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MODÜLÜN ADI

Yavrularını Büyüten Akvaryum Balıkları

SÜRE

Yavrularını büyüten akvaryum balıklarının bakımı,
beslenmesi, anaç seçimi ve üretimi ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.
40/32

ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Yavrularını büyüten akvaryum balıklarını yetiştirmek

MODÜLÜN TANIMI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe uygun olarak
yavrularını büyüten akvaryum balıklarının bakımı,
beslenmesi, anaç seçimi ve üretimi uygulamalarını balık
tesislerinde yapabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Yavrularını büyüten akvaryum balıklarında anaç seçimi
yapabileceksiniz.
2. Yavrularını büyüten akvaryum balıklarında inkübasyon
yapabileceksiniz.
3. Yavrularını büyüten akvaryum balıklarında bakım ve
besleme yapabileceksiniz.
Ortam: Balık üretim tesisi, internet ortamı, kütüphane
Donanım: İnkübasyon, bakım ve besleme gibi hijyenik
malzemeler ve aletler, VCD, DVD, bilgisayar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Akvaryum balıkları üretiminin balıkçılık sektöründeki öneminin artmasıyla
yavrularını büyüten akvaryum balıklarının üretimi konusu da sektör içerisinde ayrı bir önem
kazanmıştır.
Yavrusunu büyüten akvaryum balıklarının metabolizma ve üreme fizyolojisindeki
farklılıkları dikkate alınarak hazırlanmış olan bu modül sayesinde yavrusunu büyüten
akvaryum balıklarının bakımı, beslenmesi, anaç seçimi ve üretimi konularını balık
tesislerinde uygulamalı olarak yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, yavrularını büyüten akvaryum
balıklarını yetiştirebileceksiniz.
.

ARAŞTIRMA



Akvaryum balıkları üretim ve satış işletmesine giderek orada yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi edininiz.
İşletme sahibi veya öğretmeninizden izin alarak;

Anaç seçiminde balıkların izlenmesini,

Anaç seçiminin yapılmasını,

Sağlıklı balıkların seçimini,

Türe özel cinsiyet karakterlerini araştırınız.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YAVRULARINI BÜYÜTEN AKVARYUM
BALIKLARINDA ANAÇ SEÇİMİ YAPMAK
Balıkların büyük bir çoğunluğu, türlerinin sürekliliğini sağlayacak yumurtaları
gelişigüzel suya bırakıp onlarla bir daha hiç ilgilenmez, hatta kendi yumurtalarını büyük bir
iştah ve açgözlülükle yer. Bir kısım balıklar ise yumurta ve yavrularını bir süre belirli bir
boya ulaşıncaya kadar büyütür.

1.1. Yavrularını Büyüten Balık Aileleri
Yavrularını büyüten ve yaygın olarak üretimi yapılan akvaryum balığı aileleri
(familya) aşağıda sıralanmıştır.

1.1.1. Cichlidae
Günümüzde 1.000’i aşkın ayrı türe sahip olan ve 100 farklı cins içinde toplanan bu
balıkların genel adı “Cichlidae”dır. Bu geniş aile içindeki balıkların tümü; akarsu, göl, büyük
su birikintileri ve bataklık alanlarda yaşar.
Cichlidae ailesi üyeleri arasında küçük türler de bulunmakla birlikte, genelde iri ve
büyük balıklardır. Boyları ancak 5-10 cm’yi bulabilen birkaçının dışında, ortalama 25-30 cm
kadardır. Bazılarının boyu ise 40 cm’ye erişir. Diğer türlere karşı çoğunlukla hırçın ve
kavgacıdırlar.
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Şekil 1.1: Cichlidae erkeği

Şekil 1.2: Cichlidae dişisi

Dişi ve erkekler arasında belirgin bir cinsel ayrım işareti yoktur. Hatta bazı türlerde
cinsiyet ayrımı zor yapılabilmektedir. Bu güçlük küçük yaşlarda daha fazladır. Bununla
birlikte erkeklerinin yaşları ilerledikçe gövdelerini süsleyen işaretlerin, çizgi ve beneklerin
daha belirginleştiği; sırt yüzgeçlerinin daha sivri biçimli sonlandığı, dişiye oranla daha iri ve
geniş oldukları görülür.

1.1.2 Melek Balığı (Skalarya)
Güney Amerika kökenlidir. Amazon ırmağı ve kollarında geniş koloniler hâlinde
yaşayan 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 ulaşır. Gözlerini çevreleyen mercan kırmızısı halka onu daha da çekici
kılar.
Skalaryalar, akvaryumun en gösterişli balıklarındandır. Basık, dairesel biçimli
gövdesini tül bir duvak gibi süsleyen sırt ve anal yüzgeçleri sivrilerek son bulur. Bunlar aynı
zamanda birer duyarga görevini de üstlenmiştir.
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Şekil 1.3: Skalaryalar

Doğada bulunan iki üç yaban türe karşın, akvaryumlarda skalaryalardan, renk ve
biçimce seçkinleştirilmiş çeşitli özellikler taşıyan yeni alt türler üretilmiştir. Genetik
özelliklere ve kalıtım yasalarına göre seçkinleştirme ve melezleme yöntemlerinden
yararlanılarak çeşitli renk özelliği gösteren skalaryalar yetiştirilmiştir. Bunlar arasında
beğenilip yaygınlaşanlar:






Parlak kırmızı gözlü, siyah bantlı normal skalaryalar
Üzerinde hiç bir açık renkli yörenin bulunmadığı, tümüyle siyah renkli kara
skalaryalar
Üzerinde hiç bir siyah leke veya çizginin bulunmadığı beyaz skalaryalar
Normal skalaryaya oranla daha koyu renkte, özellikle uzun kuyruk yüzgecinin
koyu gri renkte olduğu dumanlı skalaryalar

