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İçindekiler 

Pterois (aslan balığı) 

Pterois, Hint-Pasifik'e özgü olan, genellikle aslan balığı olarak bilinen zehirli deniz balıkları 
cinsidir. Zebra balığı, ateş balığı, hindi balığı, lezzetli balık veya kelebek-morina balığı olarak 
da adlandırılır, kırmızı, beyaz, kremalı veya siyah bantlar, gösterişli pektoral yüzgeçler ve 
zehirli dikenli kanatlar ile göze çarpan uyarı renklendirmesi ile karakterize edilir. Pterois 
radiata, Pterois volitans ve Pterois milleri cins içinde en çok çalışılan türlerdir. Pterois türleri 
popüler akvaryum balıklarıdır. P. volitans ve P. milleri, batı Atlantik, Karayip Denizi ve 
Akdeniz'deki son ve önemli istilacı türlerdir.  
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Açıklama 
Atlantik'teki Pterois balıkları 5 - 45 cm uzunluğunda, 0,025 ila 1,3 kg arasında değişmektedir. 
Süslü güzellikleri, zehirli dikenleri ve eşsiz tentaclesleriyle tanınırlar. Yavru aslan balıkları, 
türler arasında fenotipte değişiklik gösteren göz yuvalarının üzerinde bulunan benzersiz bir 
dokunağa sahiptir. Bu dokunaç evrimi, sürekli yeni bir av çekmeye hizmet ediyor; Yapılan 
araştırmalar cinsel seçimde de rol oynadığını gösteriyor.  

Ekoloji ve davranış 
Pterois türleri 5-15 yıl yaşayabilir ve karmaşık kur yapma ve çiftleşme davranışlarına sahip 
olabilir. Dişiler sık sık mukus dolgulu iki yumurta kümesi salgılarlar, bu da 15.000 kadar 
yumurta içerebilir. Pterois'in üreme alışkanlıkları ile ilgili çalışmalar son on yılda önemli 
ölçüde artmıştır. Bütün türler aposematiktir: cesurca zıt çizgiler ve göze çarpan yayılan geniş 
yelpaze hayranları ile dikkat çeken bir renge sahiptirler ve kendilerini savunma yeteneklerini 
gösterirler. 

1.400'den fazla aslan balığı midesinin Bahamian'dan Kuzey Carolinian sularına ayrılmasını 
içeren bir çalışmaya göre, Pterois balıkları çoğunlukla küçük balıklarda, omurgasızlarda ve 
yumuşakçalarda avlanır, bazı örneklerde ise altı farklı av türüne ait mideler bulunur. Bir gün 
boyunca lionfish midelerinde avlanan miktar, lionfish'in en aktif olarak 07: 00-11: 00 arasında 
beslendiğini ve öğleden sonra boyunca beslenmenin azaldığını göstermektedir. Lionfish, su 
sütunundaki yerin tam olarak kontrol edilmesini sağlamak için balıkların özel çift taraflı 
mesane kaslarını kullanarak yetenekli avcılar olup, balıkların ağırlık merkezlerini daha iyi bir 
av avına dönüştürmelerini sağlar. Aslan balığı daha sonra büyük göğüs yüzgeçlerini yayar ve 
avını tek bir hareketle yutar. Avlarına yaklaşırken, görünüşte onları şaşırtmak için su jetleri 
atıyorlar.  Avın kafa karıştırmasına ek olarak, bu su jetleri de avın yönünü değiştirerek daha 
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küçük balıkların aslan balıklarına bakmasını sağlar. Bu, baş balıkçılığı için ilk balık avlama 
aslan balıkları için daha kolay olduğu için yırtıcı bir verimlilik derecesiyle sonuçlanır. (Genel 
olarak, daha küçük balıklar olası tehlikelerden kaçtıklarında, akıntıya karşı bunu yaparlar.) 

Avcılar Ve Parazitler 
Küçük aslanlarda yamyamlık yapan daha büyük lionfish bireylerinin yanı sıra, yetişkin 
lionfish muhtemelen zehirli dikenlerinin etkinliğinden çok az sayıda tanımlanmış doğal 
avcıya sahiptir. Moray yılan balığı (Muraenidae familyası), Bluespotted cornetfish (Fistularia 
commersonii) ve kaplan orfozları (Mycteroperca tigris)  ve Nassau orfozları (Epinephelus 
striatus) gibi büyük orfozlar lionfish üzerinde gözlenmiştir. Bununla birlikte, bu avcıların 
aslan balıklarında ne sıklıkta avlandıkları bilinmemektedir. Köpekbalıklarının, dikenlerinden 
kötü bir etkisi olmayan lionfish'i avlayabildiğine inanılmaktadır. Honduras'taki Roatan Deniz 
Parkı park yetkilileri, Karayipler'deki istilacı nüfusu kontrol altına almak amacıyla 2011'den 
itibaren lionfishlerle beslemek için köpekbalıkları yetiştirmeye çalıştılar. Bir pusu avcısı olan 
Bobbit kurdu, Endonezya'daki lionfish'i avlayarak filme çekildi. Larva ve yavru aslan 
balıklarının avcıları hala bilinmemektedir, ancak aslan balığı popülasyonlarının doğal 
sınırlarında birincil sınırlayıcı faktör olduğu kanıtlanabilir.  

