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Norveç'de Bjelland Konserve 
Fabrikasını Ziyaret 

N. KÖKER 
E.B.K. Genel Müdürlüğü 

Genel Sekreteri 

O. KARAATA 
E.B.K. Balıkçılık Müessesesi 

Müdürü 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş-
kilatı ile Dünya Sağlık Teşkilatının müşte-
rek hazırladıkları Balık ve Balık Mamulleri 
Codex Komitesinin 8. toplantısına iştirak 
edilmek üzere, Ekim ayının ilk haftasında 
Norveç'e gidildiğinde, Stavanger şehrinde-
ki Bjelland balık konserve fabrikasını ziya-
ret etmek imkânıda temin edilmiştir. 

CHR Bjelland and Co A/S, bütün Nor-
veç sahilleri boyunca, kuzeyde HARSTAD'-
dan, güney'de STAVANGER'e, doğuda 
FREDRİKSTAD'a kadar uzanan sahada, sar-
dalya tipi balıkları da ihtiva eden, çeşitli 
tipte balık konserveleri imâl eden 11 adet 
balık konserve fabrikasına sahip büyük bir 
firmadır. (Şekil: 1) Bu firma konserve fab-
rikalarını en zengin balıkçılık sahalarına 
yakın yerlere kurmuştur. Bunun sebebi ba-
lığın, avlanır avlanmaz, ağdan fabrikaya ta-
şınması için sarfedilecek zamanı mümkün 
olduğu kadar kısaltmaktır. Balıkların fabri-
kalara çok taze bir şekilde ulaştırılmasına 
büyük önem verilmektedir. Çünkü bu hu-
sus konservenin kaliteli olmasını temin e-
den en önemli faktörlerden biridir. 

Ziyaret ettiğimiz Stavanger şehrinde-
ki Bjelland konserve fabrikası sardalya cin-
sinden bir balık olan «brisling» balıklarını 
işlemekteydi. 

Brisling avcılığı bu balıkların en yağlı 
ve en kaliteli oldukları yaz aylarında yapı-
lıyor ve bu aylarda avcılık en yüksek sevi-
yeye ulaşıyor. Purse-seines ağları ile dona-
tılan balıkçı gemileri, av sahalarına gider-
ler ve echosounder'leri ile tespit ettikleri 
balık sürülerinin etrafında, ağlarını döke-
rek çevirirler. Sonra ağın dibini toplarlar, 
balıklar ağ torbasının içinde bırakılırlar. Bir 

kese halinde balıkları muhafaza eden ağ, 
sahile doğru sürüklenerek, sakin bir mahal-
de, balıkların ağdan çıkarılıncaya kadar bek-

Q Y REDRIKSTAO 

STAVA/JGS?R_ 

ŞEKİL: 1. Bjelland Balık konserve Fabrikalarının 
Norveç'de dağıldığı sahalar. 
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Ieyebilecekleri bir fiyor'a götürülür. Âğın 
içinde.canlı olarak üç gün bekletilen balık-
lar, tabii olarak sindirim sistemlerini te-
mizlerler. Bu sırada, kalite kontrol memur-
ları, büyüklükleri ve besililikleri bakımın-
dan, ağdan numune alarak balıkları kontrol 
ederler. Eğer kalite istedikleri gibi ise ba-
lıklar ağdan gemiye alınırlar ve modern 
dondurma tertibatlı bu gemilerde, blok ha-
linde dondurularak en yakın fabrikaya don-
muş olarak götürülürler. 

Fabrikaya yakın sahillerde avlanan ve 
ağdan kepçelerle çıkarılıp buzlanan balık-
lar bir saatten az bir zaman içinde dondu-
rulmaya alınırlar. Ekseriya av mahallerine 
gönderilen bu balıklar (quick-frozen) usulü 
ile dondurulurlar. 

Bjelland firmasının «Sardinen». «Sta-
vangeren», «Svithun» isimli dondurma ter-
tibatlı üç adet frigorifik gemisi vardır. 

Norveçte sardalya türündeki balıklar 
bu özel muameleye tabi tutulduklarından, 
konserveleri iyi bir kaliteye sahip olur. Bu 
sebeple Norveç sardalya konserveleri bü-
tün dünyaya ihraç edilen ve çok aranan ma-
mullerdir. 

4-5 ay İskoçya civarındaki av sahaları-
nı dolaşan bu gemiler, balıkçılardan av sa-
hasında satın aldıkları balıkları blok halin-
de, çabuk dondurma usulü ile dondurduk-
tan sonra, soğuk muhafaza ambarlarına is-
tif ederler. Gemi tamamen dolunca Nor-

veçteki balık konserve fabrikasının donmuş 
muhafazasına blok halindeki bu balıkları 
naklederler. Diğer aylarda da Norveç sa-
hillerinde aynı şekilde çalışırlar. Sardalya 
tipindeki balıklar blok halinde dondurulduk-
tan sonra 6 aydan fazla bir zaman, donmuş 
muhafazada, işleme sıralarının gelmesini 
bekleyebilirler. 

Sardalya cinsinden olan brisling balığı 
imalatının bir çok kademelerinden birincisi 
tuzlu su banyosudur. Bu muamele esnasın-
da balıklar tekne şeklindeki derince sabit 
küvetler içine konulur. Küvetin içinde elek-
tr ikl i bir sistemle, balıklar iki tarafa de-
vamlı hareket ettir i l ir. Bu sırada üstteki 
musluklardan + 15° derecedeki deniz su-
yu, devamlı balıkların üzerine akıyor ve kü-
vetleri dolduruyor. Bir saat kadar bir süre 
devam eden bu ameliye sırasında çözülen 
balıkların pulları da yıkanarak çıkıyor. Bu-
rada tuzlu suyun esas gayesi tütsüleme es-
nasında, balığın güzel kokuyu daha fazla 
tutabilir hale gelmesini temin etmek olu-
yor. 

Fabrikada günde 100.000 kutu konser-
ve imâl ediliyor. Ortalama olarak günde 
17.000 kg. balık ham madde olarak kullanı-
lıyor. Tuzlu su banyosunda çözülen balık-
lar, buradan alınarak konvayör üzerinde, 
büyüklerine göre guruplara ayrılacakları sı-
ralama makinasına gönderiliyorlar. Sırala-
ma makinasında büyüklüklerine göre, fark-

Balıkların 
büyüklüklerine 
göre 
ayıran 
makine 
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Balıkların 
başlarından 

çerçevelerdeki 
çengellere 

takan 
makine 

lı deliklerden aşağı düşerek ayrılıyorlar. 
Düşme sırasında ekserisinin başları gidiş 
istikametinde (aşağı doğru) geliyor. İsteni-
len büyüklükte olanlar bundan sonra, başla-
rından çengellere takılacakları makinaya 
doğru konvayör kayışı üzerinde ilerliyorlar. 
Bu sırada iki kadın işçi tarafından başları 
aşağı doğru olmayanlar varsa bunlar da, 
başları gidiş istikametinde olmak üzere 
çevriliyorlar. Böylece balıklar başlarından 
otomatik olarak çengellere takılacakları 
makineye gelirler. Başları gidiş istika-
metine doğru dizilmiş olarak konveyyör 
üzerinde gelen balıklar, 50 adet çubuğun 
balığın eninden biraz fazla aralıklarla yan 
yana dizilmesi ile meydana gelen sıralar 
arasından, aynı büyüklükte balıklardan mey-
dana gelmiş diziler halinde, ağır ağır aşa-
ğıya doğru ilerlerler. Makinenin bir darbe 
hareketi ile, çerçeve üzerinde bulunan çen-
gellere balıklar başlarından takılırlar. Çen-
gelleri balıkla dolan çerçeve bir kadın işçi 
tarafından makinadan çıkarılıp, bu çerçeve-
leri tutsuleme fırınına taşıyacak olan te-
kerlekli araba üzerine asılır. (Resim) 

Araba çerçevelerle dolduğu zaman, 
tiıtsüleme fırınının önüne getiril ir, fırının ö-
nündeki ray üzerinden ağır ağır itilerek fı-
rına yerleştiri l ir. 50° ile 90° de ısıtılmış fı-
rında bir saat kadar bekletilen balıklar, bu 
zaman zarfında meşe odunu dumanı ile tüt-
sülenirler. Bu duman ve sıcaklık balıkları 
çok lezzetli bir hale getirir. Bundan sonra 

fırından çıkarılan arabalardan alınan çerçe-
veler üzerindeki balıklar, başlarını kesmeye 
yarıyacak olan horizontal dönen bıçakların 
bulunduğu mahalle getiril irler. Bu bıçaklar 
vasıtası ile başları kesilen balıklar, maki-
neden tepsilere dökülürler. Balıkla dolu 
tepsiler, konvayör üzerinde balıkların kutu-
lara yerleştirilecekleri mahalle taşınırlar. 
Tertemiz işçi kadınların oturtuldukları ma-
salara bir konvayör kayışı ile başları kesil-
miş balıklar gelirken, diğer konvayör kayı-
şı da, içlerinde yarım parmaktan az zeytin 
yağı veya rafine edilmiş balık yağı bulunan 
konserve kutularını getirir. İşçiler el ile bu 
kutulara balıkları yerleştirirler. Balıkla dol-
durulan bu kutuların üzerine otomatik ola-
rak doldurma cihazından belli miktardaki 
domates sosu veya hardal ilave edilir. Sos-
ları ilave edilen kutuları konvayör kayışları 
kutu kapama makinalnrına götürür. Kapama 
makinaaının çukuruna oturan kutu otoma-
tik olarak üstüne kapağın düşmesi ve sı-
kıştırtlmasıyla kapanır. Kapanan kutular ka-
pama makinasından çıktıktan sonra büyük 
demir sepetlere doldurulur. Bu sepetlerle 
birlikte içi su dolu havuzlara doldurularak 
yıkanırlar, üzerinde duş şeklinde devam-
lı su akıtılıyor. Demir sepetlerle birlikte 
havuzdan çıkarılan kutular sterilize edilmek 
üzere otoklava götürülüyorlar. Burada ku-
tuların muhtevası basınç altında pişiriliyor. 
(Böylece sterilize edilen konserve yıllarca 
muhafaza ediliyor) Otoklavdan çıkan kutu-
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iar yıkama makinasına boşaltılıp yıkanıyor-
lar. Oradan kurutma makinasına geçiriIi-
yorlar. ve kurutuluyorlar. Kuruyan kutular 
konvayörle muayyen bir süre bekletilecek-
leri depoya gönderiliyor, burada bir müd-
det bekleti l ip kalite kontrolü neticesi, kali-
teden emin olunduktan sonra etiketleme a-
meliyesine geçiliyor. 

Otomatik makinalarda etiketlenen ku-
tular mukavva kutulara yerleştir i l iyorlar. 
Bundan sonra sevk edilmek üzere büyük 
karton kutularda ambalajlanıp, sıcaklı-
ğı + 10° nin altına düşürülmeyen ambarda 
uzun zaman muhafaza ediliyorlar. 

Diğer bir konserve şeklinde de, taze 
ringa balıkları avlandıktan sonra gemide 
yıkanıp temizleniyor, tuzlanıp, baharlamp, 
biberlenerek 80-90 kilogramlık varil lere ba-
sılıyor. Varil lerle fabrikaya gelen balıklar 
varilden boşaltılıp işleme hattına alınıyor. 
Tepsilerle işçi kadınların önüne geliyor. 
Kadınlar önlerine gelen tepsiden aldıkları 
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Başlarından çerçevelerdeki çengellere takılan 
balıkların arabalarla tütsülerine fırınına 

yerleştirilmesi 

balıkların derisini soyup, traşlıyorlar Tep-
siler içine koyarak makinaya gönderiyorlar. 
Makinanın önünde duran işçi, tepsiden al-
dığı balıkları makinaya veriyor. Makiııadan 
çıkan parçalar işçi kadınlar tarafından dü-
zelti l iyor. Düzelti lmiş olan bu fi letolar di-
ğer işçi kadınlar tarafından kutulara yerleş-
t i r i l iyor. Müşterinin isteğine göre bazen 
balıklar daha küçük parçalara kesilerek ku-
tulara yerleştir i l iyor. İçlerine balık fi letola-
rı yerleştir i len bu kutular kcnvayör üzerin-
de, sos ilave makinasına gidiyor, otomatik 

Yıkanmış dolu konserve kutularının tel 
sepetlerde otoklana girişi. 

olarak (şarap ve sirke ile hazırlanmış olan) 
sosları ilave edildikten sonra kutu kapa-
ma makinasına gönderiliyorlar. Kapanıp te-
mizlenen kutular kartonlanarak ambara ta-
şınıyor. 

Fabrikanın çok iyi teçhiz edilmiş olan 
laboratuvarında devamlı olarak ham mad-
delerin, ambalaj malzemesinin ve mamul-
lerin tahli l ve kontrolleri yapılıyor. 

Firma yeni mamul çeşitlerinin hazırlan-
masına büyük önem veriyor. Fabrikanın lez-
zet denemesi mutfağında yapılan çalışma-
larda, mevcut mamulleri inkişaf ettirerek, 
halkın zevkine uygun yeni mamullerin ha-
zırlanmasına devamlı gayret sarfedil iyor. 

Norveç'in en büyük balık konserve fab-
rikalarına sahip olan bu firma, Norveç'te 
imâl edilen balık konservelerniin % 80 ni-
ni ihraç etmektedir. İhracatının en büyük 
kısmını Amerika Birleşik Devletlerine yap-
maktadır. Bundan sonra Avustralya'ya, Gü-
ney Afrika memleketlerine, Yeni Zellan-
da'ya. Japonya'ya, Avrupa memleketlerine 
balık konservesi ihracatı yapmaktadır. 
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Alabalıktı akarsularda verimi arttırmak 
için alınması gereken tedbirler (1) 

SUMMARY 
INCREASING THE PRODUCTION 

OF TROUT STREAMS 

The aim of habitat management on 
trout streams is to provide the most fa-
vorable living conditions possible for tro-
ut. Better living conditions wi l l meat that 
stream wil l support a greater abundance of 
trout through better survival, better gro-
wth and perhaps through better repro-
duction. Habitat management is fundamen-
tally a problem of biology, not engineering. 
Adding brush shelters at the channel edge 
and perhaps deepening the channel slightly 
would open such areas to trout, give them 
a greater volume of water in which to live. 
Bank covers are artificial, overhanging led-
ges at the,,»outside and they make ideal hi-
ding places for larger trout and for smaller 
trout if root tangles or brush are woven 
into them. 

AMAÇ — Alabalıkların yaşama orta-
mını düzenlemenin amacı doğal güzelliği 

< bozmadan alabalık için gerekli olan en iyi 
yaşama ortamının hazırlanmasıdır. Daha iyi 
yaşama olanakları bağlanan bir çay veya 
derede daha çok alabalığın daha iyi bir şe-
kilde yaşamasını daha iyi büyümesini ve 
daha iyi üremesini sağlar. Yaşama, büyü-
me ve üreme, karnivorlara karşı saklana-
bilecek yer, verimli su, yeteri derecede ya-
şama alanı, uygun su, ısısı ve yumurtlama 
için çakıllı dere yatağı gerektirir. 

