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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Yumurta Döken Akvaryum Balıkları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye yumurta döken akvaryum 

balıklarının üretimi ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Yumurta döken akvaryum balıklarında tür 

özelliklerine uygun anaç seçimi 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak yumurta döken 

akvaryum balıklarında üretim ortamını 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak yumurta döken 

akvaryum balıklarından yavru elde 

edebileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak türe uygun yemle 

besleme faaliyetleri yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Akvaryum Balıkları Üretimhanesi 

Donanım:Yumurta döken akvaryum balıkları, 

kuluçkalama, bakım ve beslemede kullanılan sağlıklı 

malzeme ve aletler, VCD, DVD, bilgisayar, İnternet 

ortamı, kütüphane 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Balıkçılık sektöründe akvaryumculuk faaliyetleri modern yaşamın getirdiği doğal 

tahribat ve stres faktörlerine bağlı olarak gün geçtikçe daha fazla önem kazanmış ve 

akvaryum balıkları üretimi önemli bir ekonomik sektör hâline gelmiştir. Buna bağlı olarak 

yumurta döken balıkların üretimikonusu da sektör içerisinde ayrı bir önem kazanmıştır. 

 

Yumurta döken akvaryum balıklarının biyolojik ve üreme fizyolojisindeki farklılıklar 

dikkate alınarak hazırlanmış olan bu modülsayesinde yumurta döken akvaryum balıklarının 

bakımı, beslenmesi, anaç seçimi ve üretimini balık tesislerinde uygulamalı olarak 

yapabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında yumurta döken akvaryum balıklarında anaç 

seçimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Su ürünleri üretimhanesinde veya akvaryum balıkları üretim ve satış işletmesine 

giderek çalışmalar hakkında bilgi alınız. 

 

 Anaç seçiminde balıkların gözlenmesini, 

 Anaç seçimine uygun yaş ve boyda olanların gözlenmesini, 

 Erkek dişi ayrımının nasıl yapıldığını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri kayıt 

altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YUMURTA DÖKEN AKVARYUM 

BALIKLARINDA ANAÇ SEÇİMİ 
 

Balıkların büyük çoğunluğu gözönüne alındığında “yumurta dökerek” çoğalır. Üreme 

olgunluğuna erişen dişi balık, karnında depoladığı yumurtaları anal açıklıktan dışarıya atar. 

Yumurtalar, bazı türlerde tek tekbazı türlerde dizilerbazılarındaysa salkımlar hâlinde suya 

bırakılır. Bu yumurtalar, erkek balığın benzer biçimde döktüğü spermlerle akıntı, çalkantı 

gibi doğal olayların da yardımıyla döllenir. Spermle karşılaşmayan yumurtalar bozulur. 

Döllenen yumurtalar ise başka balıklara yem olmaktan kurtulduklarında küçük birer balık 

olarak doğaya katılır. 

 

Akvaryumda bulunan balıklardan bazılarının karınlarının aşırı şekilde şişmiş olması 

bu balığın yumurtalı olduğunu gösterir. Bu balıklarda anüs içe doğru çökük olur. Üreme 

mevsiminde erkek balıkların solungaç kapakları üzerinde kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar 

cinsiyet tayininde yararlı olur. Cinsel olgunluğa erişmeleri akvaryum koşullarına göre 

değişir. 

 

1.1. Yumurta Döken Balık Türleri 
 

Üreme biçimlerine göre yumurta dökenlerkategorisindeele alınan bu balıklar arasında 

aşağıdaki cins veya ailelerden (familyalar)oluşur. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1.1. Carassius 
 

Japon balıkları genel adıyla bilinir. Bilimsel adı Carassiusauratus’turSazangiller 

ailesinde çeşitli çaprazlamalarla çok değişik vücut formu ve renkte bireyler elde edilmiştir. 

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

yüzgeçleri tek bir parçadan oluşan, yumurtalarını suya gelişigüzel döken ve kendi 

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

bulunan ve duyarga görevi yapan bir veya iki çift bıyık taşır. 

 
Önemli bazı Japon balığı (Carassius) çeşitleri şunlardır: 

 

1.1.1.1.Koi 

 

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

havuz balıkları olmasına karşın geniş hacimli akvaryumlarda bakılabilir. Japon balıklarına 

göre daha serin suları sever. 

 

Resim 1.1:Koi 

 

1.1.1.2.Shubunkin 

 

Shubunkinleri klasik Japon balıklarındanayıran en önemli özellik kuyruklarıdır. 

Kuyrukları tektir ve genelde uzundur. Shubunkinlerin dikkat çeken özelliklerinden biride 

renkleridir. Renkleri canlı ve çeşitlidir. Shubunkinler kendinden küçük Japon balıklarıyla 

bakılmamalıdır çünkü kendinden küçük balıkların kuyruklarını parçalayabilirler. Aynı şey 

koiler içinde geçerlidir. 
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Resim 1.2:Shubunkin 

1.1.1.3. Klasik Japon 

 

Klasik Japonlar diğer Japonlara göre daha dayanıklıdır. Kuyruklarıçifttir. Koi ve 

shubunkinlere göre daha sıcak suları severler. 

 

 

Resim 1.3:Klasik Japon 

 

1.1.1.4. Teleskop Japon 

 

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

teleskoba benzemektedir. Narindirler, özel bakım isterler. Akıntıyı sevmezler. 
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Resim 1.4:Teleskop Japon 

1.1.1.5.Oranda 

 

Orandaların en önemli özelliği, başlarının şişik olmasıdır. Bu şişik köpük şeklindedir. 

Narindirler, küçük akvaryumlarda kolayca hastalanıp ölürler.  

 

 

Resim 1.5:Oranda 
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1.1.1.6. Ranchu 

 

Ranchuların en önemli özelliği, üst yüzgecinin olmamasıdır.Ayrıca orandalar gibi 

kafalarında köpük vardır. Narindirler, yüzme yetekleri çok iyi değildir. Bu yüzden akıntılı 

akvaryumlarda bakılmamalıdırlar. 

 

Resim 1.6:Ranchu 

1.1.1.7. Ryukin 

 
Ryukinlerin en belirgin özelliği, sırtlarının kambur gibi olmasıdır. Ryukinlerin 

uyumsuz bir yapısı vardır. Diğer Japon balıklarıyla anlaşamayabilirler. 

 

 

Resim 1.7:Ryukin 
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1.1.1.8. Torba Göz Japon 

 
Torba göz Japonların en belirgin özelliği, gözerinin altındaki torbalardır. Ayrıcaranchu 

gibi bu balıklarında üst yüzgeci yoktur. Yüzme yetenekleri çok iyi değildir. Torba göz 

Japonların bulunduğu akvaryumlar sade olmalıdır çünkü dekorlar balığın göz torbalarını 

patlatabilir. 

 

Resim 1.8:Torba göz Japon 

 

1.1.1.9. Tül Kuyruk Japon 

 
Tül kuyruk Japonların klasik Japonlardan farkı, kuyruk ve diğer yüzgeçlerinin çok 

uzun olmasıdır. Narindirler, kuyruklarına dikkat edilmelidir. Bu yüzden sade bir akvaryum 

tercih edilmelidir. 
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Resim 1.9:Tül kuyruk Japon 

 

1.1.2. Barbus Ailesi 
 

Bu aile içinde çok sayıda balık yer alır. Bu aile içindeki balıklar birbirlerine son 

derece benzemekle birlikte ağızları çevresinde bıyık bulundurup bulundurmamalarıyla ve 

sahip oldukları bıyık sayısıyla birbirlerinden ayrılır. Bu ayrım şöyle yapılır: 

 

 Hiç bıyık taşımayanlar:   Puntius 

 Bir çift bıyığı olanlar:   Capoeta 

 İki çift bıyığı olanlar:   Barbodes 

 

Bu balıklar halk arasında yaygın olarak Barbusadıyla anılıp tanınmaktadır. Önemli 

bazı Barbustürleri şunlardır: 

 

1.1.2.1.Barbusarulius 

 
Doğal yaşam alanı, Güneydoğu Hindistan’dır. Gövdesini kaplayan geniş 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.  
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Bu türün erkeğine sırt yüzgecinde taşıdığı uzunlamasına siyah çizgilerle dişisinden 

kolayca ayırmak mümkündür. Yumurtaların büyüklüğü 3mm kadardır. Elverişli koşullar 

altında yumurtalar 48 saat içinde çatlar ve yavrular iki gün sonra yüzmeye başlar. Yavruların 

iri yapılı olması nedeniyle yüzmeye başlar başlamaz yumurtadan yeni çıkmış artemia 

larvaları verilebilir. 

 

Resim 1.10:Barbusarulius 

 

1.1.2.2.Barbusconchonius 

 

“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’yi 

bulur. Akvaryumlarda ise çoğunlukla 8-10 cm kadar olur. Değişken renk özelliğine sahiptir. 

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

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

almıştır. Dişi erkeğe göre biraz soluk renklidir. 22-26 
o
C arasında rahatlıkla yaşar. Sakin 

mizaçlı ve barışçıldır. Bununla birlikte duyarlı yapıya sahip balıklarla bir araya konulması 

sakıncalıdır. Akvaryumda üretilmeleri kolaydır. Barbusların genel üretim yöntemlerine 

uygun biçimde üretilebilir.  

 

 

Resim 1.11:Barbusconchonius (erkek balıküstte, dişi balık altta) 
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1.1.2.3.Barbuseveretti 

 

“Soytarı barbus” adıyla anılır. Singapur ve Bornea kökenlidir. 14 cm’ye ulaşan 

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. 

Dişiler erkeklere oranla daha büyük ve açık renkli olur.  

 

Barbuseveretti, akvaryum koşulları ve üreme biçimi açısından Barbusconconinusa 

büyük benzerlikler gösterir. Ancak B.everetti, canlı ve kuru yemin yanı sıra yeşillik yemeyi 

sever. Bu amaçla onlara ince kıyılmış marul, pazı, haşlanmış ıspanak gibi bitkisel besinlerin 

de arada sırada verilmesi gerekir.  

 

Resim 1.12:Barbuseveretti 

1.1.2.4.Barbusfilamentosus 

 

Güneybatı Hindistan, Burma ve Seylandoğada yaşadığı yörelerdir. Büyüklüğü 14-15 

cm’dir. Genç balıklar, çok çekici yeşil altın rengindedir. Gövdelerine vuran ışık, pullar 

üzerinde parıltılı yansımalar yaratır. Bu nedenle onlara ışıldayan yani “Filamentosus” adı 

verilmiştir. Ancak balık yaşlandığında bu özelliğini yitirir ve zeytin yeşili bir renge bürünür. 

Balığın kuyruk kısmına doğru koyu renkte bir benek vardır. Erkeğin sırt yüzgeci kırmızı, 

dişilerinki ise renksizdir.En iyi geliştikleri sıcaklık 23-24 
o
C’dir. pH'ı ise 7 derece yani asit 

alkali yönünden nötr olmalıdır. Akvaryumda kolay yumurta döker. Ancak kendi 

yumurtalarına çok düşkün olmaları nedeniyle yumurta dökümünden önce canlı yemle 

beslenmelidir. 

 

 

Resim 1.13: Barbusfilamentosus 
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1.1.2.5. Barbuslateristriga 

 

Akvaryumlarda görülen en iri Barbuslardanbiridir. Doğada yaşayan yaban türlerinin 

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

Doğal ortamda yayıldıkları alanlar; Java, Borneo, Sumatra, Malaya ve Taylant'tır.  

 

Birkaç değişik rengi görülür. Daha çok gümüşi 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 keser. Bu özelliği onu çekici kılar 

ancak balık yaşlandıkça gövdeyi süsleyen koyu renkli çizgiler griye dönüşür. 

 

Canlı ve hareketli balıklardır. Büyüklükleri nedeniyle geniş akvaryumlar gerektirir. 

Canlı yemlere karşı büyük bir düşkünlükleri vardır. İri supiresi, tubifex kurtları ve uygun 

büyüklükte kıyılmış toprak kurtları, onlar için ideal besinlerdir. Üremeleri tüm Barbus 

ailesinde olduğu gibidir.  

 

Resim 1.14: Barbuslateristriga 

1.1.2.6. Barbusoligolepis 

 

Sumatra kökenlidir. Ancak 5 cm’ye ulaşabilen boyuyla “Cüce Barbuslar” arasında yer 

alır. Çok göz alıcı, hareketli ve oyuncu bir türdür. Erkeğin gövdesinin üstü, ışıltılı yeşil-

mavi, göğüs ve karnı ise portakal rengidir. Özellikle üreme devresinde, bu portakal rengin 

yüzgeçlerde de belirgin olduğu görülür. Gövdeyi ayrıca siyah renkte, küçük ve düzensiz 

çizgiler süsler. Bu çizgiler balığın görünümünü daha da ilginç kılar. Dişiye egemen olan renk 

ise gri-yeşildir. Yüzgeçler, erkeğinin aksine renksizdir.  
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Bu balıklar her türlü yemi iştahla yer. En iyi geliştikleri sıcaklık 24 
o
C’dir. Üreme 26–

27
o
C’de daha kolay gerçekleşir. Diğer türlere oranla akvaryumda daha zor üreme dönemine 

girer. Bununla birlikte aradıkları ortam sağlanır, beslenmelerine özen gösterilir ve çift uygun 

dönem içinde üremeye sokulursa üretimin başarılı ve verimli olmaması için hiçbir neden 

yoktur.  