Skalaryalar tercihen kendi türüyle birlikte bulundurulmalıdır. Akvaryumda keskin
kenarlı taş ve süsler bulunmamalı, gereksiz süs ve biblolarla akvaryum daraltılmamalı,
yalnızca iri ve geniş kenarlı bitkilerle fazla sık olmayan bitkilendirme yapılmalıdır.
Skalaryaların akvaryum suları pH 6,6 ile 6,8 arasında, hafif asitli olmalıdır. Yumuşak
sulardan hoşlanırlar. Bu amaçla akvaryum suyuna 1/3 oranında yağmur suyu katılmalı ve
suları iyice dinlendirilmelidir. Akvaryum tabanında bir miktar bitki döküntüsü bulunması,
suyun istenilen özelliği niteliğe ulaşmasını sağlar.
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Skalaryalar, tropikal balık olmalarına karşın, 22 ve 24 0C arasındaki sıcaklıklarda
rahatlıkla yaşar. Üreme, yavruların büyüme ve gelişme dönemlerinde akvaryumda yüksek ısı
sağlanmalıdır. Sıcaklık, 27 ila 32 0C arasında sabit tutulmalıdır. Yüksek sıcaklık yavruların
ve genç balıkların sağlığını, gelişmelerini olumlu yönde etkiler.
Bu balıklar, kimyasal maddelere, ilaçlar ve uygun nitelikte olmayan yemlere karşı çok
duyarlıdır. Küçük canlı yemleri, su pirelerini, Artemia salina larvalarını, çeşitli sinek
larvalarını, su kurtçuklarını severek yer; kurutulmuş su piresi, öğütülmüş karides unu gibi
yemleri de tüketirler.
Üreme akvaryumu, tercihen 80 cm uzunluğunda, 40 cm genişliğinde ve 60 cm
yüksekliğinde olmalıdır. Akvaryumun suyu son derece berrak (partiküllerden arındırılmış),
iyice dinlendirilmiş 1/3 oranında temiz yağmur suyu eklenmiş (Bu su yağmur oluğundan
doldurulmamalıdır.) ve sıcaklığı 30 0C’ye ayarlanmış olmalıdır. Yüksek ısıdaki suların
oksijen oranı düşük olacağından akvaryuma bol hava sağlanmalıdır.
Üreme akvaryumunun tabanına iri taneli dere kumu döşenmeli, ayrıca düz ve geniş bir
taş akvaryum ortasına konulmalıdır. Akvaryumun bir köşesine de, 10-12 cm genişliğinde,
25-30 cm uzunluğunda ve 1,5 cm kalınlığında parlatılmış mermer, saydam plastikten bir
plaka veya seramik fayans devrilip düşmeyecek biçimde konulmalıdır.
Üreme dönemine giren skalarya çiftinin yumurtalarını nereye bırakacağını önceden
kestirebilmek son derece güçtür. Yumurtaları, bir bitkinin yaprağına, akvaryum tabanına
bırakılan üstü düz bir taşa, 45 derecelik bir açıyla eğik olarak yerleştirilen mermer, fayans
veya plastik plakaya ya da akvaryumun camına bırakabilir.
Üreme dönemindeki çift, çoğunlukla sabahın erken saatlerinde yumurta bırakmaya
hazırlanır. Bu amaçla temizlenen yerde, yumurta bırakıyormuşçasına birkaç kez yapılan
gidip gelmelerde hiç yumurta görülmez. Genellikle dördüncü, beşinci denemede,
yumurtaların düzenli sıralar hâlinde ve aşağıdan yukarıya doğru bırakılmış olduğu görülür.
Sıralanan her dizi yumurtadan sonra erkek bunları döller ve dişinin tekrar yeni bir dizi
yumurta bırakmasını bekler.
Yumurtaların sayısı döl veren dişinin yaşına ve iriliğine bağlı olarak 300 ile 1200 adet
arasında değişebilir. Yumurta dökme işlemi, 1 ile 3 saat arasında değişen bir zaman
aralığında devam eder. Yumurtaların dökümü ve döllenmesi bitince dişi ve erkek skalarya
yumurtaların başından ayrılmaz.
Yumurtaların çatlayıp yavruların çıkma süreci, büyük ölçüde akvaryum suyunun
sıcaklığına bağlıdır. 26–28 oC’de bu süre 3-4 gün kadardır. 30- 32 oC gibi yüksek
sıcaklıklarda ise yumurtaların kuluçka dönemi 24 ile 34 saatle sınırlı kalır.
Yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra da son derece güçsüz ve dış tehlikelere karşı
korumasızdır. Yumurtadan çıktıktan ancak 3- 4 gün sonra kendi başlarına yüzecek güce
sahip olabilir. Bu olgunluğa ulaşıncaya kadar karın bölgelerindeki vitellüs keselerinde
bulunan besini tüketirler. Anne ve babaları onları yüzgeçleriyle sürekli havalandırır. Onları
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ağızlarına alarak adeta yıkayıp üstlerini kaplamakta olan bakterilerden temizler, onları
bulundukları yerden alarak akvaryumun temizledikleri bir başka köşesine taşırlar.
Yumurtadan çıktıktan sonra 3 veya 4. günde serbest olarak yüzecek olgunluğa erişen
yavrular, artık dışarıdan besin alabilir ve aldıkları bu besinleri sindirebilirler. Yavrular,
başlangıçta katı pişmiş yumurta sarısı gibi besinlerle beslenir. Daha sonra ince toz yem,
artemia larvaları, yavru su piresi, ince kıyılmış tubifex kurtları ve diğer yemleri de yiyecek
hâle gelirler.
Sklaryalar, yavrularına büyüme ve gelişme sürecinde büyük bir özenle bakarlar.
Ancak bazen yumurta ve yavruların anne babaları tarafından yenildiği görülür. Sklaryaların
aşırı oranda ürkütülüp korkutulmadıkça kendi yumurta ve yavrularını yedikleri
görülmemiştir. Bu nedenle üretim akvaryumlarının sakin bir yere yerleştirilmesi, zorunlu
yaklaşmalarda dikkatli davranılması gerekir.
Yumurtaların anne ve babaları tarafından yenmesini önlemek için yumurtlama işlemi
bittikten hemen sonra yumurtaların yapışık bulunduğu bitki, fayans, mermer blok ile birlikte
başka bir akvaryuma alınır.
Araştırmalar, üretimde anne ve babanın devreden çıkartılmasının olumsuz sonuçlar
doğurduğunu göstermiştir. Skalarya çiftinin bakımı ve gözetimi altında ve sağlanan elverişli
koşullarda yetiştirilen yavrular çok daha sağlıklı olmakta, daha çok gelişip büyümektedir.
Annelerinin onları ağızlarına alarak yaptığı banyolar, sürekli bulundukları yerleri
değiştirerek temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş yerlere taşımaları yavruları bakterilerin
olumsuz etkisinden korumaktadır.
Ergin sklaryalar, 5 veya 6 ay süren üreme dönemlerinde, 6 haftalık aralıklarla yumurta
döker.
Genel olarak melek balıklığı çeşitleri şunlardır:


Normal/düz yüzgeçli: Kuyruk ve kanatlar kısadır. Balığın şekli yuvarlağa
yakındır. Diğer türlere göre hareket kabiliyetleri daha fazladır. Erkek ve dişi
ayrımı normal yüzgeçli balıklarda daha belirgindir.

Resim 1.1: Normal/düz yüzgeç
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Yüksek kanatlı: Balığın sırt ve karın yüzgeçleri uzundur. Tül kuyruktan daha
dengeli bir vücut yapısına sahiptir. Yüzgeçler, akıntısı fazla olmayan ortamlarda
kendini gösterir.

Resim 1.2: Yüksek kanat



Tül kuyruklu: Son derece uzun, nerdeyse yerlere değecek izlemini veren
kuyruklara sahiptir. Kuyruk ağırlığından ötürü balık, sürekli başı yukarıda
kalacak şekilde yüzmek zorundadır. Yaşı ilerledikçe iyice uzayan kuyruklar
balığın hareket kabiliyetini de kısıtlar. Bu türler aynı zamanda yüksek
kanatlıdır.

Resim 1.3: Tül kuyruk



Silver: 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 çizgiler vardır. Gözler 5. aydan
sonra kırmızı renk alır.
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Resim 1.4: Silver


Zebra: Dikine çizgi sayısı 3’ten fazladır. Bazı çizgileri kesik kesit hatta bazı
bölümleri puanlı olabilir. Bu tür, diğerlerine göre genellikle daha yavaş büyür.

Resim 1.5: Zebra
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Hayalet: Koyu gri renk gövdenin üzerinde daha açık renk alanlar bulunur.
Genellikle bu açık renk, balığın kafa bölgesi civarındadır.

Resim 1.6: Hayalet


Gold: Melek balıklarının çekinik özellik gösteren bu çeşidinde gövde mat sarı
renklidir. Bazı gold türleri koiler gibi tam beyaz gövde rengine sahiptir. Kafa
bölgesi ise daha koyu sarı olmaktadır.

Resim 1.7: Gold



Mermer: Balık siyah-beyazdır. Kafaları 4. aydan sonra turunculaşır. Yaş
ilerledikçe bu turunculuk daha da belirginleşir. Siyah ve beyaz arasında belirli
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bir oran yoktur, siyah daha belirgindir. Ancak genel olarak bu ilk renk
birbirinden net olarak ayrılır.

Resim 1.8: Mermer


Koi: 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 1.9: Koi



Siyah: Tamamen siyah ve siyaha çok yakın koyu gri renklidir.

Resim 1.10: Siyah
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Albino: Pigmentasyon genetik nedenlerle oluşmamıştır Bu nedenle balık beyazşeffaftır.

Resim 1.11: Albino



İnci gövde: Gövde jelatin görünümlü parlak pullarla kaplıdır. Daha koyu ve
siyah lekeler, çizgiler de bulunabilir. Bu türler de çoğunlukla kırmızı gözlü olur.
İnci gövde, melek çeşitleri arasında en dikkat çekici türlerin başında
gelmektedir.

