Balık Göçleri
Balıkların yüzmesi gerekir

Göçmen balıklar gerçek atletlerdir. Bazıları, binlerce kilometre yüzerek doğdukları
yerlerden besin bulabilmek veya üremek amacıyla uygun yerlere doğru göç
ederler. Hayatta kalabilmeleri serbest akan nehirlerin varlığına bağlıdır. Göç
yolları boyunca, çok hızlı akıntılar, şelaleler ve balık ağları gibi pek çok zorlukla
karşılaşırken aynı zamanda boz ayı ve deniz kartalları gibi canlıların pençeleri ve
çeneleriyle de baş etmek zorunda kalırlar.

Dünya Üzerindeki
Balık Göçleri

Canavar balık

Göç eden balıkların bazıları çok büyük olabilmektedir. Amazon havzasında 4000
kilometre yol kat eden 3 metre uzunluğundaki Piraiba (Yayın balığı) bunlardan
biridir. Tek bir hamlede insanı yuttuğuna dair hikayeler vardır! Orta Afrika'daki
Kongo Nehri büyük krokodil benzeri dişlere sahip olan zambak balığının yaşadığı
yerdir. Kaplan balığı diğer balıkları avlar ve hatta beslenmek için suyun dışına
atlayabilirler! Taimen balığı, Sibirya Nehri ve Amur bölgesinde yaşayan dünyanın
en büyük Salmonid türüdür. 2 metreden daha fazla büyüyebilir ve 50 yıla kadar
yaşayabilir. Taimen balığı, olta balıkçıları arasında oldukça popüler bir türdür.

Besin

Balık, başta Afrika, Asya ve Güney
Amerika’da
dünyanın
önde
gelen
kıtalarındaki milyonlarca insanın önemli bir
protein ve besin kaynağıdır. Ayrıca ayılar,
kartallar, su samuru, foklar ve balinalar gibi
büyük yırtıcıların yaşamlarında da önemli bir
besin kaynağıdır. Bu da göç eden balıkların
besin zincirinde çok önemli bir yere sahip
olduğunu gösterir.

Engeller

Piraiba, tigerfish, taimen ve diğer binlerce balık türü göç yollarında birçok engelle
karşılaşırlar. Balıklar göç ederken şelaler gibi doğal fiziki engellerin oluşturduğu
güçlüklerle karşılaştıkları gibi barajlar, savaklar, setler vb. insan yapımı fiziki
engellerle de karşılaşırlar. Buda balıkların yumurtlama ve beslenme alanlarına
ulaşmalarına engel olmaktadır. Serbest akışlı akarsular göç eden balık türleri için.

Barajlar

Nehirler

Barajların yapım amaçlarının faydaları olmakla
beraber birçok zararlı etkileri de bulunmaktadır.
Çin’de inşa edilen ve akarsuyun akıntı
yönündeki (mansap veya aşağı yöne)
ekosisteminde ciddi etkisi olan Üç Boğaz Barajı,
Yangtze Nehri’nin sediman yapısını ve su akışını
önemli ölçüde değiştirmiştir. Oysa, göç eden
balık türlerine yardımcı olmanın birçok yolu
bulunmaktadır. Bu yollara örnek olarak, akarsu
akım şartlarının muhafaza edilmesi ve mevcut
barajlarda özel olarak inşa edilen balık geçitleri
sayılabilir.
Barajların yapım amaçlarının faydaları olmakla
beraber birçok zararlı etkileri de bulunmaktadır.
Çin’de inşa edilen ve akarsuyun akıntı yönündeki
(mansap veya aşağı yöne) ekosisteminde ciddi etkisi
olan Üç Boğaz Barajı, Yangtze Nehri’nin sediman
yapısını ve su akışnı önemli ölçüde değiştirmiştir.
Oysa, göç eden balık türlerine yardımcı olmanın
birçok yolu bulunmaktadır. Bu yollara örnek olarak,
akarsu akım şartlarının muhafaza edilmesi ve mevcut
barajlarda özel olarak inşa edilen balık geçitleri
söylenebilir.
Etkin ve doğru çalışması için, her balık geçidi özel olarak
tasarlanmalıdır. Bazı doğala benzer balık geçitleri, yüksek
barajlar
etrafında
dolandığından
çok
geniş
olabilmektedir. Parana havzasında (Brezilya) yer alan
Itaipu Barajı’nda bulunan 10 km’yi aşkın balık geçidi
dorado, curimbata gibi balık türlerinin göçüne ve
pintadonun 120 metre yükseklik (kot) farkını
tırmanmasına izin vermektedir. Kuzey Amerika’da ve
Avrupa’da 50 m’ye kadar olan büyük barajlar
kaldırılmaktadır.