 

Resim 1.15: Barbusoligolepis 

1.1.2.7. Barbusschuberti 

 

Büyüklüğü ortalama 6 cm’dir. Balığın tüm gövdesine egemen olan pembe-turuncu 

renk yer yer açılıp koyulaşır. Ayrıca 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 hoşlanır. 

Ayrıca akvaryum sularının kireçsiz olmasına özen gösterilmelidir. 24 
o
Cen iyi uyum 

gösterdikleri sıcaklıktır. Üremeleri 26 
o
C’de daha kolay gerçekleşir. Canlı yemden hoşlanır. 

Sürekli kuru yemle besleme sağlıklarını bozar. 

 

Resim 1.16:Barbusschuberti 
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1.1.2.8. Barbustitteya 

 

Seylan adasının tatlı sularından akvaryumlara girmiştir. Akvaryum balıklarında pek az 

görülen değişik 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 başlayan, göz üzerinden geçerek kuyruk köküne devam eden, inişli 

çıkışlı uçlarıyla grafiği anımsatan titrek bir çizgi süsler. 

 

Barbustitteya, küçük Barbuslararasında yer alır. Son derece uysal, barışçıl ve karma 

akvaryumlar için elverişlidir. Üretilmelerindeki kolaylık nedeniylede akvaryuma yeni 

başlayan için önerilebilecek bir türdür. 

 

ÜretimleriBarbusların genel üretimine uyar ancak erkeğin çok etkin olması nedeniyle 

alışılmışın dışında, bir erkeğe iki dişi koymak daha iyi sonuç vermektedir. En iyi geliştikleri 

sıcaklık 23 – 26
o
C’dir. Akvaryum sularının pH’ı 7, DH’ı ise 4-8 derece arasında olmalıdır 

yani yumuşak ve asit-alkali yönünden nötr sulardan hoşlanır. Kuru yemle beslenebilirlerse 

de haftada bir iki kez canlı yem verilmesi, sağlıkları ve gelişimleri açısından zorunludur. 

 

Resim 1.17: Barbustitteya 

1.1.2.9. Barbustetrazona 

 

Doğal yaşama alanı Sumatra ve Borneo olan bu balık, akvaryumseverler arasında çok 

beğenilen ve yaygın olarak yetiştirilen bir türdür. Renk ve desen benzerliği kadar 

hareketlerindeki çabukluk nedeniyle de “kaplanbarbus” takma adıyla tanınır. Dekoratif 

oluşlarından başka çok hareketlidirler, ani dalış ve çıkışlar, sert ve keskin dönüşler yapar. 
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Çok hareketli olmalarına karşın saldırgan değildir. Ancak “Skalarya” ve “Gromi”ler 

gibi saçak kuyrukları ve uzantıları olan balıklara sataşıp onları rahatsız eder. Böyle balıkların 

bulunmadığı karma akvaryumlara konulabilir. En iyi bağdaştıkları diğer balıklar arasında 

Zebra, Penguen, Tetrableck, Neon balığı ve benzerleri sayılabilir. 

 

Bu balık, renk ve büyüklük açısından bazı çeşitlenmeler gösterir. İri türlerin boyu 7,5 - 

8 cm’dirfakat çoğunluğunun 5cm boyundadır. Gövdeye egemen olan temel renk, çoğunlukla 

açık sarı-pembedir. Ancak 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 çeşitlenmelerin tümünde dört geniş ve koyu siyah çizgi, gövdeyi dikey 

doğrultuda geçerek süsler. Bu çizgilerden birincisi göz üzerinde, ikinci ve üçüncüsü sırt 

yüzgecinin hemen başlangıcında 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, bekletilmiş kireçsiznötr sular ve canlı 

yemlerden hoşlanır.  

 

Resim 1.18: Barbustetrazona 

1.1.2.10. Barbuspentazona 

 

Kısaca “Pentazon” adıyla tanınır. “Tetrazon”a her bakımdan çok benzer ve ondan 

yalnızca gövdesini süsleyen dikey bant sayısının dört yerine beş oluşuyla ayrılır. Gövdeyi 

süsleyen koyu rekli dikey bantların Tetrazona oranla daha ince oluşu da hemen göze batan 

özelliklerinden biridir. Barbuspentazona, güney Çin ve Malaysiya kökenlidir. Tetrazonile 

akrabalıkları vardır. Bu nedenle yaşama, beslenme ve üreme özellikleriyle ona büyük 

benzerlik gösterir.  
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Resim 1.19: Barbuspentazona 

1.1.2.11. Barbusnigrofasciatus 

 

Tanındığı diğer adı“kara yakut” tur. Anavatanı Seylan olan bu balık, ailesinin en güzel 

üyelerinden biridir. 5-6 cmuzunluğundadır. Geniş yapılı olan gövdesini, Tetrazonda 

olduğunca dört dikey bant süsler ancak bu renk özelliği değişkendir. Üreme devresi içinde 

bu bantlar kaybolur. Balığın rengi büyük bir bölümüyle koyu kırmızıya dönüşür. Baş, göğüs 

ve karın yöresi üzerinde altın parıltısıyla ışıldayan benekleri bulunan bu kırmızı alan, sırt 

kuyruk ve yüzgeçleri kaplayan siyah kısım, yarattığı zıtlıkla daha da çekicidir. Dişiler daha 

soluk renkleriyle kolayca tanınır. Yaşama, beslenme ve üremeleri, ailenin diğer küçük yapılı 

üyelerine tam bir uyum gösterir.  

 

Resim 1.20: Barbusnigrofasciatus 
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1.1.2.12. Barbusgelius 

 

Anayurdu Orissa, Bengal ve Assam gibi UzakDoğu ülkeleridir. Boyları, ortalama 3 

cm kadardır. Doğada bile 5cm’den büyüklerine rastlanmaz. Bıyıkları yoktur. Gövdelerine 

egemen olan altın sarısı renkleri nedeniyle “Altın Barbus” adıyla tanınır. Gövdenin 

yanlarında düzensiz siyah benekler görülür. Üreme devrelerinin dışında cinsiyet ayırımı 

yapmak biraz güçtür. Dişisi erkeğine oranla biraz daha iridir ve üreme zamanı karnı belirgin 

biçimde şişkinleşir. 

 

Barbuslann genel üretim yöntemleriyle kolayca yavru alınır. Yumurtalar 24 saat içinde 

çatlar ve yavrular serbest olarak yüzmeksizin 48 saat kadar bulundukları yerde asılı kalırlar. 

Bu süre içinde vitellus keselerindeki besini tüketerek gelişimlerini tamamlar ve serbest 

olarak yüzmeye başlar. Yavruların bakım ve beslenmeleri Tetrazonlarda olduğu gibidir.  

 

 

Resim 1.21: Barbusgelius 

1.1.2.13. Barbushustaerti 

 

Doğal yaşama alanı Afrika'da Aşağı Kongo Havzası'dır. Canlı ve zengin renk 

düzenindeki benzerlik nedeniyle “kelebek balığı" adıyla anılır. Amerika ve Avrupa'da 

yaygındır. Gövdelerinin temel rengi, yer yeraltın rengi parıltılara sahip sarı-esmerdir. Göğüs 

ve karın yöresi gümüş rengi, yüzgeçler ise parlak turuncudur. Gövdede biri solungaç 

kapaklarının hemen bitiminde, biri gövdenin tam ortasında, diğeri kuyruk kökünde olmak 

üzere koyu siyah renkte üç leke vardır. Ayrıca erkeklerin sırt ve anal yüzgeçlerinin sonları 

siyah lekelidir. Dişilerde ise bu leke görülmez. 

 

Bu balıkların sularının asit-alkali açısından pH 7 yani nötr, sertliğinin ise 2 DH olması 

zorunludur. Aksi hâlde akvaryumda yaşatılmaları mümkün olmaz. En iyi geliştikleri sıcaklık 

26-28
o
C’dir. Beslenmelerinde kuru yemden de yararlanılabilir. Bununla birlikte özelikle 

canlı yemden hoşlanır. 
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1.1.3. Danio Aileleri 
 

Bu balıklar, Hindistan'ın tropik yörelerinde, Burma'da, Malaya Yarımadası’nda ve 

Sumatra'da yayılım gösterirr. Irmaklarda, irili ufaklı göllerde, pirinç ekim alanlarında 

yaşarlar. Çoğunlukla bir ya da iki çift bıyığa sahiptir. 

 

1.1.3.1. Brachydaniolar 

 

Daha çok Hindistan ve Malaya çevrelerinde yaşar. Son derece barışçıl ve uysaldır. 

Diğer balıklarla uyumla yaşar. Hareketlidir. Akvaryumun bir ucundan diğerine çevik 

hareketlerle gider gelir. Bitkilere dokunmaz. Kuru ve canlı yemleri severek yer.Verimli bir 

çiftleşme için suyun nötrve 25-27
o
Csıcaklıkta olması gerekir. Bu ailenin akvaryumlarda 

görülebilen tanınmış üyeleri aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Brachidanioalbolineatus 

 

Doğal yaşama alanları Güneydoğu Hindistan, Burma ve Malaya'dır. Karma 

akvaryumlar için elverişli, boyu 5 cmulaşan, 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. Bunun nedeni, gövdesine ışık vurduğunda 

inciden yapılmış gibi bir görntü oluşur. Balığın temel rengi, genel olarak yeşille canlı mavi 

karışımıdır. Az da olsa altın renginde olanları da görülebilmektedir. Üremeleri, yaşama ve 

beslenme özellikleri, tümüyle ailelerine uygundur. Dişisi erkeğinden, daha yuvarlak gövdesi 

ve daha soluk rengiyle ayırt edilir. En iyi geliştikleri sıcaklık 23-28 
o
C’dir. Üretim sıcaklığı 

olarak ise 28 
o
C tavsiye edilir. 

 

Resim 1.22: Brachidanioalbolineatus 

 Brachydaniofrankei 

 

1963 yılında Hindistan'da bulunmuş ve yaygınlaşmıştır. 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 cmarasında değişir. Dişileri erkeklerine oranla 

daha geniş bedenlidir. Döl verme devresi yaklaştıkça karınlarının belirgin biçimde 

şişkinleştiği göze çarpar.  
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Resim 1.23:Brachidaniofrankei 

 Brachydanionigrofasciatus 

 

Doğal yaşama alanı Burma olan bu güzel balığın büyüklüğü en fazla 5 cm’yeulaşır. 

Ailenin diğer üyeleri gibi barışçıl ve hareketlidir. Gövdenin temel rengi tatlı bir 

kahverengidir. Bu temel renk üzerinde gövdeyi baştan kuyruğa geçen parlak mavi iki çizgi 

görülür. Çizginin altında ise sarı renk egemendir. Burada yer alan koyu renk benekler balığa 

“benekli danio” adını kazandırmıştır.Bu görünüm ve özellikleriyle balık,zebra balığı ile 

leopar balığının melezi izlenimini verir.  

 

Resim 1.24.Brachidanionigrofasciatus 

 Brachydaniorerio 

 

Hindistan orjinli bir balıktır. Doğal yaşama alanıBengal dolaylarıdır. Temel rengi sarı 

ve gümüşi olmak üzere iki türü ayırt edilir. Bu temel renkler üzerinde bulunan ve baştan 

kuyruk sonuna değin uzanan lacivert-yeşil metalik ışıltılı çizgiler ona çok çekici bir görünüş 

kazandırır. Bu renk düzeni nedeniyle bilimsel adından çok“zebra balığı” olarak anılır. 

 

Son derece hareketlidir. Durmak yorulmak bilmez. Akvaryumun bir ucundan diğerine 

gider durur. Sakin ve barışçıldır. Diğer balıklara sataşmaz, onları rahatsız etmez, birlikte 

uyumla yaşar. Bu özellikleriyle karma akvaryumlar için ideal balıklar arasında yer alır. 
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Resim 1.25:Brachydaniorerio 

1.1.3.2.Daniolar 

 

“Bracyhdanio”lara çok benzer. Onlardan yalnızcadaha iri oluşlarıyla ve biraz daha 

geniş gövdeleri, daha enli sırt yüzgeçleriyle ayırdedilir. Aile üyeleri içinde yer alan 

Daniomalabaricus ve Danioregina’nın büyüklüğü 12 cm, Daniodevario’nun 10 cm’dir. 

Akvaryumlarda onlara Brachydanio’lar kadar sık rastlanmaz. Daniomalabaricus en yaygın 

olanıdır. Danio’lar yaşama, beslenme ve üreme özellikleriyle de Bracyhdanio’lardan 

ayrılmaz. 

 

 Daniodevario 

 

Anayurdu, Kuzeybatı Hindistan sularıdır. Özellikle Bengal dolaylarında yaygındır. 

Uzunluğu 10 cm’yi bulan geniş gövdesi ile çevik ve hızlı yüzer. Diğer balıklara barışçıl ve 

uyumludur. İri olmalarına rağmen hantal değildirler. Kendilerine yeterince geniş ortam 

sağlandığında Brachydanio'largibi enerjik ve hareketlidir. Gövdelerine egemen olan temel 

renk, parlak gümüşi mavidir. Bu parlaklığın gövdenin altına doğru canlılığını yitirip solduğu 

görülür. Sırt yüzgecinden başlayan üç mavi çizgi kuyruk köküne doğru uzanır ve kuyruk 

yüzgecinin üst bölümünde devam eder. Gövdeyi dikine kesen parıltılı birkaç ince sarı çizgi, 

balığa renk zenginliği kazandırır. 

 

En iyi geliştikleri ortam, kireç bulundurmayan nötr ve 24-27 
o
C sıcaklıktaki sulardır. 