Resim 1.12: İnci gövde

Melek balıklarının renk çeşitleri bu kadarla sınırlı değildir. Yukarıdaki türler hem en
yaygın olmaları açısından hem de Türkiye’de bulunan türler olmaları açısından ele
alınmıştır.
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Resim 1.13: Yumurtalarını cama yapıştırmış melek balığı

1.1.3 Disk Balığı (Symphysodon discus)
Türe adını veren orijinal disk balığı, Rio Negro Nehri ve kollarında yaşar. Az
rastlanan bir türdür. Doğada boyu 20 cm’ye ulaşır.
Gövde biçimi, genel görünüm, fiziki özellikler ve üreme biçimi açısından skalaryaya
büyük benzerlik gösteren bir Cichlidae üyesidir. Brezilya kökenli olup özellikle Amazon
Havzası ırmaklarında yaygındır. Bu ailenin, doğada renk farklılıkları gösteren değişik birkaç
türü bulunur.
Disk balığı, gövdeyi yukarıdan aşağıya kesen dikey bantları, kırmızı ve mavi
renkleriyle yarattığı göz alacı 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. İlki
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 cümbüşü yaratır. Üreme dönemi dışında erkek ve dişiyi birbirlerinden ayırt
etmek çok güçtür. Normal zamanlarda erkekle dişi arasındaki ayırt edici en
önemli tanı, dişinin renginin erkeğe oranla daha soluk ve açık olması, mavi
lekelerin daha az bulunmasıdır.

Resim 1.14: Kahverengi disk balığı

12



Yeşil disk balığı (Symphysodon aequifasciata aequifasciata): Anal düz
yüzgeci yeşil-mavi renktetir, üzerinde kırmızı ve ufak noktalar bulunmaktadır.
Değişken ana renk yeşil-kahverengiden yeşil-maviye veya yeşil-maviden yeşilturkuaza gider.

Resim 1.15: Yeşil disk balığı



Mavi disk balığı (Symphysodon aequifasciata haraldi): Ana renk mavikahverengiden mavi-turkuaza gider.

Resim 1.16: Mavi disk balığı



Disk balığı (Symphysodon discus): Birinci, beşinci ve dokuzuncu dikey vücut
barları daha fazla koyu renktedir. Vücut formasyonu ahenk içindedir, ana renk
kahverengi-yeşilden kahverengi-maviye çalar. Değişken uzunlamasına çizgiler
gri-maviden turkuaza gider.
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Resim 1.17: Disk balıklarında vücut kısımları

1.1.4. Aequidens Cinsi
Aequidens ailesi üyeleri Güney Amerika kökenlidir. Aequidens cinsi akvaryumlarda
belli başlı 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 yumuşak sulardan hoşlanırlar.
En iyi geliştikleri ısı 26 – 28 oC’dır.

Resim 1.18. Aequidens curviceps
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Aequidens itayi: Boyu, doğada 14 cm’yi bulursa da akvaryumlarda bu
büyüklüğe eriştiği görülmemiştir. Aequidens itayi, yaşama ve üreme özellikleri
açısından Aequidens curvicepsten bir farklılık göstermez. Bu balıklar yılda
birkaç kez döl verirler ve her defasında 400’den fazla yumurta bırakırlar.

Resim 1.19: Aequidens itayi



Aequidens latisfrons: Doğada boyları 20 cm’ye erişebilmekteyse de
akvaryumlarda 15 cm’den büyükleri pek görülmez. Bedenlerine egemen olan
renk, gri-yeşildir. Geniş gövdelerini, yukarıdan aşağıya parlak ve koyu lacivert
renkte düzensiz çizgiler süsler. Kuyruk yüzgeci ve sırt yüzgecinin kenarları
şarap kırmızısı olup yüzgeçler portakal rengi üzerine mavi beneklidir.
Cinsiyetleri, üreme devresi dışında zor ayırt edilir. Erkeklerinin en önemli
özelliği, renklerinin dişilere oranla biraz daha parlak olması ve yüzgeçlerinin
daha ince bir uçla sonlanmasıdır.

Resim 1.20: Aequidens latisfrons



Aequidens tetramerus: Doğada boyları 25 cm’ye ulaşırsa da akvaryumlarda 20
cm’den fazla büyüdükleri pek görülmez, renkleri de bazı farklılıklara sahiptir.
Genel renkleri gri-yeşildir, bu renk gövdede yer yer açılıp koyulaşır. Göğüs
yöresi ise pembedir. Gövdeyi baştan başa koyu bir çizgi geçer. Gövdenin
ortalarında ve kuyruk yüzgecinin kökünde birer siyah benek vardır.

Resim 1.21: Aequidens tetramerus
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Aequidens portalegrensis: Balığın temel rengi gri- yeşildir. Bu renk yüzgeçlerde
açılarak sarıya dönüşür. Gözler kırmızı kenarlıdır. Gözden başlayan siyah bir
yatay çizgi kuyruğa doğru açılarak devam eder. Kuyruk kökünde de siyah bir
beneğe sahiptir. İri bir balıktır. Doğada boyu 25 cm’ye ulaşır ancak
akvaryumlarda çoğunlukla 20 cm’den fazla büyümezler.

Resim 1.22: Aequidens portalegrensis



Aequidens maroni: Üreme etkinliği içindeyken saldırganlaşır ve diğer balıklar
için tehlikeli olurlar. Boyları yaklaşık 10 cm kadardır. Gövdelerinin temel rengi,
krem ile bej arasında değişir, gözlerinin üzerinden yukarıdan aşağıya doğru
koyu bir renk bandı geçer. Yine sırtında koyu renkte irice bir beneği ve gövdeyi
yanlamasına kat eden belli belirsiz çizgisi bulunur. Erkeği dişisinden daha sivri
biçimli sırt yüzgeci ile ayırmak mümkündür.

Resim 1.23: Aequidens maroni

1.1.5. 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
yaşayabilmelerini sağlar. Hafifçe asitli ve yumuşak suda daha sağlıklı yaşarlar. 26 – 28 0C
sıcaklıkta iyi gelişirler. Canlı yemden hoşlanırlar.
Apistogrammaların akvaryumlarda sıklıkla görülen üyeleri şunlardır:


Apistogramma agassizi: Temel rengi gri – yeşildir. Sırtı koyu mor renkte ise
de kuyruğa doğru giderek açılır. Koyu renkte zikzaklı bir çizgi tüm gövdeyi
baştan kuyruğa kadar kat eder. Erkekler dişilere göre daha büyük olur.
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Yüzgeçleri daha uzun, renkleri daha parlaktır. Dişiler özellikle üreme
dönemlerinde sarı-turuncu renk alır. Sırt yüzgeçleri erkeklerde daha gelişkindir
ve sivri bir uçla son bulma özelliği ile bir cinsiyet belirleyicidir. Canlı yemlere
düşkündür. Yumurtalarını daha çok düz yüzeyli taşlar üzerine bırakır.

Resim 1.24: Apistogramma agassizi



Apistogramma ortmanni: Büyükleri doğada en çok 7 cm’ye ulaşır.
Akvaryumlarda biraz daha küçük olur. Temel rengi gri-yeşildir, sırtı menekşe
rengine çalar. Solungaçlar üzerinden geçen koyu renkte dikey bir bandı vardır.
Ayrıca tüm gövdesini, gözden kuyruk köküne kadar kat eden bir çizgi süsler.

