Balık Aileleri 
 

DiĢi ve erkekler arasında belirgin bir cinsel ayrım iĢareti yoktur. Hatta bazı türlerde 

cinsiyet ayrımı zor yapılabilmektedir. Bu güçlük küçük yaĢlarda daha fazladır. Bununla 

birlikte erkeklerinin yaĢları ilerledikçe gövdelerini süsleyen iĢaretlerin, çizgi ve beneklerin 

daha belirginleĢtiği; sırt yüzgeçlerinin daha sivri biçimli sonlandığı, diĢiye oranla daha iri ve 

geniĢ oldukları görülür. 

 

Yavrularını büyüten ve yaygın olarak üretimi yapılan akvaryum balığı aileleri 

(familya) aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

3.4.1. Melek Balığı (Skalarya) 
 

Güney Amerika kökenlidir. Amazon ırmağı ve kollarında geniĢ koloniler hâlinde 

yaĢayan Pterophyllum cinsinin bir üyesidir. Bu ailenin doğada Pterephyllum altum, 

Pterephyllum eimeki ve Pterephyllum scalara gibi türleri vardır. 

 

Tüm Avrupa’da olduğu gibi yurdumuzda da yaygın olan tür, Pterophyllum eimeki 

türüdür. Bu balık 30 cm’lik benzerlerinden yarı yarıya daha küçüktür. En olgun çağında 

boyu ancak 15 cm’ye ulaĢır. Gözlerini çevreleyen mercan kırmızısı halka onu daha da çekici 

kılar. 

 

Skalaryalar, tropikal balık olmalarına karĢın, 22 ve 24 
o
C arasındaki sıcaklıklarda 

rahatlıkla yaĢar. Üreme, yavruların büyüme ve geliĢme dönemlerinde akvaryumda yüksek ısı 

sağlanmalıdır. Sıcaklık, 27 ila 32 
o
C arasında sabit tutulmalıdır. Yüksek sıcaklık yavruların 

ve genç balıkların sağlığını, geliĢmelerini olumlu yönde etkiler.  
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Genel olarak melek balığı çeĢitleri Ģunlardır: 

 Normal/düz yüzgeçli melek balığı: Kuyruk ve kanatlar kısadır. Balığın Ģekli 

yuvarlağa yakındır. Diğer türlere göre hareket kabiliyetleri daha fazladır. Erkek 

ve diĢi ayrımı normal yüzgeçli balıklarda daha belirgindir. 

 

Resim 3.63: Normal/düz yüzgeç 

 Yüksek kanatlı melek balığı: Balığın sırt ve karın yüzgeçleri uzundur. Tül 

kuyruktan daha dengeli bir vücut yapısına sahiptir. Yüzgeçler, akıntısı fazla 

olmayan ortamlarda kendini gösterir. 

 

Resim 3.64: Yüksek kanat melek balığı 

 Tül kuyruklu melek balığı: Son derece uzun, nerdeyse yerlere değecek 

izlemini veren kuyruklara sahiptir. Kuyruk ağırlığından ötürü balık, sürekli baĢı 

yukarıda kalacak Ģekilde yüzmek zorundadır. YaĢı ilerledikçe iyice uzayan 

kuyruklar balığın hareket kabiliyetini de kısıtlar. Bu türler aynı zamanda yüksek 

kanatlıdır. 

 

Resim 3.65: Tül kuyruk melek balığı 
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 Silver melek balığı: Melek balıklarının doğadaki görünümleri olan bu türde 

gövdenin üst kısımları mat, karın kısımları parlak gridir ve gövdenin üzerinde 

burundan kuyruğa kadar 3 adet gövdenin dikine koyu çizgileri vardır. Gözler 5. 

aydan sonra kırmızı renk alır. 

 

Resim 3.66: Silver melek balığı 

 

 Zebra melek balığı: Dikine çizgi sayısı 3’ten fazladır. Bazı çizgileri kesik 

kesik hatta bazı bölümleri puanlı olabilir. Bu tür, diğerlerine göre genellikle 

daha yavaĢ büyür. 

 

Resim 3.67: Zebra melek balığı 
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 Hayalet melek balığı: Koyu gri gövdenin üzerinde, daha açık renk alanlar 

bulunur. Genellikle bu açık renk, balığın kafa bölgesi civarındadır. 