Canlı ve kuru yemleri ayırt etmeksizin yer. 

 

Resim 1.26:Daniodevario 
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 Daniomalabaricus 

 

Doğal yaşama alanlarıMalabar ve Seylan'ın tatlı sularıdır. Malabar kökenli oluşu 

nedeniyle “malabarikus” yaniMalabarlı adıyla anılır. Bir diğer adı da “dev zebra”dır. Doğada 

boyu genellikle 12 cm’ye, bazen 14 cm’ye ulaşanları da görülür. Bununla birlikte 

akvaryumlarda nadiren 10 cm’yi aşar. Büyüklüklerine rağmen barışçıldır. Karma 

akvaryumlarda beslenmeleri mümkündür. Ancak çok küçük balıklarla bir arada bulunmaları 

sakınca yaratabilir. Dev zebra’nın sırtı gri-yeşil renkte ve metalik ışıltılıdır. Tüm gövdeyi 

yanlarda, solungaç kapaklarından kuyruğa kadar uzanan dört mavi bant kateder. Bu 

bantlardan altta yer alan ikisi daha parlak ve koyu, üsttekiler ise açık ve soluk renktedir. 

Mavi bantlar arasında sarı renkte dört çizgi vardır.  

 

Resim 1.27:Daniomalabaricus 

 

1.1.4. Labeo Ailesi 
 

Labeo ailesi içinde yer alan balıklar, Afrika ve Güneydoğu Asya kökenlidir. Bu aile 

üyeleri arasındaTaylant kökenli Labeobicolor, Labeoerythrurus, Labeofrenatus, Nil kökenli 

Laboefarskali, Kongo kökenli Labeowecksi'dir. Bunlar arasında akvaryumlarda sık rastlanan 

ve sevilerek yetiştirilenler iseTaylant kökenli ilk üç Labeo'dur.  

 

Bu balıkların ağız yapıları diğer balıklara göre gelişmemiştir. Oldukça dar ve 

küçüktür. Buna karşın dudaklar aşırı gelişmeye uğrayarak fazlasıyla güçlenmişler ve bir 

hortum gibi emici güce sahiptir. Balık, bu güçlü dudakların iç kısımlarında sahip olduğu 

pütürler aracılığıyla ırmak yatağındaki kayalar ve bitkiler üzerindeki yosunları kolaylıkla 

koparıp yer. İşte bu özelliği nedeniyle “ot çöpçüsü” olarak adlandırılır. 

 

Genel olarak loş ve iyi bitkilendirilmiş akvaryumlardan hoşlanır. Diğer balıklara ve 

bitkilere hiç zarar vermez. Karma akvaryumlar için idealdir. Temel besinlerini, sudaki 

mikroorganizmalar, kayalar üzerindeki algler ve küçük canlı yemler oluşturur. Kuru yemden 

hoşlanmaz, Tubifex gibi ince canlı yemleri çok sever. Beslenmelerinde ince kıyılmış kıvırcık 

salata ve ıspanaktan da yararlanılır. Yosun tutmuş kayalar, algle kaplanmış akvaryumun arka 

camları onlar için zengin birer besin kaynağıdır. 
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Labeo ailesi içinde yer alan balıklar24-27
o
Csıcaklıkta sağlıkla yaşar. Bu balıkların 

renk özelliklerini tam olarak gösterebilmeleri ve sağlıkla yaşamaları, bulundukları akvaryum 

suyunun niteliğiyle büyük ölçüde ilişkilidir. Sularının asit-alkali oranınınpH7 ve sertliği DH 

6-10 arasında olması tavsiye edilir. 

 

1.1.4.1. Labeobicolor 

 

Ülkemizde çok sevilen ve oldukça yaygın bir türdür. Kadife matlığında pürüzsüz siyah 

bir bedenin sonunda parlak ve canlı narçiçeği kırmızısı bir kuyruk yüzgecine sahip oluşu, 

ona çok çekici olan görünümünü kazandırır. 

 

Büyüklüğü 10-12cm kadardır. Kendi türü içinde geçimsiz ve kıskanç olmasına, 

bölgesini savunmak amacıyla çekinmeksizin kavgaya tutuşmasına karşın karma 

akvaryumlarda diğer balıklara karşı son derece uysal ve barışçıdır.  

 

Kayalar ve otlar arasında dolaşarak titiz bir araştırmacı gibi her yaprağı, her taşı 

dikkatle inceler, besinini seçer, çevreyi yosunlardan arındırır. Kuru yemlere ilgi göstermez. 

Küçük canlı yemler, enfüzuvarlar ve yosunlar onun en çok tercih ettiği yemlerdir. Canlı 

yemler arasında en çok sevdikleri yuvarlak kurtçuklardır. Tubifex gibi gövdelerinin bir 

bölümünü kuma gömen bu kurtları çok sever.  

 

Cinsiyet ayırımları oldukça güçtür. Dişi, erkeğe oranla biraz daha geniş olan 

gövdesiyle tanınabilir. Akvaryumda üretilmeleri büyük özen gerektirir.  

 

 

Resim 1.28:Labeobicolor 

1.1.4.2. Labeoerythrurus 

 

Büyüklüğü yaklaşık Labeobicolor kadardır. Yaşama, beslenme ve üreme özellikleriyle 

de Labeobicolor’a büyük benzerlik gösterir. Taylant kökenlidir. Boyu 9-11cm kadardır. 

Akvaryumda üretilmeleri büyük özen gerektirir. 26-28
o
C en iyi geliştikleri sıcaklık 

kuşağıdır. Canlı yem ve yosunla beslenir. Kuru yemlere hiç ilgi göstermez. 
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Resim 1.29:Labeoerythrurus 

 

1.1.4.3. Labeofrenatus 

 

Doğal yaşama alanı Kuzey Tayland sularıdır. Ailenin diğer iki üyesine oranla daha 

gösterişsiz bir türdür. Büyüklüğü 8 cm kadardır. Gövdenin yanları zeytin yeşili renkte olup 

göğsü ve karnı bronzla beyaz arasında değişir. Kuyruk kökünde koyu bir beneğe sahiptir. 

Erkeğinin kuyruk yüzgeci siyah bir kenarla çevrelenmiştir. Yaşama, beslenme ve üreme 

özellikleriyle ailenin diğer üyelerine uyum gösterir.  

 

1.1.5. Rasbora Ailesi 
 

Bu balıklar doğada çok geniş bir alana yayılmışlardır. Doğu Afrika’dan Güneydoğu 

Asya’ya ve Çin’e, Doğu Hindistan’dan Filipinler de bu ailenin üyelerini görmek mümkündür 

ancak akvaryumlarda yaygın olarak yetiştirilen türlerin çoğu Malaya yarımadası kökenlidir. 

Bunlar; dere, ırmak, göl ve göletlerde kalabalık kümelerhâlinde yaşar. 

 

Rasbora’lar genellikle dayanıklı ve akvaryum, ortamına kolay uyum gösteren 

balıklardır. Genel olarak yumuşak ve hafif asitli sulardan hoşlanır. Her türlü yemle 

beslenebilir ancak renklerinin parlaklık ve canlılığını yitirmemesi, sağlıklarının bozulmaması 

ve döl verimlerinin düşmemesi isteniyorsa haftada bir iki kez canlı yem verilmelidir. 

 

Geniş Rasbora ailesi içinde türlerin yarısının yapışıcı yumurtalara sahip olduğu 

görülür. Bunlar, yumurtalarını tabana gelişigüzel dökme yerineMryophillum, Cabomba, 

Ambulia, Eloda gibi bol yapraklı yumurta saklayıcı bitkilere bırakır. Yumurtalarını tabana 

döken Rasbora’ların üretimindeTetrazon'un üremesi esas alınır. Yumurtalarını bitki 

yapraklarına asan türlerde ise bitkilendirilmiş akvaryumdan yararlanmak gerekir.  
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Üretim akvaryumu, döl alınacak türün büyüklüğüne göre 40x20x20 cm veya 

30x15x15 cm olmalıdır. Akvaryum suyu dinlendirilmiş yağmur suyu ile doldurulmalıdır. 

Sıcaklığı 28 
o
C’ye yükseltilmeli, mümkün olduğunca sessiz, sakin ve oldukça loş, yarı 

karanlık bir ortam sağlanmalıdır. Akvaryumun özellikle ortası, yukarıda adı geçen 

bitkilerden biri ile sık bir biçimde bitkilendirilmelidir. 

 

Bir ay önceden birbirlerinden ayrılan damızlık dişi ve erkek, uygun koşul ve çok iyi 

bir beslenme ile çiftleşmeye hazırlanır. Dişi ve erkeğin döl için en verimli devreye ulaştığı an 

çift gece karanlığında üreme akvaryumuna alınır. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çift birbirini 

kovalamaya başlar. Bir süre sonra da ilk yumurtalar, sırt üstü dönerek karnını yapraklara 

süren dişi tarafından bitkilere bırakılmaya başlar. İlk gün başarılı sonuç alınamamışsa dişi 

üreme akvaryumundan alınır. İki gün sonra tekrar çiftleşmeye sokulur.Yumurta dökümünün 

tamlanmasından sonra çiftin akvaryumdan hemen alınması, yumurta kaybını önleme 

açısından zorunludur. Yumurtalar 28 
o
Csıcaklıkta 3 gün içinde çatlar. Onlara ilk günler için 

katı pişirilmiş yumurta sarısı eriyiği ve birkaç gün sonra da yumurtadan yeni çıkmış Artemia 

verilebilir. 

 

1.1.5.1.Rasboraheteramorpha 

 

Rasbora ailesinin en beğenilen ve tüm dünyada en yaygın olan üyesidir. Bilimsel 

adından çok soytarı balığılakabıyla tanınır. Doğal yaşama alanları Malaya Yarımadası, 

Taylant ve Doğu Sumatra'dır. Boyu 4-5cm’yi ancak bulan küçük bir türdür. Bütün sırtı ve 

kuyruk yüzgecinin kenarları kırmızı renkte bir çizgi ile çevrelenmiştir. Bu çevrenin içi, 

tabanı karın yöresinde, tepe noktası kuyruk kökünde bulunan mor renkte üçgen biçimli bir 

leke ile süslüdür. Göğüs ve karında yaygın olan pembe rengin bu üçgen lekenin çevresinde 

biraz daha koyulaşarak yer alması, balığın çekiciliğini daha da artırır. Ayrıcasırt yüzgeci 

gövdeye eğik olarak inen kırmızı damarlarla süslüdür. 

 

 

Resim 1.30:Rasboraheteramorpha 
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1.1.5.2.Rasboraborapatensis 

 

Tayland kökenli olan bu balığın boyu, doğada 6,5 cm’ye erişir ancak akvaryumun 

sınırlı olanakları içinde genellikle 5 cm’yi pek aşmaz. Temel rengi sarı-yeşil olup göğüs 

bölgesi gümüşidir. Balığın her iki yanını solungaç kapağı üzerinden başlayan ve kuyruk 

köküne kadar devam eden siyah bir çizgi süsler. Bu siyah çizginin hemen üzerinde altın 

renginde ince ve parlak bir bant daha vardır.  

 

Erkeği, dişisinden biraz daha küçük oluşu ve daha ince gövdesiyle ayırt edilir. 

Yaşama, beslenme ve üreme özellikleriyle soytarı balığına uyum gösterir. 

 

 

Resim 1.31: Rasboraborapatensis 

 

1.1.5.3. Rasboracaudimaculata 

 

Malaya ve Sumatra kökenli olan bu balık“dev makaskuyruk” veya “üç çizgili 

rasbora”adlarıyla da tanınır. Rasboraların en irisidir. Doğada büyüklükleri 15-18cm kadarsa 

da akvaryumlarda genellikle 8 cm’den fazla büyümez. Makaskuyruk adıyla anılması, iki 

çatallı kuyruğunun bir makası anımsatır biçimde açılıp kapanmasından kaynaklanır. 

 

Balık, menekşe ve pembe yansımalar yapan, çelik mavisi ile mavi-yeşil arasında 

değişen bir renge sahiptir. Gövdede uzunlamasına çizgiler görülür. Kuyruğundaki kırmızı 

renk ona çekicilik verir. Çok hareketli ve aktif bir balıktır. Yumuşak ve hafif asitli sulardan 

ve26-28
o
Csıcaklıktan hoşlanır. 

 

Canlı ve kuru yemlerle beslenebilir. Dişiler, erkeklere oranla daha geniş gövdeleri ve 

şişkin karınlarıyla tanınır. Üretimleri Rasboraheteromorpha'da olduğu gibidir. 

 

Resim 1.32:Rasboracaudimaculata 
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1.1.5.4. Rasboraelegans 

 

Zarif rasbora, iki benekli rasboraadlarıyla da tanınır. Doğal yaşama alanları Malaya 

Yarımadası ile yakınındaki adalardır. Doğada büyüklüğü 12-13cm kadardır. Akvaryumlarda 

daha küçük olur.  

 

Gümüşi renkte gövdesi, yanlarda iki koyu renk benekle süslüdür. Bunlardan biri sırt 

yüzgecinin hemen altında, diğeri kuyruk kökündedir. Sırtta ise altın parıltılı pullar yer 

alır.Canlı yemleri çok severler. 

 

Resim 1.33: Rasboraelegans 

 

1.1.5.5. Rasborakalochroma 

 

Maskara balığı adıyla isim yapmıştır. Gövdenin temel rengi, sırtta turuncu pembe; 

karın yöresinde ise sarı-pembedir. Gövdeyi her iki yanda iki tane lacivert-siyah yuvarlak 

benek süsler. Bu beneklerden biri, solungaç kapaklarının hemen yanında diğeri ise gövdenin 

ortasındadır.  