Mekong Nehri

Barajın Kaldırılması

Kuzey Amerika’daki nehirlerde çok sayıda baraj bulunmaktadır. Bu barajların
birçoğu eskidir ve bakımları pahalıya mal olmaktadır. Küçük bir gruptan oluşan
aktivistler köklü bir fikri savunmaktadır: “Barajlar ihtiyaç fazlası ve pahalı hale
geldiğinde kaldırılmalıdır”. Elwha Nehri’nde (Washington Eyaleti, Amerika)
bulunan büyük bir barajın yıkılması, barajların kaldırılmasına bir örnektir. Baraj
kaldırılmasının hemen ardından, salmon balıkları geri dönmüş ve ekosistem
iyileşmeye başlamıştır. Bu başarıyı takiben, Kuzey Amerika’nın her yerinde ve
Avrupa’da giderek artan oranda eski barajlar yıkılmaktadır. Barajların
kaldırılmasından sonra, balıklar ekosisteme hemen geri dönmekte ve göç eden
balıklara bağlı olan diğer türleri de beraberinde getirmektedirler.

Bu tip uygulamalar, balıkların tekrar serbestçe yüzmesini, balıkçılara ve
predatörlere (avcı türler) balık tutma imkanı sunan ıslah edilmiş nehirlerde balık
popülasyonlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Balık geçitleri ve barajların
kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için www.fromseatosource.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

BUNLARI BİLELİM
ABD’de şimdiye kadar
birçok baraj yıkımı
gerçekleşmiştir. Son 25
yılda 1000den fazla baraj
yıkımı yapılmıştır.
(Kaynak: Amerikan
Nehirleri)

Hollanda şu anda, balıkların geçişi için başlıca engel olan dolgu yol "Afsluitdijk"
için balık göçü nehri inşa etmektedir. Bu balık geçidi, menderes tipinde bir nehir
şeklinde biçimlendirilecek ve balıkların tuzlu sudan tatlı suya göç ederken uyum
sağlamalarına izin verecek şekilde tasarlanacaktır. Milyonlarca yılan ve gümüş
balığı bireyleri gibi gibi giğer bir çok balık türünün “Balıkların Göç Nehri” ni
kullanması beklenmektedir. Balıkların Göç Nehri hakkında daha fazla bilgi için
www.vismigratierivier.nl adresini ziyaret edebilirsiniz.

6000 km’lik yolculuk

Göç eden balıklar insanlar için önemli bir besin
kaynağıdır. Güney Amerika, Afrika ve Asya’da
milyonlarca insanın diyetinin önemli bir parçasını
oluşturur. Balıklar aynı zamanda yerel kültürün de
önemli bir parçasıdır ve birçok insan doğa ve göç
eden balıklar ile kuvvetli bir bağ hissini taşır.
Örneğin Kuzey Amerika’nın yerli kabilelerinin
ataları
genel
olarak
somon
göçlerinden
beslenmişlerdir. Günümüzde, bu balıklar neredeyse ortadan yok oldular fakat
somonlar hala onların kültürünün önemli bir parçasıdır. Yeni Zelanda’da Yeni
Zelanda uzun yüzgeçli yılan balığı Maori halklarının kültüründe ve yaradılış
hikâyelerinde göze çarpar. Balıklar ayrıca spor ve eğlence faaliyetlerinde de
önemli bir yer alır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da birçok insan doğaya çıkmaktan
ve balık tutarak vakit geçirmekten zevk alır.