 

Resim 3.68: Hayalet melek balığı 

 Gold melek balığı: Melek balıklarının çekinik özellik gösteren bu çeĢidinde 

gövde mat sarı renklidir. Bazı gold türleri koiler gibi tam beyaz gövde rengine 

sahiptir. Kafa bölgesi ise daha koyu sarı olmaktadır. 

 

Resim 3.69: Gold melek balığı 
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 Mermer melek balığı: Balık siyah beyazdır. Kafaları 4. aydan sonra 

turunculaĢır. YaĢ ilerledikçe bu turunculuk daha da belirginleĢir. Siyah ve beyaz 

arasında belirli bir oran yoktur, siyah daha belirgindir ancak genel olarak bu iki 

renk birbirinden net olarak ayrılır.  

 

Resim 3.70: Mermer melek balığı 

 Koi melek balığı: Gold ve mermerin aksine ilk aydan itibaren kafalarında 

turuncu renklere sahiptir. Gövdelerindeki beyaz renk lekesiz ve net bir tondadır, 

gold gibi mat sarı bir gövde rengine sahip değildir. Yer yer gövdelerinde 

siyahlıklar bulunur ancak bu da mermer desendekiler gibi balığın önemli bir 

bölümünü kaplamaz.  

 

Resim 3.71: Koi melek balığı 

 Siyah melek balığı: Tamamen siyah ve siyaha çok yakın koyu gri renklidir. 

 

Resim 3.72: Siyah melek balığı 
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 Albino melek balığı: Pigmentasyon genetik nedenlerle oluĢmamıĢtır 

Bu nedenle balık beyaz Ģeffaftır. 

 

Resim 3.72: Albino melek balığı 

 Ġnci gövde melek balığı: Gövde jelatin görünümlü parlak pullarla kaplıdır. 

Daha koyu ve siyah lekeler, çizgiler de bulunabilir. Bu türler de çoğunlukla 

kırmızı gözlü olur. Ġnci gövde, melek çeĢitleri arasında en dikkat çekici türlerin 

baĢında gelmektedir. 

 

Resim 3.73: Ġnci gövde melek balığı 

3.4.2 Disk Balığı (Symphysodon discus) 
 

Türe adını veren orijinal disk balığı, Rio Negro Nehri ve kollarında yaĢar. Az 

rastlanan bir türdür. Doğada boyu 20 cm’ye ulaĢır.  

 

Gövde biçimi, genel görünüm, fiziki özellikler ve üreme biçimi açısından Skalarya ile 

büyük benzerlik gösteren bir Cichlidae üyesidir. Brezilya kökenli olup özellikle Amazon 

Havzası ırmaklarında yaygındır. Bu ailenin, doğada renk farklılıkları gösteren değiĢik birkaç 

türü bulunur. 
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Disk balığı, gövdeyi yukarıdan aĢağıya kesen dikey bantları, kırmızı ve mavi 

renkleriyle yarattığı göz alıcı kontrastlarla olağanüstü güzeldir.  

 

 Kahverengi disk balığı (Symphysodon aequifasciata axelrodi): Kahverengi 

disk balığı küçük bir türdür. Boyları ortalama 12-15 cm kadardır. 10 cm’yi pek 

geçmez. Yuvarlak biçimde yassı gövdelidir, altın sarısı rengindedir. Ġlki 

gözlerinin üzerinden, sonuncusu kuyruk yüzgeci kökünden geçmek üzere 9 tane 

koyu renkte dikey bant bu gövdeyi süsler. Balığın dörtte üçlük bir bölümünü 

yüzgeçler çevreler. Bu yüzgeçler üzerinde görülen parlak mavi lekeler, yüzgeç 

kenarlarını süsleyen sarı fon üstündeki mercan kırmızısı kenarla birlikte tam bir 

renk cümbüĢü yaratır. 

 

Resim 3.74: Kahverengi disk balığı 

 YeĢil disk balığı (Symphysodon aequifasciata aequifasciata): Anal düz 

yüzgeci yeĢil mavi renktir, üzerinde kırmızı ve ufak noktalar bulunmaktadır. 

DeğiĢken ana renk yeĢil kahverengiden yeĢil maviye veya yeĢil maviden yeĢil 

turkuaza gider. 