Resim 1.25: Apistogramma ortmanni



Apistogramma ramirezi: Büyüklüğü 5 cm kadardır. Çok renklidir ve ışığa göre
değişen yanardönerli renk özelliği taşır. Gövdesine egemen olan temel renk,
portakal rengi ile parlak erguvan arasında değişir. Tüm gövde ve yüzgeçlerde,
yatay doğrultuda ve düzenli sıralar hâlinde görülen metalik ışıltılı açık mavi
renkte benekler bulunur. Bu balıklar bitkilere zarar vermez. İyi bitkilendirilmiş
akvaryumlardan hoşlanır.
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Resim 1.26: Apistogramma ramirezi



Astronotus ocellatus: Sağlam ve güçlü yapısı, çarpıcı renk düzeni ve değişken
renk özelliği ile geniş ilgi gören balıklardır. Doğada boyları 35 cm’ye erişebilir.
Akvaryumlarda ise boyları çoğunlukla 20 cm dolaylarında sınırlı kalır.
Astronotus ocellatus’un ilgi çekici özelliklerinden biri, yaştan yaşa değişim
gösteren renkleridir. Balığın gövdesine, özellikle gençken, siyaha dönük çok
koyu kahverengi egemendir. Bu temel renk üzerinde balık henüz üç haftalık
iken tüm gövdeye yayılan gümüşi lekeler görülür. Daha sonra bu gümüşi lekeler
altın sarısı rengine ve daha sonra da parlak ve koyu bir turuncuya dönüşür ancak
ileri yaşlarda bu çekici renk özelliğini giderek yitirir. Bu balığın rengi grikahverengiye dönüşür.

Resim 1.27: Astronotus ocellatus

1.1.6. Cichlasoma Cinsi
Cichlasoma, cichlidae içinde yer alan doğal yaşama alanı geniş bir cinstir.
Büyüdüklerinde genellikle 30 cm’yi bulan iri balıklardır. Gövdeleri geniş ve güçlü, başları
iri, çeneleri kuvvetlidir. Genel görünüm olarak Aequidens cinsine çok benzerler. Onlardan
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ancak başlarının daha iri olması, ağızlarının büyüklüğü ve anal yüzgeçlerindeki ışın sayısının
4 ile 12 arasında olmasıyla ayrılırlar. Aequidenslerde bu sayı yalnızca 3’ tür.
Bu geniş ailenin bilinen üyeleri şunlardır:


Cichlasoma biocellatum: Bakla rengine yakın açık kahverenginden koyu yeşile,
mavi – yeşilden siyaha yakın bir renge dönüşür. 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 yeşil renkte birer benek
ışıltıyla parıldar. Sırt yüzgecinin üstü, kırmızı kenarla son bulur. Boyu, doğada
20 cm’ye ulaşmakta ise de akvaryumlarda 16 cm’yi geçmez. Düzenli bir
biçimde ve çok iyi havalandırılan, iyi filtre edilen geniş kapsamlı akvaryumlar
ister. Canlı yemlere son derece düşkündür. 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 geliştikleri sıcaklık 28 oC’dir.

Resim 1.28: Cichlasoma biocellatum



Cichlasoma festivum: Ağız yöresinden başlayıp yatay doğrultuyla belli bir açı
yaparak yukarı doğru yönelen siyah ve düzensiz bant sırt yüzgecinde de devam
eder. Sırt yüzgeci çok iyi gelişmiş olup sivri bir biçimde son bulur. Anal
yüzgeç, skalaryada olduğunca aşırı bir gelişme ile uzamış ve bir duyarga hâlini
almıştır. Doğada boyu 15 cm’ye erişir. Akvaryumlarda ise biraz daha küçük
olur.

Resim 1.29: Cichlasoma festivum



Cichlasoma meeki: Ortalama büyüklüğü 15 cm’dir. Döllenme zamanlarında
karın bölgesi ve özellikle göğüs ile ağız çevresi ateş kırmızısı rengini aldığından
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“ateş ağızlı cichlidae“ adıyla anılır. Gövdenin temel rengi, menekşe rengi
izlemini uyandıran mavi – yeşildir. Sırt yöresi biraz daha koyu renktedir.
Gözden başlayan ve tam ortasında iri bir benekle son bulan kesikli bir çizgiye
sahiptir. Ayrıca yanlar 5 ila 7 arasında değişen, değişik renk koyuluğunda ve
kalınlıkta dikey bantlarla süslüdür. Sırt yüzgeçleri parlak mavi bir kenarla
dekorlaşırken anal yüzgeçleri siyah bir kenarla çevrelenir.

Resim 1.30: Cichlasoma meeki



Cichlasoma nigrofasciatum: 8 – 10 cm boylarında çok çekici bir balıktır.
Gövdesine egemen olan renk düzeni nedeniyle zebra balığı adıyla anılır. Koyu
kahverengi ve menekşe rengi ışıltılara sahip gri–mavi pullar, gövdenin
yanlarında çok sayıda dikey bantlar oluşturur. Açık ve koyu olan bu iki rengin
göze çok hoş görünen düzeni, metalik ışıltılı yeşil 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 geniş akvaryumlarda ve az sayıda olmak üzere beslenmeleri
mümkündür.

Resim 1.31: Cichlasoma nigrofasciatum
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Resim 1.32: Cichlasoma nigrofasciatum yumurtaları

1.1.7. Nannacara Cinsi
Bu balıklar Güney Amerika kökenli olup Apistogramma cinsi üyeleri gibi genel olarak
“cüce Cichlidae”ler olarak anılırlar. Küçük boyutta balıklardır. Bunlar akvaryumlarda iki üye
ile temsil edilir.
Bu balıklar, Aequidens cinsi üyelerine büyük benzerlikler gösterirlerse de onlardan
çok daha küçük oluşları ile ayrılırlar. Üreme devreleri dışında karma akvaryumlarda
beslenebilecek kadar uysal ve yumuşak huyludurlar. Bitkilere zarar vermezler. Bulundukları
akvaryumun, kaya, saksı gibi şeylerin yanı sıra bitkilerle de dekore edilmesi gerekir.
Supiresi, su kurtları, sinek larvaları gibi canlı yemlerle beslenme, sağlıkları ve gelişimleri
için gereklidir.
Akvaryum koşulları, yaşama, beslenme ve üreme özellikleri ile Cichlidae’ lerin genel
eğilimlerine uygunluk gösterirler. Dişiler, erkeklerinden daha küçük oluşlarıyla kolayca ayırt
edilir.


Nannacara anomala: Balığın başı, üzerinde siyah benekleri bulunan gri- yeşil
renklidir. Yanları ise yeşil renkte olup gövdeyi kaplayan her pul metalik bir
ışıltıya sahiptir ve baklava biçimli bir kenarla çevrelenmiştir. Solungaç
kapakları üzerinde de yeşil lekeler vardır. Gövdeyi, birbirine paralel koyu renkte
iki çizgi kat eder. Geniş sırt yüzgeci tırtıklı bir kenarla sonlanır. Dişisi,
erkeğinden daha küçük oluşu ve biraz daha soluk renkleriyle kolayca tanınır.
Nannacara anomala erkeğinin boyu 7,5 cm boyundadır.
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Resim 1.33: Nannacara anomala



Nannacara taenia: Yavrular ancak 5 gün sonra yüzecek olgunluğa erişir.
Yavrular 2 cm’ye eriştiklerinde anne babalarının küçük birer örneği olur.
Yavruların iyi bir gelişme göstermesi için berrak bir su, bol oksijen ve 26 oC
sabit sıcaklık zorunludur.

Resim 1.34: Nannacara taenia

1.1.8. Pelmatochromis Cinsi
Bunlar hafifçe tuzlandırılmış az asitli sulardan hoşlanır çünkü genellikle
ırmakların denize döküldüğü ağızlarda, akarsu deltalarında, delta lagünlerinde yaşar.
Bu suların içine deniz suları karıştığında bir ölçüde de olsa tuzlu olur. Yaşadıkları
akvaryuma, her 10 litre suya bir veya iki çay kaşığı tuz konulması ve akvaryum
tabanında “elodeo” dal ve yapraklarından oluşturulmuş 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.


Pelmatochromis annectens: Liberya ve Nijerya’nın akarsu ve gölcüklerinde
görülür. Erkeğinin boyu 10 cm kadardır. Dişisi ise 8 cm’dir. Ayrıca erkeğin sırt
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ve anal yüzgeci daha sivri biçimle son bulur. Temel renkleri mavi lekeli gri
sarıdır.