Anavatanı Malaya Yarımadası olan bu balığın büyüklüğü 6-7cm kadardır. Dişisini 

erkekten ayırmak güçtür çünkü birbirlerine son derece benzer. Üremeleri, yaşama ve 

beslenmeleri gibi özellikleri ailesine benzer. 

 

 

Resim 1.34: Rasborakalochroma 
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1.1.5.6.Rasboramaculata 

 

Sumatra ve Malaya yarımadası bu balığın doğal yaşama alanlarıdır. Boyunun ancak 2 

cm kadar olması, onu “Cüce Rasbora” adıyla tanıtmıştır. Bir diğer adı da “benekli 

rasbora”dır. 

 

Erkeğin gövdesi altın sarısı renginde olup tatlı pembe ışıltılar taşır. Göğüs bölgesi ise 

portakal rengidir. Gövdenin her iki yanında çevresi kırmızı hareli koyu renk bir benek yer 

alır. Dişisi renklerinin erkeğe oranla daha soluk olması, gövdesinin daha geniş bulunması ve 

koyu renkte iki beneğe sahip olması nedeniyle kolayca tanınır. 

 

Sağlıklı yaşamalarını ve doğal etkinliklerini tümüyle göstermelerini sağlamak için 

aradıkları ortam ve koşulları yerine getirmek gerekir. Bu balıkların konulacağı akvaryumun 

arka yüzeyi siyah bir kartonla kaplanmalı ve akvaryumun önden gün ışığı 

almasısağlanmalıdır. Üstten yapılacak kuvvetli ışıklandırma sakıncalıdır. Akvaryumda 

yumuşak sular, tercihen yağmur suyu kullanılmalıdır. Suyun asit alkali oranı ise pH 6,3 

olmalıdır. 

 

Resim 1.35: Rasboramaculata 

1.1.5.7.Rasborameimkeni 

 

Daha çok“siyah çizgili rasbora”adıyla tanınır. Sumatra kökenli olup akvaryumlarda 

pek sık rastlanılmaz. Boyu doğada 7 cm’dir. Akvaryumlarda daha küçüktür. İnce ve uzun 

biçimli gövdesine egemen olan bakır kızılı rengi, balığa gözalıcı bir görünüm kazandırır. 

Balığa renk zenginliği kazandıran diğer bir özellik, solungaç kapakları üzerinden başlayan ve 

kuyruk köküne kadar kesintisiz devam edip gövdeyi ortadan ikiye bölen koyu siyah kuşaktır. 

Bu çizginin hemen üzerinde ve boydanboya uzanan açık renkte ikinci bir çizgi yardır. 
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Resim 1.36: Rasborameiımkeni 

 

1.1.5.8.Rasborapauciperforata 

 

Gövdeyi baştanbaşa süsleyen parlak kırmızı renk kuşağı nedeniyle 

“kırmızıçizgilirasbora” adı verilir. Bu balıkta karın kısmı gümüşi renkte ve yarı saydam 

görünümdedir. Sırt ise sarı-yeşildir. Gövdeyi göz üzerinden kuyruk kökünde çok küçük 

kırmızı noktacıkların sık bir biçimde yanyana gelmesiyle oluşmuş parlak bir çizgi bulunur. 

Bunun hemen altında siyah renkte ince bir çizgi uzanır. Yüzgeçler parlak, ışıltılı, damarlı ve 

saydam yapıdadır.  

 

Doğal yaşama alanı Sumatra'dır. Boyu 6 cm’dir. Üretimlerinde küçük boyutlu, 

tümüyle camdan oluşturulmuş akvaryumların kullanılması ve tabanda naylon iplik 

karışımından yararlanılması daha olumlu sonuç vermektedir. 

 

Resim 1.37:Rasborapauciperforata 

 

1.1.5.9.Rasborasomphongsi 

 

Rasborameinkeni’nin küçük bir benzeridir. Boyu 3,5 cm’yi ancak bulur. 

Rasborameinkeni’den ayrılan diğer bir özelliği, gövdede bulunan koyu renk çizginin 

gövdenin ortasında başlayıp kuyruk kökünde bitmesidir.  
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Son derece barışçıl olması nedeniyle karma akvaryumlarda beslenebilir. Besin olarak 

karma yem kullanılmalıdır. Yumurtalarını Mryophillum türü bitkilerin yapraklarına 

bırakmaktan hoşlanır. Sert olmayan hafif asitli sularda, çok iyi bitkilendirilmiş ve arka 

yüzeyi karartılmış akvaryumlarda daha iyi gelişir. En sevdiği sıcaklık26-28
o
Carasıdır. 

 

 

Resim 1.39:Rasborasomphongsi 

 

1.1.5.10. Rasboravaterifloria 

 

“Suçiçeği” veya “ateş rasbora”adlarıyla bilinir. Bu adlar onagözalıcı parlak kırmızı 

rengi nedeniyle verilmiştir. Seylan kökenlidir ve büyüklüğü 4 cm’dir. Bu balıklarda 

gövdenin sırt bölümü turuncu pembedir. Göğüs bölgesi ve bütün yüzgeçler canlı portakal 

rengindedir. Dişiler, erkeklerden daha soluk renkli oluşları ve karınlarının şişkinliğiyle ayırt 

edilir. 

 

Ilıman iklimin egemen olduğu Seylan kökenli oluşları nedeniyle 26-28
o
C’deki yüksek 

sıcaklığı sever. Ayrıca yumuşak ve hafif asitli sulardan hoşlanır. 

 

Üremeleri genel olarak Rasbora ailesinin genel özelliklerine uyum gösterir ancak yarı 

yapışıcı yumurtalarını bitki yapraklarına yapıştırdıkları kadar akvaryum tabanına gelişigüzel 

döktükleri de olur. Bu balıklardan loş ışıklı akvaryumlarda daha kolay döl alınabilmektedir. 

Yavrular son derece dayanıksızdır. Onları, su niteliğinde oluşabilecek değişikliklerden ve su 

ısısındaki düşmelerden korumak gerekir. 

 

1.2. Anaç Balıklarda Sağlık 
 

Tüm yumurta döken akvaryum balıkları pas hastalığı (Oodinium) ve beyaz beneğe 

(İktioftiryus) yakalanmaya çok elverişlidir. Bu hastalıklar üretimi doğrudan ve olumsuz 

etkileyen faktörlerin başında gelir. 
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 Oodiniumpillularis 

 

Altın tozu veya pas hastalığı olarak bilinen parazittir. Hastalığa değişik şekillerde 

parazitikdinoflagellatlar sebep olur. Aynı işaretleri veren diğer parazit türleri, 

Oodiniumlimneticum ve Oodiniumvastotodur.  

 

Tatlı ve tuzlu su balıklarında bu parazitle ilgili en büyük problem, hastalığın ölümden 

önceki son safha olansolunum güçlüğü döneminde fark edilmesidir. Bu genellikle balığın 

yüzeyde zorlukla solunum yapmaya çalışırken akvaryumun dibinde yana yattığı zamandır. 

Bu ilerlemiş aşamada balığı kurtarmak zordur ancak bu durumda gerekli önlemler alınırsa 

diğer balıklara parazitin bulaşması engellenebilir. 

 

Parazit balığın derisine saldırır diğer sevdiği yer ise solungaçlardır. Bu parazitler 

hücrelerin epitel tabakasını veya solungaçların hassas dokularını yerler ve onları yok eder. 

Parazit olgunlaştığında tatlı ve tuzlu su balıklarındaki beyaz benekte olduğu şekilde balığı 

bırakır. Oodiniumpillularis bir çeşit klorofil içerir. Bu parazite altın veya pas tozu rengi verir 

ve bitkilerde olduğu gibi fotosentez yapar. Diğer taraftan parazit bunları balığa zarar vererek 

yapar. Balıktan düşmeden önce kendini serbest yüzerhâle getirir. 

 

Bu parazin bulaştığı balıklargenelde akvaryum zemininde bazen yüzeyde hızlı soluma 

ve solunum güçlüğü gözlemlenir. Erken safhalarında balığı rahatsız eden organizmadan 

kurtulmak için sürtünmesi işaretlerden biridir.  

Bu hastalığın en çok görünen özelliği ona pudrayla kaplıymış görünümü veren 

genellikle solgun veya altın sarı veya pas renkli yüzlerce benektir. Işık arkadan geldiği 

sürece bazen bunu görmek zordur. Bu ilerlemiş safha genelde en tehlikelisidir. 

 

Tedavi sürecinde sıcaklığın 30 
0
C’ye yükseltilmesi bu parazitin ölmesine neden 

olabilir. Bu tedavide balığın yüksek sıcaklığa dayanıklı olması dikkat edilmesi gerekli bir 

husustur. Bu tedaviye destek olarak 3 gün boyunca 100 litre suya 1 gram 

Quininehydrochloride kullanarak devamlı banyo yaptırılmalıdır. Aynı zamanda 24 saat 

aydınlatmada sağlanalarak bu parazitin yaşam döngüsünü bozarak kendisini yakmasına 

sebep olacaktır.  

 

Bakırsülfat kullanımı,1 litre saf suya 320 mg bakır sülfat konur. Bu solüsyondan her 

3,5 litre tank suyuna 1 ml kullanılır. Bir çok türün bakıra karşı toleransı farklıdır. Ayrıca 

suyun sertliği de bakırın etkilerinde önemli rol oynar. Yeterince sert değilse istenen etki 

alınamaz. Ek olarak yeni tankta uygulandığında bakır seviyesi düşme eğilimi gösterir, iyi 

sonuçlar bekleniyorsa bakır seviyesi kontrol edilmelidir. 

 

 Ichtyophthiriusmultifiliis 

 

Kış aylarının yaklaşması nedeniyle özellikle su sıcaklığındaki değişimler balıkları 

olumsuz yönde etkiler. Bu dönemde bilinen adı ile “beyaz benek”, bilimsel adı ile 

Ichtyophthiriusmultifiliis parazitlerine karşı bir mücadele başlar. Aslında beyaz beneğe 

neden olan tek faktör sıcaklık değişimleri değildir. Streste balıklarımızın bu hastalığa 

yakalanmasına neden olan sebeplerden biridir.  
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Stresle birlikte bağışıklık sistemi zayıflayan balığın özellikle mukoza tabakasının zayıf 

düşmesi sonucu parazitler kendilerine uygun konaklama ortamını bulur. 

 

Parazitler 0,5-1,5 mm civarındadır. Genel amaçları balığın derisini yok ederek vücut 

sıvısına ulaşmak ve beslenmektir. Erişkin hâle gelen parazitler balığın vücudundan ayrılıp 

uygun bir zemin bularak bölünmeye başlar. Bu bölünme ikinin katları şeklinde devam eder. 

Suyun sıcaklığına göre sayıları birden artabilir. Bölünen yeni parazitler su içinde yüzerek 

balıklara bulaşır. 

 

Balıklar hastalığa yakalanmadan önce alınacak önlemler şunlardır: 

 

 Akvaryumumuz için uygun ısıtıcı tercih edilmelidir. Uygun güç hatta biraz daha 

fazlası tercih edilmelidir. 

 Düzenli su değişimi yapılarak suyun tazeliğini korumak ve kötü su şartlarından 

uzak tutmak yerinde olur. Yeni su değişimlerinde akvaryum suyunun ısısı ile 

değişim yapılacak dinlenmiş suyun ısısının aynı olmasına özen gösterilmelidir. 

 Deri ve mukoza tabakasını güçlendirmek için vitamin takviyesi yapılmalıdır. 

Özellikle B vitamini kompleksli ürünler kullanmak daha faydalı olacaktır.  

 Balıklara stres yaratacak unsurlardan uzak, uygun koşullar sağlanmalıdır. Bu 

sayede bağışıklık (immün) sistemi güçlü tutulacak ve hastalıklara karşı direnç 

artacaktır. 

 Erken teşhis etmek tedaviyi de kolaylaştıracaktır çünkü sayıca az olan 

parazitler, deriye tam anlamıyla yapışmadan süreç başlatılırsa kullanılacak 

ilaçlar daha güçlü bir şekilde etki edecektir.  

 En pratik tedavi yöntemi, su sıcaklığının kademeli olarak normalden 3-4 derece 

yukarı çekilmesi ve balık türleri için sakınca yoksa kaya tuzu kullanımıdır. Tuz 

miktarı balığın tolore edebileceği oranda ayarlanmalıdır. Bu sırada akvaryum, 

günlük düzenli su değişimi ile takviye edilmelidir. Su sıcaklığı yükseldiğinde 

oksijen azaldığı için akvaryum iyice havalandırılmalı, gerekirse takviye 

ekipman kullanılmalıdır. Işıklar kapalı tutulmalıdır. Bu tedavi yöntemine 

genelde balıklar cevap vermektedir. Bunun dışında piyasada satılan değişik 

markalarda ilaçlar mevcuttur. Tedavi birkaç gün sürer. 

 

1.3. Türe Özel Cinsiyet Karakteri 
 

Japon balıklarında erkek-dişi ayrımı çok basittir. En iyi yöntem balıkların göğüs 

yüzgecine bakmaktır. Erkek balıkların göğüs yüzgecinin ön kısmında küçük diken gibi beyaz 

renkli tırtıklar vardır. Dişide bu asla görülmez. 

 

Ayrıca erkek Japon balıklarında üreme çağında solungaç kenarlarında sivrimsi 

oluşumlar meydana gelmektedir.  