 

Resim 3.75: YeĢil disk balığı 
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 Mavi disk balığı (Symphysodon aequifasciata haraldi): Ana renk mavi 

kahverengiden mavi turkuaza gider. 

 

Resim 3.76: Mavi disk balığı 

 Disk balığı (Symphysodon discus): Birinci, beĢinci ve dokuzuncu dikey vücut 

barları daha fazla koyu renktedir. Vücut formasyonu ahenk içindedir, ana renk 

kahverengi yeĢilden kahverengi maviye çalar. DeğiĢken uzunlamasına çizgiler 

gri maviden turkuaza gider. 

 

3.4.3. Aequidens Cinsi 
 

Aequidens ailesi üyeleri Güney Amerika kökenlidir. Aequidens cinsi akvaryumlarda 

belli baĢlı 6 üyesiyle temsil edilir. 

 

 Aequidens curviceps: Doğadaki boyu 8 cm kadardır. Özellikle üreme 

zamanlarında karma akvaryumlarda bulundurulduklarında diğer balıklar için 

tehlikeli olurlar. Canlı yemi severler. Hafif asitli yumuĢak sulardan hoĢlanırlar. 

En iyi geliĢtikleri ısı 26-28 
o
C’dir.  

 

Resim 3.77: Aequidens curviceps 
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 Aequidens itayi: Boyu, doğada 14 cm’yi bulursa da akvaryumlarda bu 

büyüklüğe eriĢtiği görülmemiĢtir. Aequidens itayi, yaĢama ve üreme özellikleri 

açısından Aequidens curvicepsten bir farklılık göstermez. Bu balıklar yılda 

birkaç kez döl verir ve her defasında 400’den fazla yumurta bırakırlar.  

 

Resim 3.78: Aequidens itayi 

 Aequidens latisfrons: Doğada boyları 20 cm’ye eriĢse de akvaryumlarda 15 

cm’den büyükleri pek görülmez. Bedenlerine egemen olan renk, gri yeĢildir. 

GeniĢ gövdelerini, yukarıdan aĢağıya parlak ve koyu lacivert renkte düzensiz 

çizgiler süsler. Kuyruk yüzgeci ve sırt yüzgecinin kenarları Ģarap kırmızısı olup 

yüzgeçler portakal rengi üzerine mavi beneklidir. Cinsiyetleri, üreme devresi 

dıĢında zor ayırt edilir. Erkeklerinin en önemli özelliği, renklerinin diĢilere 

oranla biraz daha parlak olması ve yüzgeçlerinin daha ince bir uçla 

sonlanmasıdır.  

 

Resim 3.79: Aequidens latisfrons  

 Aequidens tetramerus: Doğada boyları 25 cm’ye ulaĢsa da akvaryumlarda 20 

cm’den fazla büyüdükleri pek görülmez, renkleri de bazı farklılıklara sahiptir. 

Genel renkleri gri yeĢildir, bu renk gövdede yer yer açılıp koyulaĢır. Göğüs 
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yöresi ise pembedir. Gövdeyi baĢtanbaĢa koyu bir çizgi geçer. Gövdenin 

ortalarında ve kuyruk yüzgecinin kökünde birer siyah benek vardır.  

 

Resim 3.80: Aequidens tetramerus 

 Aequidens portalegrensis: Balığın temel rengi gri yeĢildir. Bu renk yüzgeçlerde 

açılarak sarıya dönüĢür. Gözler kırmızı kenarlıdır. Gözden baĢlayan siyah bir 

yatay çizgi kuyruğa doğru açılarak devam eder. Kuyruk kökünde de siyah bir 

beneğe sahiptir. Ġri bir balıktır. Doğada boyu 25 cm’ye ulaĢır ancak 

akvaryumlarda çoğunlukla 20 cm’den fazla büyüyemez.  

 

Resim 3.81: Aequidens portalegrensis 

 

 Aequidens maroni: Üreme etkinliği içindeyken saldırganlaĢır ve diğer balıklar 

için tehlikeli olurlar. Boyları yaklaĢık 10 cm kadardır. Gövdelerinin temel rengi, 

krem ile bej arasında değiĢir, gözlerinin üzerinden yukarıdan aĢağıya doğru 

koyu bir renk bandı geçer. Yine sırtında koyu renkte irice bir beneği ve gövdeyi 
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yanlamasına kat eden belli belirsiz çizgisi bulunur. Erkeği diĢisinden daha sivri 

biçimli sırt yüzgeci ile ayırmak mümkündür. 