Resim 1.35: Pelmatochromis annectens



Pelmatochromis kribensis: Afrika’nın tropik sularında, özellikle Nijerya ırmağı
deltasında yaşayan bir türdür. Erkeğinin boyu en fazla 9 cm’ye ulaşır. Dişisi ise
hiçbir zaman 7 cm’yi aşmaz, renkleri yaşla ve mevsimden mevsime değişim
gösterir. Sırtı mavi ve mor lekelere sahip koyu esmer renktedir. Geniş ve sivri
biçimle sonlanan sırt yüzgeci boydan boya açık renkte bir şeritle süslüdür.

Resim 1.36: Pelmatochromis kribensis



Pelmatochromis thomassi: Anal yüzgeç parlak eflatundur. Balığın yanları
eflatun, sarı, esmer, yeşil ve kırmızı lekeler taşır. Özellikle üreme dönemlerinde
karın ve göğüs bölgesine parlak bir kırmızılık egemen olur. Üreme,
Permatochromis annectens’teki gibidir.

Resim 1.37: Pelmatochromis thomassi
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1.1.9. Hemichromis Cinsi
Bu balıklar, “mücevher balığı” adıyla tanınır. Güney Kongo, Angola ve Nil suları
başlıca yaşama alanlarıdır. Kalabalık bir aile sayılmaz. Bilinen yalnız iki türü vardır ve
bunlardan yalnızca bir tanesi akvaryumlarda beslenir. Yaşama ve üreme özellikleri Cichlidae
üyeleri gibidir.


Hemishromis bimaculatus : “yakut balığı veya kırmızı Cichlidae ” adlarıyla da
bilinir. Boyları 15 cm kadardır. Üreme devresinin dışında balığın temel rengi
sırta doğru koyulaşan zeytin yeşilidir. Bu renk gövdenin yanlarından açılarak
gri – yeşile dönüşür. Karnı ve göğsü ise açık sarı renktedir. Üreme devresinde
ise balığın bu gösterişsiz, mütevazi görünüşü tümüyle değişir. Erkek, parıltılı
yeşil benekleri bulunan koyu kırmızı bir görünüm kazanır.

Resim 1.38: Hemishromis bimaculatus

1.2. Yumurtalarını Ağızlarında Kuluçkaya Yatıranlar
Yumurtalarını ağızlarında kuluçkaya yatıranlarda cinsiyet ayrımını belirleyen en bariz
özellik, kafa ve özellikle çene yapısıdır. Bu türdeki balıkların dişileri yumurtaları ağızlarında
sakladıkları için, iri ve gelişmiş bir alt çeneye sahiptir. Çene altında sarkan, gerdan
biçimindeki oluşum dişi balığı yanılgısız biçimde tanıma olanağı sağlar. Erkekte ise böyle
bir gelişme görünmez.
Birbirleriyle anlaşan eşleşmiş çiftlerin üreme etkinliğinin başlangıçta aşırı oranda
iştahlı oldukları görülür. Zaten canlı yeme karşı düşkün olan bu balıklar, yumurta dökme
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öncesi doymak bilmez. Bu bir bakıma besin depolama anlamı taşır. Budan başka renkleri her
zamankinden daha değişik özellik kazanır. Renkleri değişir veya daha parlak ve canlı olur.
Üreme etkinliği, yumurta bırakılacak yerin seçimi ile başlar. Burası, bir taşın üstü
veya bir kovuğun içi olabileceği gibi çakıl döşeli tabanda açılan bir çukur olabilir. Yumurta
bırakmak için seçilen yer temizlenip arıtıldıktan sonra, dişi buraya yumurtalarını bırakır.
Daha sonra erkek gelerek dişinin bırakmış olduğu yumurtaları döller. Buraya kadar
Cichlidaelerin diğer üyelerinde gelişen üreme yeni bir boyut kazanır. Dişi, döllenen
yumurtanın tümünü ağzına alarak burada depolar. Yumurtalar çatlayıp yavrular çıkıncaya
değin kadar ağzının içinde saklar.
Yumurtalar, annelerinin ağzında tam bir güvence içindedir. Burada onlar için hiçbir
tehlike yoktur. Kendilerini yiyebilecek balıklara karşı olduğu kadar bakterilere karşıda
korunmaktadırlar. Dişi balık, ortalama olarak 10 gün kadar süren uzun bir kuluçka dönemini
hiçbir besin almaksızın geçirir. Bu dönemin sonunda çatlayan yumurtalardan çıkan yavrular,
annelerinin ağızdan akvaryuma katılır. Ancak bütün bu süre içinde hiçbir besin almayan dişi
balık ağırlığının yaklaşık 1/3’ünü kaybetmiştir.
Henüz yüzmeye başlayan küçük yavrular, herhangi bir tehlike anında geldikleri yere
geri dönmekte oldukça süratlidir. Onları ürkütecek, tehlike duygusu uyandıracak bir varlık,
sarsıntı, ani ışık gibi etkenler güven duydukları anne ağzına sığınmalarına neden olur.
Tehlike geçtikten sonra yeniden annelerinin açılan ağzından akvaryuma dönerler.
Yumurtalarını ağızlarında kuluçkaya yatıran Cichlidae ailelerini şöyle sıralayabiliriz.

1.2.1. Haprochromis Cinsi
Afrika, Ürdün ve Suriye kökenlidir. Yumurtalarını yavrular çıkıncaya kadar
ağızlarında saklamalarından başka yaşama, beslenme ve üreme özellikleri açısından
Cichlidae’lerden ayrılmaz. Genel olarak küçük yapılı balıklardır. Buna rağmen pek saldırgan
olurlar. Karma akvaryumlarda barınmaları olanaksızdır.


Haprochromis multicolor: Cichlidae ailesinin küçük ve ilgi çekici bir balığıdır.
Ana vatanı Mısır olup buradan farklı bölgelere yayılmıştır. Boyu genellikle 5
cm’dir ancak 6 cm’ye kadar da ulaşabilir. Döllenme zamanlarında erkeğin
değişken bir renk özelliği vardır. Gövdede ve yüzgeçlerde genel renk; altın
rengi, yeşil ve gridir. Bu temel renk üzerinde, pembe, mavi ve kırmızı benekler
bulunur. 24 ila 28 0C’de çok iyi gelişirler.

Resim 1.39: Haprochromis multicolor
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Haplochromis wingati: Gövdenin göğüs yörelerine altın sarısı, kuyruğuna
doğru ise gümüşi mavi egemendir. Göz irisleri mercan kırmızısı rengindedir.
Gözden başlayan ve kuyruk köküne kadar devam eden koyu renkli bir bant, dört
yerden yukarı ve aşağıya doğru dikey uzantılar verir. Bu türün erkeği,
dişisinden daha iri oluşuyla kolayca ayırt edilebilir. Ayrıca karın yüzgeci
üzerinde mercan kırmızısı beneklere sahiptir.

Resim 1.40: Haplochromis wingati

1.3. Anaç Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
1.3.1. Sağlıklı Olma
Genel olarak Cichlidae’ler, diğer süs balıklarına göre dış bakterilere karşı oldukça
dayanıklıdır. Beyaz benek veya mantar türevi hastalıkları çok kolay atlatır. Ancak iç
parazitler, her balıkta olduğu gibi bu balıkları da güçten düşürerek ölmelerine neden olur.
Balık hastalıkları ile uğraşmak çok iyi gözlem ve sabır gerektirmektedir. Beyaz benek veya
basit mantar tipi hastalıklar piyasada bulunan muhtelif ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Bunun
yanında kolayca anlaşılmayan, iç hastalıkların tedavisi ise 6 gün ile 1 ay sürebilir. Hastalığa
ne tür parazitin sebep olduğunu anlamak ise tecrübe ve bilgi sahibi olmayı gerektirir.

1.3.2. Anaç İçin Uygun Yaş ve Boyutta Olma
Cichlidae ailesi üyeleri arasında küçük türler de bulunmakla birlikte bunlar çoğunlukla
iri ve büyük balıklardır. Boyları ancak 5–10 cm’yi bulabilen birkaçının dışında, ortalama 25–
30 cm kadardır. Bazılarının boyu ise 40 cm’ye erişir.