Yaşama ortamının düzenlenmesi ida-
reciliği, balıkçılar için fazladan yol yapmak, 
avlanma yerlerine işaretler koymak ve 
piknik alanları hazırlamak değildir. Her ne 

Dr. Gürkan EKİNGEN (2) 

kadar genel görünüşte bunlar da lüzumlu 
gibi görünürlerse de alabalık prodüksüyo-
nu yönünden hiç bir anlam taşımazlar. 

SU KAYNAĞI — Bir derenin biyolojik 
prodüktivitesi, alabalık potansiyelinin gös-
tergesi olan organik madde kapasitesidir. 
Mamafih bir derenin alabalık verim kapasi-
tesi sadece var olan total gıda miktarına 
bağlı olmayıp, alabalığın faydalanabileceği 
gıda miktarına da bağlıdır. Derede var olan 
bütün gıdaların yararlanabileceği bir yer ve 
durumda olmıyacağı şüphesizdir. Derede 
bulunan gıdanın alabalığın tehlike ile kar-
şılaşmadan alabileceği ve kolaylıkla bula-

(1) Munzur çayında mevcut alabalıkların çeşitli nedenlerle azalması ve bu yörenin Millî 
Park şekline getirilmesi nedeniyle bu yazı hazırlanmıştır. Böyle bir tatbikatın bu çay-
da yapılması kanımca olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

(2) Elâzığ Veteriner Fakültesi su ürünleri - Balıkçılık ve Av Hayvanları Kürsüsü Öğretim 
görevlisi. 
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bileceği yerlerde olmalıdır. Dere, gıda fa-
unası yönnünden çok prodüktif olabilir ama 
çok sığ ve sığnaksız olursa mevcut gıdayı 
alabilecek balık sayısı az olur. Ekonomik 
yönü bir yana bırakılacak olursa, bir dere 
60 Kg/hektar'dan fazla yabani alabalık po-
pulasyonunu besliyebiliyorsa zengin bir su 
kaynağı olarak kabul edilir. Daha büyük ala-
balık nehirlerinde durum biraz değişiktir. 
Bunların alabalık yönünden İdareciliği, sa-
de mevcut olanakların korunması ve bozul-
mamasına dikkat edilmesini gerektirir. Ne-
hire akan yan kolların kunduz ve benzeri 
hayvanlar tarafından tahribatının önlenmes.i 
kamp yapanlar, barajlar, yollar, pollüsyon. 
endüstriyel artıklar, pestisidler ve medeni-
yetin diğer artıkları gibi çeşitli problemlerin 
alabalıkların yaşama ortamlarını bozmıya-
cak şekilde düzenlemesi lâzımdı. 

PRENSİPLER — Alabalığın yaşama,or-
tamının düzenlenmesi biyolojik bir prob-
lemdir. Her derenin kendine özgü bir planı 
hazırlanmalıdır. Derelerin hiçbirisi diğerine 
benzemez. Derenin ekolojisi bilinmeden ya-
pılacak değişiklik kayıptan başka bir şey 
olmaz. Derenin kıyısında veya yatağında 
yapılacak değişikliği idare edecek olan şa-
hısların alabalık ekolojisini iyi bilmeleri 
ve alabalıkların yaşama ortamını düzenle-
mede geniş tecrübeleri olması şarttır. Ça-
lışacak elemanlar arasında harita çıkarma 

Yapılacak değişikliklerin vereceği sonuçlar: 

Daha fazla sığınak temini — Daha az 
kanibalizm 

Derede alabalığın yaşı — Büyüme için 
yabileceği yerlerin arttırıl daha çok 
ması alan 

Yumurtlama yerlerinin 
arttırılması için doğal — Daha iyi 

çakıl yatakların arttı üreme 
rılması 

Suyun verimini arttırılması — Daha iyi 

SAKLANMA VE YAŞAMA YERLERİNN 
ARTTIRILMASI 

Dere kenarlarına ve kanallara çalılık 

tekniğini iyi bilen teknisyenler yahında tec-
rübeli marangoz ve makinistlerin de bulun-
ması gereklidir. 

PLANLAMA : 

1 — Derenin balık populasyonunu ve 
önemli çevre değişikliklerini detaylı olarak 
incelemelidir. 

2 — Derenin bütün bölümlerinde mev-
cut olan problemler saptanmalıdır. 

3 — Bu problemler için alınacak ted-
birler belirti lmelidir. 

4 — Tatbikat, yapılan plana göre sür 
dürülmelidir. 

5 — Yapılan değişiklikler sürekli ola-
rak kontrol edilmelidir. 

Bir derenin değeri ve yapılacak deği-
şikliklerin saptanması için aşağıdaki kri-
terlerin bilinmesinde fayda vardır: 

1 — Alabalığın büyümesi için var olan 
kapasite ve doğadaki üreme durumu. 

2 — Var olan «Taşıma kapasitesi.» 
3 — Değişik miktarlardaki yabani ala 

balıkları besliyebilecek potansiyelin bilin-
mesi (yalnız koruma, bitki ve vejetasyonun 
korunması, bitkilerin korunmasına ek ola-
rak derenin içinde yapılacak alterasyonlar). 

4 — Ortamın kalitesi. 
5 — Mevcut balık populasyonlarının 

birbirine olan oranları. 

Daha iyi — Daha fazla balık 
yaşama 
Yer için — Daha iyi büyüme ve 
daha az yaşama 
yarışma 

Daha çok ve daha bü-
yük alabalık 

Daha fazla alabalık 

gıda temini — Daha iyi büyüme 

ilavesi ve biraz derinleştirilmesi alabalık-
lara saklanma ve yaşıyabilme yerlerinin 
artmasını sağlıyacağı gibi yaşamaları için 
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gerekli su volürnünü de arttırır. Doğal giz-
lenme yerlerinin arttırılması en iyi şekilde 
sellerin önlenmesi ile olur. Kıyılardaki de-
reye doğru uzanan kütükler, ağaç dalları ve 
kökleri, büyük ve küçük balıkların saklan-
ması için ideal yerlerdir. Bunlara ek olarak 
yapılacak tek veya seri halindeki kanatları 
(deflektörler) ve setler (barajlar) balıkların 
gerek saklanması ve gerekse yaşama alan-
larına arttırılması yönünden çok olumlu so-
nuçlar verirler. 

a) Kanatlar (Deflektörler): Bunlar 
beton veya taş yığınlarında yapılan yarım 
setler olup suyun kırılmasını sağlarlar. 
Bunların: 1. daha kuvvetli akıntı 2. Süratli 
akıntı ile çamurun yok edilmesi 3. daha 
fazla yaşama alanı 4. suyun ısınmasının 
önlenmesi gibi faydaları vardır. 

b) Alçak engeller ve barajlar: Bir kı-
yıdan öbürüne uzanan deflektörlerdir. 

Hızlı akan yerlerde yapılacak alçak 
engel veya barajlar önlerinde ve arkala-
rında kalan dıııyun sulu kısmın de; ınleş 
meşine ve abbalık için daha çok yaşama 
orlamımn sağlanmasına yardım eder. Bu-
rada yapılacak barajın yüksekliği önemli-
dir. Barajın su yüzünden yüksekliği altında 
meydana gelen derinliğin 1.25 katı ve üst-
ten akan su 90ö lik bir düşüş gösterme-
lidir ki meydana gelen dalgalardan balık 
yararlanıp yukarıya atlıyabilsin (Şekil 1). 

Saydığımız bu kuralların yanlış tatbik 

f i 

Şekil 1. Barajdan suyun akış şekli. 

edilmesi emek ve zaman kaybına yol aça-
cağı gibi olumsuz sonuçlar da verebilir. 
Şekil 2 normal kurallara uyularak, şekil 3 
ise hatalı bir şekilde düzenlenmiş bir dere 
yatağını göstermektedir. Yapılacak engel-
lerin dereyi tıkamaması, kıyılarını aşındır-
maya ve dere yatağının genişlemesine yol 
açmaması lazımdır, Şekil 4 te hatalı bir şe-
kilde yapılan engeller ve yol açabilecekle-
ri zararlar görülmektedir. 

YUMURTLAMA ALANLARININ 
DURUMU 

Alabalıklar rastgele yumurtlıyabllirler. 
Sık sık 15-30 cm. derinlikteki yerleri yu-
murtlama alanı olarak seçtiklerinden karni-
vorlara karşı savunmasız bırakılmış olur-
lar. Doğada alabalığın üremesi yetersizdir. 

Kanat 

Sarkan 
kanat 

Sarkan kanat 

Kıyı örtüsü Kanat şeklindo k ı y ı örtüsU 

Kıyıyı oağ-
lamlaştıran 

üçwk" çal ık-
la r 

Kanat gekl indekıy ı ürtüeü 

Şekil 2. Dere yatağında bilinçli bir 
şekilde yapılmış alterasyon. 
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Kıyı ör tüler i düz 
ve «un'i görünüşte 

Boşluk 
Lüzumundan fazVst. ç ı k ı n t ı 

Tbşlar çok 
yakın olduğun 
,dan piallk VB 
[Çöple dolar 

Tag y ığ ın ı olmadığı iç in 
erozyon olur. 

Ça l ı l ı k la r 
ybüyük olduğun 
dan engel yapar 

ŞEKİL: 3. Şekil 2 deki derenin yanlış bir şekilde düzenlenmiş durumu. 

Kütüklü k ıy ı 
Örtüsü kütükler 

»amanla çürür 

V - Baraj ve Deflektör 
tıkanarak engel mey-

dana ge t i r i r . 

Kanal ortası deflektör 
veya A - Deflektör t ıka-
narak derenin genişleme-
sine yol açar. 

Kütük t ıkanır ve baraj 
yapar. 

ŞEKİL: 4. Tavsiye edilmeyen ve uygunsuz yapılmış engeller. 



Yumurtaların sadece yüzde ikisi fingerling 
olabilmektedir. Metre kareye de 3-4 balık 
düşer. 

SUYUN YEM PRODÜKSİYONU 

Akarsulardaki gıda organizmalarının 
sun'i bir şekilde yetiştiri lmesi gerek eko-
nomik ve gerekse estetik yönden uygun 
değildir ama doğal verimi arttırmak için 
bazı tavsiyelerde bulunulabilir. Gıda orga-
nizmalarının artışı için akarsuyun içine ve 
kıyılarına yeteri miktarda Güneş ışığının 
gelmesi lâzımdır. Sudaki vejetasyonu art-
tırmak ve dereyi sellerden korumak ilk baş-
ta düşünülecek tedbirlerdir. 

SU ISISININ ISLAHI 

Suyun ısısı alabalıkların hızlı büyüdü-
ğü bir seviyede tutulmalıdır 8-19°C). Bu-
nun için de ilkbahar ve yazın direkt olarak 
gelen Güneş ışınları ile soğuk havalarda 
dışa doğru radyosyon sonucu ortaya çıkan 
ısı kaybını önlemek gerekir. Bu amaçla 
engel ve setleri kaldırmalı, ilkbaharda su-
yun akışını arttırmalı, su yüzeyini daralt-
mak için de vejetasyonu çoğaltmalı ve göl-
gelendirmelidir. 

DERE YATAĞINDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMADAN ÖNCE İNNCELENMESİ 
GEREKEN KONULAR 

1. a) Kaşık çizmesi ile dere yata-
ğını ve kıyılarını incelemeli. 

b) İncelemede ayak, göz. kalem ve 
defter kullanılmalı. 

c) Termometre, uzunluk ölçü şeritle-
ri, harita çıkarmak için gerekli araçları 
akıntı ölçü aleti ve elektrikle balık avlama 
aracını sağlamalı. 

2. Derenin çeşitl i yönlerden haritası 
çıkarılmalıdır. Harita üzerinde belirtilecek 
noktalar şunlar olmalıdır: 

a) Dere yatağı. 
b) Ddereye akan yan kollar. 
c) Derenin yan kollardan ayrı olarak 

su alabileceği arazi parçaları. 
d) Ana kaynak alanları 
e) Yollar. 
f) Yerleşme ve erozyon 

g) Pollusyon kaynaklan. 
h) Islak arazi ve su birikintileri 
i) Sel yatakları 
j) Ayrı bir haritaya dere tabanının 

tipi (çakıllı, kumlu, mill i v.s.). 
k) Su tipi (pınar, havuz, akıntılı, sü-

ratli, düşüşlü v.s.). 
I) Vejetasyon ve döllenme alanları 

ile yapılacak alterasyonu ayrı bir haritada 
belirtmelidir. 

3. Dere akıntısı: Suyun en az ve en 
çok olduğu mevsimlerde akan suyun veri-
mi ölçülmeli. 

4. İsı durumu: Mümkün olan en kısa 
zamanda derenin ısısı devamlı olarak öl-
çülmeli ve en az iki yıl devam etmeli. 

5. Vejetasyon: Daha önceden yapıl-
mış olan bir haritaya yaz mevsiminin orta-
sında ve sonundaki vejetasyon durumu iş-
lenmeli. 

6. Saklanma yeri: İlkbahar ve sonba-
harda dere boyunca yürüyerek alabalıkların 
saklanabilme yönünden bitki durumu ince-
lenmeli ve yapılması gereken değişiklikler 
not edilmelidir. Bu da iki yıl süre ile yapıl-
malıdır. 

7. Pollusyon ve verim: Yazın belirli 
istasyonlardan su nümunesi alınmalı. Bu 
nümuneler verim yönünden kaba bir fikir 
verebilir ama en sıcak zamanlarda geceleri 
oksijenin minimum olduğu zamana ait sağ-
lam bilgiler sağlar. Ca, Mg, NH, N03, Or-
tohphosphate, K, Na, S04, Cl, Fe, pH ve 
alkalilik yönünden suyun analizi yapılmalı-
dır. 

8. Balık populasyonu: Mevcut balık 
türlerinin populasyonu tesbit veya tahmin 
edilmelidir. 

ALTERASYONDAN SONRA DİKKAT 
EDİLECEK NOKTALAR 

1. Gerektirdiği an engel ve setler 
kaldırılmalıdır. 

2. Sel ve erozyonu kontrol edebile-
cek araç ve gereçler hazır bulundurulmalı-
dır. 

3. Dere kenarında çiftl ik hayvanları-
nın gezinmesine müsaade etmemelidir. 



4. Gerektiği anlarda ilkbaharda bo-
şaltım yerleri değiştirilmelidir. 

5. Gölgenin lüzumsuz olduğu yerler-
de yaz mevsiminde su ısısının devamı için 
ağaç ve çalılıklar kaldırılmalıdır. 

6. Kanat deflektörleri, diğer lüzumlu 
kanalizasyon ve setler ile saklanma yerleri 
yapılmalıdır. 

7. Devamlı olarak bakım programı 
bulundurmalı ve tatbik edilmelidir. 

Set ve engeller kaldırıldığında eski 
havuzun tabanındaki birikintiler alt tarafa 

akar. Bundan ötürü kış ve sonbahar mev-
simlerinde engelleri kaldırmaktan sakınıl-
malıdır. Aksi takdirde deredeki alabalık 
yumurta yataklarını tahrip etmiş oluruz. 
Engel ve setleri ilkbaharda otların büyü-
meye başladığı mevsimde kaldırmalıdır. 
Böylelikle yaz mevsimindeki vejetasyonun 
büyümesini ve bunun su tabanındaki taba-
kayı sağlam tutmasını sağlamış oluruz. Bu-
nu takip eden sonbahardaki döllenme mev-
siminde erozyon minimum seviyede ve 
teşekkül eden vejetasyon da gelecek ilk-
bahardaki sele dayanacak kuvvette olur. 