 

Resim 3.82: Aequidens maroni 

3.4.4. Apistogramma Cinsi 
 

Apistogramma üyeleri Güney Amerika kökenlidir. Bunlar, boyları 5 ile 8 cm arasında 

olan küçük balıklardır. Bu nedenle Cüce cichlidaeler adıyla anılırlar. Akvaryumlarda 

yalnızca bir iki türü ile temsil edilirler. Boylarının küçük olması küçük akvaryumlarda 

yaĢayabilmelerini sağlar. Hafifçe asitli ve yumuĢak suda daha sağlıklı yaĢarlar. 26-28 
0
C 

sıcaklıkta iyi geliĢirler. Canlı yemden hoĢlanırlar. 

 

Apistogrammaların akvaryumlarda sıklıkla görülen üyeleri Ģunlardır:  

 

 Apistogramma agassizi: Temel rengi gri yeĢildir. Sırtı koyu mor renkte ise de 

kuyruğa doğru giderek açılır. Koyu renkte zikzaklı bir çizgi tüm gövdeyi baĢtan 

kuyruğa kadar kat eder. Erkekler diĢilere göre daha büyük olur. Yüzgeçleri daha 

uzun, renkleri daha parlaktır. Canlı yemlere düĢkündür.  

 

Resim 3.82: Apistogramma agassizi 



 

108 

 

 Apistogramma ortmanni: Büyükleri doğada en çok 7 cm’ye ulaĢır. 

Akvaryumlarda biraz daha küçük olur. Temel rengi gri yeĢildir, sırtı menekĢe 

rengine çalar. Solungaçlar üzerinden geçen koyu renkte dikey bir bandı vardır. 

Ayrıca tüm gövdesini, gözden kuyruk köküne kadar kat eden bir çizgi süsler.  

 

Resim 3.83: Apistogramma ortmanni 

 Apistogramma ramirezi: Büyüklüğü 5 cm kadardır. Çok renklidir ve ıĢığa göre 

değiĢen yanardönerli renk özelliği taĢır. Gövdesine egemen olan temel renk, 

portakal rengi ile parlak erguvan arasında değiĢir. Tüm gövde ve yüzgeçlerde, 

yatay doğrultuda ve düzenli sıralar hâlinde görülen metalik ıĢıltılı açık mavi 

renkte benekler bulunur. Bu balıklar bitkilere zarar vermez. Ġyi bitkilendirilmiĢ 

akvaryumlardan hoĢlanır. 

 

Resim 3.84: Apistogramma ramirezi  

 Astronotus ocellatus: Sağlam ve güçlü yapısı, çarpıcı renk düzeni ve değiĢken 

renk özelliği ile geniĢ ilgi gören balıklardır. Doğada boyları 35 cm’ye eriĢebilir. 

Akvaryumlarda ise boyları çoğunlukla 20 cm civarında sınırlı kalır. Astronotus 

ocellatus’un ilgi çekici özelliklerinden biri, yaĢtan yaĢa değiĢim gösteren 

renkleridir. Balığın gövdesine, özellikle gençken siyaha dönük çok koyu 

kahverengi egemendir. Bu temel renk üzerinde balık henüz üç haftalıkken tüm 

gövdeye yayılan gümüĢi lekeler görülür. Daha sonra bu gümüĢi lekeler altın 

sarısı renge ve daha sonra da parlak ve koyu bir turuncuya dönüĢür ancak ileri 
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yaĢlarda bu çekici renk özelliğini giderek yitirir. Bu balığın rengi gri 

kahverengiye dönüĢür.  

 

Resim 3.85: Astronotus ocellatus 

3.4.5. Cichlasoma Cinsi 
 

Cichlasoma, cichlidae içinde yer alan doğal yaĢama alanı geniĢ bir cinstir. 

Büyüdükleri 30 cm’ye ulaĢan iri balıklardır. Gövdeleri geniĢ ve güçlü, baĢları iri, çeneleri 

kuvvetlidir. Genel görünüm olarak Aequidens cinsine çok benzerler. Onlardan ancak 

baĢlarının daha iri olması, ağızlarının büyüklüğü ve anal yüzgeçlerindeki ıĢın sayısının 4 ile 

12 arasında olmasıyla ayrılırlar. Aequidenslerde bu sayı yalnızca 3’tür. 