1.3.3. Türe Özel Cinsiyet Karakterleri
Dişi ve erkek cinsler arasındaki ayrımı gösterecek belirgin bir özellik yoktur. Hatta
bazı türlerde cinsiyet ayrımı son derece güç yapılabilmektedir. Bu güçlük küçük yaşlarda
daha da artar. Bununla birlikte erkeklerinin yaşları ilerledikçe gövdelerini süsleyen işaret,
çizgi ve beneklerin daha belirginleştiği, sırt yüzgeçlerinin daha sivri biçimli sonlandığı,
dişiye oranla daha iri ve geniş oldukları görülür.

26

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yavrularını büyüten akvaryum balıkları yetiştiriniz.







İşlem Basamakları
Yavrusunu büyüten balık çeşitlerini
sınıflandırınız.
Yavrusunu büyüten balıkların
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
erkeklerden daha fazla olacak şekilde
yerleştiriniz.

Öneriler
 Balıkçılık atölyesinde çalışıyor iseniz
atölye güvenlik kurallarına uyunuz.
 Damızlık balıkları stres faktörlerinden
uzak tutunuz.
 Hijyen kurallarına uyunuz.
 İş yerinde güvenlik tedbirleri alınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yavrusunu büyüten balık çeşitlerini sınıflandırdınız mı?
2. Yavrusunu büyüten balıkların özelliklerini sıraladınız mı?
3. Türüne has özelliklerini dikkate alarak erkek ve dişi
damızlıkların seçimini yaptınız mı?
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?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi bu aileye ait tür değildir?
A) Colisa chuna
B) Lepistes
C)Moli
D) Kılıç kuyruk
E) Hepsi

2.

Yavrusunu büyüten balıklarda üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oovipar
B) Bölünme
C) Doğum
D) Eşeysiz üreme
E) Yalancı doğum

3.

Aşağıdaki türlerden hangisi yavrularını ağzında saklar?
A) Sarı prenses
B) Zebra
C) Tilapia
D) Melek balığı
E) Albino zebra

4.

Dişilerin hamilelik belirtileri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Renklerinin solması
B) Renklerinin daha canlı olması
C) Karnın şişkin olması ve daha agresif olmaları
D) Erkeklere göre iri olması
E) Erkeklerden daha küçük olmaları

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, yavrularını büyüten akvaryum balıklarında
kuluçkalama faaliyetlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Su ürünleri yetiştiriciliği atölyesine veya bir üretim işletmesine giderek işletme
sahibine ve öğretmeninize çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Onlardan izin
alarak;

İnkibasyon çalışmalarında su sıcaklığını,

İnkibasyon çalışmalarında kullanılan kolektörleri,

İnkibasyon çalışmalarında stres faktörlerini
araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YAVRULARINI BÜYÜTEN AKVARYUM
BALIKLARINDA İNKÜBASYON YAPMAK
2.1. İnkübasyon Çalışmasında Dikkat Edilecek Hususlar
2.1.1. Su sıcaklığı






Astronot balığında, suyun pH’ı 6,5-7,5 arasında olmalıdır. Sıcaklığın 25-27 0C
arasında olması idealdir.
Ateş ağız Cichlidea balığında, suyun pH’ı 6-7 arasında olmalıdır. 22-24 0C
sıcaklık idealdir.
Discus balığında, suyun pH’ının 6-7, sıcaklığının 28-30 0C olması idealdir.
Melek balığında suyun pH’ının 6,5-7,5, ısının 24-28 0C olması idealdir.
Zebra cichlidea balığında suyun pH’ının 6,5-7,5, ısısının 18-25 0C olmalısı
idealdir.

Görüldüğü gibi yavrusuna bakan balıklarda su sıcaklığı 18 ila 300C arasında
değişmektedir.

2.1.2. Kollektörler
Dişi yumurtlamaya karar verdiğinde anüs çıkıntısı uzar. Diğer taraftan dişi balık
akvaryum içerisinde bir yer bularak kumları eşmeye veya camları temizlemeye başlar ya da
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tek girişi çıkışı olan kaya içlerini ve çeşitli deniz kabuklarının iç kısımlarını yumurtlamak
için seçer. Akvaryum içinde yumurtlama alanı konusunda fazla seçici değildir, buna rağmen
ters çevrilmiş saksılar, iri deniz kabukları, plastik borular veya taşlar kollektör olarak
kullanılır.

Resim 2.1: Yumurta nöbeti

Resim 2.2: Zebra ciklit yuvasını hazırlarken

Dişi, hazırlanan yuvaya 30 ila 50 arasında değişen sayıda yumurtalarını bırakır.
Bundan sonra erkek gelerek yumurtaların üzerine geçer ve sperm dökerek onları döller.
Erkek spermini bıraktıktan sonra dişi, yumurtaları teker teker toplayarak ağzının içinde
depolar. Tüm kuluçka süresince dışarıdan hiç besin almamasına rağmen onları korur.