ET ve BALIK KURUMU'nun * 
SOĞUK DEPOLARI 

Halkımızın Hizmetindedir. 

EBK 1973/55 
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Memleketimizin 
'Su ÜrLinlerinlerinin 
Değerlendirilmesinde 
o • • • 

ONCU 
Bir Kuruluş; 

SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ve PAZARLAMA A.Ç. 

Sermayesi: T.L. .50 0 0 0 O O O . 

DEMAS YATİRİM PROGRAMININ 
BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN 58 MİLYON T.L. 
DEĞERİNDEKİ TESİS ARAÇTVE GEREÇLERİ 

ÜRETİM 
1 Ad. Helikopter 
3 Ad. Av gemisi 
2 Ad. Refakat gemis i 
1 Ad. Nakl iye gemis i 

c f f l f f i t t ü c • İSLEME VE MUHAFAZA 
4 0 0 0 Ton H a c i m l i S o ğ u k H a v a Depo lan 
G ü n d e 100 T o n Kapasiteli Balık U n u Fabr ikası 
G ü n d e 2 0 Ton Kapasiteli B u z Fabrikası 
Balıkçı ların Faydalanabi leceği Flato Tesisleri 

PAZARLAMA 
Dış Pazar lar İçin 10 Adet (22 Tonluk) Frigorifik K a m y o n 
Yurt İçindeki D a ğ ı t ı m d a 2 0 Adet (10 Tonluk) Konteyner 
Yurt İçinde Satış İçin 2 3 Adet (2-3 Tonluk) T e r m o s Karoserll K a m y o n e t 

« O C 3 3 

Merkezi: Ankara,Çankaya Vali Dr. Reşit Cad. 29/13 

Telefon: 129048 T e l e x : 



Türkiye 
Devlet Plânlamasında 
Balık Üretmeciliği ı 

Süleyman ARISOY 
1 — GİRİŞ : 
T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teş-

kilatı Müstaşarlığı balık üretmeciliği konu-
sunda gereken önemi vermiş ve (1963 — 
1967 Plânlı Hazırlık Çalışmaları Sektör 
Programları) nın ele alındığı Tarım Sektö-
rü'nün Balıkçılık bölümünde mevcut duru-
mu incelemiş ve gelecekteki temayül — 
tandance'ler hakkında da bazı kestirmeler-
de bulunmuştur. (1) 

Devlet Plânlama Teşkilâtının incele-
melerine ve çalışmalarına göre bu hususta 
mevcut durumun tahlili ile gerekçesi göz-
önüne alınmış ve gelecek yıllarda yapılma-
sı mutasavver plânlamalar tasarlanmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının Plânla-
masına göre. 

2 — GENEL DURUM : 

Gerçekte, birçok memleketlerde uzun 
yıllardan beri gelişmiş olan balık üretme-
ciliği, ufak çapta bir tecrübeden ileri geç-
meyen Abant Balık Üretme İstasyonu-
nun faaliyeti hariç tutulursa, III. Beş yıllık 
Plân döneminden önce daha henüz memle-
ketimize girmemiş bulunmakta idi. 

İç sular balıklarımızın birinci derecede 
alıcılarından bulunan İsrail de balık üret-
meciliği sureti ile yapılan istihsal 1959 se-
nesinde Türkiye iç sularından elde edilen 

balık miktarını dahi aşmış bulunmaktadır. 
Bu projede memleketimiz iç sular ba-

lıkçılığının geliştirilmesi için behemehal 
ele alınmasında zaruret bulunan balık üret-
meciliği sureti ile yapılan istihsali 1959 se-
nesinde Türkiye iç sularından elde edilen 
balık miktarını dahi aşmış bulunmaktadır. 

Bu projede memleketimiz iç sular ba-
lıkçılığının geliştirilmesi için behemehal 
ele alınmasında zaruret bulunan balık ü-
retmeciliğine de imkânlar nisbetinde yer 
verilmiş bulunmaktadır. 

3 — GÜDÜLEN AMAÇ : 
Bu projenin tatbiki ile : 
a — İç sularımızda bulunan balık stok-

ları, ithalâtçı memleketlerin arzu ettikleri 
türlerle takviye edilebilecek, göl ve ırmak 
balıkçılığımızın verimi ve değeri artırı labi-
lecektir. 

Üretmecilik sureti ile elde edilecek 
yavru balıklardan her sene artan miktar-
larda göllere plantasyon yapılacaktır. 

b — Üretmecilik için ele alınacak ba-
lık türleri, ilk 5 senelik devre için kültür 
sazanı ve alabalıktır. Kültür sazanı süratli 
büyümesi ve Avrupa'da iyi pazar şartları 
bulunması dolayısıyle önemlidir. 

Alabalık ise ısı şartları dolayısiyle sa-
zanların gelişmesi için müsait olmayan 
dağlık bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebîle-
cek ve sazandan hiç değilse 3 misli fiatla 
satılabilecek bir balık türü olması dolayı-
siyle önemlidir. 

4 — KURULACAK BALIK ÜRETME 
İSTASYONLAR : 

Aşağıda 1963-1967 yılları arasında ku-
rulması tasarlanan üretme istasyonlarının 
durumları gösterilmiştir. 

Kurulacak Üretme İstasyonlarının Yıllara Göre Dağılışı 

1963 1964 1965 1966 1967 Yekûn 
Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Üretme 
İstasyonu 2 4 6 6 6 24 
Kümülatif 
Artış 2 6 12 18 24 

5 sene içersinde tesis edilecek olan bu 24 istasyondan 15 istasyon alabalık ve 9 
istasyon da sazan üretmeciliğine tahsis edilecektir. (2) 
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Beher standart üniteden 844 ton balık geçecek 5 sene zarfındaki ortalama istih-
istihsal olunacağı gözönüne alınarak ilk ü- sal rakkamlart aşağıda gösterilmiştir, 
rünün alınacağı 1965 seneisnden itibaren 

5 — TASARLANAN BALIK İSTİHSAL ARTIŞI : 

1965-1969 Yılları Arasında Üretme Balık İstihsali 
(Ton ve TL. olarak) 

Yıllar 1965 19966 1967 1968 1969 Yekûn Birim Fiyatı 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sazan ve 
Diğer B.Ton 1844 2531 4219 5906 7594 21594 
Sazan ve Diğer 
B.1000 TL. 3375 10124 16876 23624 ~ 30396 84376 4 TL./Kg. 
Alabalık Ton 844 2531 5906 9281 12656 31218 
Alabalık TL. 10000 30372 70872 111372 151872 374616 12 TL./Kg. 

Yekûn Ton 1688 5062 10125 15187 20250 52312 
Yekûn 
1000 TL. 13376 40496 87748 134996 182248 458992 

6 — BIRAKILACAK BALIK FERTLERİ MİKTARI : 

Bu ünitelerden iç sular olan göllere bırakılacak yavru ve genç balıkların miktarları 
da 1965-1969 yılları arasında iç sulara bırakılacak genç balık adetleri de aşağıdaki şe-
kilde plânlanmıştır : 

1965-1969 Yılları Arasında İç Sulara Bırakılacak 
Genç Balık Adetleri 

(Rakkamlar 100 balık olarak.) 

Yıllar 1965 1966 1967 1968 1969 Yekûn 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sazan ve 

Diğer B. 1406 4219 7031 9844 12656 35156 
Alabalık 1406 4219 9844 15469 21095 52031 

Yekûn 2812 8438 16875 25313 33749 87187 

7 — BEŞ YILLIK YATIRIM VE CARİ 
MASRAFLAR DURUMU : 

Türkiyede plân çerçevesi içinde, tasar-
lanan yukarıdaki istihsal durumuna ulaşıla-
bilmesi için, 1963/1967 yıllarına tekabül e-
den beş yıllık plân çerçevesi içinde yatırım 
ve cari masraflar, ekipman, bina ve tesis, 

vasıta olarak yıllara göre aşağıdaki şekilde 
hesaplanmıştır. 

Bu duruma göre 1967 yılı sonunda. 
Yatırım masrafları 21585 
Cari masraflar 15110 

Yekûn 36695 olacaktır. 
Yılara göre dağılışı ise şöyledir 
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İ963-1967 Yılİarı Arasında Üretmecilik İçin 
Yatırımların Dağılışı 

Yıllar 1963 1964 1965 
(1) (2) (3) 

Ekipman 300 600 900 
Bina-Tesis 1000 2000 3000 
Vasıta 704 1057 1408 

Yekûn 2004 3657 5308 
Cari masraflar 1403 2560 3716 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ele 
aldığı üretmecilik sadece balık üretmeci-
liği alanına yöneltilmiştir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının 1966 yılı çalışmaları meyanın-
da bulunan (Gıda, İçki, ve Tütün Özel İhti-
sas Komisyonu) nca hazırlanmış olan ra-
pordaki teklife göre İkinci Beş Yıllık Plân 
Çalışmaları için İstakoz üretimine (Langus-
teculture) çok elverişli bulunan Marmara 
adası civarında üretme havuzları ve uygu-
lamanın ancak çok uzun zaman sonra ele 
alınarak realize edilebileceğini tahmin et-
mekteyiz. 

8 — SONUÇ : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının planladı-
ğı Balık Üretmeciliği konusundaki 1. II. plân-
larda bugünkü sonuç plân hedeflerine göre 
gerçekleşememiştir. Ancak geçte olsa bu 
plân hedeflerinin az çok değişmeye uğra-
yarak memleket bünyesi ve ihtiyacına gö-
re uygulanmasının zaruri olduğu kanısın-
dayız. (3) 

Bu gerçekleşememe sebeplerinin için-
de en önemli ve tek büyük mani Türkiye'-
de balıkçılık amme hizmetleri yürütebile-
cek ve uygulayabilecek olan geçmişte esas-
lı bir örgütlenmeden yoksun oluşudur. 

Japon Hükümeti Balıkçılık Tetkik He-
yetinin Tokyo, Ocak 1969 tarihli (Türkiye 
Balıkçılığı Hakkında Rapor) a göre: (4) 

«Bununla beraber, balıkların üretilme-
si mevzuunda tetkik ve araştırmalar yapıl-
mamaktadır. Bol olan iç sulardan, sahil mın-
tıkalarından ve bilhassa Akdeniz ile Ege 
Denizindeki göl ve koylardan müspet şekil-

1966 1967 Yekûn 
(4) (5) (6) 
900 900 3600 

3000 3000 12000 
1408 1408 5985 

5308 5308 21585 
3716 3716 15110 

de faydalanmak için itinalı tetkiklerin ya-
pılmasına ve bu maksatla eksper yetişti-
rilmesine lüzum vardır. Bu meseleler mem-
leket balıkçılığının gelişmesi için yapıla-
cak uzun vadeli bir programda ele alınma-
lıdır.» 

Görülmektedir ki, memleketimizde psi-
kültür'ün ele alınması ve bu konuda, şim-
diden teşkilâtlanmanın yapılması için uzun 
vadeli bir programın gayet ciddi ve geniş 
esaslarla yürütülmesi yabancı uzmanlarca 
da tavsiye edilmektedir. Bu konunun fi-
nansmanı ön görülmekte ise de, teşkilât-
lanma, eğitim ve yönetim ele alınmadan 
finansman kredilerinin, bankacılık prensip-
leri yönünden likidite, rantabilite ve emni-
yet prensipleri başlangıçta riske edilmiş o-
lacaktır. 

İli. Beş Yıllık Plânlamada, Su ürünlerin-
de (Balık Üretmeciliği) öngörülmüştür. A. 
Ü. Veteriner Fakültesi Su ürünleri, Balıkçı-
lık ve Av Hayvanları Kürsüsünün, Türkiye 
Çapında balık üretmeciliği konusunda çok 
geniş, isabetli, ilmî ve yararlı çalışmaları, 
projeleri ve ilgili kamusal ve özel kuruluş-
larla ilmî işbirliği, patronejı vardır. Köy İş-
leri Bakanlığınında Köy Kalkınma Koope-
ratifleri ile bu konuda önemli yatırımları ol-
muştur. 

Bu tempo ve çalışmaya göre kısa sü-
reli gelecekte Türkiye Psikültür Ekonomi-
sinde önemli gelişmeler beklenebilir. Bu 
konuda A.Ü. Veteriner Fakültesi Suürünleri 
Balıkçılık ve Av Hayvanları Kürsüsününde 
her yönden desteklenmesi lüzumlu görül-
mektedir. 

İS 



Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili di-
ğer sektörlerin adı geçen bu Fakülteden 
devamlı suretle yararlanmalarını onun ön-
derliği, ilmî önerileri ve çalışmalarından 
mutlaka işbirliği halinde kamusal, özel sek-
törlerin görev ve teşebbüslerini yürütme-
lerini önemle öneririz. 

Derhal ilâve etmek gerekir ki, her hal-
de suürünleri iiretmeciliğinde Türkiye ça-
pındaki plânlama, icra plânları ve plana da-
yanan bütün çalışmalarda mutlaka ilmi ku-
ruluşlarla işbirliği yapılması zorunluğu gö-
rülmektedir. Böylece bu konudaki kalkınma 
stratejisi hedefine daha isabetli ulaşmış 
olacaktır. 
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(2) —AKŞİRAY, F. (1970) — içsular Kısmı-
nın 20 Yıllık Faaliyeti - Balık ve Ba-
lıkçılık C. XVIII, No. 3, İstanbul 

(3) — ARISOY, Süleyman (1972) — Tür-
kiye'de Psikültiir Ekonomisinin Ama-
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(4)—Türkiye Balıkçılığı Hakkında Rapor 
(1968) — T.C. Ticaret Bakanlığı yayı-
nı, Ocak, 1968 
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ü z e r i n e 

b i l g i l e r 

II. 2. 1. Ham protein 

«Ouinnat» yayın balıkları, su sıcaklığı 
8°C olduğu vakit %40 ve sıcaklık 15°C ol-
duğunda % 55 protein nisbetleri için opti-
mal bir büyüme göstermektedirler (De long 
ve ark., 1958). Bununla beraber, bu yazar-
lar, 2 gramdan daha küçük balıkların % 28 
dan daha düşük protein ihtiva eden bir ye-
me nazaran, % 50 den daha yüksek prote-
in ihtiva eden bir yemle daha düşük bir bü-
yüme gösterdiklerini kaydetmişlerdir. Pro-
tein fazlalığının düşük sıcaklıktaki bu aksi 
tesiri, yayınların 6 g ağırlığa ulaşmasından 
itibaren asla kaydedilmemiştir. 