 

Bu geniĢ ailenin bilinen üyeleri Ģunlardır: 

 

 Cichlasoma biocellatum: Bakla rengine yakın açık kahverenginden koyu yeĢile, 

mavi yeĢilden siyaha yakın bir renge dönüĢür. Balığın gövdesi, yanlarda 6 veya 

daha fazla sayıda koyu renkte dikey bantlarla süslüdür. Biri gövdenin ortasında, 

diğeri kuyruk kökünde olmak üzere iki tane beneği vardır. Kalın alt dudağı 

mavi renktedir ve solungaç kapakları üzerinde parlak mavi beneklere sahiptir. 

Gövdesini kaplayan tüm pulların ortasında yeĢil renkte birer benek ıĢıltıyla 

parıldar. Sırt yüzgecinin üstü, kırmızı kenarla son bulur. Boyu, doğada 20 

cm’ye ulaĢmakta ise de akvaryumlarda 16 cm’yi geçmez. Canlı yemlere son 

derece düĢkündür. Kuru yemlerle sürekli beslenme sağlıklarını bozar, bu 

nedenle beslenmelerinde su piresi, su kurtları ve sinek larvaları gibi canlı 

yemlere mutlaka yer verilmelidir. Yüksek sıcaklığı sever. En iyi geliĢtikleri 

sıcaklık 28 
o
C’dir.  
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Resim 3.86: Cichlasoma biocellatum  

 Cichlasoma festivum: Ağızdan baĢlayıp yatay doğrultuyla belli bir açı yaparak 

yukarı doğru yönelen siyah ve düzensiz bant sırt yüzgecinde de devam eder. Sırt 

yüzgeci çok iyi geliĢmiĢ olup sivri bir biçimde son bulur. Anal yüzgeç, 

skalaryada olduğu gibi aĢırı bir geliĢme ile uzamıĢ ve bir duyarga hâlini 

almıĢtır. Doğada boyu 15 cm’ye eriĢir.  

 

Resim 3.87:  Cichlasoma festivum 

 Cichlasoma meeki: Ortalama büyüklüğü 15 cm’dir. Döllenme zamanlarında 

karın bölgesi ve özellikle göğüs ile ağız çevresi ateĢ kırmızısı rengini aldığından 

ateĢ ağızlı cichlidae adıyla anılır. Gövdenin temel rengi, menekĢe rengi 

izlemini uyandıran mavi yeĢildir. Sırt yöresi biraz daha koyu renktedir. Gözden 

baĢlayan ve tam ortasında iri bir benekle son bulan kesikli bir çizgiye sahiptir. 

Yanlar 5 ila 7 arasında değiĢen, değiĢik renk koyuluğunda ve kalınlıkta dikey 

bantlarla süslüdür. Sırt yüzgeçleri parlak mavi, anal yüzgeçleri siyah bir kenarla 

çevrelenir.  

 

Resim 3.88:  Cichlasoma meeki 
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 Cichlasoma nigrofasciatum: 8-10 cm boylarında çok çekici bir balıktır. 

Gövdesine egemen olan renk düzeni nedeniyle zebra balığı adıyla anılır. Koyu 

kahverengi ve menekĢe rengi ıĢıltılara sahip gri mavi pullar, gövdenin 

yanlarında çok sayıda dikey bantlar oluĢturur. Açık ve koyu olan bu iki rengin 

göze çok hoĢ görünen düzeni, metalik ıĢıltılı yeĢil renkli yüzgeçlerle daha bir 

güzellik kazanır. Çok hareketli ve canlı bir karaktere de sahip olan bu balık ne 

yazık ki diğer türlerle olduğu gibi kendi ailesi içinde de kavgacı ve geçimsizdir. 

Bu nedenle geniĢ akvaryumlarda ve az sayıda olmak üzere beslenmeleri 

mümkündür.  

 

Resim 3.89: Cichlasoma nigrofasciatum 

3.4.6. Nannacara Cinsi 
 

Bu balıklar Güney Amerika kökenli olup Apistogramma cinsi üyeleri gibi genel olarak 

cüce Cichlidaeler olarak anılırlar. Küçük boyutta balıklardır. Bunlar akvaryumlarda iki üye 

ile temsil edilir. 