 

Japon balıklarında cinsiyet ayrımını fark edebilmek için gerekli olan bir başka yöntem 

ise anüse bakma yöntemidir. Erkek balığın anüsü ufak ve karna yapışık dişininki ise geniş ve 

karından ayrıdır. 
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Barbuslardadişi erkeğe oranla daha geniş gövdeye ve daha soluk renklere sahiptir. 

Özellikle üreme devresi içinde dişiyi şişkin karnıyla ayırt etmek çok kolaydır. 

Barbusaruliuslerde bu türün erkeğine sırt yüzgecinde taşıdığı uzunlamasına siyah çizgilerle 

dişisinden kolayca ayırmak mümkündür. Barbusnigrofasciatus’daüreme devresi içinde bu 

bantlar kaybolur. Balığın rengi büyük bir bölümüyle koyu kırmızıya dönüşür. Baş, göğüs ve 

karın bölgesi üzerinde altın parıltısıyla ışıldayan benekleri bulunan bu kırmızı alan, sırt 

kuyruk ve yüzgeçleri kaplayan siyah kısım, yarattığı zıtlıkla daha da çekici hâle koyar. 

Dişiler daha soluk renkleriyle kolayca tanınır. 

 

Zebralarda dişi ve erkek ayrımı kolay sayılabilir. Dişiler erkeklerden daha iricedir ve 

daha kalındır. Erkekler nispeten küçük ve ince yapılıdır. Zebralar küçük yapılı balıklardır. 

Dişiler 5 cm’ye kadar olabilir. Erkekler biraz daha küçüktür.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yumurta döken akvaryum 

balıklarında anaç seçimi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yumurta döken balık çeşitlerini tanıtınız. 

 Stres faktörleri engellenmelidir. 

 Hijyenik ortam sağlanmalıdır. 

 Güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 Araç ve gereçler dezenfekte edilmiş 

olmalıdır. 

 Karantina önlemleri uygulanmalıdır. 

 Yumurta döken balıkların cinsiyet 

özelliklerini sıralayınız. 

 Türüne has özelliklerini dikkate alarak 

erkek ve dişi damızlıkların seçimini 

yapınız. 

 Seçtiğiniz damızlıkları kenarları bitki ile 

zenginleştirilmiş akvaryum veya 

tanklara koyunuz. 

 Damızlık balıkları dişi damızlıklar 

sayıca erkeklerden daha fazla olacak 

şekilde yerleştiriniz. 

 Suyun sertliğini ısı ve pH’ını balık 

türüne uygun hâle getiriniz. 

 Türün karakterine uygun besleme 

programı yapınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yumurta dökenbalıkların üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Su üzerinde erkeğin yaptığı köpüğe yumurta bırakır. 

B) Yumurtalarını kolektörlere yapıştırır. 

C) Yumurtaları dişinin karın boşluğunda yetişerek çatlatmasıyla yalancı doğum 

oluşur. 

D) Yumurtalarını düz zemine yapıştırır. 

 

2. Asağıdakilerden hangisi yumurta dökenbalık değildir? 

A) Black moli 

B) Japon balığı 

C) Barbus 

D) Tetrazon 

 

3. Asağıdaki özelliklerden hangisi üreme döneminde erkek Japon balıklarında görülür? 

A) Solungaç üzerindeki sivri çıkıntılar 

B) Karın kısmının aşırı şişkin olması 

C) Soluk renk 

D) Aşırı hareketlilik 

 

4. Yumurta döken akvaryum balıklarında enfazla görülen hastalık tipi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Solungaç hastalığı 

B) Kabızlık 

C) İç paraziter hastalıklar 

D) Pas ve beyaz benek 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Yumurta döken akvaryum balıklarında üretim ortamlarını hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Su ürünleri üretim hanesinde veya akvaryum balıkları üretim ve satış işletmesine 

giderek çalışmalar hakkında alınız. 

 

 Üretim çalışmalarında su sıcaklığını, üretim çalışmalarında kullanılan araç 

gereçleri gözlemleyiniz. Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YUMURTA DÖKEN AKVARYUM 

BALIKLARINDA ÜRETİM ORTAMLARI 
 

2.1. Araç Gereçler 
 

 Akvaryum veya tanklar: En az 100 litre olması önerilir. Cam veya 

polyesterden silindirik veya dikdörtgen prizma şeklinde imal edilebilir. 

Tankların yapıldığı malzemenin temizlik ve hijyene uygun olması gerekir.  

 

 

Resim 2.1:Cam akvaryum 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 2.2:Polyester üretim tankları 

 Filtreler: Üretim akvaryumlarında filtrasyon çok önemlidir. Bu amaçla 

günümüzde en yaygın ve verimli kullanılan filtre tipi dış filtrelerdir. Bu filtreler 

suyun içinde bulunan partiküllerin yanı sıra çözünmüş zararlı gazlarıda 

uzaklaştırır. Ayrıca filtre katmanları içinde faydalı bakterilerin çoğalmasına 

yardımcı olurlar.  

 

Resim 2.3:Akvaryum dış filtresi ve katmanları 

  



 

 37 

 Taban kumu: Yumurtaya çoğalan akvaryum balıklarının çoğu taban kumu 

severler. Hatta bazıları yumurtalarını bu taban kumuna bırakır. Bu nedenle 

üretimi yapılacak türe göre taban kumu seçilmelidir.  

 

Resim 2.4:Taban kumu 

 Havalandırma: En önemli unsurlardan biridir. Bu maksatla üretilecek tür ve 

kapasiteye göre güçlü ve kesintisiz bir havalandırma sağlayacak sistem 

kurulmalıdır. Hava akvaryum veya tankın içinde eşit oranda dağılacak şekilde 

planlanmalıdır. 

 

 Isıtıcı: üretimi yapılacak türlerin üreme sıcaklığını ayarlamak ve stabil hâlde 

tutmak için ihtiyaç duyulur. Bu amaçla sıcaklığı ayarlanabilen hassasiyeti 

yüksek kaliteli ısıtıcılar tercih edilmelidir. 

 

Resim 2.5ısıtıcı 

 

 Kollektörler: Bunlar bazı türlerde balıkların yumurtalarını yapıştırdıkları 

araçlardır. Bunlar sentetik malzemeden yapılabildiği gibi taş, kum, ağaç kökü 

hatta canlı bitkilerdende yapılır.  

 

2.2. Ortam Özellikleri  
 

 Su sucaklığı 22-24 0C arasında olmalıdır. 

 Oksijen 5 mg/l altına asla düşmemelidir. 

 Amonyak 1 ppm/l altında olmalıdır. 

 pH 6,5-8 arasında olması istenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yumurta döken akvaryum balıklarında yumurtlama ortamını hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üreteceğiniz balık türüne göre 

akvaryum veya tank tipini belirleyiniz. 

 Çiftleşen balıklarda stres faktörleri 

önlenmelidir. 

 Hijyenik ortam sağlanmalıdır.  

 Araç gereçlerin bakım ve dezenfeksiyonu 

yapılmalıdır. 

 Akvaryum veya tankları dezenfekte edip 

üretime hazır hâle getiriniz. 

 Taban kumunu yerleştiriniz. 

 Havalandırma sistemini kurunuz. 

 Filtre sistemini kurunuz. 

 Isıtıcıyı yerleştiriniz. 

 Kollektörleri hazır hâle getiriniz. 

 Su parametrelerini tür özelliklerine göre 

kontrol edip stabil hâle getiriniz. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Akvaryum veya tanklar, en az 100 litre olması önerilir. Cam veya polyesterden 

silindirik ya da dikdörtgen prizma şeklinde imal edilebilir.  

 

2. (   ) Üretim akvaryumlarında filtrasyonönemli değildir. 

 

3. (   ) Günümüzde en yaygın ve verimli kullanılan filtre tipi dış filtrelerdir.  

 

4. (   ) Hava akvaryum veya tankın içinde rastgele dağılacak şekilde planlanmalıdır. 

 

5. (   ) Yumurta döken akvaryum balıklarının üreme ortamlarında su sıcaklığı30-32
0
C 

arasında olmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Yumurta döken akvaryum balıklarından yavru elde edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Su ürünleri üretim hanesinde veya akvaryum balıkları üretim ve satış işletmesine 

giderek çalışmalar hakkında bilgi alınız.  

 

 İnkübasyon çalışmalarında yumurtaların döllenme ve açılma oranını, 

inkübasyon çalışmalarındadezenfeksiyon tedbirlerini araştırınız. Edindiğiniz 

bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. YUMURTA DÖKEN AKVARYUM 

BALIKLARINDA YAVRU ELDE ETME 
 

3.1. Yumurta Alımı ve İnkübasyon (Kuluçkalama) 
 

Yumurta alımı ve inkübasyon yumurta döken akvaryum balıklarında türlere göre 

değişiklik gösterir. 

 

3.1.1. Japon Balıklarında Yumurta Alımı ve İnkübasyon 
 

Japon balıklarında yumurta alımı ve inkübasyon iki yöntemle yapılır. 

 
3.1.1.1. Doğal Havuz veya Tankta Üretim 

 
5 damızlık balık (3 erkek 2 dişi) için en az 1,5-2 m²lik bir havuz yüzeyi gerekir. 

Derinliği 1-1,2 molması uygundur. Erkek dişi olarak ayrılan damızlıklar havuza konmadan 

15 gün boyunca canlı yem ile beslenir. Bu besi sayesinde balıklar iyice kondisyon kazanmış 

olur. Bu arada havuzun suyu 20-22ºC’de olmasına özen gösterilir. Japon balıklarının 

yumurtaları yapışan yumurtalardır. Havuzlara yumurtaların yapışabilmesi için rafyadan 

yapılmış yapay kakabanlar konulmalıdır. Balıkların havuza bırakılmasından birkaç gün sonra 

yumurtalarını bu kakabanlara yapıştırdıkları görülür. Yumurtladıktan hemen sonra anaçlar 

havuzdan alınmalıdır. Aksi takdirde yumurtlama işini tamamlamış anaçlar kendi 

yumurtalarını yer. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3.1.1.2. Yapay Üretim 

 
Yapay üretimde en önemli konu, damızlıkların yumurta olgunluğuna ulaşmış 

olmasıdır. Erkek balık nerdeyse her mevsim hazırdır. İyi kondisyon kazandırılmış dişide 

karnına hafif bastırıldığında yumurtaların kolayca çıktığı görülür. Yumurtalar hafif 

sarımtırak ve ovaldir. Olgunlaşmamış yumurtalar ise köşeli gibidir. Sağılacak balıklar 

belirlendikten sonra sağım yapılacak kap belirlenmelidir. Ufak bir kap olmasında fayda 

vardır. Takribi 4-5 litrelik bir kap olmalıdır. Kap içinde balığın şekli baş kısmı suyun dışında 

anüs kısmı su içinde olmalıdır. İlk olarak erkek balık kabın içinde gezdirilirken bir taraftan 

da karnı sıvazlanarak sperm sağınımı yapılır. Sperm tüm kaba yayılmış olur. Sağım işlemi 

karnından anüse doğru hafif bastırılarak olur. Vakit kaybetmeden dişi balık alınır ve aynı 

şekilde sağılır. 4-5 saat sonra kabın içindeki su boşaltılıp yerine temiz su doldurulur. Bunun 

esas nedeni sudaki kalan spermler ve pul parçaları suyu bozarak yumurtaların bozulmalarını 

sağlar. Yumurtalar çok yapışkan oldukları için ilk deydiklere yere yapışıp kalırlar. 

Yumurtaları yapıştıkları yerden çıkarmak oldukça zor ve zararlıdır. 

 
Sağım kabı temiz su ile doldurulduktan sonra geniş bir akvaryuma konulur. Akvaryum 

su yüksekliği 10-15 cm arasında tutulur. Yumurtaların bozulmaması için suya metilen mavisi 

ve kuvvetli bir hava taşı konulur. Böylece yumurtaların mantarlaşması engellenmiş olacaktır 

 
Larvalar 3-4 gün içinde yumurtadan çıkarlar. Akvaryum camına yada havuz tabanına 

tutunur. 3-5 gün boyunca besin keselerinden beslenir ve hareketsizdir. Larvalar 3-5 gün 

içinde yüzmeye başlayacaklardır.  

 

Larvalar karın altı yumurta sarısını tükettikten sonra kaynatılmış yumurta sarısı bir 

kapta biraz su ile ezilir. Tülbent yardımı ile süzülerek larvalara verilir. Yumurta sarısı ile 

beslenme 7 günü geçmemelidir. 7 gün sonunda Artemiasalina ve yavru su piresi verildikten 

sonra toz yeme geçilebilir. Yavrular irileştikçe ağız çapına göre yemleme yapılmalıdır. 

Yavrularınızı belirli periyotlarla boylamak gerekir.  

 

Su değişimi ani şekilde yapılmamalıdır. Su ilaveleri yavaş yavaş yapılmalıdır. Çok 

acil ve kötü durumlar dışında %50 su değişimi yapılmamalıdır. 

 

3.1.2. Barbuslarda Yumurta Alımı ve İnkübasyon 
 

Barbuslarda üreme koşulları türlere göre bazı küçük farklar dışında benzerlik gösterir.  