Bu denemeler sentetik rejimlerle yapıl-
mışlardır. Yumurta proteininin amino asid 
dengesine sahip olabilmek için, proteini 
amino asidlerle süplemente edilmiş bir ka-
zein-jelatln karışımından teşkil olunmuş-
tur, ve karbonhidrat kaynağını da desktrin-

Yazan : 
Pierro LUCHJET 

Çeviren : 
Kâmil DOĞAN 

ler teşkil etmekteydi. Buna benzer rejim-
ler kullanarak, Halver ve ark. (1964) «Gök 
kuşağı» alabalığı yavrularının optimal bü-
yümesine gerekli protein nispetinin % 45 
olduğunu göstermişlerdir. Mamafih, Liqu-
et (1971) son olarak, 10 g dan yukarı ağır-
lıktaki «Gök kuşağı» alabalıklarının büyü-
mesinin % 30 ilâ % 60 protein ihtiva eden 
rejimlerle birbirine yakın olduklarını gös-
termiştir. Bu iki yazarlar tarafından eldo 
edilen sonuçlar arasındaki farklılık, L i -
quet tarafından kullanılan rejimle daha az 
miktarda enerji alınmış olması veya alaba-
lıkların protein ihtiyaçlarının canlı ağırlık 
artışı ile azaldığı hipoteziyle izah edilebi-
lir. Bu durum, ağırlığı 10 gramdan yukarı 
«Sockeye» yayın balığı için ihtiyaçların 
% 35 elen daha yüksek olmadığını kaydeden 
Halver (1969) tarafından daha önce elde 
edilen sonuçları doğrular görünmektedir. Bu 
sonuçlar tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo — 2 
Muhtelif Salmonldös'lerin hamprotein ihtiyacı 

Optimum bir bü- Referansler 
Türler ağırlık ısı yüme İçin prote-

in nispeti 100 g 
kuru maddede 

Yayın «Ouinnat» 
Yayın «Quinnat» 
Yayın «Sockeye 
Yayın «Sockeye» 

1 g-7g 
2,5 8-1 Og 

1,3 g 
10 g 

Alabalık «Gökkuşağı» 1,3 g 
Alabalık «Gök 

kuşağı» 10 g-200 g 

8°C 40 De long ve ark, 1958 
15°C 55 De long ve ark, 1958 
10°C 45 Halver ve ark, 1964 
10°C 35 Halver, 1969 
10°C 45 Halver ve ark, 1964 

18°C 30 Luquet, 1971 
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II. 2. 2. Protein bünyesinde olmayan 
azot 

Alabalık veya yayın balığının protein 
bünyesinde olmayan bir azot kaynağından 
faydalanabilecekleri sanılmamaktadır. Ger-
çekten, De long ve ark. (1959) % 20 pro-
tein ihtiva eden bir rejimle beslenmiş şahit 
gruba nazaran, ne üre ve ne de amonyum 
sitrat'ın siiplementer bir canlı ağırlık artışı 
temin etmediklerini göstermişlerdir. Hattâ, 
tersine olarak, amonyum sitrat ağırlık ar-
tışını geri letici bir etki yapmaktadır. 

II. 2. 3. Amino asidler 
Amino asidler bakımından kalltatif ih-

tiyaçlar bil inmektedir. «Ouinnat» yayın ba-
lığı için Halver ve ark. (1957), «Sockeye» 
yayını için Halver ve Shanks (1960), «Gök 
kuşağı» alabalığı için Shanks ve ark (1962) 
amino asid ihtiyaçlarını tayin edmişlerdir. 
Bu ihtiyaçlar monogastrikler için klasik ola-
rak bilinenlerinkine yakındır. Bu hususun 
balıklarda genel olduğu sanılmaktadır, zira 
Dupree ve Halver (1970), Covvey ve ark. 
(1970) kedi-balığı, pisi balığı ve dil balığı 
için bu sonuçları doğrulamışlardır. 

Kantitatif ihtiyaçlar sadece «Ouinnat» 
yayın balığı için bil inmektedir. Bu miktar-
lar, Mert (1969)'a göre tablo 3 de veril-
miştir. 

Tablo — 3 

«Ouinnat» yayın balığının amino asid 
ihtiyaçları (Mertz. 1969'a göre) 

Kuru yemde, 
% de olarak Protein'de 

Amino asidler ihtiyaçlar (*) % de ihtiyaç 
Ar j in in 2,4 6 
Histidin 0,7 1,8 
izolösin 0,9 2,2 
Lösin 1,6 3,9 
Lizin 2 5 
Metionin + Sistin 1,6 4 
Fenilalanin - f Ti-

rozin 2,1 5,1 
Treonin 0,9 2,2 
Triptofan 0,2 0,5 
Valin 1,3 3,2 

(*) % 40 protein ihtiva eden bir rejim. 

Diğer taraftan, Halver ve ark. (1959) 
Sistein'in meticnin bakımından bir tasarruf 
etkisine sahip olduğunu göstermişlerdir. 
Metinonin ve Sistein ihtiyacı, 1 sistein için 
0,5 ınetionin verildiği vakit, rasyonda % 
1,5 civarında bulunmaktadır. Yalnız başına 
metionin ile elde olunan büyüme, yukarda 
bildiri len kombinasyon ile elde edilenden 
% 20 daha düşüktür. 

Lösin-İzolösin dengesi de yine çok 
önemlidir. Gerçekten, Chance ve ark. 
(1964) 1,6 lösin-0,9 izolösin dengesi ile op-
timal bir büyüme kaydetmişlerdir. Her han-
gi bir lözin fazlalığı, izolösin ihtiyacını ar-
tırmaktadır ve tersine olarak şayet lösin 
nspet normal seviyesnde tutulursa, bir izo-
lösin fazlalığı şahide nazaran ağırlık artı-
şında bir düşmeye sevketmektedir. 

Diğer bazı yayın ve alabalık türleri 
için kantitatif amino asid ihtiyaçları pratik 
olarak aynidir (Halver, 1965, 19968). Keza, 
genellikle «Ouinnat» yayını için kabul edil-
miş olan ihtiyaç miktarları diğer Salmoni-
dés türleri için ihtiyaçların takdirinde iyi 
bir örnek vermektedirler. 

II. 2. 4. Hazrolma derecesi 
Nose (1967 b) ve Hastings (1969) muh-

telif besin maddelerinin çeşitl i balık tür-
lerindeki hazmolma derecesine dair sonuç-
lar üzerinde enteresan bir literatür incele-
mesi yayınlamışlardır. Bu bakımdan, pro-
teinlerin hazmolma derecesine ait başlıca 
bildirişler aşağıda kısa olarak verilecektir. 

Hazmolma derecesinin tayininde iki 
metod mevcuttur. Birincisi direkt metod 
olup, doğrudan doğruya hayvan tarafından 
yenilen ve çıkarılan miktarların hesaplan-
masından ibarettir. En çok kullanılanı, pra-
t ik olması bakımından, endirekt metod 
olup, inert bir referense nazaran yem ve 
gübre içindeki proteinlerin konsantrasyo-
nunu tayin etmekten ibarettir. Belirteç ola-
rak genellikle krom oksid kullanılır. Ma-
mafih Hirao ve ark. (1960) P32 ile işaret-
lenmiş amonyum fosformolibdatı başarı 
ile kullanmışlardır. Gübrenin toplanma-
sında iki metoddan yararlanılmıştır. Güb-
reler ya karına basılarak veya akvaryumun 
dip kısmından toplanmak suretiyle elde 
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edilebilirler. Mukayeseli bir İncelemede, bu 
son usulün kullanılması halinde hazmolma 
derecesinin % 10 daha yüksek bulunduğu 
görülmüştür. Bu durum, dışkıdaki azotun 
su içerisinde çözünmüş olmasiyle izah 
edilebilir (Inaba ve ark., 1963). Daha son-
raları, Smith (1971) direkt metodun başa-
riyle kullanılmasına ve muhtelif besin mad-
delerinin metabolize enerji miktarının he-
saplanmasına imkân veren Post ve ark. 
(1965) tarafından hazırlanan bir metaboliz-
ma odası kullandı. 

Teste tabi tutulan muhtelif proteinler 
için bulunan değerleri bildirmeden önce, 
hazmolma derecesini değiştirebilecek ni-
telikteki ve muhtelif yazarlar tarafından 
kaydedilen farklılıkları İzah edebilecek di-
ğer bir kaç faktörü hatırlatmak yerinde 
olacaktır (Tablo 4). Böylece İnaba ve ark. 
(1962) balık unu proteininin hazmolma de-
recesinin 10 g. Iık balıklarda 100 g. Iık ala-
balıklardakinden daha yüksek olduğunu 
bulmaktadır. Bununla beraber, Kitamikado 
ve ark. (1964 b) ağırlığı 10 ila 100 g. ara-
sında değişen alabalıklar için, beyaz balık 
ununun hazmolma derecesinin birbirine ya-
kın (% 80 ilâ 84) olduğunu, fakat 6 g. dan 
küçük bir ağırlıktaki alabalık yavrularında 
ise daha aşağı (40 ilâ 69) olduğunu kabul 
etmektedirler. Balık unu ile ilgili olarak, 
Kitamikado ve ark. (1964 b) parça İrilikleri-
nin proteinlerin hazmolma derecesine etki-
li olduğunu kaydetmişlerdir: parça iril iği 

ne kadar küçülürse, hazmolma derecesi de 
o nispette yüksektir. Bu durum, daha faz-
la iri l ikleri parçacıklarda, daha ziyade ke-
mik bulunmasına bağlanmıştır. 

Proteinlerin hazmolma derecesine za-
rar vermeksizin % 30'a kadar ipek böceği 
krizaliti yağı veya zeytinyağı ilâve eden 
Kitamikado ve ark. (1964 b)'nin işaret et-
t ikleri gibi, rejimin yağ muhtevası protein-
lerin hazmı üzerine pek az etki yapar. No-
3e ve Toyama (1966) esmerleşmiş balık 
unlarının iyi hazmolmamasının sebeple-
rinden birisinin yağların oksidlenmiş ol-
masından ileri geldiğini tespit etmişlerdir. 
Yazarlar fabrikasyon sırasında bir antiok-
sidan ilâve ederek bu hazmolma düşüklü-
ğüne kısmen çare bulmuşlardır. Bununla 
beraber, bu yazarlar, oksidlenmiş yağ ilâ-
ve ederek beyaz balık unlarının proteini-
nin hazmolma derecesinde bir değişiklik 
tespit edememişlerdir ve esmer balık un-
larında görülen hazmolma düşüklüğünün 
kurutma muameleleri sırasında proteinle-
rin yağlarla bir reaksiyonundan ileri gele-
bileceğini kabul etmektedirler. 

Yağların aksine, fazla miktarda karbon-
hidrat ilâvesi proteinlerin hazmını düşür-
mektedir f iunıson ve ark., 1942-1944; ina-
ba ve ark., 1963; Kitamikado ve ark., 1964 
b). Bu durum, karbonhidrat miktarının ar-
tışı ile ilgiii olarak proteinlerin yeme daha 
az ilâve edilmiş olmasından ileri gelir. Hal-
buki, Nose (1967 a) gübre ile atılan endo-

Tablo — 4 

«Gök kuşağı» alabalığında bazı proteinlerin hazmolma derecesi 

Proteinler 
Sığır karaciğeri 
Domuz dalağı 
Donmuş balık 
Kazein 
Kazein 
Yumurta albümini 
Hareng unu 
Beyaz balık unu 
Beyaz balık unu 
Soya küspesi 
Soya küspesi 

Hazmolma derecesi, % 
89.2-94 
83.3-91,0 

94 
96.1 
94 
83 

65,6-77,5 
90.2 
81 

68-73 
87,5 

Yazarlar 
Wood, 1952 
Wood, 1952 
Kitamikado ve ark., 19964 a 
Nose, 1960 
Kitamikado ve ark., 19964 a 
Nose, 1960 
Nose ve Toyama, 1966 
Nose, 1960 
Kitamikado ve ark., 1964 b 
Kitamikado ve ark., 1964 a 
Nose, 1960 
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gen kaynaklı azot ekspresyonunu yenilen 
her 100 g kuru madde için 100 mg civarın-
da N olarak tespit ettikten sonra, yemdeki 
miktarı her ne olursa olsun proteinlerin 
gerçek hazmolma derecesinin sabit kaldı-
ğını göstermiştir 

Nihayet, Smith (1971) ise, glukozunki-
ne yakın bir karışım oranındaki muhtelif 
karbonhidratların özellikle nişastalar için, 
kazein ve jelatinin hazmolma derecesinin 
düşmesine sevkeden kalitatif bir etki or-
taya koymuştur. Bu yazar, rasyona % 50 
nispetinde katıldığında sellülozun bu pro-
teinlerin hazmını önemli derecede düşür-
düğünü tespit etmiştir. Bu sonuçlar, daha 
düşük sellüloz nispetleri ile sonuçlarda 
büyük bir variyasyon tespit eden Furuka-
wa ve Ogasawara (1952) tarafından evvel-
ce eideedilmiş bulguları teyit etmektedir. 

II. 2. 5. Biyolojik değer 
Alabalık için proteinlerin biyolojik de-

ğeri ile ilgili çalışmalar sadece Nose (1961-
1963 tarafından yapılmıştır. Protein nispeti 
düşük (% 10) olan rejimlerde, yumurta al-
büminlninin biyolojik değerinin çok yük-
sek [% 93,1) ve daha yüksek protein nis-
petleri (% 40 ilâ 50 için ise daha düşük 
(% 15,9 ilâ 26,0) biyolojik değer tespit et-
tikten sonra bu yazar essentiel amino asld-
ler (Yumurta proteinine veya alabalığın 
amino asid bileşimine göre hesaplanmış) 
ile alabalıkların canlı ağırlık artışları ve bi-
yolojik değer arasında doğrusal bir bağlı-
lık bulunduğunu göstermiştir. Denemeler 
kazein, zein ve mısır glüteni ile lizin, meti-
onin veya triptofan ilâve edilerek veya edil-
meksizin yapılmıştır. 

II. 2. 6. Proteinlerin etklciliği 
Balık üretimi için olduğu kadar vücud 

proteinleri haline çevrilmeleri için yem-
deki proteinlerden yararlanma durumu, bu 
proteinlerin tabiatı ile ve karışımdaki nis-
petleri ile değişirö 1 Kg. balık üretimi, ka-
rides esasındaki bir tabii rejimle 315 g. 
protein ve pislkültür tipi rejimlerle 500 ilâ 
800 g. protein gerektirir (Phillips ve ark., 
1958). Luquet (1971'e göre balık unu ile 
sağlanmış % 30 proteinli bir rejimle 500 
g. protein ve % 60 proteinli bir rejimle 1 

Kg. proteine ihtiyaç vardır. Tersine olarak, 
protein etklciliği emsali (Coefficient d'Ef-
ficacité Protéique, C.E.P. = Ağırlık kazan-
cı/yenen protein) 1 ilâ 2 arasında değişir. 
Buhler ve Halver (1961 tarafından «Ouin-
nat» yayın balığı için bulunan değerler 1,65 
ilâ 2,77 arasında değişmektedir. Bu arada, 
bu yazarlar, rasyonun enerji miktarı ile 
ve az miktar hazmolmayan madde (sellü-
loz) ilâvesi ile proteinlerden yararlanma 
durumunun arttığını müşahede etmektedir-
ler. Mamafih, bu artışın karbonhidratların 
özel etkisinden ileri gelebileceği sanıl-
maktadır, zira karbonhidratlar yerine yağ-
ların kullanılması protein etkiciliği emsa-
linin (C.E.P.) düşmesine sevketmektedir. 