 

Bu balıklar, Aequidens cinsi üyelerine büyük benzerlikler gösterse de onlardan çok 

daha küçük oluĢları ile ayrılırlar. Üreme devreleri dıĢında karma akvaryumlarda 

beslenebilecek kadar uysal ve yumuĢak huyludurlar. Bitkilere zarar vermezler. Bulundukları 

akvaryumun, kaya, saksı gibi Ģeylerin yanı sıra bitkilerle de dekore edilmesi gerekir. 

Supiresi, su kurtları, sinek larvaları gibi canlı yemlerle beslenme, sağlıkları ve geliĢimleri 

için gereklidir. 

 

Akvaryum koĢulları, yaĢama, beslenme ve üreme özellikleri ile Cichlidaelerin genel 

eğilimlerine uygunluk gösterirler. DiĢiler, erkeklerinden daha küçük oluĢlarıyla kolayca ayırt 

edilir. 

 

 Nannacara anomala: Balığın baĢı, üzerinde siyah benekleri bulunan gri yeĢil 

renklidir. Yanları ise yeĢil renkte olup gövdeyi kaplayan her pul metalik bir 

ıĢıltıya sahiptir ve baklava biçimli bir kenarla çevrelenmiĢtir. Solungaç 

kapakları üzerinde de yeĢil lekeler vardır. Gövdeyi, birbirine paralel koyu renkte 

iki çizgi kat eder. GeniĢ sırt yüzgeci tırtıklı bir kenarla sonlanır. DiĢisi, 

erkeğinden daha küçük oluĢu ve biraz daha soluk renkleriyle kolayca tanınır. 

Erkeğinin boyu 7,5 cm’dir.  
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Resim 3.90: Nannacara anomala  

 

 Nannacara taenia: Yavrular ancak 5 gün sonra yüzecek olgunluğa eriĢir. 

Yavrular 2 cm’ye eriĢtiklerinde anne babalarının küçük birer örneği olur. 

Yavruların iyi bir geliĢme göstermesi için berrak bir su, bol oksijen ve 26 
o
C 

sabit sıcaklık zorunludur. 

 

Resim 3.91: Nannacara taenia 

3.4.7. Pelmatochromis Cinsi 

 

Bunlar hafifçe tuzlandırılmıĢ az asitli sulardan hoĢlanır çünkü genellikle 

ırmakların denize döküldüğü ağızlarda, akarsu deltalarında, delta lagünlerinde yaĢar. 

Bu suların içine deniz suları karıĢtığında bir ölçüde de olsa tuzlu olur. YaĢadıkları 

akvaryuma, her 10 litre suya bir veya iki çay kaĢığı tuz konulması ve akvaryum 

tabanında elodeo dal ve yapraklarından oluĢturulmuĢ ince bir döküntü tabakası 

sağlanması, onlara aradıkları ortamı kazandırır. Pelmatochromis cinsi içinde yer alan 

balıklar canlı yem kadar kuru yemlerle de beslenebilir. Doğru olan bunların her 

ikisinin de dengeli biçimde verilmesidir.  
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 Pelmatochromis annectens: Liberya ve Nijerya’nın akarsu ve gölcüklerinde 

görülür. Erkeğinin boyu 10 cm kadardır. DiĢisi ise 8 cm’dir. Erkeğin sırt ve anal 

yüzgeci daha sivri biçimle son bulur. Temel renkleri mavi lekeli gri sarıdır.  

 

Resim 3.92: Pelmatochromis annectens 

 Pelmatochromis kribensis: Afrika’nın tropik sularında, özellikle Nijerya ırmağı 

deltasında yaĢayan bir türdür. Erkeğinin boyu en fazla 9 cm’ye ulaĢır. DiĢisi ise 

hiçbir zaman 7 cm’yi aĢmaz, renkleri yaĢla ve mevsimden mevsime değiĢim 

gösterir. Sırtı mavi ve mor lekeli koyu esmer renktedir. GeniĢ ve sivri biçimle 

sonlanan sırt yüzgeci boydan boya açık renkte bir Ģeritle süslüdür.  

 

Resim 3.93: Pelmatochromis kribensis 

 Pelmatochromis thomassi: Anal yüzgeç parlak eflatundur. Balığın yanları 

eflatun, sarı, esmer, yeĢil ve kırmızı lekeler taĢır. Özellikle üreme dönemlerinde 

karın ve göğüs bölgesine parlak bir kırmızılık egemen olur. Üreme, 

Permatochromis annectens’teki gibidir.  