Lionfish parazitleri nadir olarak gözlenmiştir ve seyrek olduğu varsayılmaktadır. Bunlar 
izopodları ve sülükleri içerir. 

İnsanlarla Etkileşim 
Lionfish, East Coast mercan resiflerinde deniz balıkları arasında nadir bir özellik olan zehirli 
yüzgeç ışınları ile bilinir. Zehirlerinin gücü onları mükemmel avcılar yapar ve balıkçılar ve 
dalgıçlar için tehlikeli yapar. Pterois zehiri, hem kurbağa hem de istiridye kalplerinde test 
edildiğinde negatif inotropik ve kronotropik etkiler üretmiştir ve tavşan kan basıncı üzerinde 
baskılayıcı bir etkiye sahiptir. Bu sonuçların nitrik oksit salınımı nedeniyle olduğu 
düşünülmektedir. İnsanlarda Pterois zehiri aşırı ağrı, bulantı, kusma, ateş, solunum güçlüğü, 
kasılmalar, baş dönmesi, etkilenen bölgede kızarıklık, baş ağrısı, uyuşma, parestezi (iğne ve 
iğneler), mide ekşimesi, ishal ve terleme gibi sistemik etkilere neden olabilir. . Nadiren, bu tür 
sokmalar uzuvların geçici olarak felç edilmesine, kalp yetmezliğine ve hatta ölüme neden 
olabilir. Ölümler çok küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda veya 
zehirlerine alerjisi olanlarda yaygındır. Zehirleri sağlıklı yetişkinler için nadiren ölümcüldür, 
ancak bazı türlerin birkaç gün boyunca aşırı rahatsızlık verebilecek kadar zehiri vardır. 
Bununla birlikte, Pterois zehiri, acil acil tıbbi tedavi gerektiren ciddi ve sıklıkla hayatı tehdit 
eden bir durum olan anafilaksi yaşadıklarından alerjik mağdurlar için bir tehlikedir. Pterois 
zehirine olan ciddi alerjik reaksiyonlar arasında göğüs ağrısı, şiddetli solunum güçlüğü, kan 
basıncında bir düşüş, dilin şişmesi, terleme, burun akıntısı veya konuşma bozukluğu vardır. 
Bu tür reaksiyonlar ölümcül olabilir. 
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Parupeneus forsskali 
Parupeneus forsskali, ortak adı Kızıldenizli goatfish, Mullidae ailesine ait bir goatfish türüdür. 
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Etimoloji 
Forsskali'nin tür ismi İsveçli doğa bilimci ve kaşif Peter Forsskål'i (1732-1763) 
onurlandırıyor. 

Habitat Ve Dağılım 
Bu türler Hint Okyanusunda, Kızıldeniz'den Aden Körfezi'ne ve Sokotra'da bulunabilir. 
Süveyş Kanalı ile doğu Akdeniz'de kurulmuştur. Bu denizaltı subtropikal balıklar sığ kumlu 
diplerdir ve 1–45 metre derinlik aralığında resif ile ilişkilidir. 

Açıklama 
Parupeneus forsskali, erkeklerde maksimum 28 santimetre olan yaklaşık 25 santimetre 
arasında bir ortak uzunluğa ulaşabilir. Kızıl Deniz keçi balığı, nispeten uzun bir gövdeye ve 
sivri bir burnuna sahiptir; Bu balıklar sekiz sırt direğine, dokuz sırt yumuşak ışığına ve yedi 
anal yumuşak ışığa sahiptir. Gövde rengi geniş, siyah, koyu kahverengi bir şeritle beyazdır, 
bazen kırmızımsı eğilimlidir, üst dudaktan göze ve vücuda uzanır, ardından sarı kaudal 
sapının tabanındaki düzensiz, yuvarlakça siyah bir nokta görülür. Şerit üzerindeki gövde 
grimsi yeşildir. Kuyruk yüzgeci sarı, ikinci sırt ve anal yüzgeçler dar mavi ve sarı çizgilere 
sahiptir. 

Biyoloji 
Kızıldeniz keçisi balıkları, zamanlarının çoğunu, küçük gruplar halinde yavaşça hareket 
ederek, varilleriyle av arayarak geçiriyorlar. Genellikle kum diplerinde yaşayan küçük 
omurgasızlarla beslenirler (solucanlar, küçük kabuklular).  
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Diplodus Vulgaris (karagöz) 
İki bantlı yaygın deniz kuşu (Diplodus vulgaris), Sparidae ailesine ait bir deniz kuşu türüdür. 