Doğal rejimlerde ve pisikültür rejim-
lerinde, rasyon enerjisinin yaklaşık olarak 
% 70 ini proteinler teşkil ederler. Phillips 
ve ark. (1966) proteinlerin yerine yağ ve 
maltoz kullanarak, balıkların büyümeleri-
ne zarar getirmeden, bu nispeti % 45 e dü-
şürmeyi ve bu suretle de preteinler üzerin-
de bir tasarruf etkisi ortaya koymayı ba-
şarmışlardır. 

II. 3. Karbonhidratlar 

Karbonhidratlar esas itibariyle enerji 
temini için kullanılırlar ve bunlarda bir mi-
nimum ihtiyaçtan bahsedilemez. Bununla 
beraber, pratikte olduğu gibi yem rasyon-
ları daima bu maddeleri İhtiva eder ve bun-
ların değerlendirilme durumunun bilinme-
si yerinde olacaktır. Salmonidés'lerin bes-
lenmesinde karbonhidratların rolü iyi belir-
t i lmemiştir. Karbonhidratların rasyona ka-
tılması üzerindeki araştırmalar da değişik 
sonuçlara ulaşmışlardır. Mc İaren ve ark. 
(1964), Phillips ve ark. (1948) yüksek oranr 
da karbonhidratlı rejimlerle beslenmiş ala-
balıklarda karaciğerin yağlanarak dejenere 
olması gibi metabolizma "kusurları tespit et-
mişlerdir. Mc İaren kazein, maya ve % 20 
den yukrı karbonhidrat ihtiva eden karaci-
ğer esasındaki bir rejim kullanmış ve bü-
yümede bir gerileme ve karaciğerde gli-
kojen bakımından aşırı zenginlik kaydet-
miştir. Rasyona riboflavin, prldoksin ve ko-
lin ilâvesi bu semptomların ortadan kalk-
masını temin etmiyordu. Phillips ise, ala-
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balıkları % 41 karbonhidrat (pişirilmiş ni-
şasta, dekstrinler, sakkaroz) ihtiva eden 
et esasındaki bir rejimle besleyerek bu gi-
bi kusurları kaydetmekte ve buna göre ala-
balıkların rejimlerinde hazmolabilir karbon-
hidrat miktarının % 12,5 i geçmemesi ge-
rektiği sonucunu çıkarmaktadır. Bunun be-
raber, Mc İaren ve ark. (1947) çalışmala-
rını süt tozu ihtiva eden rejimlerle tekrarlı-
yarak alabalıkların % 45 oranındaki bir 
karbonhidrata mahzursuzca dayanabildik-
lerini tespit etmişlerdir. Bu husus, yayın ba-
lıkları rejimlerine % 48 e kadar dekstrin 
ilâve eden Buhler ve Halver (1961 )'in ça-
lışmalarından sonra ve «Gök kuşağı» ala-
balıkları üzerindeki denemelerimize göre 
(Luquet, 1971) artık kabul edilmiş görün-
mektedir. 

Bu durumda, müşahede olunan fark-
lılıklar deneme şartlarındaki ayrılıklara da-
yanılarak izah edilemez. İlk izah tarzı, bi-
rinci araştırıcıların karbonhidrat miktarını 
kuru madde üzerinden vermeleri ve çok 
yüksek oranda i. d ihtiva eden rej'ı/nlerle ca-
/ışmış olmalarından çıkarılabilir. 

ö te yandar, Mc İaren ve Phillips tara-
fından ilk denemeleri sırasında müşahede 
olunan düzensizlikler rejimin iyi dengelen-
memiş olmasından ileri gelmektedir. Ger-
çekten, Black ve ark. (1961)'e gö,-e alaba-
lıklar glikojenin değerlendirilmesine lü-
zumlu anzim ekipmanına sahiptirler ve Mc 
Cartney (1966) son olarak kâfi miktarda 
bir anorganik fosfor alımının karaciğer gli-
kojenini mobil duruma geçirdiğini göster-
miştir. 

Tablo 

Bununla beraber, yazarların büyük bir 
çoğunluğu nişastadan yararlanma hususun-
da sindirimin ciddi şekilde sınırlı olduğu-
nu kabul etmede birleşmektedirler. Tablo 
5'de verilen karbonhidratların hazmolma 
derecelerine ait tayin sonuçları, hafif bir 
amilaz aktivitesinin mevcut olduğunu teyid 
sonuçları, hafif bir amilaz aktivitesinin mev-
cut olduğunu teyid eden Phillips ve ark. 
(1948), Sing ve Nose (1967) ve Smith 
(1971)'in çalışmalarından alınmıştır. 

Sing ve Nose (1967)'e göre glükoz ve 
sakkaroz çok iyi hazmolmaktadır ve haz-
molma derecesi % 100'e yakındır. Phillips 
ve ark. (1948) de yine glükoz için benzer 
değerler vermekte ve maltozun da çok İyi 
hazmolduğuna işaret etmektedirler. Ay-
rıca, bu yazarlar sakkarozun hazmının dü-
şük olduğunu bildirmektedirler ve genellik-
le desktıinler için ve Smith tarafından glü-
koz için verilen değerler civarındadır. Çiğ 
nişasta iyi hazmolmamaktadır; muhtelif 
yazarlar tarafından bildirilmiş olan değerler 
% 24 (Smith, 1971) ile % 69 (Sing ve No-
se, 1967) arasında değişmektedir. Bu son 
yazarlar tarafından verilen yüksek değer, 
az nişasta (% 20) ihtiva eden rejimlerle el 
de edilmişti. Yeme ilâve edilen nişasta 
miktarı arttığı zaman, % 60 katma oranın-
da, hazmolma derecesi de % 26 ya ulaşa-
cak şekilde düşer. Inaba ve ark. (19963) da 
ayni yönde bir variyasyon bulmuşlardır. Bu 
durumun kompleks şekerler için genel bir 
olay olduğu sanılmaktadır. 

— 5 

Alabalıkta karbonhidratların hazmolma derecesi 

Karbonhidratların Hhillips Si<ıg ve Nose Smith 
tabiatı (1948) (1967) (1971) 

% % % 
Glükoz 99 99,3 79,3 
Maltoz 92 — — 

Sakkaroz 78 99,5 — 

Laktoz 60 94,4 
Dekstrinler — 77,2 77,4 
Pişmiş nişasta 57 — 51,6 
Çiğ nişasta 38 69,2 24,0 

(Devamı Var) 
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V 
Elle kullanılan serpme ağları 

— IV — 

VII. AĞLARIN KULLANILMA VE ALETLERİN 
ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 

Her çeşit balık yakalama aletinin kullanılışı 
muhakkak belli bir bilgi ve mahareti Icabettirir. 
Bunlardan kıyıdan tatbik edilenlerin çevrelerine he-
men her zaman küçük veya büyük bir seyirci guru-
bu toplanmıştır. Serpma ağları da kıyıdan veya kı-
yıya yakın yerlerde atıldıkları zaman devamlı seyir-
ci toplayan balık yakalama aletlerinden biridir. Bu-
nun ötesinde balık avlamının dışında da kullanılışı 
üzerine müsabakalar tertip edilen tipte aletlerdir. 
Müsabakalar 3 şekilde yapılmaktadır: 

a) Aynı bir ağla sabit bir zaman içerisinde 
yakalanan balık miktarı. 

b) Aynı tip ve ağırlıktaki ağı uzağa fırlatmak, 
c) Aynı tip va ağırlıktaki ağı on muntazam 

(çaıı veya yarım küre) şekilde düşürmek (muntazam 
olmayan bir düşüşe, muz atışı denmektedir). 

Bu tip müsabakaların bir alete karşı olan sem-
patiyi arttıracağı muhakkaktır. Bu sebepten girişte 
bahsedilen eserlerin büyük bir kısmında serpme 
ağlarının kullanılışlarına alt yazı, şekiller veya her 
İkisini birden bulmak mümkündür. Bunlardan AR-
WIDSSON (1930). WUNDER (1936), KRUSCH, 
MISCHKEN, WUNDER (1957) ve FLOYD (1968) ağın 
atılış şeklini izah etmişler ve resim veya şekillerle 
göstermişlerdir. 

Burada muntazam bir atış için uzun bir çalış-
mayı gerektirecek olan atılış şekillerinin İzahından 
çok ağın avcılık esnasında kullanılış tarzı ve alet-
lerin çalışış şekilleri üzerinde durulacaktır. 

VII. 1. AĞLARIN KULLANILMA TARZLARI 

Serpme ağları balık yakalamada atılarak, yarı 
atılarak ve bırakılarak kullanılırlar. 

VII. 1. 1. ATARAK KULLANMA 

Ağ kıyıdan, sığ suda veya bir araçtan atılır. Bu 
esnada ağ iki elle tutulur, bir üçüncü kısmı ya omu-
za alınır veya dişler arasına sıkıştırılır. Ağa hafif 
bir dönme vererek fırlatılır. Ağın mümkün olduğu 
kadar alçaktan gitmesi, balığa geç görünmesi ve 
kaçmasına fırsat verilmemiş olması bakımından ar-
zu edilir. Ağın 3. kısmı dişler arasına sıkıştırılmış 
ise ağızdan atma, omuza alınmış ise omuzdan at-
ma ismini alır. 

VII. 1. 2. YARI ATARAK KULLANMA 

Balığın çok yakın olduğu, ağı fırlatacak mesa-

Doç. Dr. Tekin MENGİ 
ist. Üniversitesi Fen Fakültesi 

II. Zooloji Kürsüsü 

fenin olmadığı yerlerde tatbik edilir. Muntazam ya-
pılmış sahillerde, rıhtımlarda köprülerde ve kayık-
lardan ağın blı* kısmı hemon suya düşecek şekilde 
muntazam yatırılır. Diğer bir kısmı ise 2 elde yük-
sekte tutulur ve balık veya balıklar yakından geçer-
ken olle tutulan kısım atılır, kenarda bulunan kı-
sım da bu esnada suya düşer ve balıklar kapatılmış 
olur. 

VII. 1. 3. BIRAKARAK KULLANMA 
Bir ağ aralarında mesafe olan iki kayıktaki şahıs-

lar tarafından tutulur ve sürü üzerinde olunduğu 
zaman aynı anda bırakılır. Bırakarak kullanmanın 
bir şekli İse derin suda yapılan avcılıktır. Yalnız çar-
nııklı serpmelerle yapılan bu avcılıkta ağ hafifçe 
kıvrılır vö suya bırakılır [Şok. 35), Dorin© iniş ©sna-

i J 

ŞEKİL: 35 Çarmıklı serpmenin derin suya 
bırakılışı 
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sında kıvrılan yönün aksi istikamete dönen ağ açı-
lır. 

VII. 2. AĞLARIN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 
Yukarda görüldüğü gibi ağların yapıları birbi-

rinden farklıdır. Bunun neticesi olarak esasta büyük 
fark olmasa dahi çalışma şekillerinin değişik ol-
ması normaldir. Bu bakımdan her tip ağın çalışma 
sekline esastan ayrıldığı derecede değinmekte fay-
da vardır. 

VII. 2. 1. MERKEZİ İPSİZ SADE SERPME AĞI 
Ağın altında kalan balıkların ancak elle alına-

bileceği kadar derinliğe atılan ve netice olarak yal-
nız sığ suda kullanılan bir alettir. Genel olarak kü-
çük sürü balıkları için değil, büyük alabalık ve has-
kefal gibi balıkların avında kullanılmaktadır. Av 
İçin yakanın dibe oturması şarttır. Atarak veya yarı 
atarak kullanılır. 

VII. 2. 2. MERKEZİ İPLİ SADE SERPME AĞI 

Genel olarak saplama ağı olarak kullanılan serp-
me gibi bulduktan sonra, kısa çekmelerle kurşun-
larının bir araya gelmesi, yakanın toplanması sağ-
lanır. Dikkatli bir şekilde yukarı çekilerek av bir 
hamlede sudan dışarı alınır. Zaman zaman az da 
olsa ağın içinde kalıp gözlere dolanan balıkların 
alındıkları da olur. Çeşitli derinliklerde kullanılan 
bir alettir, av İçin yakanın dibe oturması şarttır 
(Şek. 36). Ağ atarak, yarı atarak veya bırakarak 
kullanılır. 

ÇARMIKLA SERPME AĞI 

VII. 2. 3. Sığ sudan 140 m derinliğe kadar kul-
lanılmaktadırlar. Muhakkak dip temasını icapettiren 
bu ağlarda yakadan başka çarmık iplerinin de ta-
kılma tehlikesi olduğu için dibi temiz olan mevki-
lerde kullanmaya bilhassa dikkat edilir. Dibi bulan 
ağın kısa çekmelerle kurşunlarının, dolayısıyla ya-
kasının bir araya gelmesi sağlanır (Şek. 37 A. B). 
Muntazam bir şekilde çekmeye devam edilerek ya-
kanın toplu halde merkez halkasına yakın bir yer-
de durması ve torbasının teşekkülü sağlanır (Şek. 

37C), av sudan dışarı alınır. Ağ her üç şekilde de 
kullanılmaktadır. 

VII. 2. 4, BÜZMELİ SERPME AĞI 
Ağ sığ suda ve derin su üzerinde kullanılmak-

tadır. Sığ suda kullanıldığı zaman muhakkak dip 
temasını icabettirmektedir (Şek. 38 A,B,C). Derin 
su üzerinde satha yakın sürülerin avında dip tema-
sını icabettirmeden çalışmaktadır. Ağ vasıtadan ba-
lıkların üzerine atıldıktan veya bırakıldıktan sonra 
biraz çökmesi beklenmekte ve büzme ipleri sürat-
le çekilerek bir taraftan ağın açıklığının yukarı dön-

ŞEKİL : 36 Merkezi ipli sade serpme ağının 
su İçinde çalışış şeklh 

ŞEKİL: 37 Çarmıklı serpme ağının su için-
de çalışış şekli. 
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mesi, diğer taraftan kapanması temin edilmektedir 
(Şek. 39, A, B,C). Ağ her üç şekilde de kullanıl-
maktadır. 

VII. 2.5. SABİT CEPLİ SERPME AĞI 
Yukardada bahsedildiği gibi dere serpmesi is-

mi altında da tanınan bu ağ derelerde, nehir kenar-
larında kullanılmaktadır. Ağ atıldıktan sonra balık-
lar o sahadan uzaklaşmak isterken yanlardaki sabit 
ceplerde kalırlar ve ağın kurşunları, dolayısı İle 
yakası birleştirilirken yaka bir yere takılıp açılsa 
dahi balıkların ceplerden çıkıp kaçmaları kolay ol-
maz (Şek. 40, A, B C). Genel olarak atılarak kulla-
nılan bir ağdır. 

