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B‹R YAﬁAMIN BEDEL‹
Yaz› ve Foto¤raflar: Tahsin Ceylan

“Bir An”n›n mutlulu¤unu yaﬂayabilmenin bedeli,
yaﬂam›n›z›n son bulmas›na de¤er mi?
Bence de¤er “o an” ruhunuza kaydedilmiﬂ ve sizde kalan
bir görüntü yaratabilmiﬂse e¤er…
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Poyraz’la yaﬂama günlük tutarken,
bakanla görenin hat›ras›n› kaydetmek
üzere bu kez Azmakçay›’nday›z.
Gökova’da denize dökülen
Azmakçay›ndaki konuklar›m›z ise
Anguilla anguilla. Daha önce Sevgili
Bülent Gözcelio¤lu taraf›ndan Tübitak
Bilim ve Teknik Dergisi için haber
yap›lan ancak, Türkiye denizlerinden
ya da içsular›ndan görüntüsü
bulunmayan, bu y›lan bal›¤›n›
görüntülemek ve yaﬂam serüvenine
tan›k olmak istedik.
Hayvanlar aleminin bir bölümü bir

dizi düzensiz ya da düzenli yer de¤iﬂtirme
etkinli¤iyle bir bölgeden di¤erine hareket
eder. Böcekler, memeli hayvanlar, kuﬂlar
ve bal›klar›n zaman zaman göç ettikleri
herkesçe bilinir.
Göçün ortaya ç›kmas›nda en önemli
nedenlerin baﬂ›nda üreme, yavrular›n
yetiﬂtirilmesi, k›ﬂ gelmeden önce
bulunulan bölgeden uzaklaﬂma (özellikle
kuﬂlar için), yaﬂam ortam›ndaki besin
miktar›nda azalma, populasyonun
artmas›yla birlikte yaﬂam alan›n›n
küçülmesi gibi nedenler öncelikli
olmaktad›r.
Böcek, özellikle çekirge göçleri bir
felaket ﬂeklinde ortaya ç›kmakta.Son
y›llarda Kuzey Afrika’da görülen bir
çekirge sürüsünün, a¤›rl›kça 44 milyon
tonu buldu¤u ve 1 trilyon birey içerdi¤i
tahmin edilmiﬂti. Türkiye’nin güney
k›y›lar›nda da zaman zaman Afrika’dan
gelen göçmen çekirgelerin tar›m
ürünlerine zarar verdi¤i bilinmekte. Bir
gece kelebe¤i türü olan Lophygma
exigua’n›n milyonlarca bireyden oluﬂan
bir sürü, hava ak›m›n›n da yard›m›yla
14 gün içerisinde 3500 km’lik bir mesafe
kat etmiﬂti. Akl›m›za bu küçücük
hayvanlar›n nas›l göç etti¤i sorusu
gelebilir. Tabii ki tek bir çekirgenin Kuzey
Afrika’dan ç›k›p, Akdeniz’i geçerek
k›y›lar›m›za ulaﬂmas› olanaks›z. Bunlar
çok büyük sürüler oluﬂturup hava kütlesi
içinde boﬂluklar açarak göç ederler.Ayn›
olay göçmen kuﬂlarda da vard›r. Kuﬂlar
göçe baﬂlamadan önce iyi beslenirler ve
vücutlar›nda ya¤ depolarlar. Genelde
‘ V ‘ ﬂeklinde hava bas›nc›n›n az oldu¤u
çok yüksek yerlerden geçerler. En öndeki
birey hava kütlesini yararak arkadan
gelenlere bir boﬂluk yarat›r; böylece
arkadan gelenler neredeyse hiç enerji
harcamazlar. En öndeki birey
yoruldu¤unda en arkaya geçer ve olay
sürekli tekrarlan›r.
Omurgal› hayvanlarda da, bal›klar
baﬂta olmak üzere bir çok göçmen tür
var. Bunlar›n en ünlüsü Clupea harengus
yani ringa bal›¤›. Eﬂeysel olgunlu¤a
ulaﬂan binlerce ringa, önce büyük sürüler
oluﬂturur ve daha sonra yumurtlamak
için denizlerin k›y› k›s›mlar›na göç
ederler. Bunlardan baﬂka ton bal›klar›,
uskumrular ve morina bal›klar› da
sürüler halinde göç ederler. Ekolojinin
egemen gücü oldu¤una inanan ve hamile
bir kad›na zarar verebilmeyi ahlaki
bulmayan, ‹nsano¤lu burada da ise f›rsat›
kaç›rmaz. Üremek için bir araya gelen bu
bal›klar, büyük av gemileri ve geliﬂmiﬂ
sonarlarla ( sualt›ndaki cisimleri ses
dalgalar› yans›tarak saptayan ayg›t )
izlenir ve kolayca avlan›rlar.