 

Açıklama 
Diplodus vulgaris maksimum kaydedilen ağırlığı 1.3 kg olacak şekilde yaklaşık 45 santimetre 
uzunluğa ulaşabilir. Gövde genellikle gri-gümüş renkte, iki tane iyi tanımlanmış dikey siyah 
şeritle, biri solungaçlara yakın, diğeri ise kaudal yüzgecinin tabanından hemen önce gövdenin 
arkasındadır. Daha az belirgin olan bir başka siyah şerit gözlerin yanında bulunur. Gövde 
boyunca, genelde sırtında altın çizgiler bulunur. 

Dudaklar oldukça kalın. Her çenede 8 dar, açık kahverengimsi kesik vardır. Batı Akdeniz'de 
Ekim ve Kasım aylarında, Doğu Akdeniz'de Aralık ve Ocak aylarında çoğalır. 

Bu, bazen birçok örnek tarafından oluşturulan grupları oluşturan, korkunç bir türdür. Sığlarda, 
diğer benzer türlerde bile, daha küçük gruplar oluşturur. 

Yetişkinler, bentik omurgasızlar, kabuklular, solucanlar ve yumuşakçalar ile beslenir. Önemli 
bir balık balığı olarak kabul edilir. 
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Habitat ve Dağılım 
Bu tür Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Doğu Atlantik Okyanusunda, 0 ila 160 m derinlikte, daha 
yaygın olarak 0 ila 30 m arasında yaygındır. 

Kayalık, kumlu diplerde ve deniz yataklarında yaşar. Kumlu diplerde, kumu kazan ve 
yiyeceklerini çalmaya çalışan türlerin ardından sıklıkla bulunabilir. 

Balık tutma 
Genellikle çeşitli ağlarda, balık tuzaklarında ve hafif uzun çizgilerde yakalanır. Yerel olarak, 
zanaatkar balıkçılar için çok önemlidir ve yerel balık pazarlarında genellikle taze bulunabilir. 

Sporda balık avlamada, çoğunlukla kıyıdan veya olta ve gerçek ya da el çizgisinde ve sığ 
sularda sık sık yüzer teknelerde yakalanır. Yemiyle ilgili çok seçici değildir ve küçük balık 
parçaları, çeşitli solucanlar, küçük karidesler, midye, çeşitli macunlar, ekmek, peynir ve 
benzerleriyle yemlenmiş kancaları kapacaktır. Bazen Avrupa levreklerinde kıyıdan trol 
gezerken veya yem olarak canlı karidesleri kullanarak ortak diş kemiğinde yakalanabilir. 

Daha büyük örnekler genellikle bir zıpkınla yakalanır. 

Yerel mutfak 
En lezzetli balıklardan biri, özellikle de büyük numunelerden biri. Bir miktar zeytinyağı, 
sarımsak, maydanoz ve birkaç damla limon ile kızartılmış bir lezzet. Karışık balık güveçinde, 
özellikle yılan balıkları gibi yağlı balıklar olduğunda, lezzet ve aroma da harikadır. 
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Balık çorbaları için kullanılabilir, hatta özellikle küçük numuneler olmak üzere kızartılmış 
t a v a d a b i l e k u l l a n ı l a b i l i r .

 

Sarpa salpa (sarpa) 

Yaygın olarak rüyalar, salema, salema porgy, inek çipurası veya goldline olarak bilinen Sarpa 
salpa, vücudunun uzunluğunu aşağıya doğru koşan ve yenildiğinde halüsinasyonlara neden 
olabilen bir altın çipura türüdür.  Doğu Atlantik'te Biscay Körfezi'nden Güney Afrika'ya ve 
Akdeniz'de olduğu gibi bulunur.  Zaman zaman, Büyük Britanya kadar kuzeyde bulunmuştur.  
Genellikle yaygındır ve yüzeye yakın yerden 70 m derinliğe kadar bulunur. Erkeklerin 
uzunluğu genellikle 15 ila 30 cm iken, dişiler genellikle 31 ila 45 cm'dir. Maksimum boyut 51 
cm'dir  

Sarpa salpa, 2006'da, iki kişinin bir Akdeniz restoranında yutduğu ve birçok işitsel ve görsel 
halüsinojenik etki yaşamaya başladığı, geniş bir şekilde yayımlanmış makalelerin ardından 
psikoaktivitesi ile tanınmıştır. Korkutucu olarak tanımlanan bu halüsinasyonların, balık 
yutulduktan iki saat sonra meydana geldiği ve toplam 36 saat sürdüğü bildirildi. Balıklar ve 
özellikle iç organları, Akdeniz örnekleri üzerinde yapılan bir çalışma ile potansiyel olarak 
güvensiz olarak değerlendirilmiştir. Balığın, halüsinojenik hale getiren belirli bir alg veya 
fitoplankton yediğine inanılmaktadır. Açıklanan etkiler, indol triptamin psychedelics'inkilerle 
benzerdir. 
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Epinephelus Marginatus (orfoz) 

Gölgeli orfoz, sarı göbekli kaya balığı veya sarı göbekli orfoz olan Epinephelus marginatus, 
Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarının en iyi bilinen orfozudur. 
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Epinephelus marginatus, esmer orfoz, yellowbelly rock cod veya yellowbelly grouper, 
Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinin en iyi bilinen orfozudur. 

