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tatl›sular›m›zda
durum
Haziran 2006 say›m›zla birlikte verdi¤imiz
“Davetsiz Misafirler” konulu Yeni Ufuklara
ekinde yay›mlanan röportaj›m›zda yap›lm›ﬂ
olan baz› bilimsel hatalardan ötürü özür diliyor, röportaj› düzeltilmiﬂ haliyle yeniden yay›nl›yoruz.
Deniz Candaﬂ

Kültür alt›na al›narak yetiﬂtirilmek üzere getirilen akvaryum bal›klar›, besin de¤erleri nedeniyle yetiﬂtirilmek için baﬂka
ülkelerden getirilen bal›klar, hatta biyolojik mücadelede kullan›lmak üzere getirilen
bal›klar, tatl›sular›m›za egzotik türlerin giriﬂinin baﬂl›ca nedenleri.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n s›tmayla savaﬂ amac›yla getirtti¤i sivrisinek bal›¤›n›n (Gambusia spp.) da, di¤er Akdeniz ülkeleriyle birlikte ülkemize de 1926 y›l› civar›nda girdi¤i
düﬂünülüyor. Devlet Planlama Teﬂkilat›n›n
1996 y›l› verilerine göre yurdumuzun birçok yerinde görülen bu tür, ﬂu anda Nemrut Krater Gölü’ne kadar çok say›da tatl›su
sisteminde yaﬂ›yor. Biyolojik mücadelede
sivrisinek bal›¤›n›n kullan›ld›¤› çok say›da
ülkeden gelen olumsuz raporlara göre bu
tür, sivrisinek larvalar›n›n yan›nda di¤er bal›klar›n yumurtalar›yla da beslendi¤i ve
kendisinden daha iri bal›klara sald›rd›¤›
için, do¤al besin ve üreme döngülerine zarar verebiliyor. Bu nedenle de, b›rak›ld›¤›
bölgelerin izlenmesi ve üretim çiftliklerinden uzak tutulmas› gerekiyor.
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji Anabilimdal› ö¤retim görevlilerinden Prof. Dr. Füsun Erk’akan, tatl›su
sistemlerimizdeki durumla ilgili bize çok
de¤erli bilgiler sa¤lad›.
BT: Tatl›su göllerimizin istilac› türlere
karﬂ› bu denli hassas olmas›n›n en önemli
nedeni nedir?
FE: Tatl›su göllerimiz, endemik türlere
s›k rastlanan alanlar. Endemikler, son derece narin türler. Bu göllere yabanc› türlerin aﬂ›lanmas›, buralarda yaﬂayan endemik
türlere çok ciddi zararlar verebiliyor. Bunun en çarp›c› örne¤i, Beyﬂehir ve E¤irdir
Gölleri’nde yaﬂand›. Ekonomik de¤eri nedeniyle sudak bal›¤›n›n (Sander lucioperca) aﬂ›land›¤› bu göllerde, 6 endemik bal›k
türü kayboldu. ‹ﬂin belki de en ac› yan›ysa,
dünyada yaln›zca bu göllerde bulunan 2
türün (Shzothorax prophylax ve Alburnus
akili) tamamen soylar›n›n tükenmesiydi.
BT: Sudak bal›¤›n›n gölde bu kadar ciddi bir etki yaratmas›n›n nedeni nedir? Bu
bal›¤›n biyolojisi hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
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FE: Sudak etçil bir bal›k. Ortamdaki di¤er türleri avlad›¤› için, onlar›n populasyonlar›na zarar veriyor. Önce omurgas›zlarla, sonra da bal›klarla besleniyor. Dar
a¤›zl› bir bal›k olmas› nedeniyle, özellikle
silindirik vücut formuna sahip bal›klarla
çok rahat besleniyor. 90’l› y›llar›n baﬂ›nda
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda yüksek vücut yap›s› sayesinde E¤irdir de sudak aﬂ›lamas›ndan sonra kendini daha sonra bal›k türleri sazan ve e¤rezdi. Ancak sudak, bu iki türün de yavrular›n› yiyor. Ve tabii ki özellikle endemik bal›klara zarar veriyor, çünkü
bunlar hassas türler. Bir gölde etçil tür oran›n›n %10-20’yi geçmemesi gerekiyor, aﬂ›laman›n yap›lmas›ndan önce ve aﬂ›lama sonras›nda etçil tür oran›nda görülecek de¤iﬂikliklerin yak›ndan kontrol edilmesi ve
kontrollü avlanmalar›n yürütülmesi ﬂart.
Ancak Beyﬂehir ve E¤irdir Gölleri’nde bu
yap›lamad›.Daha sonra E¤irdir gölüne at›lan gümüﬂ ve havuz bal›¤› (Carassius sp.)
ve Gümüﬂ (Atherina boyeri) gölün hakim
türleri haline gelmiﬂtir.