Göç olay›nda di¤er türlere

bakt›¤›m›zda; örne¤in som bal›¤› üremek
için ›rmak a¤›zlar›n› arar ve uygun bir
yumurtlama alan› buluncaya kadar
yukar›ya ç›kmaya devam eder. ‘Anadrom
bal›klar’ olarak adland›r›lan bu grubun
özelli¤i, tuzlu sudan tatl› suya göç
etmeleridir. Som bal›¤› gibi tersi yönde
hareket eden ‘ katadrom bal›klar ‘ da
geliﬂimlerini tatl› sularda tamamlarlar.
Göç eden canl›lar aras›nda
y›lanbal›klar›n›n ﬂüphesiz özel bir yeri
var. Su bulunan her yerde y›lan
bal›klar›na rastland›¤› halde
yumurtlayan, yumurta taﬂ›yan, ve
karn›nda yavru bulunan bir y›lan
bal›¤›n›n gözlenememesi y›lan bal›klar›na
karﬂ› çok eskiden beri duyulan ilginin
nedeni olmuﬂtur. Y›lan bal›klar›n›n
üremeleri konusunda öne sürülen bilgiler
ve bu bilgilerin birbiriyle çeliﬂmesi, bilim
adamlar›n› uzun süre meﬂgul etmiﬂtir.
Aristoteles, y›lanbal›klar›yla ilgili
olarak: ‘ Bütün bal›klar›n yumurta ve
spermleri oldu¤u halde y›lanbal›klar›nda
yumurta ve sperm gözlenememiﬂtir.Hiç
kimse y›lanbal›klar›n›n yumurtayla dolu
olduklar›n› izleyememiﬂtir. Birçok bal›k,
yumurtlamak için nehirlere geldi¤i halde
y›lanbal›klar› yaﬂlan›nca nehirleri terk
ederler. Bir göl kuruduktan sonra,
ya¤murun tekrar ya¤mas›yla
y›lanbal›klar›n›n buralarda oluﬂtuklar›
gözlenmekte. Öyleyse y›lanbal›klar›
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topraktan oluﬂmaktad›r. Aristoteles ‘in
verdi¤i bu bilgilerden, hayvan›n topraktan
türedi¤i k›sm› d›ﬂ›ndakiler tamamen
do¤rudur.
17. yüzy›lda Francesco Redi adl› do¤a
bilimci, y›lanbal›¤›n›n bir bal›k olmas›
nedeniyle ancak yumurta yoluyla
üreyebilece¤ini belirtmiﬂ. Y›lanbal›klar›n›n
yumurtayla üremelerine iliﬂkin ilk
bilgilerse yumurtal›klar›n keﬂfiyle ortaya
konmuﬂtu. Yumurtal›klar›n keﬂfinden
sonra, s›ra yumurtalar›n incelenmesine
gelmiﬂti. Birçok bilimadam› yumurtalar›
bulmak için çok uzun süre u¤raﬂt›. ‹talyan
bilimadam› Lazzaro Spallanzani,
y›lanbal›klar›n› 40 y›l boyunca
incelemesine karﬂ›n, yumurtal› bir bireye
rastlamad›¤›n› belirtmiﬂti.
Y›lanbal›klar›nda yumurtal›¤›n
bulunmas› 1777 y›l›na rastlad›¤› halde,
erkeklik organ›n›n keﬂfedilmesi 100 y›l
sonras›nda gerçekleﬂebilmiﬂ. Bunun
nedeniyse inceleme yap›l›rken daima en
iri bireylerin seçilmiﬂ olmas›.
Y›lanbal›klar›nda da birçok bal›kta oldu¤u
gibi diﬂi bireylerin boylar›, erkeklerin
boylar›ndan hemen hemen iki kat daha
fazla büyüktür. Birçok y›lanbal›¤›n›n
incelenmesine karﬂ›n, erkek üreme
organ›n›n bulunamamas› bundan dolay›
olsa gerek. Y›lanbal›klar›nda eﬂeysel
organlar›n keﬂfedilmesine karﬂ›n yumurta
ve sperme rastlan›lmamas›ysa çok say›da

yeni araﬂt›rmalar› tetikledi. Sonra,
y›lanbal›¤› larvalar›n› (hayvan›n
yumurtadan ç›kt›ktan sonraki ilk hali) ilk
keﬂfeden bilimadam›, bunun y›lanbal›¤›
larvas› oldu¤unu bilemedi. Çünkü bu
larvalar y›lanbal›¤›na hiç benzememekte.