Epinephelus marginatus, çıkıntılı alt çenesi olan geniş ağızlı, çok geniş, oval gövdeli ve büyük 
başlı bir balıktır. Baş ve üst gövde koyu renkli kırmızımsı kahverengi veya grimsi renktedir, 
genellikle ventral yüzeylerde sarımsı altın havşa vardır; temel renk, normalde gövde ve kafa 
üzerinde oldukça belirgin olan dikey düzensiz soluk yeşilimsi sarı veya gümüş grisi veya 
beyazımsı lekelenme serisi ile işaretlenir; siyah üst çizgi çizgisi belirginliğine göre değişir; 
koyu kahverengi medyan yüzgeçler; anal ve kaudal yüzgeçlerin distal kenarları ve ayrıca çoğu 
zaman pektoral yüzgeçlerin dar beyaz terminal bantları vardır; pelvik yüzgeçler uçlarına 
doğru siyahken, göğüs yüzgeçleri koyu kırmızı-kahverengi veya gridir; Dikenli yüzgeç 
yüzgeci ve pektoral yüzgeçlerin bazal kısmı genellikle renkli sarı renktedir. Dorsal 
yüzgecinde on bir diken ve 13-16 yumuşak ışın vardır. Bu tür standart uzunlukta 150 cm'ye 
kadar büyüyebilir ancak daha sık 90 cm'dir. 

Habitat ve Dağılım 
Epinephelus marginatus'un iki ayrı dağıtım merkezi vardır; bunlardan en önemlisi, Güney 
Atlantik'teki doğu Atlantik'te, Güney Afrika’nın güneyindeki Hint Okyanusu’ndan doğuya 
doğru uzanan Güney Afrika’nın güney batı kıyılarında bulunan İber Dağı’nın batı 
kıyılarından. Mozambik, Madagaskar ve muhtemelen Umman'dan şüpheli kayıtlarla. 
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Akdeniz'de de bulunur. İkinci popülasyon güney Brezilya, Uruguay ve kuzey Arjantin'de 
Güney Amerika kıyılarındaki güney batı Atlantik'te meydana gelir. Doğu Atlantik'te normalde 
Portekiz'den daha kuzeyde bulunmaz, ancak Biscay Körfezi'nden ve İngiliz Kanalından kuzey 
Fransa, Büyük Britanya ve İrlanda kadar kuzeyde nadir kayıtlar olmuştur. 

Yetişme ortamı 
Epinephelus marginatus normalde yüzey sularından 300 metre derinliğe kadar kayalık 
resiflerin içinde ve çevresinde bulunur. Genellikle Poseidonia deniz otu yataklarının 
çevresinde ortaya çıkar. Yavrular genellikle yetişkin balıklardan daha karada bulunurlar, hatta 
kaya havuzlarında bile bulunurlar. Korundukları yerlerde, deniz tabiatı rezervlerinde ve alım 
bölgelerinde, sığ sularda hem yetişkinler hem de gençler ortaya çıkar, ancak yavruların 
bulunduğu derinlikler daima yetişkinlerin tercih edilen derinliklerinden daha sığdır. 

Biyoloji 
Epinephelus marginatus yetişkinleri yalnız ve bölgeseldir, kayalık bir zemine sahip alanları 
tercih ederler ancak hem yetişkinler hem de genç çocuklar haliçler gibi acı sulara girerler. 
Başlıca gıdaları yumuşakçalar, kabuklular ve ahtapottur, fakat daha büyük diğer balıklar 
büyüdükçe resif balıkları tercih edilmekle birlikte diyetlerinin giderek önemli bir kısmını 
oluşturur.  

marginatus protogynous bir hermafrodittir, yani tüm balıklar yetişkin yaşamına kadın olarak 
başlar, fakat büyüdükçe büyüdükçe erkeklerde büyür. Oldukça geç bir yaşta cinsel olgunluğa 
kavuşurlar, dişiler yaklaşık beş yaşlarındayken üremeye başlarlar ve 9 ila 16 yaşları arasında 
en sık 12 yaşlarında erkeklere dönüşürler. Balıklar 65 cm uzunluğunda erkeklere dönüşmeye 
başlar, çoğu 80 - 90 cm arasındayken cinsiyetini değiştirir. Bazı popülasyonlarda, büyük dişi 
balıkların varlığı, tüm kadınların cinsiyeti değiştirmeyeceğini göstermektedir. Üreme mevsimi 
boyunca birkaç on kişiden oluşan küçük kümeler normal üreme varlıklarının bir istisnası olan 
belirli yumurtlama alanlarında oluşur. E. marginatus'un geleneksel olarak yumurtlamak için 
toplandığı bilinen yerler arasında İspanya'daki Medes Adaları Deniz Koruma Alanı, 
İtalya'daki Lampedusa ve Fransa'daki Port-Cros Ulusal Parkı, hepsi Akdeniz'de; Brezilya'daki 
balıkçılar, Santa Catarina kıyılarında toplanmalar yaşandığından şüpheleniyorlar ancak şu ana 
kadar kesinlikle bulunamadı. Akdeniz'de yumurtlama haziran ayından eylül ayına kadar sürer, 
çiftleşme poliginözdür ve yumurtlama kümeleri normalde her erkek için yedi dişiden oluşur. 
Brezilya dışı E. marginatus yaz başında, kasım ile aralık ayları arasında çoğalır. Yumurtlarken, 
baskın erkekler bölgeleri kurar ve onları saldırgan olarak komşu erkeklerden ve küçük 
kadınlardan korur. 50 yıla kadar yaşadıkları bildirilmiştir. 
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Balık tutma 
Epinephelus marginatus popüler bir balıktır ve ticari balıkçılar tarafından yakalanırken, büyük 
yetişkin balıklar zıpkınla balık avı yoluyla kupa olarak hedeflenir ve balık avcıları tarafından 
kolayca alınır. Bu türün yavaş büyüme hızı ve kendine özgü üreme tarzı, aşırı mızraktan 
etkilenmeye karşı koruma sağlar; örneğin, büyük erkeklerin zıpkın balıkçılar tarafından hedef 
alınması, cinsiyet oranını daha da eğriltebilir ve üreme verimliliğini etkileyebilir. Bu balık 
yetiştiriciliği ve yetiştiriciliğinde İtalya'da yetiştiricilik denemelerinde bulunulmuştur. 