 

Erkekler üreme dönemi içinde renklerinin her zamankine oranla daha canlı ve parlak 

oluşlarıyladişiler üreme olgunluğuna yaklaştıklarında karınlarındaki dolgunluk ve 

siskinlikhâlinin görülmesiyle ayırt edilir. Damızlık dişi ve erkekler, koşulları iyi hazırlanan 

akvaryumlarda sık sık canlı yem verilerek özenli bir bakım altında 20-25 gün kadar 

birbirlerinden ayrı tutulur. Önceden hazırlanan özel üretim akvaryumuna tercihen hava 

karardıktan sonra anaç dişi ve erkek birlikte konulur. Böylece tüm gece boyunca yeni 

ortamlarına uyum sağlamalarına olanak tanınmış olur. Büyük bir olasılıkla ertesi günün ilk 

ışıklarıyla çift üreme etkinliği içine girer. 
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Üretim ortamı olarak belirli büyüklüğe sahip, özel hazırlanmış akvaryumlar kullanılır. 

Bu akvaryumlar balık türüne göre değişebilmekle birlikte genel olarak küçük boydaki 

Barbuslar için 60x30x30 cm, iri Barbuslar için 90x30x30 cm büyüklükte olmalıdır. 

 

Akvaryumun tabanı tümüyle ve 2,5-3 cm kadar yükseklikte, yuvarlak çakıl taşlarıyla 

döşenir. Tam orta yere ise tabana dikilmeden Fontinalis veya Myriophyllum gibi bitkilerden 

bir öbek oluşturulur. Bu, kendi yumurtalarını yemeye pek düşkün olan Barbusların 

yumurtalarını korumak amacıyla oluşturulan bir düzenektir.  

 

Hazırlanan üretim akvaryumu15-20cm yükseklikte, bekletilmiş ve içinde kireç 

bulundurmayan yumuşak su ile doldurulur. Yaşama sıcaklığı olarak 22-25
o
C’denhoşlanan 

Barbusların üretim sıcaklığı 26 -28 
o
C’dir. 

 

Üretim için seçilen çift, hazırlanan akvaryuma geceden konulur. Sabahın ilk ışıklarıyla 

yumurta dökmeye başlar. Erkek balık başıyla dişinin karnına vurur. Her çarpmada 3-5 

yumurta tabandaki taşların ve bitkilerin arasına dökülür. Erkek balık hemen spermlerini 

ortama bırakarak bu yumurtaları döller. Yumurtlama işlemi biter bitmez balıklar kendi 

yumurtalarını yeme eğlimindedir. Bu yüzden yumurtlama işlemini tamamlayan çift acilen 

başka bir akvaryuma alınmalıdır. 

 

Bazen ilk gün yumurta dökümü gerçekleşmez. Bu gibi durumlarda üç gün beklemek 

ve yine olumlu sonuç alınmamışsa çifti 7-8 gün için birbirlerinden ayırmak iyi olur.  

 

Yumurtalar elverişli koşullar altında 36 ila 48 saat içinde çatlar. Yumurtadan çıkan 

yavrular hareketsizdir, yüzemezler ve dışardan besin alamaz. İlk 48 saat karınlarında sarı 

renkli besin keselerinden beslenir. 

 

48 saatin sonunda yavrular artık rahatça akvaryumda hareket edebilir ve dışardan 

besin alabilir. Onlara ilk besin olarak katı pişirilmiş yumurtası sarısının suda eritilmesiyle 

hazırlanan eriyik verilebilir ancak bu besleme çok az ve bir damlalık aracılığıyla günde üç 

kez, üç dört damla verilerek yapılmalıdır. Bir iki gün sonra da yumurtadan yeni çıkmış 

Artemiaile beslemeye geçilebilir. Zamanla ağız açıklığı büyüyen yavrulara yapay ince toz 

yemler ve küçük su piresi verilebilir. 

 

3.2. Yumurta Alımı ve İnkübasyon (Kuluçkalama) Sonrası 

Larvaların Zarar Görmemesi Alınacak Önlemler 
 

Her türlü mantar için şu tedavi yolu denenebilir: 

 Balıkta mantarlı bölge %5'lik metilen mavisi eriyiği ya damalaşit yeşili ilave 

edilir. Mantarlar yok olunca su değiştirilir. 

 Bakteriyel hastalık gözlenirsehastalık tedavisinde antibiyotikler etkilidir. Ayrıca 

sulfamitli ilaçlar ile nitrofuraniçeren ilaçlar ile de tedavi edilebilmektedir. 

 Oksijen eksikliği için akvaryum çok iyi havalandırılmalıdır. 

  



 

 43 

 Suda yeterli oksijen olduğu hâlde balıklar yararlanamıyorsa balıkların 

galsamalarında parazit bulunduğu ya da bir zehirlenme olduğundan 

şüphelenmelidir. 

 Sudaki asitlik artarsa çeşitli zararlar verebilir. Asitlik arttığında balıklar 

akvaryum içinde ani fırlama hareketleri yapar, yüzgeçlerini çok hızlı hareket 

ettirir. Solungaçlar fazla asitten yaralandığı için su yüzüne çıkarak hava 

yutmaya çalışır ve bazen akvaryumun dışına fırlar. Tedavi suyun süratle 

değiştirilmesi yoluyla yapılır. 

 pH 8'den yukarı çıkar ise balıklar için uygun olmayan bir ortam doğar. Fazla 

bitki bulunan akvaryumlarda, bitkiler sudaki CO2 gazını çok fazla tüketerek 

aşırı alkaliliğe sebep olabilmektedir. Belirtisi, deri üzerinde sütlü bir mukoza 

oluşturması ayrıca deri ve galsamalarda çürüme göstermesidir. Tedavisinde su 

hemen değiştirilir. pH devamlı kontrol edilerek su pH'ı balıkların istediği 

düzeyde tutulmaya çalışılır. 

 Stres kısaca kötü şartların organizma üzerindeki fizyolojik ve psikolojik 

etkisidir denilebilir. Farkında olmadan balığımızın strese maruz bırakılması, 

beraberinde istenmeyen sonuçları da beraberinde getirir. Stres balıkların immün 

yani bağışıklık sistemini zayıflatır. Balıklar üzerindeki stresi kaldırmak için 

balığın doğal ortamda yaşadığı ortam koşulların akvaryumda büyük ölçüde 

oluşturulması şarttır. 
 Akvaryum titreşim yaracak unsurlardan uzak olmalıdır. Yüksek şiddette yayın 

yapan ses sistemleri gürültü açısından etki yaratabileceği gibi oluşturacakları 

titreşim balıkları olumsuz etkiler. Aynı balık üzerinde abartılı sayıda flaşlı 

fotoğraf çekimi yapmakta bir başka stres kaynağıdır. 

 Uygun olmayan balık transferi stres faktörüdür. Balık nakli başlı başına bir 

konu olsa da akvaryumlara yeni alınan balıklar adaptasyon sorunu 

yaşamaktadır. Bu süreç onlar için oldukça yorucu ve uzun olabilir. Balıkların 

sürekli ortam değişikliğine maruz kalması stres faktörüdür. Bu işleme bir kez 

karar verilmeli ve sık müdahaleden uzak durulmalıdır. 

 Gereksiz kimyasal kullanımı ve dozunda kullanılmayan ilaçlar stres faktörüdür. 

Balıkta görülen rahatsızlığın tedavisi mümkün olduğunca farklı bir ortamda 

yapılmalıdır. Özellikle bulaşıcı bir hastalık değilse ana tankta tedavi 

uygulanması son derece yanlıştır. Bir balığı kurtarmak için uğraş verirken diğer 

balıklar gereksiz yere rahatsız edilmiş olur. Tedavide karantina tankı 

kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerini dikkate alarak yumurta döken akvaryum 

balıklarında yavru elde ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İnkübasyon için gerekli akvaryum, tank 

ve yavrulukları hazırlayarak 

bitkilendiriniz. 

 Çiftleşen balıklarda stres faktörleri 

önlenmelidir. 

 Hijyenik ortam sağlanmalıdır.  

 Araç gereçlerin bakım ve dezenfeksiyonu 

yapılmalıdır. 

 Kolektörleri akvaryum veya tanklara 

yerleştiriniz. 

 Çiftleşme için uygun koşulları 

sağlayınız. 

 Suyun özelliklerini yumurta döken 

balıklara göre ayarlayınız. 

 Yumurtlama sonrası yavruların zarar 

görmemesi için tedbirler alınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )Japon balıklarında yumurta alım havuzun suyu 20-22ºC’de olmalıdır. 

 

2. (   )Japon balıklarının yumurtaları yüzücü yumurtalardır. 

 

3. (   )Japon balıklarında larvalar 8 gün içinde yumurtadan çıkar. 

 

4. (   )Barbuslardadamızlık dişi ve erkekler, koşulları iyi hazırlanan akvaryumlarda sık 

sık canlı yem verilerek özenli bir bakım altında 20-25 gün kadar birbirlerinden ayrı 

tutulur. 

 

5. (   )Barbuslarda akvaryumlar balık türüne göre değişebilmekle birlikte genel olarak 

küçük boydaki Barbuslar için 60x30x30 cm, iri Barbuslar için 90x30x30 cm 

büyüklükte olmalıdır. 

 

6. (   )Üretim için seçilen barbusçifti, hazırlanan akvaryuma sabah erkenden konulur. 

 

7. (   )Barbuslardayumurtalar elverişli koşullar altında 36 ila 48 saat içinde çatlar. 

 

8. (   )Balıkta mantarlı bölge %5'lik metilen mavisi eriyiği ya da malaşit yeşili ilave 

edilir.  

 

9. (   )Asitlik arttığında balıklar akvaryum içinde ani fırlama hareketleri yapar. 

 

10. (   )Stres, balıkların immune yani bağışıklık sistemini zayıflatır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

Yumurta döken akvaryum balıklarında bakım ve besleme yapabileceksiniz 

 

 

 

 

Su ürünleri üretimhanesinde veya akvaryum balıkları üretim ve satış işletmesine 

giderek çalışmalarınız hakkında bilgi alınız.  

 

 Yumurta döken balıklarda larva beslenmenin nasıl yapıldığını, yumurta döken 

balıklarda larva sonrası beslenmenin nasıl yapıldığını, yumurta döken balıkların 

naklini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. YUMURTA DÖKEN AKVARYUM 

BALIKLARINDA BAKIM VE BESLEME 
 

Balık yetiştiriciliğinde balıkların en kritik hayat devreleri, kuluçka döneminden sonra 

besin kesesi çekilmiş olan yavruların yeme alıştırılma aşamasıdır. Bu safhada balık 

larvalarının canlı yemlerle beslenmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca beslenmeden 

kaynaklanan hastalıkların giderilmesi, yaşama gücünün yükseltilmesi, damızlık balıkların 

yumurta ve sperm kalitesinin iyileştirilmesi, özellikle akvaryum balıkçılığında renklerin, 

parlaklığın korunması amacıyla ile canlı ve yaş yemler önem kazanmaktadır. 

 

Balıklar, doğada besinlerinin büyük bölümünü, içinde yaşadıkları suyu paylaşan canlı 

yemlerden sağlar. Su dibinde ve içinde buldukları çeşitli kurtçuklar, solucanlar ve böcekler, 

su yüzeyinden avladıkları sinek larva ve pupalar temel besinleridir. Unutulmamalıdır ki canlı 

yemle beslenme bu balıkların doğal gereksinimidir. Bundan yoksun kalma onların 

sağlıklarını olumsuz yönde etkiler. Haftada bir iki kez supiresi, sukurdu gibi canlı yemlerin 

verilmesi gereklidir. 

 

4.1. Larvaların Beslenmesi 
 

Canlıyemler yavru balıklar için çok önemlidir çünkü yavrular gelişim çağlarında 

yüksek oranda proteine ihtiyaç duyar. Bunu karşılamanın en kolay yollarından biri canlı 

yemlerdir. Canlı yemler hem hızlı büyümelerine katkıda bulunur hemde canlı olmalarından 

dolayı su değerlerindeki ani bozulmaları engeller. Bu yüzden yavru balıklar mutlaka 

canlıyemler ile beslenmelidir. Beslemede kullanılan belli başlı besin kaynakları şunlardır; 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.1.1. Yumurta Sarısı 
 

Yumurta katı oluncaya kadar haşlanır. Haşlanan yumurta sarısı, tülbent veya plankton 

bezinin içine koyularak bir bardak su içinde elle ovuşturulur. Yavruların vitellus kesesi 

biteceği zamanyumurta sarısı eriyiğinden günde beş kezazar azar çay kaşığı ile verilir. Çok 

fazla veririrse tabana çöktüğünde mantar oluşumuna neden olur. Arıca su üstünde ince, yağlı 

bir tabaka oluşturarak suyun havayla temas yüzeyini keser.  

 

4.1.2. Artemia Larvası (Artemiasalina) 
 

Yavru balık üretiminde ve değerli akvaryum balıklarının beslenmesinde çok 

yararlanılan canlı yemdir. En önemli özelliği çok tuzlu sulardantoplanan yumurtaları uzun 

süre saklanabilir ve istenildiğinde bu yumurtalardan larva çıkartılarak yavru veya balık 

beslenmesinde kullanılabilir. Konuyla ilgili canlı yem üretimi dersi “Artemia” modülüne 

bakınız. 

 

4.1.3. Daphnia (Su Piresi) 
 

Akvaryum yetiştiriciliğinde en çok kullanılan canlı yemlerden bir tanesidir. İnce ve iri 

olmak üzere iki tipi vardır. Günümüzde her ne kadar su piresinin doğadan sağlanması 

mümkün olmakta ise de zaman zaman mevsim dışı su piresi üretme amacına yönelecek 

amatör ve profesyonel akvaryumcular için bazı pratik su piresi üretme yolları mevcuttur. Bu 

yöntemleri canlı yem üretimi dersinde “Su Piresi” modülünden öğrenebilirsiniz. 