2.1.3. Stres faktörleri
Bağışıklık (İmmün) sistemi, hastalıklara karşı bir mekanizmadır ve çevre
koşullarındaki ani değişimlere yani strese oldukça duyarlıdır. Kayalar arasına yuva yapar.
Kayaların altında tüneller açar. Yaşadıkları doğal ortamlarda pH 7.4–9.0 arasındadır. Bu
nedenle pH değerlerindeki ani yükselme veya düşüşler bağışıklık sistemlerini etkiler ve
onları hastalıklara karşı dayanıksız hâle getirir. Doğal ortamları sert sulardır. Bu nedenle
akvaryuma sertliği artırıcı ezilmiş mercan kumu, kireç taşı, doğal kayalar eklenmelidir.
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2.2. Yavrularını Büyüten Balıkların Üreme Özellikleri
Bini bulan değişik türü ve yüz ayrı balık ailesini içine alan Cichlidae’lerde üreme,
kalıplaşmış tek bir biçimde gerçekleşmez ancak hepsi yumurta ve yavrularına bakar.
Üremeye giren bir çift tam anlamıyla aile oluşturur. Üreme etkinliğinin her
döneminde, her anında bir paylaşma, ortak sorumluluk yüklenme, yardımlaşma ve birlikte
davranma söz konusudur. Bu nedenle çiftleşmelerde genel olarak rastgele bir eşleşme değil,
bir seçme özelliği görülür. Bir erkek veya dişi, yanına gelişigüzel konulan, döl olgunluğuna
erişmiş herhangi bir karşı cinsi genellikle eş tutmaz. Bu aile içindeki türler, eşlerini kendileri
seçer.
Çiftler diğerlerinden ayrılarak özel hazırlanmış üretim akvaryumlarına alınır. Bu
akvaryum, sakin ve çok iyi gün ışığı alan bir yere konur. Cichlidae ailesi üyelerinin
üretiminde kullanılacak akvaryumun büyük olması zorunludur çünkü bu ailenin üyeleri,
genel olarak iri yapılı balıklardır. Üretime giren tür balığın yaşına da bağlı olan
büyüklüğüyle ilişkili olarak çoğunlukla 60 - 80 Ɩ ve daha büyük akvaryumlarda
yaşayabilirler.
Üretim akvaryumlarında iri taneli dere kum ve küçük çakıl taşlarından oluşturulan 5–6
cm kalınlığında bir taban örtüsü gereklidir. Bir köşeye üstü düz ve parlak bir mermer parçası,
bir başka tarafa yan yatırılmış orta büyüklükte boş bir saksı konulmalıdır.
Çiftler üreme etkinliği içine girmeden kısa bir süre önce anal açıklıklarında beyaz bir
oluşum göze çarpar. Bu, erkekte küçük ve belli belirsiz, dişide ise daha büyük ve belirgindir.
Cichlidae ailesinin pek çok üyesi tabanı dalgalı ve engebeli akvaryumlardan hoşlanır ve
yumurtalarını burada açtıkları çukurlara bırakır. Bazıları bir saksının kuytu ve güvenli
buldukları iç çeperini kullanır.
Yumurtlama zemini akvaryum tabanı seçilmiş ise karınları ve yüzgeçleriyle burayı
eşelerler. İrice taneleri ağızlarıyla dışarıya taşırlar. Ağızları, karınları ve yüzgeçleriyle tüm
pislik ve döküntülerden temizlerler. Yumurta bırakılacak yer, bir taşın üstü veya bitki ise
ağızları ve yüzgeçleri ile burasını yosunlardan, pisliklerden temizler, karınları ile ova ova
adeta cilalanmış bir görünüm kazandırırlar. Temizlik işlemi bitince yumurta dizer gibi
yapılan birkaç ön gidip gelmelerden sonra, dişi buraya 3 ile 8 arasında değişen yumurta
bırakır. Erkek ise onun hemen başucunda beklemektedir. İlk yumurta işlemi bitince dişi,
yerine erkeğe bırakır. Erkek, dişi çekilir çekilmez yumurtaların üzerine doğru gelerek sperm
döker ve yumurtaları dölleyerek çekilir. Dişi, görevini yapan erkeğin yerini hemen alarak
ikinci defa yumurta bırakır ve yeni bırakılanları da döllemesi için sırasını beklemekte olan
erkeği davet eder. Bu yumurta bırakma ve bırakılan her dizi yumurtanın döllenmesi işlemi,
tüm yumurtaların bırakılmasına ve döllenmesine değin yaklaşık iki saat kadar sürer.
Bırakılan yumurta sayısı, türden türe ve yumurta bırakan dişinin yaşına göre değişmekle
birlikte 500 ile 2000 arasındadır.
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Yumurtalar bırakıldıktan ve döllendikten sonra da özenle korunurlar. Anne babaları
onları yüzgeçleri ile sürekli yelpazeleyip havalandırarak bakterilere karşı korurlar ve
böylece bozulmalarını önlerler. Bazı türlerde anne balık, yumurtalar açılmadan kısa bir süre
önce onları ağzına alarak küçük bir banyo yaptırır. Temizlenen yumurtaları yerine koyduktan
az sonra çatlayan yumurtalardan yavruların çıktığı görülür.
Yumurtadan çıkan yavrular balık yavrusundan çok birer kurtçuk görünümdedir.
Bunlar yarı saydam bir jelatin yığını gibi bırakıldıkları yerde topluca durur. Hareket
olanağından, yüzme yeteneğinden yoksundur. Birkaç gün bu yavrular, ana babalarınca
akvaryumun bir o köşesine, bir bu köşesine taşınırlar. Böylece yüzecek olgunluğa erişinceye
değin temizlik ve bakımları dikkatle sürdürülür. Türden türe değişen bir zaman dilimi içinde,
4 ve 10. günler arasında yavrular biçim ve güç kazanarak kendi başlarına yüzebilir hâle
gelirler, ancak anne babaları bu çağlarda da onları pek gözden uzak tutmaz. Akvaryum
içinde bir konvoy hâlinde hep birlikte dolaşırlar. Anne baba, en ufak bir tehlikede yavrularını
koruma görevlerini üstlenirler.
Bütün Cichlidae ailesi üyeleri yavrularına düşkündür. Onlara özen gösterir, onları
korur ve gözetir ancak bazı üyelerden bu görev ve koruma sorumluluğu daha da şaşırtıcı
boyutlara ulaşır. Bunlar, yumurtalar uygun bir yere bırakılıp döllendikten sonra yumurtaların
korunması ve saklanması için çok değişik bir yöntem uygular. Döllenmiş yumurtalar kuluçka
dönemini geçirip çatlayıncaya ve yavrular içinden çıkıncaya değin anne balık, yavruları
ağzının içinde saklar. Bu görevi üstlenen dişi, yumurtaları ağzına sakladığı süre içinde hiçbir
besin almaz. Ortalama 10 gün gibi oldukça uzun kuluçka dönemi süresi sonunda o denli
zayıflar ki ağırlığının üçte birini kaybeder. Bu balıklar yavrularıyla akvaryumda dolaşırken
herhangi bir tehlike sezdiklerinde, onları ağzında saklayarak korurlar. Tehlike geçip ağzını
açtıklarında, yavruların eksiksiz olarak yeniden akvaryuma döndüğü görülür.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yavrularını büyüten akvaryum balıklarında kuluçkalama faaliyetlerini yapınız.






İşlem Basamakları
İnkübasyon için gerekli akvaryum, tank
ve yavrulukları hazırlayarak
bitkilendiriniz.
Kolektörleri akvaryum veya tanklara
yerleştiriniz.
Çiftleşme için uygun koşulları
sağlayınız.
Suyun özelliklerini yavrularına bakan
balıklara göre ayarlayınız.

Öneriler
 Balıkçılık atölyesinde çalışıyor iseniz
atölye güvenlik kurallarına uyunuz.
 Yumurtlayan balıkları stres faktörlerinden
uzak tutunuz.
 Hijyen kurallarına uyunuz.
 İş yerinde güvenlik tedbirleri alınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İnkübasyon için gerekli akvaryum, tank ve yavrulukları
hhazırlayarak bitkilendirdiniz mi?
2. Kolektörleri akvaryum veya tanklara yerleştirdiniz mi?
3. Çiftleşme için uygun koşulları sağladınız mı?
4. Suyun özelliklerini yavrularına bakan balıklara göre ayarladınız
mı?
5. Doğum sonrası yavruların zarar görmemesi için tedbirler aldınız
mı?
6. Gerektiği takdirde yavruları yavruluklara aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

33

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Erkek dişi oranı eş tutma zamanı ne olmalıdır?
A) 1 erkek / 5 dişi
B) 2 erkek / 5 dişi
C) 1 erkek / 4 dişi
D) 5 erkek / 1 dişi
E) 1 erkek /1 dişi

2.

Dişi yavrularını kaç günde kusar?
A) 10-25 gün
B) 20-25 gün
C) 10-15 gün
D) 0-5 gün
E) 2-5 gün

3.

Erkek dişi ayrımını nasıl yaparsınız?
A) Dişi balıkta hamilelik beneği oluşur.
B) Erkek balığın dorsal yüzgeci daha yuvarlak sonlanır.
C) Üreme dönemi dişi balıkta tüpçük çıkar.
D) Üreme dönemi dişi koyulaşır.
E) Hepsi doğru

4.

Cichlidae ailesi üyeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalancı doğum yaparlar.
B) Kuluçka yapmazlar.
C) Ağızlarında kuluçka yaparlar.
D) İç döllenme yaparlar.
E) Yavrularına bakmazlar.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, canlı doğuran akvaryum balıklarında
bakım ve besleme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Su ürünleri üretim hanesine veya akvaryum balıkları üretim ve satış işletmesine
gidip çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. İşletme sahibi ve öğretmeninizden
izin alarak;

Canlı doğuran balıklarda larva beslenmenin nasıl yapıldığını,

Canlı doğuran balıklarda larva sonrası beslenmenin nasıl yapıldığını,

Canlı doğuran balıkların naklini

araştırınız. Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. YAVRULARINI BÜYÜTEN AKVARYUM
BALIKLARINDA BAKIM VE BESLEME
YAPMAK
Cichlidae ailesindeki balıkların yavruları yumurtadan çıktıklarında çok güçsüz olur.
Sahip oldukları ince iplikçikler aracılığıyla bulundukları yerde asılı dururlar. Hareket
etkinlikleri yoktur. Anneleri onları ağzına alarak bir yerden diğer bir yere taşımazsa oldukları
yerde kalırlar. Tek yaptıkları, kuyruklarını sallayarak kendilerini yüzmeye alıştırmaları ve
karınlarında taşıdıkları Vitellüs kesesindeki besinden yararlanarak gelişip güçlenmeleridir.
Bu devrede dışarıdan besin alamazlar.
Yumurtadan çıktıktan iki üç gün sonra kendi güçleriyle hareket edecek ve yüzecek
olgunluğa erişirler. Artık dışarıdan besin alıp sindirebilecek durumdadırlar. İlk besinlerini
mikroorganizmalar oluşturur.
Cichlidae ailesi üyeleri doğal ortamlarında bol oranda canlı yem, kurtçuk, çeşitli
sivrisinek ve böcek larvası, kendilerinden küçük balık ve balık yavrularıyla beslendikleri için
akvaryumlarda da daha çok canlı yemi tercih ederler.