Bazı ülkelerde gölgeli orfoz bir incelik olarak kabul edilir. 

White Grouper (lahoz) 

Beyaz orfoz (Epinephelus aeneus), subtropikal doğu Atlantik Okyanusu ve güney Akdeniz'de 
yaşayan bir orfoz türüdür. Maksimum 120 cm uzunluğa ve maksimum 25 kg ağırlığa 
ulaşabilir. 
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Alternatif olarak, "beyaz orfoz" terimi ayrıca sararmış orfoz (Hyporthodus flavolimbatus), 
Nassau orfozu (Epinephelus striatus) ve Venezuelalı orfoz (Mycteroperca cidi) 

Ornate Wrasse (gün balığı) 

Süslü wrasse, Thalassoma pavo, Portekiz'den Gabon'a ve okyanus adalarına ve Akdeniz'e 
doğu Atlantik Okyanusu'na özgü bir wrasse türüdür. Bu tür, nadiren 50 m'nin altında olmasına 
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rağmen, kıyı sularında 1 ila 150 m arasındaki derinliklerde kaya ve eelgrass alanlarında yaşar. 
Çoğu 20 cm'yi geçmese de, uzunluğu 25 cm'dir . Bu tür, yerel ticari balıkçılık için küçük 
önem taşımaktadır, aynı zamanda bir oyun balığı olarak da popülerdir ve akvaryum 
ticaretinde bulunabilir. 

Parambassis ranga (gümüş başığı) 
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Yaygın olarak Hint camsı balığı, Hint camsı levrek veya Hint X-ışını balığı olarak da bilinen 
Parambassis ranga, Asya cami balığı ailesindeki Ambassidae of Perciformes familyasındaki 
bir tatlı su balığı türüdür. Pakistan'dan Malezya'ya kadar Güney Asya'nın bir bölgesine 
özgüdür.  

 

Hint camsı balığı, kemiklerini ve iç organlarını ortaya çıkaran çarpıcı bir şeffaf gövdeye 
sahiptir; erkek sırt yüzgecinde karanlık bir kenar geliştirir. Balıklar toplamda maksimum 80 
mm uzunluğa kadar büyür. 

Özellikle su birikintilerinde durgun sularda bulunur ve yağışlı mevsimde verimli bir şekilde 
ürer. Bu tür kabuklular, annelid solucanlar ve diğer omurgasızlarla beslenir. Buna karşılık, 
yılan başları (Channidae familyası) dahil, daha büyük balıklar için avdır. 

Hint camsı balığı, insanlar için bir gıda balığı olarak önemli değildir, ancak akvaryum 
ticaretinde çok yaygındır. 

Eskiden Chanda ranga olarak sınıflandırılan türler aynı zamanda Hint cambalığı, Hint cam 
levrek ve Siyam cambalığı olarak da bilinir. 

Akvaryumda 
Glassfish uzun yıllardır akvaryumda tutulmakta, ancak hassas ve saklaması zor olduğu için 
bir üne sahiptir. Bu, bu balıkların acı suya ihtiyaç duyduğu ısrarcı bir mitle ilişkilendirilebilir. 
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Vahşi doğada, daha çok tatlı su içinde yaşarlar ve esaret altında hafif yumuşak, orta derecede 
sert dGH 7–19, hafif asidik ve hafif alkali su pH 6.5–7.5 olarak iyi çalışırlar. 20–30 ° C 
sıcaklık aralığını tolere edebilirler. 

Bu balıklar tankın orta ve düşük seviyelerinde yüzüyor ve en küçük canlı ve donmuş 
yiyecekleri alacaklar. Genel olarak, kurutulmuş yiyecekleri yememe eğilimindedirler (pul 
gibi). Balıklar yumurtlayarak çoğalırlar (dişiler) ve sonra erkekler yumurtaları döllenir. 