Bu larvalar›n y›lanbal›¤› larvas› oldu¤u,
ancak 40 y›l sonra anlaﬂ›ld›.
Y›lanbal›¤›n›n nas›l üredi¤i
konusundaki bilgiler Johannes Schmidt
adl› bir araﬂt›rmac›n›n Akdeniz ve Atlas
Okyanusu’nda 10 y›l› aﬂan çal›ﬂmalar›
sonucunda ortaya ç›kmaya baﬂlad›.
Araﬂt›r›c›, Kuzey Avrupa’da 77 mm
boyunda yavrular yakalar. Daha sonra
Avrupa k›y›lar›ndan, Meksika
yak›nlar›ndaki Sargasso Denizi’ne kadar
olan bölgede çok say›da larva
yakalar.Buldu¤u larvalar› incelerken bir
ﬂey dikkatini çeker. Avrupa k›y›lar›ndan
Meksika’ya gidildikçe larvalar›n boylar›
küçülmekte. Buna göre y›lanbal›klar›
Meksika yak›nlar›nda üremekte.
‹lk Göç
Avrupa ve Amerika y›lanbal›klar›n›n
üreme yerleri Bermuda adalar› ve Antiller
aras›nda bulunan Sargasso Denizi’dir.
Y›lanbal›klar›, Avrupa ve Kuzey Amerika
k›tas›ndan oldukça uzakta olan bu
bölgede, mart ve nisan aylar›nda yaklaﬂ›k
300 – 500 metre derinlikte yumurta
b›rak›rlar. ‹lkbahar baﬂ›nda yumurtadan

ç›kan larvalar defne yapra¤›na benzer ve
bu yüzden bunlara Leptosefalus larvalar›
denir. Bu larvalar Gulf Stream (Meksika
körfezinden baﬂlay›p Bat› Avrupa
k›y›lar›na kadar gelen s›cak su ak›nt›s›)
ak›nt›lar›yla Avrupa k›y›lar›na kadar göç
ederler. ﬁimdiye kadar rastlanan en
küçük larvalar 7 mm boyunda ve bunlara
75 – 300 metre derinliklerde rastlan›yor.
Avrupa k›y›lar›na ulaﬂ›ncaya kadar 75
mm boya eriﬂiyorlar. Bu arada
katettikleri mesafe 5000 km kadar
(Amerika y›lanbal›¤› için 1000 km).
Bu canl›lar k›y›lara ulaﬂ›nca defne
yapra¤› ﬂeklinden, y›lanbal›¤›n› and›r›r
bir ﬂekle girmeye baﬂlarlar. Vücut
büyüklü¤ü ve a¤›rl›klar›nda bir azalma
olur. Planktonlar› yakalamak için
a¤›zlar›nda bulunan diﬂler kaybolur ve bu
olay baﬂkalaﬂ›m (metamorfoz) olarak
adland›r›l›r. Yaﬂamlar›na denizde
baﬂlayan bu canl›lar, ilk dönemde
planktonik (hareketleri su ak›nt›lar›na
ba¤›ml›) bir hayat sürerler. Bu aﬂamada
etçildirler. Besinleriyse mikroskobik
hayvanlard›r (zooplanktonlar). Bu
küçücük yavrular gündüz 300 – 600
metre derinliklerde bulunurken geceleyin
yüzeye daha yak›n 35 – 130 metre
aras›nda bulunurlar.
Ekonomik Önemi
Y›lanbal›klar› bir çok ülkede be¤enilen
ve oldukça fazla tüketilen bir besin. Bal›k
yetiﬂtiricili¤inde genelde suni olarak
bal›klar› üretmek mümkünken,
y›lanbal›klar› suni olarak henüz
üretilebilmiﬂ de¤il. Yetiﬂtiricili¤iyse göç
sonucu nehir a¤›zlar›na gelen y›lanbal›¤›
larvalar›n›n yakalanarak büyük
havuzlarda beslenmeye al›nmas›yla
yap›lmakta. Yakalanan yavrular›n bir
k›sm› do¤rudan g›da olarak kullan›l›r.