 

4.2. Larva Sonrası Besleme 
 

Larva sonrası besleme aşağıdaki yemlerle yapılır. 

 

4.2.1. Pul Yemler 
 

Akvaryum balıkları diğer balıklara göre daha küçük boy ve ağız açıklığına sahip 

olduklarından bunlara ait olan yemlerin yapımında kullanılan hammaddeler çok iyi 

öğütülmeli ve karmada mutlaka yemin dağılmaması için jelatinleşme özelliği gösteren 

nişasta içeren hammaddeler kullanılmalıdır. Bunun yanında akvaryum balıklarının renk ve 

görünüş kalitesiniartırmak amacıyla yemlerin renklendirici maddeler içermesi tercih 

edilmektedir. 

 

4.2.2. Pelet Yemler 
 

Peletleme önceden öğütülmüş ve karıştırılmış en az iki yem hammaddesinin nem, 

sıcaklık ve basınç etkisi altında mekanik araçlar kullanılarak yemin verileceği türün yapısına 

uygun bir silindirik şekle getirilmesidir. Pelet yemlerin diğer yemlere göre birçok üstünlüğe 

sahip olması kullanım alanlarını genişletmiştir. Pelet yemlerin diğer yemlere üstünlükleri 

şöyle sıralanabilir: 
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 Peletlenmiş yemler üretim sırasında belli sıcaklık, nem ve basınç etkisi altında 

kaldığından kendine has lezzet ve kokuya sahip olmakta bu da yemin verildiği 

hayvanlar tarafından istekle tüketilmesine sebep olmaktadır. 

 Peletleme sonucu homojen bir besin madde içeriği gösteren yemler oluşmakta 

ve bu da bu yemle beslenen canlının eksiksiz olarak beslenmesini 

sağlamaktadır. 

 Peletleme yemlerin toz yemlere göre dış etkilerden (nem) %95 oranında daha az 

etkilenmesine ve yemlerin oksidasyonunun geciktirilmesine neden olmaktadır. 

 Pelet yemlerin taşınması ve depolanması daha kolaydır. 

 Pelet yemler pahalı yemlerdir fakat iyi bir rasyon planlaması ilebeslenen türün 

ete dönüşüm oranı arttırılarak bu açık kapatılabilmektedir. 

 

Pelet yemlerin besin madde içerikleri (protein, vitamin) uygulanan sıcaklığın etkisiyle 

bir miktar azalmaktadır fakat son yıllarda vitamin gibi katkı maddelerinin sıcağa karsı 

dayanıklı formlarının kullanılmaya bağlamasıyla bu olumsuz durum da en aza indirilmiştir. 

 

4.2.3. Canlı Yemler 
 

Canlı yem çeşitleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

4.2.3.1. Beyaz Kurt 

 

1mmuzunluğa kadar büyüyebilen bir kurttur. Küçük kurtlar, tekneler ve saksılar içinde 

yetiştirilir. Çavdar unu, fazla haşlanmış süt içinde yumuşatılmış ekmek veya büyük çaplı 

üretimlerde sebze artıkları kullanılabilir. Verilen yem üç gün içerisinde tüketilmez ise alınır 

ve yerine tazesi verilir. Yetiştiricilikte üretim kabında eski yem kalmamasına özen gösterilir 

çünkü çürümeye ve kokuşmaya başlayan yem kurtların gelişmesine engeller ve neticede tüm 

kurtçukların ölmesine neden olabilir. 

 

Beyaz kurt üretiminin ele alındığı yerlerde 2-3 kutu ile çalışmaya başlamak lazımdır. 

Böylece 1 kutuda kurtlar gelişirken diğerleri yem olarak kullanılır. Beyaz kurt üretimi 

dışarıda bahçede de yapılabilir. Bunun için bahçenin bir yerinde tahta ile 0,5x0,5 ebatlı bir 

yer ayrılır. Süt ile ısıtılmış ekmek konulur. Beyaz kurt ile aşılama yapılır ve bu kısım düz bir 

taş kapatılır. Üzerine çuval veya keçe örtülür, toprağın devamlı rutubetli kalmasına dikkat 

edilir. Bir süre sonra çok sayıda beyaz kurt ürediği görülür.  
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Balıkları sadece beyaz kurt ile beslemek çok yanlıştır. Çünkü beyaz ile tek yönlü 

yemleme şişmanlığa neden olur. Özellikle yavru üretiminde kullanılan damızlıklarda 

şişmanlık yumurta ve yavru veriminde olumsuz etki yapar. Genelde beyaz kurt kuru yemle 

birlikte kullanılır ise iyi sonuç verir. Büyük balıklar beyaz kurdu iştahla yerler. Küçük 

balıklara ise jiletle doğranarak verilebilir ve çok yararlı olur. 

 

4.2.3.2. Mikro Kurtlar(Anguillulasilusiae) 

 

Sirke kurtları gibi sadece bir kaç milimetre boyunda olan ve akvaryum balıkları için 

çok değerli olan canlı yemlerden bir tanesidir. Özellikle yavru balıklar için çok yararlıdır. 

Evlerde de kolayca fazla miktarda üretilebilir. Yalnız yetiştirebilmek için başlangıçta 

aşılamada kullanılacak bir miktar kurda ihtiyaç vardır.  

 

Üretim için 25x25x10 boyutlarında olan plastik kaplar kullanılabilir. Doğal olarak 

sahip olunan herhangi boydaki bir kutu da yetiştirme kabı olarak yararlanılabilir. Sadece 

üretim kabının uygun bir kapağı olması yararlı olacaktır.  

 

Yem olarak süt içinde bekletilmiş daha sonra pişirilmiş yulaf unu bulamacı kullanılır. 

Bu bulamaç kabın dip kısmına 2 cm kalınlığında yayılır ve bunun üzerine kurt ile aşılama 

yapılır. Sıcaklığın 20-25 derece olduğu ortamda kurtlar süratle üremeye başlar.  

 

Üreyen kurtlar kabın yan kenarına doğru gelir ve tırmanmaya çalışır. Buralarda 

biriken kurtların bir sulu boya fırçası veya jiletle toplanması ile yem için kullanılacak kurtlar 

elde edilmiş olur. Akvaryuma atılan kurtlar uzun süre canlı kalabilir. Bu nedenle fazla da 

atılsa balıklar bulduklarında yiyebilir. Yem olarak kullanılan hamur ekşimeye başlar ise 

üretimi yenilemek gerekir. 

 

4.2.3.3. Grindal Kurt (Enichytraeusbuchholzi) 

 

Yumurta ile üretilen ve canlı yemler ile beslenmeleri gerekli olan bazı balık 

yavrularının yetiştiriciliğinde özel konular için önem kazanmış bir kurt türüdür. Yavru 

balıklar 15 günlük olduktan sonra bu yavrulara artemiasalina larvası verilmesi masraflı 

olabilir.  

 

Üretim için bir kap içine çakılsız, gevşek nemli, bahçe toprağı konulur. İki kısım 

toprağa karşı bir kısım elekten geçirilmiş turbo toprağı ilave edilir. Turbo bilindiği gibi 

çürümüş ağaç veya bitkilerden oluşan, kömür olma safhasında olan bir çeşit topraktır. Bu 

yok ise organik maddelerce zengin çürümüş yapraklar ihtiva eden toprak kullanılabilir. 

Başlangıçta her üretme kutusuna bir kaşık dolusu yem konabilir. Bu üretim yerine bir miktar 

kurt aşılanır ve üst kısmına da bir cam veya tahta örtü olarak konulur. Bu örtü toprak ile 

temas etmelidir. Üretim yapılan yerin sıcak olması lazımdır.  

 

4.2.3.4. Tubifex 

 

Akvaryumlarda kullanılan canlı yemler arasında en değerli olanlarından bir tanesidir. 

Bunun ana nedeni temininin kolaylığı yanında ince yapılı olması pek çok balık tarafından 

sevilerek tüketilmesi ve gıda değerinin yüksekliğidir. Bu kurtlar 0,5-1 mm kalınlık ile 1,5-2 
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cm uzunlukta açık kırmızımsı renklidir. Ilık lağım sularında aktığı yerlerde ortam koşulları 

uygun olur ise milyonlarca ürer. Bir tarafı çamura bağlı olarak bir kırmızı kadife gibi çamur 

yüzeyini kaplar. Vücutları su içinde devamlı yılanvari hareket eder.İri balıklara bütün olarak 

parçalanmadan verilir. Yavru balıklara ise kıyılarak verilir ise gelişmede çok yararlı olur. 

Kendilerinden yavru alınacak damızlık balıklara kondisyon kazandırmada vazgeçilemeyecek 

bir gıdadır. 

 

Tübifex organik maddelerin bol olduğu lağım sularının aktığı çamurlu ortamda bol 

miktarda oluşur. Toplanmaları oldukça kolaydır. Bololarak bulundukları yerlerden çamur ile 

birlikte alınır. Çamur içerisindeki kurtların toplanmasında aşağıdaki çeşitli yollar 

önerilebilir: 

 

 İçi kurt dolu çamur sudan çıkarıldıktan sonra kurumaya terk edilir. Çamur 

dıştan kurudukça (genellikle 24 saat sonra)kurtlar çamur kitlesinin ortasında bir 

topak hâlinde toplanmaya başlar. Bir gün sonra dıştaki az kurumuş çamur atılır 

ise diğer gün orta kısımdaki kurtlar temiz bir toprak hâlinde elde edilebilir. 

 Kurtlu çamur su altında çok ince gözlü bir elekte yıkanır. Fakat bu işlemin çok 

çabuk yapılması lazımdır. Aksihâlde su ile kurtlar elekten geçerek kaçabilir.  

 Elde edilen kurtlu çamur susuz olarak ılık(alttan çok hafif ısıtılarak veya sıcak 

suya tepki konularak) bir tepsiye konulur. Isının etkisi ile kurtlar süratle 

çamurun üst kısmına gelir ve bir topak teşkil eder.  

 Kurtlu çamur bir kovaya konulur. Çamurun üst hizasına kadar az su konulur ise 

bir süre sonra kurtlar topak hâlde üste yakın toplanır. 

 

Elde edilen kurtları uzun müddet yaşatmak mümkündür. Az bir şekilde açılacak bir 

çeşme altına tepsi içinde konulur ise canlılıklarını uzun süre muhafaza eder. Bu sürede ayrıca 

kurtların sindirim organı boşalır ve balıklar için zararlı olabilecek maddeler de dışarı atılmış 

olur. Topak her gün ters yüz edilir ise alt kısımda ölmüş olanlar ayıklanmış olur.Her türlü 

tubifex genellikle kirli sulardan elde edildiğinden zararlı mikrop ve bakteri taşımaları çok 

mümkündür. Bu nedenle temiz su altında uzun süre tutulduktan sonra kullanılması en uygun 

yoldur. 

 

Resim 2.1:Tubifex (Tubifextubifex) 
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4.2.3.5.Amhipodslar 

 

Ülkemizde kanallara ve birçok su birikintilerinde bulunan bu canlılar bazı ortamlarda 

çok fazla miktarda ürer. Boyları1 cm kadar olan bu canlıları birçok balık severek yer. 

Özellikle iri balıkların beslenmesinde su piresinden daha değerli bir yemdir çünkü belirli bir 

et yapıları vardır ve etlerinin besin değeri karides eti kadar kıymetlidir.  

 

Pek çok yerde fazla miktarlarla bulunduklarından kepçeler ile kolayca toplanır. 

Taşınmaları kuru olarak yapılır. Islak bir bez içerisinde konulacak su bitkileri ile istenilen 

yere canlı tutulabilmesi için bir kap içerisinde 15 cm yüksekliğinde su hazırlanır ve iyi bir 

şekilde havalandırılır. Su kabı serin bir yerde tutulur ve su iki günde bir değiştirilir ise 

aylarca canlı olarak tutulabilir.  

 

4.2.3.6. Sivrisinek ve Diğer Uçan Böcek Larvaları 

 

Tatlı sularda pek çok sinek larvaları ürer ve bunların çoğunluğu balıklar ve diğer su 

canlıları için çok uygun birer yemdir. Bunlardan özellikle sivrisinek larvaları durgun sularda 

bol olarak bulunur.  

 

Su içinde bitkisel planktonlar ve artıklar ile beslenen bu canlılar su yüzeyinde asılmış 

gibi durur. Tehlike anında süratle suyun içine kaçan larvalar kısa süre sonra hava almak için 

tekrar su yüzüne çıkmak zorunda kalır. 

 

Akvaryum balıklarının çoğunluğu tarafından sevilerek yenilen bir yemdir. Özellikle3-

4cm’yi geçen balıklar için uygundur. Beta, gromi gibi yüzeye yakın gezen balıklara diğer 

yemler ile verildiğinde balıkların sivrisinek larvalarını tercih ettikleri ve diğer yemleri yemek 

istemedikleri görülecektir. 

 

Durgun suların yüzeyinde tül kepçeler ile bol miktarda toplanabilir. Rutubetli bir bez 

içerisinde 2-3 saat ölmeden yaşayabilir. Yine sularda yaşayan Chironomus ve Corethra 

larvaları da akvaryum balıklarına verilebilecek böcek larvalarıdır. 

 

4.2.3.7. Toprak Solucanları 

 

Bu canlı, pek çok hayvan ve balık tarafından sevilerek tüketilir. Özellikle büyük 

akvaryum balıkları, örneğin Japon, tilapia, çiklit ve iri çöplü balıkları için çok değerli bir 

yemdir. 