 

Resim 3.94: Pelmatochromis thomassi 
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3.4.8. Hemichromis Cinsi  
 

Bu balıklar, mücevher balığı adıyla tanınır. Güney Kongo, Angola ve Nil suları 

baĢlıca yaĢama alanlarıdır. Kalabalık bir aile sayılmaz. Bilinen yalnız iki türü vardır ve 

bunlardan yalnızca bir tanesi akvaryumlarda beslenir. YaĢama ve üreme özellikleri Cichlidae 

üyeleri gibidir.  

 

 Hemishromis bimaculatus : Yakut balığı veya kırmızı Cichlidae  adlarıyla da 

bilinir. Boyları 15 cm kadardır. Üreme devresinin dıĢında balığın temel rengi 

sırta doğru koyulaĢan zeytin yeĢilidir.  

 

Resim 3.95: Hemishromis bimaculatus 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Akvaryum balıkları üretimhanesine giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde 

öğrendiğiniz gibi akvaryum balıklarını ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Canlı doğuran balık çeĢitlerini 

sınıflandırınız. 

 Stres faktörleri engellenmelidir. 

 Hijyenik ortam sağlanmalıdır. 

 Güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 Araç ve gereçler dezenfekte edilmiĢ 

olmalıdır. 

 Karantina önlemleri uygulanmalıdır. 

 Canlı doğuran balıkların özelliklerini 

sıralayınız. 

 Yumurta döken balık çeĢitlerini 

tanıtınız. 

 Yumurta döken balıkların cinsiyet 

özelliklerini sıralayınız. 

 Köpük yuva yapan balık çeĢitlerini 

sınıflandırınız. 

 Köpük yuva yapan balıkların 

özelliklerini sıralayınız. 

 Yavrusunu büyüten balık çeĢitlerini 

sınıflandırınız. 

 Yavrusunu büyüten balıkların 

özelliklerini sıralayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi canlı doğuran akvaryum balıkları grubuna ait tür değildir?  

A) Bal Gromi 

B) Lepistes 

C) Moli 
D) Kılıçkuyruk 

E) Velifera 

 

2. Canlı doğuran balıklarda üreme Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ovipar 

B) Bölünme 

C) Doğum   

D) EĢeysiz üreme 

E) Yalancı doğum 

 

3. Yumurta döken balıkların üreme Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Su üzerinde erkeğin yaptığı köpüğe yumurta bırakır. 

B) Yumurtalarını kolektörlere yapıĢtırır. 

C) Yumurtaları diĢinin karın boĢluğunda yetiĢerek çatlatmasıyla yalancı doğum 

oluĢur. 

D) Yumurtalarını düz zemine yapıĢtırır. 

E) Yumurtalar ovaryumda döllenir. 

 

4. Asağıdakilerden hangisi yumurta döken balık değildir? 

A) Black moli  

B) Japon balığı 

C) Barbus 

D) Tetrazon 

E) Melek balığı 

 

5. Köpük yuva yapanlar hangi sıcaklık aralığında yaĢar? 

A) 20-40 

B) 28-34 

C) 18-26 

D) 26-40 

E) 22-38  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Yavrusunu büyüten balıklarda üreme Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Oovipar 

B) Bölünme 

C) Doğum 

D) EĢeysiz üreme 

E) Yalancı doğum 

 

7. AĢağıdaki türlerden hangisi yavrularını ağzında saklar? 

A) Sarı prenses 

B) Zebra 

C) Tilapia 

D) Melek balığı 

E) Albino zebra  

 

 

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 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

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. Alabalığın sistematiğini yaptınız mı?   

2. Alabalığın biyolojik yapısını incelediniz mi?   

3. Alabalık türleri arasındaki farklılıkları tespit ettiniz mi?   

4. Alabalık türlerinin ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız 

mı? 
  

5. Sazan balığının sistematiğini yaptınız mı?   

6. Sazan balıklarının biyolojik yapısını incelediniz mi?   

7. Sazan balığı türleri arasındaki farklılıkları tespit ettiniz mi?   

8. Sazan balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik farklılıkları tespit ettiniz 

mi? 
  