1 kg y›lanbal›¤› yavrusu 2.800 ile 3.500
aras›nda birey içerir. Avrupa k›y›lar›nda
yakalanan yavru bal›k miktar›n›n y›ll›k
300 ton civar›nda oldu¤u bildirilmekte.
Bu miktar ise 900 milyar ile 1 trilyon
aras›nda yavru bal›k anlam›na geliyor.
Bu kadar yo¤un bir avlanmaya karﬂ›
y›lanbal›klar›n›n korunmas›na iliﬂkin
al›nm›ﬂ bir önlem yok. Tehlike çanlar› bu
hayvan için çalmaya baﬂlad› ama
insano¤lu yinede bir ﬂeyi yok ettikten
veya yok etme noktas›na getirdikten

sonra koruma önlemi al›yor. T›pk›
denizat›, balina, fok, baz› karasal
memeliler için oldu¤u gibi.
Su ak›nt›lar›n› takip ederek k›y›lara
kadar ulaﬂan yavru y›lanbal›klar› nehir
a¤›zlar›na gelirler. Bu yolculuk 2 y›l kadar
sürer ve yavrular Atlas Okyanusu’nu aﬂ›p
Avrupa k›y›lar›na ulaﬂ›rlar. Y›lanbal›¤›n›n
bizim k›y›lar›m›za ulaﬂmas› ise neredeyse
3 y›l› bulmaktad›r. Nehre giren
y›lanbal›klar›nda beslenme al›ﬂkanl›¤› da
de¤iﬂir ve etçilden hepçile ( omnivor )
dönüﬂ yaﬂan›r. A¤›rl›kl› olarak küçük
omurgas›z hayvanlarla, belli bir boydan
sonra da di¤er bal›klarla beslenirler.
Büyümeleri yavaﬂt›r ve hayatlar›n›n ilk
7 ile 10 y›l› aras›nda büyürler. Sonra
büyümeleri yavaﬂlar ve eﬂeysel
olgunlaﬂma dönemi baﬂlar.
Erkekler nehir a¤›zlar›nda denize
yak›n k›s›mlarda kal›rlarken, diﬂiler
nehrin en üst k›s›mlar›na kadar ç›karlar.
Hayvan›n bu özelli¤i, cinsiyetlerinin
belirlenmesini sa¤lar.
Susuz ortama karﬂ› çok dayan›kl› olan
y›lanbal›klar› ve uzun süre su d›ﬂ›nda
kalabilirler. Çünkü bu hayvanlar,
ya¤murlardan sonra ›slak yerlerde, nemli
çimenlerde kolayl›kla hareket edebilirler.
Bu avantajlar› sayesinde bir nehirden
baﬂka bir nehre ( k›sa mesafeli ) bile
geçtikleri bilinmekte.
10 – 15 yaﬂ›na kadar tatl› sularda
büyüyen sar› y›lanbal›klar› ikinci bir
baﬂkalaﬂ›m geçirirler. Zeytin yeﬂili ve
sar›ms› olan vücut renkleri de¤iﬂir. Kar›n
k›sm› gümüﬂi, s›rt k›sm›ysa daha koyu bir
renk al›r. Vücuttaki ya¤ oran› artmaya
baﬂlar ( toplam a¤›rl›¤›n›n %40’ › kadar ).
Bu fazla ya¤lanma Sargasso Denizi’ ne
yapaca¤› zorlu göçe dayanmas›n› sa¤lar.
Göz çap› iki kat daha büyür. Bu sayede
daha az riskli bir yolculuk yapar.
‹kinci Göç
Bu göç y›lanbal›klar›n›n üremek için
do¤duklar› yere olan göçtür. Gümüﬂi y›lan

bal›klar› sonbaharda, tatl› suyu terk
ederek denize girdiklerinde eﬂeysel
olgunluklar› tam olarak
tamamlamam›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k 18 ay sürecek
bu uzun ve tehlikeli yolculukta tek amaç
var: do¤duklar› yere ulaﬂ›p üremek.
Gümüﬂi y›lanbal›¤›n›n denizdeki
yaﬂam› pek bilinmemekte. Denize
girmeden önce nehir a¤›zlar›nda
yakalanan bireylerde, sindirim
organlar›n›n iﬂlevlerini yitirdi¤i biliniyor.
Bu durum y›lanbal›klar›n›n, Sargossa
Denizi’ndeki üreme alan›na ulaﬂ›ncaya ve
eﬂeysel olarak tam olgunlaﬂ›ncaya kadar
hiç beslenmediklerini ortaya koyar.