35

Sekil 3.1: Sivrisinek larvası

Sürekli canlı yemle beslenme, onlarda bazı bağırsak bozukluğu ve pullarında
kabarmalara yol açar çünkü doğada, bir ölçüde de olsa bitkisel besinlerden yararlanma
olanağı bulurlar. Bunları beslenmelerinde kullanırlar. Onları canlı yemden yoksun
bırakmamalı ancak canlı yemler kuru yemlerle düzenli bir değişim içinde verilmelidir.
Cichlidae ailesi üyelerine verilebilecek canlı yemler arasında; tubifex kurtları, beyaz
kurtlar (Enchytraeus albidus), küçük toprak kurtçukları (Lumbricus) su piresi (Daphnia) ve
yavrulara verebilecek canlı yem olan Artemia salina sayılabilir.

3.1. Larva Besleme
Artemia (Artemia Salina) yavru balık üretiminde ve değerli akvaryum balıklarının
beslenmesinde çok yararlanılan bir canlıdır (Bu canlının üretimini Artemia modülünde
gördünüz.). Yavrular 10 günlük olduğunda Artemia kurtçukları ile beslemeye başlanmalıdır.
Daphnia (su piresi) akvaryum yetiştiriciliğinde en çok kullanılan canlı yemlerden bir
tanesidir (Bu canlının üretimini Su Piresi modülünde gördünüz.). Yavrular 15 - 20 günlük
olduğunda onlara çok ince yavru su pireleri verilmelidir. Altı haftalık olduklarında ise
beslenmeleri daha da kolaylaşır. Her türlü yemle beslenebilir hâle gelirler.

3.2. Larva Sonrası Besleme
3.2.1. Pul Yemler
Pul yemlerde aranan en önemli özellik yüzerliktir. Pul yem üretiminde ise yüzerlik
yemin çok ince bir tabaka hâlinde imal edilmesi sonucu özgül ağırlığının düşürülmesi ve
geniş yüzey alanı oluşturulması ile sağlanmaktadır.
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3.2.2. Pelet Yemler
Peletleme, önceden öğütülmüş ve karıştırılmış en az iki yem ham maddesinin 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 genişletmiş ve pelet yem yapımında kullanılan
mekanizasyonların gelişmesine neden olmuştur.
Pelet yemlerin diğer yemlere üstünlükleri;








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 tüketilmesini sağlamaktadır.
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 etkilenmesini ve yemlerin oksidasyonunun gecikmesini sağlamaktadır.
Pelet yemlerin taşınması ve depolanması daha kolaydır.
Tüm bu üstün yönlerine karşı pelet yemlerinde bazı olumsuz
yönler de bulunmaktadır ancak bunlar uygulanacak iyi bir planlama ve
yönetimle azaltılabilmektedir.
Pelet yemler pahalı yemlerdir fakat iyi bir rasyon planlaması ile
beslenen türün ete dönüşüm oranı artırılarak bu açık kapatılabilmektedir.
Pelet yemlerin besin madde içerikleri (protein, vitamin) uygulanan sıcaklığın
etkisiyle bir miktar azalmaktadır fakat son yıllarda vitamin gibi katkı
maddelerinin sıcağa karşı dayanıklı formlarının kullanılmaya başlanmasıyla bu
olumsuz durum da en aza indirilmiştir.

3.2.3. Canlı Yemler
Beyaz kurt, mikro kurtlar (Anguillula silusiae), grindal kurt (Enichytraeus buchholzi),
tubifex, amhipodlar, sivrisinek ve diğer uçan böcek larvaları, toprak solucanları canlı yem
olarak kullanılabilir ancak bu canlılar yaşam ortamlarından taşıdıkları hastalık yapıcı bakteri
ve diğer parazitleri balıklara bulaştırabilecekleri için yem olarak verilmeden önce çok iyi
dezenfekte edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Canlı doğuran akvaryum balıklarında bakım ve besleme yapabileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Larvaları canlı yemle besleyiniz.

 Hijyen kurallarına uyunuz.

 Larvaları bitkisel yemlerle besleyiniz.

 İş yerinde güvenlik tedbirleri alınız.

 Larvaları toz ve pul yemlerle besleyiniz.  Stres faktörlerini azaltınız.
 Larva sayısına göre yem miktarını
ayarlayınız.
 Çevre koşullarını larvalara göre
ayarlayınız.

 Larva besleme tabloları oluşturunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Larvaları canlı yemle beslediniz mi?
2. Larvaları bitkisel yemlerle beslediniz mi?
3. Larvaları toz ve pul yemlerle beslediniz mi?
4. Larva sayısına göre yem miktarını ayarladınız mı?
5. Çevre koşullarını larvalara göre ayarladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi taşıma kaplarının özelliklerinden değildir?
A) Kolay temizlenebilir.
B) Geniş hacimlidir.
C) Duvarları pürüzsüz ve düzdür.
D) Saydamdır.
E) Hafif o ve dezenfekte edilebilirdir.

2.

Çiğ sazan balığı etinde aşağıdaki enzimlerden hangisi bulunur?
A) Thiaminoze
B) Lipaz
C) Amilaz
D) Lap mayası
E) Peptinaz

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1 ( ) Melek balıkları tropik bir balık olmalarına karşın 22 ve 24 oC arasındaki ısılarda
rahatlıkla yaşar.
2 ( ) Melek balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan akvaryum sularının PH’ı 7.6 ile 7.8
arasında hafif bazik olmalıdır.
3 ( ) Astronot balığında yetiştiriciliğinde su pH’ı 6,5–7,5 su sıcaklığı 25–27 0C arasında
olmalıdır.
4 ( ) Sürekli canlı yemle beslenme, balıklarda bağırsak bozukluğu ve pullarında
kabarmalara yol açar.
5 ( ) Cichlidae ailesinde yavrular 30 günlük olduktan sonra Artemia kurtçukları ile
beslenmeye başlamalıdır.
6 ( ) Peletleme sonucu homojen bir besin madde içeriği gösteren yemler oluşmaktadır.

PERFORMANS TESTİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
 Yavrusunu büyüten balık çeşitlerini sınıflandırdınız mı?
 Yavrusunu büyüten balıkların özelliklerini sıraladınız mı?
 Türüne has özelliklerini dikkate alarak erkek ve dişi
damızlıkların seçimini yaptınız mı?
 Seçtiğiniz damızlıkları kenarları bitki ile zenginleştirilmiş
akvaryum veya tanklara koydunuz mu?
 Damızlık balıkları, dişi damızlıklar sayıca erkeklerden daha
fazla olacak şekilde yerleştirdiniz mi?
 İnkübasyon için gerekli akvaryum, tank ve yavrulukları
hazırlayarak bitkilendirdiniz mi?
 Kolektörleri akvaryum veya tanklara yerleştirdiniz mi?
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Evet

Hayır

 Çiftleşme için uygun koşulları sağladınız mı?
 Suyun özelliklerini yavrularına bakan balıklara göre ayarladınız
mı?
 Doğum sonrası yavruların zarar görmemesi için tedbirler
aldınız mı?
 Gerektiği takdirde yavruları yavruluklara aldınız mı?
 Larvaları canlı yemle beslediniz mi?
 Larvaları bitkisel yemlerle beslediniz mi?
 Larvaları toz ve pul yemlerle beslediniz mi?
 Larva sayısına göre yem miktarını ayarladınız mı?
 Çevre koşullarını larvalara göre ayarladınız mı?

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

E
C
E
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
E
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2

D
A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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