Boyalı glassfish 
Hobilere satılan Hintli camsı balıklar çoğunlukla "boyanmıştır", bu da balıkların şeffaf 
dokularına renkli boya enjekte edilmelerini içerir ve bu onları hobilere daha çekici hale getirir. 
Bu renkli balıklara genellikle "disko balığı" denir. Deneyimsiz balık tutucular genellikle bu 
tür balıkların doğal olduğuna ya da sürecin ağrısız olduğuna ve zarar vermeyeceğine 
inanmaları için kandırılırlar.  

'Boyalı' glassfish 

Böylece tedavi edilen balıklar travmaya maruz kalmış ve Ichthyophthirius multifiliis 
enfeksiyonu, yüzgeç çürüğü ve viral hastalık lenfositi dahil olmak üzere hastalığa karşı 
hassastır. Yapay renklenme genellikle kısa sürede kaybolur. Sağlıklı, boyanmamış örnekler 
esaret altında üç ila dört yıl yaşayabilir, ancak bu tür kişilerin bazı bölgelerde bulunması zor 
olabilir. 
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Lagocephalus sceleratus (balon balığı) 

Yaygın olarak gümüş yanaklı toadfish olarak bilinen Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789), 
Tetraodontidae (kirpi balığı balıkları) familyasında aşırı derecede zehirli bir deniz kemikli 
balığıdır. 

 

Habitat ve Dağılım 
Bu tür Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sularında yaygındır. Süveyş Kanalı'ndan ulaştığı, 
Doğu Akdeniz'e yeni bir Lessepsiyen göçmen ve batı Akdeniz'e doğru yayılıyor. İsrail'in 
kıyılarını, Türkiye'nin güneyinde, Kıbrıs'ta, anakara Yunanistan'ın, Girit'in ve Rodos'un güney 
kıyılarında yakalandı. 2013 yılında Orta Akdeniz'deki Lampedusa Adası'ndaki sularda, ve 
2015'te Malta'da ve ayrıca güneydoğu Adriyatik Denizi'ndeki Karadağ'daki Bečići kasabası 
yakınında bulunan sularda bildirildi. Bir örnek, 2014 yazında Gruissan'da (Aude, Fransa) 
yakalandı. Yunan makamları balıkla ilgili bir uyarı yaptılar.  

Doğal aralığında (Kızıldeniz'de), gümüş yanaklı toadfish, sığ kıyı sularından 250 m derinliğe 
kadar kayalık diplerde yaşar. 

Aralık 2018'de, Cape Verde Adası'ndaki "A Semana" gazetesi bu balığın sularında (Batı 
Afrika) yakalandığını yayınladı. Bu nedenle, bütün balıkçılar ve bu popülasyonun 
tüketilmesindeki ölümcül tehlikeler hakkında genel nüfusa bir uyarı yapıldı  
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Açıklama 
Gümüş yanaklı toadfish, okyanus kirpi balığı ile çok benzer, ancak daha uzun ve simetrik bir 
kaudal (kuyruk) yüzgeci ile. Sırtı koyu lekelerle gri veya kahverengidir ve beyaz bir göbeği 
vardır. Balığın kenarları boyunca karakteristik bir gümüş bant akar. Gümüş yanaklı toadfish 
40 santimetreye kadar ölçebilir. 

Besleme 
Gümüş yanaklı toadfish bentik omurgasızlar üzerinde avlanır. 

Üreme 
Pelajik bölgede yumurtalar ve larvalar bulunur. 

İnsanlar için tehlike 
Diğer kirpi balığı balıklarına benzer şekilde, gümüş yanaklı toadfish, yumurtalıklarında 
tetrodotoksin içerdiği ve cildi, kaslarını ve karaciğerini daha az ölçüde cılız avcılardan 
koruduğu için yenildiği takdirde aşırı derecede zehirlidir. Toksini içeren bakterileri yerken 
zehirli hale gelir. Bu ölümcül madde, kurbanlarının nefes almasını engellemesine veya kalp 
yetmezliğine neden olmasına neden olabilecek istemsiz kasların felç olmasına neden olur. 
Mısır ve İsrail'de ölümcül sarhoşluklar bildirilmiştir.  

Muraena (müren) 
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Muraena, Muraenidae familyasındaki on iki büyük yılan balığı türünün cinsidir. 

 

Bu cins Akdeniz'de yaygındır ve tropik ve subtropikal denizlerde, özellikle kayalık kısımlarda 
veya mercan resiflerinde bol miktarda bulunur. Çoğunlukla, uzun bir yüzgeç baştan arkaya 
doğru uzanır, kuyruğu havalandırmaya doğru çevirir, ancak hepsi pektoral ve ventral 
yüzgeçlerden mahrumdur. Deri, çeşitli ve parlak renklerle süslenmiş birçok türde, ölçeksiz ve 
pürüzsüzdür.  