VIII. SERPME AĞLARI İLE AVLANAN TÜRLER 
Serpmelerin kullanılma sahalarının yer ve de-

rinlik olarak geniş olmaları, bunlarla oldukça çe-
şitli türlerin yakalanabilmelerini mümkün kılmakta-
dır. 

Bütün türleri ve ait oldukları familyaları şu 
şekilde sıralamak mümkündür: Mugllidae (kefal tür-
leri), Atherinidae (Gümüş türleri), Gadidae (Mezgit), 
Clupeidae (Sardalya, Çaça), Engrauiidae (Hamsi), 
Carangidae (İstavrit), Salmonidae (Alabalık v.s.), 
Cyprinidae (Sazan vs). 

IX. SONUÇ 
Dünyanın her tarafına yayılmış ve oldukça es-

ki tarihlerden beri kullanılan serpme ağları maliyet-
lerinin düşük, kullanma sahalarının geniş, taşınma-
larının kolay olmaları bakımından hem balıkçının 
hem de balıkçılığa meraklı olan bir kitlenin el aleti 
olmuşlardır. 

Serpmelerin hazır ağdan meydana getirilenleri-
nin el örmesi ağlara nlsbeten çok daha kolay ya-
pılmaları ve daha ucuza malolmaları sebebi ile 
hazır ağdan meydana getirilenler hergün biraz da-
ha yaygınlaşmaktadırlar. 

Ö Z E T 

Çok eski zamanlardan beri kullanılan serpme-
ler yarım küre veya çan şeklinde ağlardır. Balık 
yakalama tekniğinde kapama aletleri gurubuna da-
hildirler. Merkezi ipsiz sade, merkezi ipil sade, çar-
mıklı, büzmeli ve sabit cepli olmak üzere yapıları 
na ve çalışma şekillerine göre 5 ana tipleri mev-
cuttur. 

Çok yakın zamanlara kadar tabii elyaftan elle 
örülen ağlar, zamanımızda sentetik materyalden ve 
çoğunlukla makine ile dokunmuş ağlardan meydana 
getirilmektedir. Hernekadar ağ hazırlanırken yukar-
daki tiplerden hangisi olarak kullanılacağı bilinirse 
de, bu ağın gerekli tertibatını değiştirerek başka 
bir tip olarak kullanılmasına mani değildir. Bu ba-
kımdan serpmelerin ağ kısmının meydana getiril-
mesi ayrı bir işlem, tipi verecek teferruatla kulla-
nılacak hale getirilmesi ayrı bir işlemdir. Ağlarda 
yükseklik münasebeti U = 4,48 h şeklindedir. 

Çalışmada gerek elle örülen, gerekse hazır ağ-

lardan meydana getirilen serpmelere örnekler veril-
mekte ve ağ tipinin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak be-
lirtilmektedir. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Wurfnetze gehören zu den altesten Fisch 
fanggerâten. Sie haben meistens eine Halbkugel-, 
oder runde Glockenform. In der Klassifikation der 
Fangtechnik gehören sie zu den Stülpgeräten. 
Grundsächlich gibt es je nach dem Bau und der 
ze ohne Zentralleine, Einfache Wurfnetze mit Zent-
ralleine, Wurfnetze mit Zugleinen, Wurfnetze mit 
Schnürleine und Wurfnetze mit festen Taschen. 
Früher wurden die Wurfnetze hauptsächlich aus na-
türlichen Stoffen durch Handknüpfen hergestellt. 
Dafür werden Z. T. nur synthetische Fasern ver-
wendet. Die Netze werden zum Teil mit der Hand 
geknüpft. Die Verwendung der maschinen-herges-
teilten Netze nimmt aber an Bedeutung immer zu, 
Dabei spielt natürlich die schnelle und leichte An-
fertigung der Netze eine enrscheidende Rolle, wozu 
auch di Technik des Zuscheidens einiges beigetra-
gen hat. 

Zwar weib man bei der Anfertigung des Nett-
telles für welchen Typ es vorbereitet wird, aber 
dami wird nicht gesagt, dab das Netz unbedingt 
nur für diesen Typ hergestellt ist. Durch Änderung 
der Zubehör kann das Netz jederzeit zu einem an-
deren TYP umgewandelt werden. Aus dem Grunds 
ist die Anfertigung der Netzteile ein dem Wurf-
netztyp nlchtgebudene selbstständige Virgang, und 
das Anbringen der für den Typ entscheidenden 
Zubehör ein anderer. Die Netze haben einen mittl-
ren Umfang - Höhe - Faktor 4, 48; U = 4,48 h. 

In der Arbeit werden sowohl den mit der 
Handgestrickten, als auch maschinenhergestellten 
Netzen zusammengesetzten Wurfnetzen Beispiele 
gegeben und wie für die Typen notwendige Arbe-
iten durchgeführt werden, erläutert. 
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B A L I K Ü R E T M E C İ L İ Ğ İ 

SU ORTAMI 
Bir ırmak, bir gölcük veya bir göl 

canlı bir ortamdır. Tıpkı bir hayvan veya 
bir bitki gibi doğar, büyür, çeşitli hastalık-
lara maruzdur, birçok asalak veya korkunç 
düşmanların istilâsına karşı kendini sa-
vunması lâzımdır ve ergeç ölür. Nasıl ki 
yaşayan bir insan sağlığını korumak veya 
hastalık veyahut bir salgın sonucu tehlike-
ye düşen sağlığını iade etmek için hekime 
muntazaman müracaat ederse, ayniyle, ba-
lık zenginliğinin idamesi, dengesinin mu-
hafazasını temin etmek için, mütehassısla-
rın mükerrer müdahalesini gerektirir. 

Şadan BARLAS 
«La Peche» den 

Balıkçılık biyoloji bakımından akla mu-
vafık bir iştir. Bunu uygulamamak veya 
suiistimal derecesinde uygulamak bir hata-
dır. Av hakkı malikinin sloganı çiftçininki-
nin aynı olmalıdır: «Mallarını iyi bir aile 
babası gibi idare etmek» 

Balık, suda husule gelen ve incelen-
mesi yeni bir bilim olan limnolojinin konu-
sunu teşkil eden birçok dönüşümlerin ni-
haî sonucu gibi telâkki edilmeli-
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Bir ırmağın, bir gölcüğün veya bir gö-
lün suyu, güneşin etkisi altında, hava ve 
kayaların mevcudiyeti yüzünden, bir kısmı 
mikroskopik (alglar) ve diğerleri kırlarımız-
dakilerine benzer sayısız bitkilerin geliş-
mesine uygun bir ortam teşkil eder. 

Sözü edilen bitkiler, mikroskopik olan 
veya olmayan hayvanların (örneği, çamçak 
gibi balıklar) gıdasını teşkil ederler. Bu 
bitkilerden faydalanma gerek doğrudan doğ-
ruya gerek mezkûr hayvanların daha büyük 
başka hayvanları yemesiyle olur. Keza bu 
bitkiler birçok omurgasızlara barınak vazi-
fesi görürler ve bu hayvanlardan bir kısmı 
da bu barınaklarda yumurtlarlar. 

Bu bitkisel ve hayvansal yaratıkların 
bir kısmı büyük hatları belirtilen devre iç. 
ne giremeden telef olurlar. Hayvan c e m -
lerinden çıkan organik maddeler ve bitki-
sel artıklar fermantasyon ve nitratlaşma 
etkisiyle madensel ve gazlı maddelere dö-
nüşürler. 

Kapalı bir devre yukarıdaki resimde 
şematize edilmiştir. Tükenmez hayat kay-
nakları (ışık, hava ve kayalar) yüzünden, bir 
su ortamından üretilen canlı maddenin bir 
bölümünün devre bozulmadan her yıl itra?. 
edilebileceği anlaşılır. Bu bölüm rasyonel 
balıkçılığı teşkil eder. Şimdi, üretimin bu 
muhtelif faktörlerini aşağıda sırasıyla in-
celeyeceğiz. 

FİZİKO-ŞİMİK FAKTÖRLER 

Isı ve ışık sudaki hayatın esaslı fak-
törleri gibi gözüküyorlar. Işık olmadan ye-
şil bitkiler mevcut olamaz. Yeşil bitkiler ol-
madan da, suda hayvanlar veya renksiz bit-
kiler olamaz. 

Bereket versin suda erime halinde bir 
takiın maddeler bulunur. Zira laboratuvar-
lardan çıktığı gibi, kimya bakımından saf 
olan su, hayata yaramaz. Bu gazlı veya katı 
cisimler arasından bazıları çok önemlidirler. 
Oksijen, karbon gazı, azotlu maddeler, fos-
forlu maddeler, madensel tuzlar, ve birinci 
derecede kireç tuzları. 

Aşağıdaki muhtelif fiziko-şimik faktör-
ler hakkında mümkün olduğu kadar basit 

birkaç detay vermeden sudaki hayat ve bin-
netice balık üretimi hakkında bir fikir edin-
mek olanaksızdır. 

Isı 

Akar suların salmonidae (1. kategori) 
ve cyprinidae (2. kategori) akar suları ola-
rak tefrikine ısı hükmeder. Salmonidae akar 
sularında ısı kışın, genellikle, 0°C üzerin-
de birkaç derece ve yazın 16°C ile 20°C 
arasında kalarak bütün yıl boyunca az de-
ğişir. Cyprinidae akar sularında, tersine, 
değişik olup 0°C üzerinde birkaç derece 
ile yazın tam ortasında otuz derece arasın-
da olabilir. 

Erimiş oksijen 

Bu gazın hayat için mutlaka lüzumlu ol-
duğu malûmdur. Balıklar, kimya bakımın-
dan saf suda ölürler, çünkü su erimiş oksi-
jenden tamamiyle yoksundur. 

Erimiş oksijen miktarları cinslere gö-
re değişiktir. Salmonidae'ler (som balığı, 
alabalık, Salvelinus alpinus (Linné 1758), 
göl alası, gölge balığı, koregonlar) çok müş-
külpesentirler ve litrede en az 7 mg erimiş 
oksijene ihtiyaçları vardır. Tersine cypri-
nidae'ler (sazan, tatlısu kayası, asıl alaba-
lık, kızılırmak, çapak) 5 mg. ile yetinirler. 
Tabiatıyla, bu demek değildir ki, alabalık-
lar ile «beyaz balıklar» bu sınırların öte-
sinde geçici olarak yaşayamazlar. Fakat bu 
gibi koşullar içinde hayat kararsızdır: hay-
vancağız istirap çeker ve sonunda telef o-
lur. 

Karbon gazı 

İster serbest ister hafif asit halinde 
ve hatta bikarbonat şeklinde olsun karbon 
asidi su içersinde gayrisabit erime halin-
dedir. Bazan, bu gaz, tahaccür ettiren çeş-
melerde olduğu gibi, teressup ettiren çok 
az eriyebilir karbonatlar verir. Hafif bir asi-
din -karbon gazı gibi- «tampon» veya «dü-
zenleyici» denen bu tuzlarla karışımı, can-
lı organizmaların hayatında olduğu gibi ba-
lığın hayatında da çok önemli bir rol oynar. 

Oksijende olduğu gibi, organizmalar ve 
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bilhassa bitkiler, şüphe edildiği üzere, kar-
bon gazının klorofil asimilasiyonu ve solu-
num ile dağılımı üzerinde birinci derece 
tesir ederler. Karbon gazının dağılımı, ba-
lıkların ekolojisinde çok mühim bir rol oy-
naması lâzımgellr. 

Kireç tuzları 

Balıkların üremesinde hâkim olan ma-
densel tuzlar arasından en önemlileri olan 
kireç tuzları ve özellikle fosfatlar hakkında 
biraz bilgi vermek lâzım gelir. 

Söz konusu tuzlar yalnız kendileri de 
balıklar tarafından yenen omurgasızların 
beslendikleri algların planktonun gelişme 
sine yaramakta değil aynı zamanda fos-
for ve kireç gibi cisimler doğrudan doğ-
ruya balık cinslerinin iskeletini teşkil eder-
ler. 10 hektarlık bir gölcükten elde edilen 
1 ton balık yılda 10 klio gram kireç har-
car. Bu rakkam 41 kilo monokalsik fosfat 
üretimine tekabül eder. 

Granitimsi veya indifaî yapıda olan ül-
kelerde mevcut bulunan sellerdeki alabalık-
lar kireçli sulardaki alabalıklardan daha ya-
vaşça büyürler. 

SU BİTKİLERİ 

Yeşil bitkilerin klorofilin fonksiyonu 
sayesinde derelerin oksijenlenmesinde oy-
nadığı önemli rol malûmdur. Bu yeşil bitki-
ler, aynı zamanda, alglar, protozoerler, ro-
tiferler, krüstaseler, kurtlar, yumuşakçalar, 
böcek larvaları vs . gibi mikroskopik olan 
veya olmayan sayısız miktarda canlı yara-
tıkların hayatı için elzem olan barınak hiz-
metini görürler. Özellikle asıl alabalık ve 
kızılkanat olmak üzere yalnız bir takım ba-
lık cinsleri tarafından yenilmekte değil fa-
kat aynı zamanda besleyici faunanın geliş-
mesini sağlayarak bir sürü balığın bilhas-
sa yiyecek ve yuva bulan yeni doğmuş ba-
lıkların beşiğini teşkil ederler. 

Nihayet, bitkiler bazı balık cinslerinin 
üremesinde önemli bir rol oynarlar: Sazan 
balığı yumurtaları bitkiler üzerinde tutunur 
ve zaruri olarak yapışıp kalırlar. Tatlısu lev-

reği de bitkiler üzerine yumurtlar fakat yu-
murtalar yapışmaz. Bu yumurtalar birbirle-
ri üzerine yığılarak uzun kurdeleler meyda-
na getirirler. Yeni doğmuş turna balıkları, 
doğunca, bitkilerin kollarına asılı dururlar. 

Buna karşılık, aşırı bir şekilde gelişen 
bitkiler suyun ısınmasına zarar verirler ve 
beyaz balıkların yumurtlama mevsimi ise 
ısıya bağlı bulunmaktadır. 

Su bitkileri üç kategoriye ayrılabilir: 
1. Sazlar, kamışlar, nemse saparnası, 

v.s.. gibi yaprakları su dışarısına çıkan bit-
kiler. Bunlar kat'î surette faydasızdır. 

2. Nilüferler gibi yaprakları su sathına 
yayılan ve minnacık su mercimekleri gibi 
tamamiyie yüzen bitkiler, 

3 Yaprakları genellikle su altında kalan 
bitkiler. Bunlar, bilhassa yumuşak olduk-
ları takdirde yegâne önemli bitkilerdir. 

Başlıca su bitkileri hakkında birkaç 
kelime söylemek münasip olur. Üç fanero-
gam (çiçekli bitkiler) genüsü ile bir yosun 
cinsi çok mühimdirler. 

Fanerogamlar arasinda, başta, temyi-
zi çok zor olan Potomageton (yaban tere-
si) genüsünü zikretmek münasip olur. Çün-
kü bu genüs yaprakların şekli bakımından 
birbirlerinden çok farklı olan büyük sayıda 
cinsleri temsil etmektedir. Yapraklar P. 
natans ve P. lucens'de olduğu gibi geniş 
ve düzdürler. P. crispus'da olduğu gibi kıvır-
cıkdırlar, P. pusillus'da olduğu gibi lifimsi-
dirler. Zengin akar sularda çok bol mik-
tarda yaban tereleri bulunur ve bunlar ara-
sından başlıca cinsleri fark ve teşhis et-
mek lâzımdır. (Resim 2). 