 

Bahçelerde bir kürek ile kaldırılacak toprak altında her yerden toplanabilir. Her gün 

birkaç tane lazım ise bellenecek yerlerden kolayca sağlanır veya fazla miktarda toplanıp içi 

topraklı nemli bir naylon torbada fazla miktarda tutulabilir. Bina içinde de basit bir yöntemle 

fazla miktarda üretmek mümkündür. 
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Bu amaçla 50x50x30 cm boyutlu(veya benzer) bir kasa hazırlanır. Humuslu, gevşek 

yapılı toprak ile doldurulur. Bu toprağa bir kova dolusu çürümüş yaprak ve 2-3 adet 

doğranmış çiğ patates ilave edilir, üzeri nemli bir çuval ile örtülür ve içine 100 kadar olgun 

solucan konulur. Haftadabir veya iki kg yulaf veya patates ezmesi de yem olarak verilir ise 

birkaç ay sonra çok sayıda genç solucan elde edilmiş olur ve yıl boyu buradan solucan 

sağlanabilir.  

 

Sadece toprağın devamlı ılık yerde ve rutubetli kalması sağlanmalıdır. Çok küçük 

balıklara verilmek istendiğinde kaynar suda haşlanıp çok küçük doğranır ise yine çok yararlı 

bir yem olarak kullanılabilir. 

 

4.2.4. Taze Yemler 
 

Taze yem çeşitleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

4.2.4.1. Kurutulmuş Tubifex 

 

Genellikle tubifex bilindiği gibi organik atıkların hatta şehir lağımlarının aktığı kanal 

kıyılarında bulunan çamurumsu artıklar içerisinde bol olarak bulunur. Bu gibi yerlerden 

tercihen suyu nispeten temiz olan yerlerden elde edilen tubifexlerakarsular içinde 2-3 gün 

tutulur. Bu zaman içerisinde tubifexlerin iç organları boşalacak ve balıklar için zararlı 

olabilecek birçok bakteri temizlenmiş ve ortadan kalkmış olacaktır.  

 

Sonra kurtlar bol su ile yıkanır ve dönerli bir kurutmakabında suyu alınır ve nispeten 

yüzeysel suyunu kaybetmiş olur. Bu kurutma sadece 1-2 dakika sürmelidir. Bundan sonra 

kurtlar 1- 1,5 cm kalınlıkta yayılır. Küçük kareler hâlinde kurtlar kesilir (tercihen 5x 5) ve 

buzlukta bu kalıplar hâlinde dondurulur. Bu kaplar bir kurutma dolabında özel bir yöntemle 

çok düşük sıcaklıkta kurutulur. Böylece tubifexlerde suyun %96’sı buharlaşmış olur. Bu 

şekilde elde edilen tubifex fazlası uzun süre saklanabilir ve her türlü balık ve balık yavrusu 

için ideal bir yem olarak kullanılabilir.  

 

4.2.4.2.Ispanak 

 

Birçok sazangiller familyası için haftada bir kez verilmesinde yarar vardır. Haşlanmış 

ve damarları çıkarılan ıspanak balık büyüklüklerine göre kıyılarak yemleme yapılır. 

Kurutularak kullanılabilir. Aynı amaçla marul kullanmak da mümkündür. 

 

4.2.4.3. Karışık Yemler 

 

Yenilen gıdalardaki vitamin düzeyi balıklar için yeterli değildir. Bu nedenle sadece 

insan gıdaları ile yapılacak yemler ile devamlı bir besleme balıklarda vitamin noksanlığı 

nedeni ile deformelere sebep olabilir. Bunu önlemek için en doğru yol bebekler için 

hazırlanmış ve vitamin ihtiva eden kedi ve köpek mamalarını da devreye sokarak yem 

hazırlamasıdır.  
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Örneğin bir kutu kedi maması, bir kutu köpek maması, bir kutu çocuk maması, bir 

miktar sofra artığı balık, patates, ıspanak, bezelye, az ekmek hepsi birlikte bir çırpıcı içine 

konulur ve şurup hâline gelinceye kadar karıştırılır.  

Bu karışım düz bir kap içerisine dökülerek buzdolabının dondurucu kısmına konulur 

ise çok yararlı bir yem olarak kullanılabilir. Örneğin balıklara sabahleyin kuru yem verilirse 

akşamüzeri bu yemden bir miktar verilerek balıklar beslenir. Yemin fazla verilmemesi 

gerekir. Aksi hâlde çözünerek suyun kirlenmesine neden olur. Bu tür yemlerin beslenecek 

balık türüne göre planlanması da mümkündür.  

 

Lepistes ve blekmoli gibi balıklar için karışım içerisine marul ve ıspanak 

kullanılabilir. Sığır ciğeri ve kalbi de bu amaçla ele alınabilecek çok değerli yem 

maddeleridir fakat kalp ciğer gibi yemlerin ezilmeden ve dondurmadan önce tüm sinir ve 

yağlarının temizlenmiş olması gerekir. Bu tür yemlerin mutlaka dondurulmadan önce 

balıkların alabileceği büyüklüğe kadar parçalanmış olması lazımdır. Yoksa yenilmeleri güç 

olabilir ve köşelere sıkışıp kalarak kokuşmalara neden olur. Artık ve yenilmeyen yemlerin 

akvaryumdan görüldüğünde hemen uzaklaştırılması uygun olacaktır. Yemlerin birçok temel 

maddeyi ihtiva etmesi gerekmektedir. 

 

4.3.Nakil Araçları 
 

İşletmenin taşıma gereçleri ve vasıtalarla donatılması o işletmenin büyüklüğüne, 

balıkmiktarına, ticaret şekline ve yetiştirilen balık türlerine bağlıdır. İşletmenin taşıma 

gereçleri ve araçları ile donatılmasında havuzdaki balık miktarı göz önünde tutulur. 

Dayanıksız geniş kapların kullanılması, çalışmada çoğunlukla zaman kaybettirir ve balıklara 

doldurma ve boşaltma anında zarar verebilir.  

 

Taşıma gereçlerini temin etmede pek çok faktör dikkate alınır. Taşıma kapları geniş 

hacimli ve çok ağır olmamalı, duvarları pürüzsüz ve düz olmalı, kolay temizlenebilmeli ve 

dezenfekte edilebilmelidir. Ayrıca sıcaklığı koruyucu ve darbelere dayanıklı yapıda 

balıkların kolayca dışarı alınabildiği ve suyun oksijence yeterince zenginleştirilebileceği 

derinlikte olmalıdır. 

 

Sıcaklığı korumak için taşıma kapları, termos sisteminde olduğu gibi çift duvarlı 

yapılır, taşıma kaplarını iç yüzeyinin tümünün beyazla boyanması balıkların kontrolünü 

kolaylaştırır fakat deri renginin solmasına yol açar. Pek çok balık türünde renk 

pigmentasyonu çevresine süratle uyum gösterir. Beyaz kaplardan alınan balıklar uçuk renkli 

olacağından kapların su içindeki normal yaşantısına uyan orta yeşillikte bir renkle boyanmış 

olması daha uygun olacaktır. 

 

4.3.1. Çeşitli Tipte Kepçe Ağlar 
 

Yumurta almak üzere yakalanmış balıkların stok havuzlarından alınıp sağım yerine 

götürülmesinde veya kuluçkahanelerde elden geçirme sırasındaki taşımalarda iki tarafı da 

açık kepçeler kullanlır. Ayrıca yavru ve satış boyuna gelmiş balıklar balığın büyüklüğüne 

göre göz açıklığına sahip bir ucu kapalı kepçelerle yakalanır. 
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4.3.2. Plastik Kovalar 
 

Çiftlik içinde balıkları taşımak için tanklar, variller, kovalardanyararlanılır. Balığın 

sıçrama tehlikesi varsa uygun bir kapağı olmalıdır. Kabın kapasitesi 60litreyiaşmamalıdır. 

Aksihâlde balık havuzundan kenara ya da arabaya taşıma ve kaldırmada zorluk çıkarır. 

 

4.3.3. Oksijen Takviyesiyle Donatılmış Nakil Tankları 
 

Amaca uygun olarak seçilen taşıma araçlarının içine yeterli hava veya oksijen verme 

düzeninin kurulması gerekir.  Taşıma suyuna oksijen vermek, küçük bir hacimde daha fazla 

balığı canlı tutmak ve nakletmek için havalandırma yöntemleri içinde en çok kullanışlı 

olanıdır. Taşınacak yavru balık miktarına bağlı olarak çeşitli büyüklükte tüpler kullanılır. 

Tüpmanometreli bir dağıtıcıyabağlanır. Taşıma kabı kadarhava borusueklenir ve her boruda 

bir hava taşına bağlanır. Hava taşları iletim kabının tabanına yerleştirilir. Oksijen 

kabarcıkları ne kadar küçük ve eşit dağılırsa balık iletimi o kadar iyi başarılı olacağından 

kaliteli oksijen dağıtıcı ve iyi yapılmış hava taşı kullanılmalıdır. 

 

Su sıcaklığı ne kadar düşük ve oksijen dağılımı ne derece homojen ise suyun oksijen 

alma gücü o derece artar. Çok fazla oksijen vermek balıkların solungaçlarında yanmaya, 

mukoza yıkımına, balığın ağır zedelenmesine ve hatta ölümüne sebep olabileceğinden 

oksijenin zayıf bir akımla verilmesi gereklidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerini dikkate alarak yumurta döken akvaryum 

balıklarında bakım ve besleme yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Larvaları canlı yemle besleyiniz. 

 Hijyen ortam sağlanmalıdır. 

 Güvenli çalışma yapılmalıdır. 

 Stres faktörleri önlenmelidir. 

 Larva besleme tabloları oluşturulmalıdır. 

 Nakil araç gereçlerinin bakım ve 

dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 

 Larvaları bitkisel yemlerle besleyiniz. 

 Larvaları toz ve pul yemlerle besleyiniz. 

 Larva sayısına göre yem miktarını 

ayarlayınız. 

 Çevre koşullarını larvalara göre 

ayarlayınız. 

 Tank ve akvaryumlarda bol 

havalandırma kurunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi pelet yemlerin avantajlarından değildir? 

A) Kendine has lezzet ve kokuya sahiptir. 

B) Beslenen canlının eksiksiz beslenmesini sağlar.  

C) Pelet yemlerin oksidasyonu geç olur. 

D) Pelet yemlerin besin madde içerikleri (protein, vitamin) uygulanan sıcaklığın 

etkisiyle bir miktar azalmaktadır. 
 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tubifex’i tanımlar? 

A) Bu kurtlar 0,5-1 mm kalınlık ile 1,5-2 cm uzunlukta açık kırmızımsı renklidir. 

B) Bir kaç milimetre boyunda gri renktedir. 

C) Bir mm boyunda beyaz renklidir. 

D) Birkaç cm boyunda kırmızı renklidir. 

 

3. Asağıdakilerden hangisi yumurta döken balıkların beslenmesinde ilk olarak kullanılır? 

A) Yumurta sarısı eriyiği  

B) Artemia 

C) Su piresi 

D) Pul yem 

 

4. Sürekli canlı yemlerle besleme yapmanın sakıncası nedir? 

A) Hızlı bir gelişmeye sebep olmaz. 

B) Sindirim sistemini yorar ve iç parazitlere sebep olur. 

C) Damızlık balıklarda döl verimini düşürür. 

D) Yavru balıklarda kullanılmaz. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi balık nakil kaplarında olması gereken niteliklerden birisi 

değildir? 

A) Kapların içinin balığın doğasına uygun renkte boyanması 

B) Kolay taşınabilecek bir boyutta olması 

C) Zehirli kimyasal madde içermemesi 

D) Kapların içinin beyaz olması 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Yumurta döken akvaryum balıklarında anaç seçimi, yumurtlama yerlerinin 

hazırlanması, yavru elde etme ve besleme çalışmaları yapınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yumurta döken balık çeşitlerini tanıttınız mı? 
  

2. Yumurta döken balıkların cinsiyet özelliklerini sıraladınız mı? 
  

3. Türüne has özelliklerini dikkate alarak erkek ve dişi 

damızlıkların seçimini yaptınızmı? 

  

4. Seçtiğiniz damızlıkları kenarları bitki ile zenginleştirilmiş 

akvaryum veya tanklara koydunuz mu? 

  

5. Damızlık balıkları dişi damızlıklar sayıca erkeklerden daha fazla 

olacak şekilde yerleştirdiniz mi? 

  

6. Suyun sertliğini ısı ve pH’ını balık türüne uygun hale getirdiniz 

mi? 

  

7. Türün karakterine uygun besleme program uyguladınız mı? 
  

8. İnkübasyon için gerekli akvaryum, tank ve yavrulukları 

hazırlayarak bitkilendirdiniz mi? 

  

9. Kolektörleri akvaryum veya tanklara yerleştirdiniz mi? 
  

10. Çiftleşme için uygun koşulları sağladınızmı? 
  

11. Suyun özelliklerini canlı doğuran balıklara gore ayarladınız mı? 
  

12. Yumurtlama sonrası yavruların zarar görmemesi için tedbirler 

aldınız mı? 

  

13. Larvaları canlı yemle beslediniz mi? 
  

14. Larvaları bitkisel yemlerle beslediniz mi?  
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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15. Larvaları toz ve pul yemlerle beslediniz mi? 
  

16. Larva sayısına gore yem miktarını ayarladınız mı? 
  

17. Çevre koşullarını larvalara gore ayarladınız mı? 
  

18. Tank ve akvaryumlara bol havalandırma kurdunuz mu? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 A 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 A 

4 B 

5 D 
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