Ağzı geniştir, çeneler güçlüdür ve genellikle keskin uçlu, sivri uçlu dişlere sahiptir; bu, 
Muraena'nın avını (esas olarak diğer balıklardan oluşur) avını yakalamasını değil, aynı 
zamanda üzerine ciddi ve bazen tehlikeli yaralar vermesini de sağlar. düşman. Sığ suda 
gizlenme yerlerine yaklaşan insanlara saldırır ve balıkçılar tarafından korkulur. [2] En az bir 
tür olan Muraena retifera, farenks içinde hareketli ve avını tutmaya yardımcı olmak için hızla 
ileri doğru itilebilen ek bir "raptoriyel faringeal çeneye" sahiptir.  

Tropikal Muraenasların bazıları 150 cm uzunluğunu aşıyor, ancak türlerin çoğu, aralarında 
Akdeniz hüzmesi biraz daha küçük. İkincisi, İtalyanların “mureneleri” ve iktiyologların 
Muraena helenaları, eski Romalılar tarafından en büyük lezzetlerden biri olarak kabul edildi 
ve büyük havuzlarda ve akvaryumlarda tutuldu. Güney Avrupa kıyılarıyla sınırlı değildir, 
ancak Hint Okyanusu'na yayılmıştır ve Avustralya kıyılarında nadir değildir. Vücudu 
genellikle her biri daha küçük kahverengi lekeler içeren büyük sarımsı lekelerle işaretlenmiş 
zengin bir kahverengidendir.  

Holothuria leucospilota (deniz hıyarı) 
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Yaygın olarak kara deniz salatalık / Kara tarzan olarak bilinen Holothuria leucospilota, 
Holothuriidae familyasındaki bir deniz omurgasız türüdir. Tam bilimsel adı Holothuria 
(Mertensiothuria) leucospilota olan Mertensiothuria alt türüne yerleştirildi. Alt türün türüdür 
ve Hint-Pasifik'teki sığ suda deniz yatağında bulunur. 

 

Açıklama 
Holothuria leucospilota, gevşetildiğinde 40 santimetreye varan bir boyuta ulaşan, ancak 
uzatıldığında yaklaşık bir metreye kadar uzayabilen orta büyüklükte bir deniz hıyarıdır. 
Kabaca silindir şeklindedir, arka uca doğru sivrilir. Ön ucunda, dallanmış uçları olan yirmi 
oral dokunaç vardır. Bunlar vücudun alt tarafındaki ağzı çevreler. Hayvan yumuşak ve esnek 
ve etli papilla ile kaplıdır. Alışılmış renk, altta karakal grisi veya kırmızımsı-siyahtır; ancak 
Afrika kıyılarında, arka ucuna doğru daha büyük beyaz yamalar ile parlak veya koyu 
kahverengi olarak tanımlanır.  

Habitat ve Dağılım 
Holothuria leucospilota Afrika'nın doğu kıyısı boyunca sığ suda ve Hint-Pasifik bölgesinin 
çoğunda bulunur. Avustralya'nın kuzey doğu sahilinde, kısmen bir kaya parçası altında 
gizlenmiş resiflerde ve kayalık sahillerde bulunan yaygın bir türdür.  

Singapur yakınlarında yapılan bir çalışmada, Holothuria leucospilota'nın kayalar, mercanlar 
ve deniz yosunu kümeleri yakınında açık deniz dibinde olduğundan daha yaygın olduğu tespit 
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edildi. Bu türün tuzluluk ve sıcaklıktaki değişikliklere göreceli olarak tolerans gösterdiği ve 
bu parametreler değiştiğinde laboratuarda gelişmeye devam ettiği tespit edildi. Aynı koşullar 
altında, Japon deniz hıyarı (Apostichopus japonicus) büyüklüğünde küçüldü, tahliye edildi ve 
üç gün içinde öldü. Singapur'da, Apostichopus japonicus, yiyecek olarak tüketilir ve aşırı 
kullanımın bir sonucu olarak giderek daha nadir hale gelmektedir. 

Biyoloji 

Holothuria leucospilota bir temizleyicidir ve beslenirken genellikle arka ucunu bir kayanın 
altına veya bir çatlakta tutturur, böylece rahatsız edildiğinde görüşünü kesebilir. Deniz 
tabanındaki organik kalıntıları kürekle ağzına sokmak için dokunaçlarını kullanarak beslenir. 
İşlemde, bağırsaktan geçen önemli miktarda kum yutar.  

Tehdit edildiğinde, Holothuria leucospilota, deniz salatalıklarının kaçmasına izin veren 
potansiyel yırtıcı hayvanı kuran anüsünden bir yığın ince yapışkanlı Küvet boruları yayabilir. 
Bu boruları on beş ila on sekiz günde yeniden üretebilir.  

Solucan inci balığı (Encheliophis vermicularis) bu türün bir parazitidir ve her parazitlenmiş 
H. leucospilota, vücudunda yaşayan balıkların erkek ve dişi bir çiftine ev sahipliği yapacaktır. 
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Mullus Barbatus (Tekir Balığı) 
Mullus barbatus (kırmızı kefal), Akdeniz, Marmara Denizi, Karadeniz ve İskandinavya'dan 
Senegal'e kadar uzanan doğu Atlantik Okyanusu'nda bulunan bir goatfish türüdür. Etleri iyi 
düşünülerek çoğunlukla trolle avlanırlar. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, koruma 
statülerini "en az kaygı verici" olarak değerlendirdi. 