Atlantik mersin balıkları kıyısal bölgeler ile nehir
ağızlarında yaşayarak, kabuklu deniz canlıları,
midyeler ve balıklarla beslenmektedirler. Bu balıklar
3 metre boya, 300 kg ağırlığa ulaşabilirler ve 80
yıldan uzun yaşayabilirler. Eşeysel olgunluğa
ulaştıklarında denizi terk ederek nehirlere girerler
ve buralarda yumurta bırakarak ürerler. Genç
mersin balıkları nehirden denize doğru göç eder.
Deniz ortamının yüksek tuzluluğuna uyum
sağlayabilmek için nehir ağzı bölgelerini kullanırlar.
Çünkü tatlı sudan tuzlu suya kademeli olarak geçiş
yapmak zorundadırlar. Bu türler, aşırı avlanma,
habitat tahribatı ve göç yollarının bariyerler
nedeniyle kapanması sonucunda ciddi bir biçimde
tehdit altındadırlar.

Balıkların, nehirlerin ve insanların
birleşmesi!

Bu göç yolları posteri Dünya Balık Göçleri Günü 2016 için üretilmiştir. Posterin
üretimi Dünya Balık Göçleri Platformu tarafından gerçekleştirildi. Bu, WWF, Doğa
Koruma, "Amste | Gooi en Vecht" ve "Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier" Bölgesel Su Yönetimleri, IUCN Tatlısu Balıkları Uzman Grubu, Linkit danışmanlığı
ve Dünya Balık Göçleri Vakfı arasındaki bir işbilirliğidir. Bizler Dünyanın dört bir
yanındaki göç eden balıklar için bir araya geldik.
Daha fazla bilgi edinmek ve nasıl yardım edebileceğinizi öğrenmek için:
www.worldfishmigrationday.com
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Sazan türü olan geniş ağızlı sarı balıklar, Güney
Afrika’da Orange ve Vaal Nehirlerinde yaşarlar. Ggenel
olarak diğer balık türleri ile beslenir ve nehrin
saklanabilme imkanı sağlayan daha derin kısımlarını
tercih ederler. Yavaş büyüyen bir balık türüdür ve 30 cm
uzunluğa ulaşması yaklaşık 5 yılı bulur. Bu balıklar olta
balıkçıları için popüler olmakla birlikte, Orange ve Vaal
Nehirlerinin insanlar tarafından yoğun kullanımı
nedeniyle serbest halde göç edemediğinden nesli
tehdit altındadır.

Tirsi Balıkları (Tenulosa ilisha)

Tirsi balıklarından olan Tenualosa ilisha hızlı
bir yüzücüdür ve saatte 70 km kadar yüzebilir.
Plankton
adı
verilen
küçük
canlılarla
beslenirler. 60 cm boya ulaşabilirler. Yetişkin
bireyler Basra Körfezi ile Bengal Körfezi
arasında kıyısal sularda yaşarlar ve üremek için
nehir içlerine doğru 1200 kilometre kadar
yüzebilirler. Bu tür, Hindistan, Pakistan,
Bangladeş, Myanmar, Irak ve İran’daki insanlar
için önemli bir besin kaynağıdır. Ne yazık ki,
kirlilik ve göç yollarının kapanması nedeniyle
bazı bölgelerdeki popülasyonları %90’a kadar
azalmıştır.

Balıkçı
Besin kaynağı

Atlantik Mersin Balıkları

Geniş ağızlı sarı balık
kimbeleyn(Labeobarbus kimbeleyn
sis)

Bizi finansal olarak destekleyen kuruluşlara teşekkür ederiz.