BT: Aﬂ›lama yap›lmas›ndan önce sudak
bal›¤›n›n biyolojisi ve göllerde endemik
türlerin bulundu¤u biliniyordu. Bu bilgilere ra¤men, daha sonra hiçbir izleme çal›ﬂ mas› yap›lmad› m›?
FE: Bu aﬂ›lama çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›lmas›na önayak olan kiﬂi, son derece de¤erli bir bilim insan›. Ancak, bu önerileri getirdi¤i zamanda kontrollü olarak bu çal›ﬂmalar›n yürütülmesi, sürekli stok çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› gerekti¤i belirtilmiﬂti. ‹lk aﬂ›lama E¤irdir Gölü’ne yap›ld› ve göldeki di¤er türlerle beslenen sudak, k›sa bir zaman
içerisinde son derece baﬂar›l› bir populasyon geliﬂtirdi. Bal›k üreticileri bu h›zl› ve
baﬂar›l› ço¤almadan, özellikle de yurt d›ﬂ›na ithal hareketlerinin de baﬂlamas›ndan
da son derece memnundu. Ancak, bu ara-

da da do¤al fauna elden gitmiﬂ oldu. Bunlar›n izleme çal›ﬂmalar› ne yaz›k ki yap›lm›yor.
BT: Göllerde ﬂu anki durum nedir?
FE: Bölgede en son yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, Beyﬂehir Gölü’nde Türkiye endemi¤i
olan siraz bal›¤›n›n (Capoeta pestai) sudak
nedeniyle gölün bir taraf›na tamamen s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ durumda oldu¤unu gördük. Göle
endemik olan bir çöpçü bal›¤› türüneyse
(Cobitis bilseli) tek bir derede rastlayabildik. S›k›ﬂt›¤› dere küçük bir ﬂelale yapm›ﬂ
ve sudak bu ﬂelaleden yukar› s›çrayamad›¤› için bu tür ﬂelalenin üst k›sm›nda kalabilmiﬂ. Ancak bu 6 y›l önceki durum. ﬁu
anda durum nedir bilemiyorum.
BT: Sizler gözlemlerinizi ilgili makamlara iletmemiﬂ miydiniz?
FE: 1999 y›l›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na bu durumla ilgili alan çal›ﬂmalar›m›z›n sonuçlar›n›, tespitlerimizi ve söz
konusu türlerin koruma alt›na al›nmas›na
iliﬂkin önerilerimizi göndermiﬂtik. Ancak,
herhangi bir cevap alamad›k.
BT: Sudak aﬂ›lamas›na devam ediliyor
mu?
FE: Evet bu çal›ﬂmalar devam ediyor.
Beyﬂehir’de zaten E¤irdir Gölü’nden daha
sonra aﬂ›lama yap›lm›ﬂt›. San›r›m birkaç y›l
önce de GAP bölgesindeki barajlara da sudak bal›¤›n›n aﬂ›lanmas› söz konusu idi.
BT: Yeni bir E¤irdir vakas›n›n yaﬂanmamas› için neler yap›labilir?
FE: Bu çal›ﬂmalar›n belirli süreçlerinde
de hidrojeologlar›n, biyologlar›n, benzeri
konu uzmanlar›n›n dan›ﬂmanl›¤›n›n al›nmas› gerekiyor. Zaman›nda uygulay›c› kurumlar, böyle bir iﬂbirli¤ine ço¤u zaman
gerek duymad›lar. Sorun, sudak bal›¤›yla
da bitmiyor. Tatl›su sistemlerimize giriﬂ yapan baﬂka egzotik türler de var. Örne¤in,
Meriç Nehri’nde yapt›¤›m›z çal›ﬂmada Pseudorasbora parva ve Lepomis gibbosus
(güneﬂ bal›¤›) türlerinin de Türkiye sular›na girmiﬂ oldu¤u görülmüﬂtü. Bu egzotik
türlerin ilk kay›tlar›n› bizzat ben alm›ﬂt›m.
BT: Giden gitti demenin d›ﬂ›nda yap›labilecek hiçbir ﬂey yok mu?
FE: Bu türleri, en az›ndan hâlâ var olabilenleri, s›k›ﬂm›ﬂ olduklar› yerlerden alarak yeniden ortama kazand›rmaya çal›ﬂmak bir çözüm olabilir. Ancak, nesilleri tüketilen türler için yap›labilecek bir ﬂey ne
yaz›k ki yok. Ekonomik kazanç için d›ﬂar›dan bal›k türü getirmek yerine, keﬂke önce
kendi ülkemizdeki ekonomik türleri koruyabilsek...
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