Kanada kökenli Helodea genüsü galiba 
sularımızda çok bulunur bitkidir (Resim 2) 
O kadar çoktur ki diğer bitkiler elimine ol-
duklarından ekseriya tek başına kalır. Bu-
nunla beraber münasip oranda bu bitki 
alâka uyandırır, zira suyu mükemmel bir 
şekilde oksijenlendirir ve balıklar için mü-
kemmel barınaklar meydana getirir. Tek 
kusuru istilâ etmeğe son derece kabiliyetli 
olmasıdır- Bir ırmağın dibinde o kadar ka-
lın bir halı teşkil eder ki balık artık dolaşa-
maz olur ve o oranda da su yüzeyi kaybı 
husule gelir. 
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Callitriche'ler (Resim2) çok başky>Pi-
lar. Su içinde, ekseriya, belli belirsiz olarak 
küreysel şekill i bir görünüşleri vardır ve 
karakteristik çiğ yeşil renklerinden derbc! 
fark ve teşhis edilirler. Hava etkilerine kar-
şı dayanıklı fakat saf suları tercih eden bit-
kilerdir. Küçük ve çok yumuşak olan yap-
raklar cyprinidae'ler tarafından yenir. Ayrı-
ca, söz konusu bitkiler balıklar tarafından 
aranan böcek larvaları, tatlısu tekeleri ve 
tatlısu yumuşakçaları gibi çok miktarlarda 
canlı organizmalar ihtiva ederler. Ayrıca, 
mükemmel oksijenatörler olduklarından çol: 
faydalı bitkilerdir. 

Su düğün çiçekleri ve bilhassa kâğıt-
hane çiçeği (Ranunculus aquatilis) (Resim 
2) su sathına yayılan beyaz çiçeklerinden 
ve alabalıkların bulunduğu oksijenli akar 
sularda dalgalanan ince kayışlar halinde na-
rin yapraklarından fark ve teşhis edileb 
lir. Bu bitkiler birçok su bitkileri gibi yüzer 
veya su atından olduklarına göre değişen 
halleri vardır. 

Düğün çiçekleri yeni doğmuş alabalık-
lar için mükemmel barınaklar teşkil eder-
ler ve ayrıca havyanlar bu barınaklarda boi 
bir doğal gıda bulurlar. Yeni doğmuş balık-
lar, tercihan, bu bitkilerin demetleri içînd3 
yetiştiri lmeli. 

Myriophylle'ler veyahut su çimenleri 
de çok mühim bitkilerdir. Narın görünüşle-
rinden dolayı bu bitkiler akvaryumlarda ço.< 
kullanılır. Uzun ve esnek olan saplar üze-
rinde halkaviyeler ve çok sayıda kollara 
ayrılmış yapraklar bulunur. Bundan dolaı/ı 
bu bitkilere doğru olarak myriophyllum bo-
tanik ismi verilmiştir ki bu ismin çevirisi 
«bin yaprak» demektir. Keza bu yaprakia 
arasında balıklar tarafından aranan çok sa 
yıda küçük omurgasızlar gizlenir. 

Bununla beraber myriophylle'lere ban. 
zeyen Ceratophylle'ler balık kültürü bak • 
mından daha az önemlidirler. Yapraklarını ı 
ikişer ikişer ayrılması ile ayırdedilirle-. 
Ayrıca, bu bitkiler diktirler ve bu nedenle 
çok az besleyici organizmalar ihtiva eder-
ler. Bununla beraber mükemmel yumurtla-
ma yerleri teşkil eden bir bitkidir. 

Charas'lar, tersine kireçli suların ka-

rakterislik bitkileridirler fakat aynı önem-
den uzak bulunmaktadırlar. Saplar ince, 2ü 
ilâ 60 santimetre boyunda ve eklemlidir. 
Her eklemde basit küçük dallı bir halkaviyu 
gelişir. Soluk yeşil olan halkaviye dallan-
maz. Kireçle örtülü olan bu bitkier hemen 
hemen balık için besleyici organizma ihtiv ı 
etmezler. Ayrıca en çok bulunan Chara fo-
etida cinsi (Resim 2), çürüme sırasında, 
nahoş bir koku çıkardığından balıklarda ta-
hammül edilmez bir tad olur. Bunlar önem-
siz bitkilerdir. 

Bir yosun olan Fontinalis antipretica 
alabalık akar sularında çok bulunur. HatN 
denilebilir ki bu yosun bu tip akar suyun 
değerini en iyi şekilde gösterir ve yetiştiği 
yerde salmonidae'ler gelişme olanağına ma-
liktirler. Bazı odun yosunlarına oldukça 
benzeyen bu yosun koyu yeşil, bazan kah-
verengi demetler halinde taş ve kayalar 
üzerine tesbit edilir. Balıklar bu yosunu ara-
mazlar fakat besleyici fauna için seçme b'r 
yuva teşkil eder. Bu yosun sağlam bir da-
yanağa ihtiyaç gösterir, bu da sun'î olarak 
kolayca yapılır. Binaenaleyh yeni doğmu? 
balıkların mükemmel büyüme koşullarıma 
kavuşmaları için su yolları ile akar sum 
derelerin duvarlarını bu bitkilerle donatmak 
tavsiyeye şayandır. 

Su mercimekleri (Resim 2) durgun O J-
ların yüzeylerinde çok sayıda küçük bitki-
lerin meydana getirdikleri soluk yeşil plaj-
lar meydana getirirler. Yüzen lameller yap-
rak olmayıp birtakım köklerin çıktığı de 
ğişmiş saplardır. Su mercimeklerinin filiz-
lenme yoluyla çoğalması şiddetli olur, çün-
kü her bitki ortalama altı günde bir katına 
çıkar- Bundan dolayı bu bitki son derece 
mebzuldür. Bu şekilde oluşan plajlar balık 
kültürü üzerinde kötü etki yapar. Bu plaj-
lar hararet ve ışığın suya girmesine mâni 
olurlar. Su içindeki bitkiler bu durumdan 
etkilenir ve ışık olmadığı için ölürler, ok-
sijenleşme azalır ve en nihayet, balıklar 
telef olurlar. Su mercimeklerinden kurtul-
mak için, en iyisi, bir sandalın çektiği ka-
laslarla su yüzeyini sadece kazmaktır. Fa-
kat bu temizleme geçici sürelidir. 

Su bitkileri ekme yoluyla değil çelik-
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leme ile yayılır. Suyun dibinde bitkilerin 
kökleşmesi İçin bitki parçalarını çamurlu 
bir zemin üzerine taşlarla tutturmak lâzım-
dır Bu ameliye sırasında her cinsin suyun 
niteliğile il işkili isteklerine tabii riayet edi 
lecektir. Örneği, yaban tereleri sellerds 
yetişmez ve tersine, suları sakin gölcükler-
de Fontinölis bulunmaz. 

Bitkiler biçildiği zaman akar sulardaki 
veya gölcüklerdeki faunanın hepsi teme-
linden sistematik şekilde yok edilmemeli. 
Bilâkis en önemli cinslerin teşkil ettikleri 
bitki yığınlarından ötede beride bırakma\-
ta fayda vardır. 

Bu üstün bitkiler yanısıra bazan yei-
siz olarak «yosunlar» adı verilen ve faydalı 
olmaktan ziyade zararlı olan spirogyr'le, 
eladophar'lar, vaucherie'ler, oedogonie'le-
zygnema'lar gibi sayısız alglar yaşamakta-
dır. Bunlar iyi bitklieri boğarlar, yeni doğ-
muş balıkları rahatsız ederler ve yazın, sa-
kin sularda, su çiçekleri meydana getire-
rek satıhta ölürler. Bu bozulma, ortamı ok-
sijenden yoksun bırakır ve suya nahoş bir 
koku verir. Miktarları bollaştığı takdirde 
yosunlar, bir litre suda 4 mg olmak üzere 
bir bakır sülfat eriyiki ile yok edilebilir. 

Oksijen bakımından çok zengin sular-
larda, som balığı suyu endikatörü olarak 
bazan çok ilginç bir kırmızı alg bulunur. 
Bu ise garip Batrachosperum'dur. Alga bu 
ismin verilmesi nedeni kurbağa yumurtası-
na belli belirsiz benzeyişindendir. 

BENTOS VE PLANKTON 

Bentos 

Beııtos adı altında bir ırmağın, bir göl-
cüğün veya bir gölün dibinde veyahutta su 
bitkilerinin siyanetinde yaşayan bitki ve 
hayvanların tümü toplanır. 

Bu canlı yaratıklar cemiyetler halinde 
gruplanmıştır ve birlikler meydana ge-
tirirler. Bu birlikler, kuşkusuz, toprağın ni-
teliğine (çamur, balçık, kum, çakıllı kum, 
taş blokları) göre farklıdırlar. Üstün su bit-
kileri, kuşkusuz, özel birlikler barındırırlar. 

Balık için gıda bakımından su dibinin 

zenginliğini şartlandıran bu cemiyetlerin 
bireylerinin sayısı duruma göre değişir. Bu 
sayı, örneği yaban terelerinde, su çimen-
lerinde, callitriche'lerde olduğu gibi gevşek 
bitkilerde çoktur. Tersine, silis veya kireç-
le meşbu kamışlarda, sazlar ve zemberek 
otlarında olduğu gibi sert bitkilerde çok 
azdır. 

Bentoslarda dipte şakulî olarak duran 
tubifex gibi birkaç solucan, birkaç sülük ve 
balık küitürü bakımından hiç bir önem taşı-
mayan birkaç plânerya kaydedilir. Fakat 
bentosun en faydalı bölümü y u m u ş a k l a r 
(limneler, bataklık helezonları, ancyla'lar 
v.s.) ve sayısız böcek larvalarından (su si-
nekleri, ağaç kurtları larvaları, v s.) oluşur. 
Plankton 

Az hareket eden yaratıklardan oluşan 
bentosa karşıt olarak plankton her türlü ba-
rınak dışında suda yer değiştiren bireyler-
den oluşur Plankton ya kendi hareketleri 
sayesinde ya da yoğunlukları suyunkinden 
az olduğundan suda yüzen hayvansal ve 
bitkisel mikroskopik yaratıkların tümüdür. 

Plankton, gerçekten, göllerde, büyük 
derinlikler üstünde bulunan pelajik böl-
gelerde mevcuttur. Keza, gölcüklerde, ağır 
akıntılı ırmaklarda daha az farklılık göste-
ren ve bentosdan kaçmış birkaç elemanın 
bilhassa küçük krüstaselerin karışmış ol-
duğu çok bol bir plankton vardır. Mütead-
dit koregonus cinsi gibi bazı göl balıkları 
(Konstans gölünün blaufilschen'i) plank-
tonla beslenir. 

KİRLENMİŞ SULAR 

Normal olarak, tatlı sularda az çok eri-
miş mineral veya organik cisimler bulu-
nur, fakat bunlar daima az miktardadır. Hal-
buki endüstri veya kentsel topluluklar ar-
tık sularını derelerimize akıtırlar. Erimiş 
veya süspansiyon halindeki cisimlerin mik-
tarı çok büyük oranlarda artış gösterirler. 
Bunun sonucu flora ve fauna için, binnetice 
balık için çok defa önemli zararlar doğmak-
tadır. Bu zararlar üç kökenli olabilir. 

Bu zararlara zehirli cisimlerin bizzat 
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kendileri sebep olabilir. Örneği maden cilâ-
lama endüstrilerinin attıkları sülfirik asit 
veya sud ile potas istihraç eden fabrikalar-
ca ırmaklara yüksek dozda atılan deniz tu-
zu. 

Bu zararlar oksijen yokluğundan ileri 
gelebilir. Bu yokluk, tarımsal (süthaneler, 
taktirhaneler, şeker fabrikaları, birahaneler 
v.s.) mensucat fabrikaları (boyahaneler) 
nın veya kâğıt hamuru işleyen fabrikaların 
artık sularında bulunan organik maddelerin 
fermantasyonundan ileri gelir. Genel ola-
rak, bu oksijen yokluğuna karbon gazı, me-
tan, hidrojen sülfürü, amonyak veya fenol 
bileşikleri, v.s. gibi bu fermantasyonların 
meydana getirdikleri bazı zehirli cisimler 
inziman eder. Organik kökenli bu kirlenme 
çok sık olur ve muhakkak surette en tehli-
kelisidir. 

Nihayet zararlar, örneği, hemen hemen 
erimez kalsiyum karbonat salıveren fabri-
kalarda olduğu üzere, süspansiyon halinde-
ki katı cisimlerin ırmaklarda birikiminden 
meydana gelebilir. Bu doldurma balıkları 
besleyen fauna ve floranın gelişmesini en-
geller. Velhasıl akar suyu kısırlaştırır. 

Sözü edilen kirlenmeler, örneği fabri-
kasyon atelyelerinde yanlış bir manevra 
sonucu ileri gelerek arızı olabilir. Bu tak-
dirde şiddetlidirler ve ekseriya önemli te-
lefata sebep olurlar- Bu tür kirlenmeler en 
çok dikkati çeken kirlenmelerdir. 

Çok defa kirlenmeler kroniktir. Artık 
sular vefiyata sebep olmazlar fakat balı-
ğın artık içinde yaşayamadığı ve daha uy-
gun koşulları başka yerlerde bulmak için 
terk etiği suda zararlı bir ortam yaratırlar. 
Irmağın dibi katı artıklarla dolar veyahut 
ilginç su bitkilerinin yerini alan Sphaeroti-
lus veya Leptomitus gibi «kuzu kuyruğu» gö-
rünüşündeki mantarlar veyahut filamentli 
bakterilerle kaplanır. Daha az belirgin olan 
bu kirlenmeler tehlikelidir, zira daha aldatı-
cıdırlar. Demek bu tür kirlenmelerle daha 
zor mücadele edilir. 

Bazan kronik olurlar. Bu durum, ırmak 
debisini ve suda erimiş oksijen miktarını 
azaltan çok sıcaklarda vukua gelir. Esasen 
kronik kirlenmenin çok azalttığı suda eri-

miş oksijen miktarı balığın hayatı ile ka-
bili telif olmayan bir düzeye anî olarak dü-
şer. 

Yazın sık olan boraların etkisi, şiddetli 
yağmurlara sebebiyet vererek ısının zarar-
lı etkisini daha da güçlendirebilir. Bu tak-
dirde boralar, şehir lâğımlarını yığılan bü-
tün bozulmuş ve zehirli maddelerden anî 
olarak temizler ve bu maddeleri ırmağa yol-
lar. 

Demek ki kirlenmenin zararlılığı birçok 
faktörlere ve özellikle aşağıdakilerine bağ-
lı bulunmaktadır. 