Bu nehir Güneydoğu Asya’da Çin, Laos,
Kamboçya, Tayland ve Vietnam’dan geçerek,
165’den fazla farklı balık türüne ev sahipliği
yapmaktadır.Tahmini olarak 103 balık türü uzun
mesafelerde göç etmektedir. Mekong Nehri aynı
zamanda dünyadaki en büyük tatlı su balığı olan
devasa Mekong kedibalığına ev sahipliği
yapmaktadır.
Mekong
Nehri
Havzası
biyoçeşitliliğin yüksek olduğu bir noktadır.
Mekong Nehri’ne sınırdaş olan ülkeler birçok
baraj inşaatı planlamaktadır. Halihazırda,
Xayabouri gibi bazı barajların yapımına
başlanmıştır. Bu barajlar hidroelektrik enerji
üretimi ve su depolama gibi maksatlarla
kullanılacaktır fakat, diğer bir yandan da birçok
balığın
göç
yollarını
engelleyecek
ve
milyonlarca insanın besin kaynağını tehlikeye
sokacaktır. Irrawaddy yunus balığı gibi.

Balıkların Göç Nehiri

Daha Yakından Bak

Destekleyenler

Türler
Deniz ile kaynak arasında

Posterde gösterilen balık türlerinin yüzme yönleri bir okla gösterilmiştir. Bu
posterde Afrika'da Zambezi Nehri'nde yüzen bir köpek balığı türü olan Boğa
köpek balığı bile var.
Deniz ve nehirler arasında göç ederek nehirlerde üreyenler
Nehirler ve denizler arasında göç ederek denizde üreyenler
Tüm yaşam döngüsünü tatlı suda geçirenler

Posterdeki Balık Türleri
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Avrupa yılan balığı

Bu balığın çok özel bir yaşam döngüsü vardır. Yılan balıkları, yumurtalarını
Sargasso Denizi’nde Bermuda yakınına bırakırlar. Yumurtadan çıktıktan sonra,
minik bir larvadan söğüt ağacı yaprağı şekline dönüşürler. Şeffaf olmaları,
yırtıcıların onları görmelerini zorlaştırır. Gulf stream akıntısı onları Atlas Okyanusu
boyunca Avrupa’ya doğru 6000 km gitmesine yardımcı olur. Yol boyunca, vücut
şekilleri, yetişkin bireyin şeffaf ve daha küçük bir versiyonu olan cam yılan balığı
safhasına dönüşür. Avrupa’da, nehir ağızlarına doğru yüzerler ve renkleri şeffaftan
kahverengine döner ve bu elver safhası olarak adlandırılır. Zamanla büyümek için
habitat aramak amacıyla nehirlere, göllere ve kanallara girerler. Gündüzleri yılan
balıkları saklanırlar fakat geceleri ortaya çıkarak omurgasızları ve küçük balıkları
avlarlar. Olgunlaştıklarında gümüş yılan balığı olarak adlandırılırlar ve Sargasso
Denizi’ne geri dönerek burada derin deniz bölgesinde yumurtalarını bırakıp
ölürler. Yılan balıkları günümüzde büyük tehlike altındadır. Barajlar, bentler ve
setler bu balıkların tatlı su habitatlarına göçlerini zorlaştırmış hatta imkânsız hale
getirmiştir. Son 20-30 yılda yılan balıklarının sayıları ciddi bir biçimde azalmıştır.
İşleri yeniden yoluna sokabilmek için yeni Avrupa Birliği düzenlemeleri hayata
geçirilmiştir.

BUNLARI BİLELİM
Avrupa yılanbalığı
göç eden balıklar
arasında en uzun
göçü yapan balıktır.
Üreme alanına
ulaşabilmek için 6000 kilometrelik yolu yüzer.