Üreme alan›ndaki deniz derinli¤i 4 – 5 bin
metredir. Y›lanbal›¤› larvalar› ise 400 –
500 metrede güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n son ulaﬂt›¤›
derinliklerde yakalan›rlar.
Y›lanbal›klar›n›n yumurtlad›ktan sonra
öldükleri san›l›yor. Çünkü üreme
bölgesinde canl› veya ölü bireylere
rastlanmamaktad›r.
Sonuç olarak ülkemizde, bazen de
yan› baﬂ›m›zdaki akarsuda yaﬂayan
y›lanbal›klar›na bakarken bir kez daha
düﬂünmekte yarar var. Bu hayvanlar
Meksika körfezinde dünyaya gelirler,
uzun bir yolculuktan sonra Avrupa
k›y›lar›na ve sonunda bizim k›y›lar›m›za
kadar ulaﬂ›rlar. Diﬂiler akarsular›n
kaynaklar›na kadar ç›kar, orada büyürler
ve zaman› gelince k›y›lar›m›zdan
ayr›l›rlar. Bir bak›ma konuklar›m›z
say›l›rlar. Çok uzun ve tehlikeli bir
yolculuktan sonra hayatta kalmay›
baﬂarabilenler, do¤duklar› yere gelip
yaﬂamlar›nda bir kez yapacaklar› iﬂi
yaparlar; yumurtlarlar ve ölürler.
Göç S›ras›nda Yön Bulma
Göç eden hayvanlar›n yön bulmadaki
yetenekleri bilim dünyas›nda pek çok
araﬂt›rmaya konu olmuﬂ ve birçok görüﬂ
ileri sürülmüﬂ. Bunlardan en
önemlilerinden biri göç s›ras›nda
dünyan›n manyetik alan›n› kulland›klar›
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görüﬂü. Bilindi¤i gibi, dünyam›z›n bir
manyetik alan› bulunur. Baz› deniz
memelileri, kuﬂlar, baz› bal›klar, baz›
böcekler, baz› mikroorganizmalarda bu
manyetik alan› saptayabilen alg›lay›c›lar
var. Manyetoreseptör denen bu
alg›lay›c›lar› sayesinde hayvanlar, uzun
mesafeli göçte veya gezintilerinde
yönlerini kolayca bulabiliyorlar. Ama
bunun d›ﬂ›nda kulland›klar› referanslar
da vard›r.
Y›lanbal›klar›n›n do¤duklar› yere geri
dönüﬂleri, manyetoreseptörler ve suyun
kimyasal yap›s›n› tan›malar›yla
aç›klanmaktad›r. Denizler de dahil olmak
üzere, her suyun, hatta her bölgenin
kendine özgü bir kimyasal yap›s› olur.
Rota bu kimyasal bileﬂime göre saptan›r.
Sargasso Dernizi’nde do¤an canl›lar,
geliﬂme bölgelerine do¤ru göçerken suyun
kimyasal yap›s›n› belleklerine
kaydederler. Geliﬂme dönemini
tamamlay›p geriye dönerken de,
belleklerinde kay›tl› olan yoldan üreme
alanlar›na geri dönerler. Buraya kadar
her ﬂey tamam. Peki akl›m›za ﬂöyle bir
soru gelebilir; bu hayvanlar neden 5000
km’lik bir mesafeyi aﬂarak Avrupa
k›y›lar›na veya 1000 km’lik bir mesafeyi
aﬂarak Kuzey Amerika’ya gidip orada
beslenip, büyüdükten sonra tekrar
do¤duklar› yere dönüyorlar? Bu sorunun
tam bir yan›t› olmamakla birlikte kabul
edilen bir görüﬂe göre, dünyam›zdaki
k›talar henüz birbirinden ayr›lmam›ﬂken,
y›lanbal›klar› yine bugün de üredikleri
yerde ürüyorlard›. Sonra k›talar
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ayr›lamaya baﬂlad›. Y›lanbal›klar›
üremelerine ayn› yerde devam ettiler.