 

Taksonomi 
Bu balık ilk olarak 1758 yılında İsveçli zoolog Carl Linnaeus tarafından Systema 
Naturae'sında Mullus barbatus olarak tanımlandı. FishBase şu anda iki alt türü tanımaktadır, 
ancak M. b. ponticus belirsizdir:  

M. barbatus (kırmızı kefal) Linnaeus, 1758 (tüm menzili boyunca bulunur) 

M. ponticus (künt ağızlı kefal) Essipov, 1927 (Karadeniz ve Azak Denizi'nde bulunur) 

Açıklama 
Kırmızı kefal standart 30 cm uzunlukta büyüyebilir, ancak daha yaygın bir uzunluk bunun 
yarısı kadardır. Vücut biraz yanal olarak sıkıştırılmıştır. Burun kısa ve dik, operculumda diken 
yoktur. Üst çene dişsizdir, ancak ağzın çatısında ve alt çenede dişler vardır. Çenedeki orta 
derecede uzun bir varil, pektoral yüzgeçleri aşmaz. İlk sırt yüzgeci sekiz diken (ilk küçük 
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olan) ve ikinci sırt yüzgeci bir diken ve sekiz yumuşak ışın içerir. Bu balık gül pembesidir, 
yüzgeçlerinde belirgin işaretler yoktur.  

Habitat ve Dağılım 
Kırmızı kefal, Akdeniz, Karadeniz ve kuzeydoğu ve Orta Doğu Atlantik Okyanusu'nda 
bulunur. Demersal bir balıktır ve çamurlu, kumlu veya çakıl tabanlar üzerinde 10 ila 328 m 
arasında değişen derinliklerde gerçekleşir. 

Ekoloji 
Kırmızı kefal etoburdur, diyet esas olarak politat solucanlar, çift kabuklu yumuşakçalar ve 
kabuklulardan oluşur. Variller duyu organlarıdır ve avın bulunmasına yardımcı olmak için 
kullanılır. [6] Hem genç hem de yetişkin kefal, fener balığı (Lophius piscatorius), diken ışını 
(Raja clavata), ortak vatoz (Dasyatis pastinaca), okul köpekbalığı (Galeorhinus galeus), John 
Dory (Zeus faber) gibi çeşitli balıklar tarafından avlanır) ve Avrupa hake (Merluccius 
merluccius). 

Yetiştirme, ilkbahar ve yaz aylarında yapılır; yumurtlama, Nisan ve Mayıs aylarında Adriyatik 
Denizi'nde, 60 - 70 m derinlikte meydana gelir. Larvalar yakında sığ derinliklere taşınırlar ve 
ilk başta çocuklar gibi pelajiktirler. Yaklaşık 5 cm  uzunluğunda, gençler kıyılara taşınırlar ve 
sık sık nehir ağrıları içinde toplanırlar ve bazen yukarı akıntıya kısa bir mesafede yüzerler. 
Daha sonra çamurlu, kumlu veya çakıllı yüzeylere dağılarak yaşamlarının ilk yılında 10 ila 14 
cm uzunluğunda cinsel olarak olgunlaşırlar. 

Durum 
Kırmızı kefal eti çok değerlidir ve özellikle Akdeniz ve kuzeydoğu ve orta doğu Atlantik 
Okyanusu'ndaki balıkçılığın hedefidir. Esas olarak troller, ayrıca trammel ağları, solungaç 
ağları ve kanca ve hat ile ve tuzak ve mızrak bulunan geleneksel balık avlama tesislerinde 
yakalanmaktadır. Akdeniz'de aşırı avlanma belirtileri vardır ve yakalanan balıkların çoğu 
toplam uzunluğu 15 cm'den kısadır ve iki yaşın altında olmak henüz cinsel açıdan olgun 
değildir. Akdeniz'deki türlerin korunması için üreme alanları ve fidanlık alanlarının korunması 
gerekmektedir.  

Aynı zamanda, kuzeybatı Afrika kıyılarında yoğun şekilde avlanır. Burada balıklar yerli esnaf 
balıkçılar ve yabancı sanayi filoları tarafından yakalanır; bunlar hedeflenen türler olabilir 
veya hake, sefalopod veya karides balıkçılığındaki avuç içinde olabilir, ancak av istatistikleri, 
türlere göre alt bölümlere ayrılmaz. Karadeniz'de aşırı avlanma olduğu da düşünülüyor. Balık 
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şu anda Uluslararası Doğanın Korunması Birliği tarafından "en az endişe verici" olarak 
listelenmiştir, çünkü geniş bir yelpazeye sahiptir, 328 m'ye kadar derinliklerde meydana gelir 
ve yükselen denizin bir sonucu olarak menzilini genişletir. sıcaklıklar 
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