9. Yılan balığının sistematiğini yaptınız mı?   

10. Yılan balığının biyolojik yapısını incelediniz mi?   

11. Yılan balığı türleri arasındaki farklılıkları tesbit ettiniz mi?   

12. Yılan balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız mı?   

13. Yayın balığının sistematiğini yaptınız mı? Yayın balığının biyolojik 

özelliklerini incelediniz mi? 
  

14. Yayın balıklarının ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız 

mı? 
  

15. Sudak balığının sistematiğini yaptınız mı?   

16. Sudak balığının sistematiğini incelediniz mi?   

17. Sudak balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız mı?   

18. Tilapia balığının sistematiğini yaptınız mı?   

19. Tilapia balığının biyolojik yapısını incelediniz mi?   

20. Tilapianın ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız mı?    

21. Çipura balığının sistematiğini yaparak biyolojisini incelediniz mi?   

22. Çipura balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız mı?   

23. Levrek balığının sistematiğini yaparak biyolojisini incelediniz mi?   

24. Levrek balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız mı?   

25. Sinarit balığının sistematiğini yaparak biyolojisini incelediniz mi?   

26. Sinarit türleri arasındaki farklılıkları tesbit ettiniz mi?   

27. Sinarit balığının ihtiyaç duyduğu ekolojik özellikleri sıraladınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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28. Mersin balığının sistematiğini yaparak biyolojisini incelediniz mi?   

29. Mersin balığı türleri arasındaki farklılıkları tespit ettiniz mi?   

30. Mersin balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik özellikleri sıraladınız 

mı? 
  

31. Orkinos balığının sistematiğini yaparak biyolojik yapısını 

incelediniz mi? 
  

32. Orkinos türleri arasındaki farklılıkları tespit ettiniz mi?    

33. Orkinos balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik özellikleri 

sıraladınız mı? 
  

34. Kefal balıklarının sistematiğini yaparak biyolojik yapılarını  

incelediniz mi? 
  

35. Kefal türleri arasındaki farklılıkları tespit ettiniz mi?   

36. Kefal balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik özellikleri sıraladınız 

mı? 
  

37. Kalkan balığının sistematiğini yaparak biyolojik yapısını incelediniz 

mi? 
  

38. Kalkan balıklarında tür farklılıklarını tespit ettiniz mi?   

39. Kalkan balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik özellikleri 

sıraladınız mı? 
  

40. Hamsi balığının sistematiğini yaparak biyolojik yapısını incelediniz 

mi?    
  

41. Hamsi balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik özellikleri sıraladınız 

mı? 
  

42. Uskumru ve kolyos balıklarının sistematiğini yaparak biyolojik 

yapısını incelediniz mi? 
  

43. Uskumru ve kolyosun ayırıcı karakterlerini tespit ettiniz mi?   

44. Uskumru ve kolyos balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik 

özellikleri sıraladınız mı?      
  

45. Sardalya balığının sistematiğini yaparak biyolojik yapısını 

incelediniz mi?    
  

46. Sardalya balıklarının ihtiyaç duydukları ekolojik özellikleri 

sıraladınız mı?      
  

47. Barbun ve tekir balıklarının sistematiğini yaparak biyolojik yapısını 

incelediniz mi?    
  

48. Canlı doğuran balık çeĢitlerini sınıflandırdınız mı?   

49. Canlı doğuran balıkların özelliklerini sıraladınız mı?   

50. Yumurta döken balık çeĢitlerini tanıttınız mı?   

51. Yumurta döken balıkların cinsiyet özelliklerini sıraladınız mı?   

52. Köpük yuva yapan balık çeĢitlerini sınıflandırdınız mı?   

53. Köpük yuva yapan balıkların özelliklerini sıraladınız mı?   

54. Yavrusunu büyüten balık çeĢitlerini sınıflandırdınız mı?   

55. Yavrusunu büyüten balıkların özelliklerini sıraladınız mı?   
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DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. A 

3. E 

4. D 

5. D 

6. A 

7. E 

8. D 

9. A 

10. C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. E 

3. B 

4. D 

5. C 

6. E 

7. B 

8. D 

9. B 

10. E 

11. A 

12. A 

13. A 

14. C 

15. A 

16. E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 B 

4 A 

5 C 

6 A 

7 A 
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