K›talar aras›ndaki mesafeler baﬂta bu
kadar uzun de¤ildi ve kara parçalar›
milyonlarca y›l sonra bugünkü durumuna
geldi. Göç baﬂta k›sa mesafelerde
yap›l›rken, k›talar birbirinden ayr›l›p
uzaklaﬂ›nca göç mesafesi de artt›. Bu
bölge, belki de onlar›n yumurtlamak için
en uygun koﬂullar› ( suyun s›cakl›¤›,
kimyasal yap›s›, bölgenin jeomanyetik
alan› gibi ) sa¤layan bir bölge. Bu yüzden
hayvan binlerce y›ld›r ayn› bölgeye gelip
yumurtlamakta.
Y›lanbal›¤›n›n Sistematigi
S›n›f: Pisces (Bal›klar)
Alt S›n›f: Osteichthys (Kemikli Bal›klar)
Tak›m: Anguilliformes (Y›lanbal›¤›ms›lar)
Familya: Anguillidae (Y›lanbal›klar›)
Tür: Anguilla anguilla (Anguilla vulgaris,
Muraena anguilla) (Avrupa Y›lanbal›¤›)
Biyolojileri: Y›lanbal›klar›, her ne kadar
sürüngene benzeseler de gerçek bir bal›k
türü. Di¤er bal›klar›n oldu¤u gibi
solunçgaçlar› var. Kar›n yüzgecine sahip
olmayan bu hayvanlar›n yaln›zca gö¤üs
ve s›rt yüzgeci bulunuyor. Kar›n
yüzgecinin olmamas›, bu bal›¤a özgü.
Ergin diﬂilerin boylar› ortalama 1
metreyken (en fazla 1,5 metre) erkekler
bundan daha k›sa ( 40 cm kadar ).
Üzerinde yo¤un bir mukus (kaygan
koruyucu bir madde ) tabakas› olan, kal›n
bir derileri var. Bu nedenle ç›plak elle
tutulmas› olanaks›z. Y›lanbal›klar›
geceleri hareketlidirler; gündüzleri

çamurun içine saklan›rlar. Çay›ra
b›rak›ld›klar›nda suyun yönünü hemen
bulurlar. Turna bal›klar›, mersinbal›klar›
ve su kuﬂlar› en önemli düﬂmanlar›d›r.
Y›lanbal›klar›n›n kan›, tehlikeli bir sinir
zehri içerir. Kan›n, yara ve çatlaklara
de¤memesine özen gösterilmelidir.
Is›t›lma s›ras›nda bu zehir parçalan›r.
Renkleri: Y›lanbal›klar›nda çeﬂitli
renklenmeler görülür. Hayvan
do¤du¤unda saydamd›r. Nehirlere
girinceye kadar bu formunu korur ve
nehre girdikten sonra deri pigmentlere
(renk hücreleri ) sahip olmaya baﬂlar.
Renk sar›ms› kahverengiye döner. Cinsel
olgunlu¤a tam ulaﬂmam›ﬂ bu hayvanlara
sar› y›lanbal›klar› denir. 10 – 15
yaﬂlar›na ulaﬂ›nca ise s›rt k›s›mlar› siyah,
kar›n k›s›mlar› gümüﬂi renk al›r. Cinsel
olgunlu¤a ulaﬂm›ﬂ bu hayvanlara ise
parlak veya gümüﬂi y›lanbal›klar› denir.
Habitat ve Co¤rafik Da¤›l›m: Dipte,
çamura ba¤l› olarak, tatl› suda ve denizde
yaﬂarlar. Atlantik Okyanusu, Akdeniz,
Balt›k Denizi, Karadeniz ve bunlara akan
akarsularda bulunurlar. Kuzey Afrika’da
Cezayir’de görülebilirler. 70 ile 25 kuzey
enlemleri aras›nda da¤›l›m gösterirler.
Hayvanlar aleminde 19 y›lanbal›¤›
türü var. Bunlar içinde en önemlileri
bizim sular›m›zda da bulunan Avrupa
y›lanbal›¤›, Amerika y›lanbal›¤› (Anguilla
rostrata) ve Japon y›lanbal›¤›d›r (Anguilla
japonica). Bu türlerin hepsinin
yetiﬂtiricili¤i tüm dünyada yo¤un olarak
yap›lmaktad›r.
‹ﬂte Anguilla anguilla’n›n yaﬂam
öyküsü. K›r›lgan dünyam›zdaki ekolojik
yaﬂam› gerçe¤e kapanm›ﬂ gözlerle de¤il,
kay›p yaﬂamlar›n a¤›rl›¤›n› hissetmeden
gelecek kuﬂaklar›n çocuklar›n› da
düﬂünerek yar›na taﬂ›maya özen
göstermeliyiz.
Selam Olsun…
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