Sazangillerden olan dev balık ile
uğraşmak

Benim adım Zeb HOGAN, ve işimin
odağında bu harika göç eden balıkların
en büyüğü yer alır. Nevada Üniversitesi
ve National Geographic iş birliğiyle, bu
devasa tatlı su balığını bulmak,
incelemek ve korumak amacıyla 6 kıtayı
gezdim. Bu projeye 100’den fazla bilim
insanı, 20 den fazla balık türü ve Dünya
üzerindeki büyük nehirlerin birçoğu
dâhil oldu. İnsanlar olarak bizim
ihtiyaçlarımız ile hayatta kalmak için
sağlıklı tatlı su ekosistemlerine ihtiyaç
duyan göç eden balıklar ve diğer türlerin
ihtiyaçları arasındaki dengeyi keşfettik.
Maalesef bize uyarı veren birtakım değişimlerin farkına vardık. Birçok göç eden
balık türü günümüzde tehlike altındadır. Nehirlerimizde öyle derinlemesine
değişiklikler yaptık ki, göç eden balıkların popülasyonları tamamen yok oldu.
Günümüzde bile bu yok oluş devam etmektedir. Gezegenimizdeki en büyük ve
en fazla çeşitliliğe sahip 3 nehir – Kongo, Amazon ve Mekong – yeni bir baraj
dalgasıyla yüzleşmektedir ve bu durum, söz konusu nehirlerdeki yaşamı
sonsuza kadar değiştirebilir. Bu poster sizi bazı dev göç eden balık türleriyle yüz
yüze getiriyor. Bu harika balıklar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunuzda,
yaşadığımız dünyanın bu büyüleyici parçasını korumak için neler
yapabileceğinizi düşünün.

Dr. Zeb Hogan
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Yaygın İsmi

Bilimsel Adı

Sockeye salmon
Pasifik lampetra
Kaşık mersin balığı
Atlantik salmon
Deniz lampetrası
Tirsi balıkları
Kısa burunlu mersin balığı
Testere balığı
Kedi balığı
Pintado
Kurimbata
Dorado
Afrika uzun yüzgeçli yılan balığı
Geniş ağızlı sarı balık
Atlantik tarpon balığı
Kaplan balığı
Nil tatlısu levreği
Senegal sazanı
Avrupa yılan balığı
Tirsi balığı
Atlantik Mersin Balığı
Koregon balığı
Deniz alabalığı
Eğrez balığı, vimba balığı
Karaca Mersin Balığı
Hazar alabalığı
Moğolistan Alabalığı
Koregon balığı
Pasifik Salmon
Tirsi balıkları
Kedi balığı
Çin Pangasius kedi balığı
Baramundi
Uzun yüzgeçli yılan balığı
Altın tatlısu levreği
Kod balığı
Avusturalya levreği
Galaksi balığı
Kısa yüzgeçli yılan balığı
Köpek balığı

Oncorhynchus nerka
Entosphenus tridentatus
Polyodon spathula
Salmo salar
Petromyzon marinus
Alosa pseudoharengus
Acipenser brevirostrum
Pristis pristis
Brachyplatystoma filamentosum
Pseudoplatystoma corruscans
Prochilodus lineatus
Salminus brasiliensis
Anguilla mossambica
Labeobarbus kimberleyensis
Megalops atlanticus
Hydrocynus goliath
Lates niloticus
Labeo senegalensis
Anguilla anguilla
Alosa alosa
Acipenser sturio
Coregonus lavaretus oxyrhynchus
Salmo trutta trutta
Vimba vimba
Acipenser gueldenstaedtii
Salmo trutta caspius
Hucho taimen
Coregonus autumnalis
Hucho perryi
Tenualosa ilisha
Pangasianodon gigas
Pangasius krempfi
Lates calcarifer
Anguilla reinhardtii
Macquaria ambigua
Maccullochella peelii
Macquaria novemaculeata
Galaxias maculatus
Anguilla australis
Carcharhinus leucas
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