Fabrikanın kullandığı maddeler: Birçok 
tecrübenin gösterdiği gibi bütün kimyasal 
maddeler aynı zehirlilikte değildir; 

Irmağın durumu: Endüstriyel başolma 
yolu kavğaşının yukarısında durum. Bazı 
dereler şüpheli bir fabrikanın düzeyinde 
çok kirlidir. Endüstriyel bölgelerde durum 
böyledir; 

Irmağın debisi: Bu çok önemli bir fak-
tördür. Sularını büyük bir nehire zararsızca 
akıtan fabrika, küçük bir ırmağa akıtırsa son 
derece zehirli olur. 

Kirlenmeler yaz döneminde su çeki-
minde ve kuraklık yıllarında daha çokça 
vukua gelir. Hatta hemen hemen kuru ır-
maklarda sebep olduğu organik kirlenme-
lerin bolluğundan ötürü kurak bir yılı ya-
ğışlı bir yıldan ayırdetmek kabildir. 

Akar suyun ısısı: Bu ısı, ayrıca, erimiş 
oksijen miktarı üzerinde etki yapar. 

Balık cinsleri: Akar sularda yaşayan 
balık cinsleri ve her cinsteki bireyler ve 
bunların yaşı. Örneği, salmonidae'ler ile 
Phoxinus phoxinus (Lin.) çamçak (asıl ala-
balık) lardan daha hassastırlar. 

Zeminin fiziksel ve kimyasal vaziyeti: 
Kirlenmenin önemi taşlı, kumlu, balçıklı, 
kireçli veya granitli dibe göre değişir. Ze-
hirlil ik genellikle granit dipte kireçli zemine 
oranla daha şiddetlidir. 

Balığın zararlı boşaltmalara maruz kal-
ma süresi: Örneği Carassius vulgaris (veki) 
10 gramlık deniz tuzu dozlarına mükemmel 
olarak birkaç saat dayanır. Fakat zararlı 
suların akıtılması birkaç gün devam eder-
se, telef olur. 
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K i r l e n m e ve özellikle organik kirlen-
me canlı ortamı değiştirerek flora ve fau-
n a y ı da d e ğ i ş t i r i r . Bu flora ve faunayı ince-
l e m e k s u r e t i y l e , bahis konusu kirlenmenin 
n e d e r e c e y e kadar etki yaptığını kaydet-
mek o l a n a k l ı d ı r . Fakat bu, mütehassıs işi-
dir. 

Kirlenmeye karşı tedbirler 
Fabrikaların ırmaklar kenarında kurul-

masına mâni olmak ne olanaklı ne de ar-
zuyu şayan olmakla beraber, kirlenmenin 
felâketengiz etkilerine çare olacak vasıta-
ları incelemek lâzımdır. 

Her şeyden önce şu hususu açıkça be-
lirtmek gerekir ki fabrikanın niteliğine gö-
re tabiyatiyle değişik olan artık suları te-
mizleme yöntemleri her zaman bilinme-
mekte, biliniyorsa da, her zaman ne etkili 
ne de iktisadî şekilde kullanılabilmekte-
dir. 

Bu durum muvacehesinde endüstriyel 
suların rasyonel olarak muamelesi son de-
rece güçtür. 

BİYOLOJİK YÖNTEMLER. — Bu yön-
temler şu gözlemlere dayanmaktadır: azot-
lu organik maddeler, fermantasyonun a-
milleri olan mikroorganizmaların etkisi al-
tında amonyak bileşiklerine dönüşürler. En 
bilinen hal, kokusu iyi havalandırılmayan a-
yakyollarmda karakteristik olan ürenin a-
monyak karbonota dönüşümüdür. Amonyak 
tuzları da suyun oksijeninin etkisi altında 
nitratlara dönüşür. Bilindiği üzere nitratlar 
mükemmel gübreler meydana getiren sabit 
maddelerdir. Zehirli amonyak tuzlarının 
enteresan nitratlara dönüşümü kirlenme-
nin en sık sebeplerinden birini yok eder. Bu 
«otoepürasiyon» şiddetli, hızlı ve debisi 
yeter olan nehirlerde süratle olur. Akıntı-
sı çok yavaş olan büyük bir ırmakta daha 
ağırca olur. Akıntısız küçük bir akar suda 
ise olmaz. 

Herhalükârda otoepürasiyon akar su-
da mevcut oksijeni çekmek gibi önemli bir 
mahzur arzeder ve binnetice belli bir gü-
zergâh üzerinde, akar suyun balık yetiştir-
me bakımından evsafını etkilemek gibi bir 
mahzur arzeder. Bu yüzden bahis konusu e-

pürasiyonu ırmağın bizzat içinde değil, akar 
suya dökülmesinden önce endüstriyel veya 
kentsel boşalma yolunda gerçekleştirmek 
yeğ görülmüştür. 

FLOKÜLASYON YÖNTEMLERİ. — Bu 
yöntemlerin prensibi şu gözlemlere dayan-
maktadır: kireç, demir sülfatı, alümin sül-
fatı gibi bazı cisimler artık su içersinde 
süspansiyon halinde bulunan organik mad-
deleri çöktürmek topaklandırmak hususi-
yetine maliktirler. Sırf fiziksel bir aksiyon 
mevzubahstır. Bu cisimler su içersinde, 
süspansiyon halindeki organik maddelerin 
oluşturdukları son derece ince cüzüleri sü-
rükleyen çok ince gözlü bir nev'i ağ teşkil 
ederler. Böylece dışarı akan madde bu ze-
hirli prensiplerden kurtulur, fakat inhilal 
halinde organik maddeler mevcuttur. 

Suları tamamiyle temizlemeden ıslah 
eden bu yöntem çok kullanılır. 

İNCE PÜSKÜRME YÖNTEMLERİ. — Bu 
yöntemler sürülmüş tarla veya çayırlar ü-
zerine artık suları güçlü bir tulumba ile çok 
ince yağmur halinde boşaltmaktan ibaret-
tir. Fiskiyenin yeri hergün değiştirileceğin-
den toprak ıslanmaz fakat inceden inceye 
sulanır. Gerçekten geniş yeraltı suyunu kir-
letmek tehlikesine koymamak lâzımdır. 
Takdirhane suları ile süthane suları kültü-
re ve yetiştiricil iğe zarar vermeden bu tarz 
muameleye tabi tutulabilir. Ne yazık ki, söz 
konusu yöntemler sanayicinin fabrika do-
laylarında toprağa malik olmasını gerekti-
rir, fakat bu her zaman olanaklı değildir. 

Bu genel yöntemlerden ayrıca artık su-
ları ıslah etmek için başka yöntemler de 
mevcuttur. Özellikle sanayici sade «bir su 
politikası» nı sık sık uygulamalı. Bunu yap-
mak da her zaman olanaklıdır. Sanayici, ör-
neği, ırmağı çok yüklememek için, şüpheli 
suların dökülmesini zaman İçinde kademe-
lenmesini gözetlemeli, asitlerden ve gel-
dikleri bazlardan genellikle daha az zehirli 
tuzlar elde edilecek tarzda asit suları ka-
levi sularla tadil etmeli, akar suya v.s. ye 
varışlarında daha az zararlı olacak tarzda 
artık suları sulandırmalı. 
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Zararın değerlendirilmesi hakkında bilgi : 
Hukuki deyimlere göre res nulluis (sa-

hipsiz şey) olduğundan ölmüş balık avlama 
hakkına malik kimseye ait değildir. Bina-
enaleyh ölmüş balık, zararların değerlendi-
rilmesinde hesaba katılmamalı. Tersine, 
balık avlama hakkına malik olan kimse, 
zevk bakımından kayıptan dolayı bir zarara 
maruz kalır. İşte değerlendirilmesi müna-
sip olan bu zarardır. 

Bu zevk kaybı, prensip olarak, incele-
nen ırmakta normal olarak balık miktarı ile 
saptanır. 

Halbuki, besin değerlerinin incelemesi 
sonucu akar suların her yıl kilometre başı-
na ne üretebilecekleri nazarî olarak bilinir. 
Bu bilgi bilhassa kilometrede verimlilik 
düsturları vermiş olan Profesör Leger'nin 
bilhassa gözlemlerinden doğmuştur. Bura-
da şu hususu söylemekle yetinilecektir: K 
akar suyun kilometre başına kilogram veri-
mi, L akar suyun metre olarak genişliği, 
¡3 akar suyun 1 den 10 kadar ifade edilen 
besleyici değeri veya biyojenik kapasitesi 
olursa, 

K = 2 /S L (sazan balıklarının mev-
cut olduğu akar sularda) 

K = /3 L (sem balıklarının mevcut 
olduğu akar sularda) 

Demek ki, ırmağın biyojenik kapasitesi 
kirlenmenin yukarısında, bilahare ilk değe-
rine tekrar kavuştuğu nokta olan kirlenme-
nin aşağısında saptanır. Bundan, kirlenmiş 
kısım için, nazarî verim tenzil edilir. Olta 
avcılığı akar suyun nazarî verimini değil, 
fakat sadece, bu verimin 100 de 50 sine e-
rişebilen, değişik bir kısmını ifraz eder. Bu 

takdirde yeniden balıklandırmanın normal 
şekilde ve kendiliğinden olması için lüzum-
lu zaman saptanır. Bu zaman cinslere göre 
değişir ve hesap edildiğine göre üç veya 
dört yıldır. 

Örneği, olta balıkçılığın normal şekilde 
nazarî verimin yarısını ifraz ettiğini ve bü-
tün balıkları imha eden bir kirlenme mev-
zubahs olduğunu kabul edelim. Birinci yıl 
verim kaybı tam olacaktır: 

0L 
K1 

2 

İkinci yıl, verim kaybı bulaşmamış böl-
gelerden gelen balıklar nedeniyle daha az 
olacak: 

/iL 3 
K2 = x 

2 4 
Üçüncü yıl kayıp 

p l 1 
K3 = x dir. 

2 2 

Dördüncü yıl ise sadece 
1 

K4 = f i l x dir. 
4 

Beşinci yıl ise kayıp yoktur, çünkü ye-
niden balıklandırma normal olarak gerçek-
leşmiştir. 

P bir kilogram alabalığı fiyatı olursa, 
zevk kaybı 

1 
Px (K1 + K2 + K3 + K4)x dir. 

2 

(Devam Edecek) 
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ET ve BALIK KURUMU 
Mamulleri 

E V İ N İ Z D E 
YOLCULUKTA 

PİKNİKLERDE 

. j 

Güvenerek yiyeceğiniz nefis ve 
/ 

hazırlanması kolay ŞARKÜTERİ çeşitleridir 

ET ve BALIK 

KURUMUnun 

SUCUKLARINI 
S O S İ S L E R İ N İ 
SALAMLARINI 

ve 

KONSERVE ETLERİNİ bir defa tecrübe 
etmeniz menfaatinizi sağlar 

EBK 1973/61 



SEKERBANK 
T. A. S. 

9 

Ş E K E R B A N K 

Bankacılık hizmetinde başarılarla dolu 20 yıl 
Günden güne büyüyen gelişen banka 

Ş E K E R B A N K 

Yurt içindeki şubeleri ve Almanya'da Köln'deki 
temsilcil iğiyle daima hizmetinizde olan banka 

Ş E K E R B A N K 

1973 de dağıtacağı milyonlarca lira tutarındaki 
ikramiyelerle tasarruflarınızı değerlendirecek banka 

Ş E K E R B A N K 



küçük ansiklopedi 
Gelincik balığının devamı: 

Vücudunun sırt tarafları koyu kah-
verengi, karın tarafı gümüşi beyazdır. 
Balık canlı iken renkler koyu ve parlak-
tır. Ölünce renkleri soluk olur. 

Üremeleri Kasımdan Temmuza ka-
dar devam eder. Bu devrede yumurta-
larını suyun sathına yakın tabakalara bı-
rakırlar. 

Gelincik balığı gündüzleri katiyen 
meydana çıkmaz, ancak avlanmak için 
geceleri dolaşır. Hamsi, uskumru, sar-
dalya ve küçük dip balıkları, böcek, ka-
rides... gibi hayvanlarla beslenir. 

Gelincik balığının avlanması daha 
çok sepetlerle yapılır. Bu balığa özel 
gelincik sepetleri, ezilmiş yengeç, ça-
ğanoz ve kırılmış midye İle yemlenerek 
geceleyin denize bırakılır. Ertesi gün 
çekilerek içindeki balıklar çıkarılır. Ge-
ce yapılan ıstrangilos volisinde voli ağ-
larında da bulunduğu olur. Avlanmada 
en verimli zamanı mayıstan ağustos 
ayına kadardır. Ekseriya kıyılara yakın 
taşlıklar arasında bulunur. 

Eti lezzetlidir. Yalnız çok çabuk bo-
zulur. Bunun satış anına veya satış ye-
rine kadar deniz suyu içinde canlı ola-
rak bulundurulması icap eder. 

ŞEKİL: 37 Gelincik B. 

İstanbul Boğazında Gelincik balı-
ğının av yerleri Hisardan Boğazın dışı-
na kadar uzanır. 

GERMO ALALUNCA B.: Scombridae 
familyasından olup Palamut ve Torik ba-
lıklarının özelliklerini taşır. Onlardan 
farkı Pektoral (Göğüs) yüzgeçi çok uzun 
oluşudur. Bu balıkların boyları I m. ye 
kadar olur. (Şekil: 38) 

ŞEKİL: 38 Germo Alalunca 

GOBENE BALIĞI : Scombridae famll-
yasındandır. Kolyoz ve Uskumru balıkla-
rının hususiyetlerini taşır. Peiajik ola-
rak yaşar, birinci ile ikinci Dorsal (sırt) 
yüzgeçleri arasında bariz bir mesafe 
mevcuttur. Boyları 45 Cm.ye kadardır. 
(Şekil: 39) 
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dergisi 

İÇ HABERLER 
* Trabzon Balıkyağı ve unu fabrikası, yağ 

imalatı için lüzumlu Hamsi mübayaası-
na başlamış ve istihsale geçilmiştir. 

i r İspanya'ya yapılacak dondurulmuş Ham-
si ihracatı ile ilgili hazırlık çalışmaları-
na başlanılmıştır. Bu maksatla Mües-
sese elemanlarından kurulu bir heyet 
görevli olarak, Trabzona gönderilmiştir. 

i c Yeni Kampanyada istihsal olunan balık 
unları, Yem Sanayii Genel Müdürlüğü 
fabrikalarına üretilen miktar oranında 
tevziata başlamıştır. 

i r Satış mağazalarımızda, çeşitli taze ba-
lık satışları yanında ayrıca kendi ima-
lâtımız olan balık mamulleri satışlarına 
da başlamış bulunulmaktadır. Bu, ma-
muller arasında şimdilik, tuzlu Sardalya 
ve tuzlu Hamsi bulunmaktadır. Trabzon 
Balık unu ve yağı fabrikamız tarafından 
işlenmek üzere, bugüne kadar 1000 ton 
Hamsi mübayasında bulunulmuştur. 

DIŞ HABERLER 
Havuzlarda kerevides üretimi 

Uluslar arasında kerevidese eri çok 
düşkün olan İsveç'de bu ürün, iç sularda 
ve hatta havuzlarda yetiştiri l iyor. Bundan 
ilham alan bir Alman emekli kaptanı Bre-
men yakınlarında bir kerevides kuluçka 
çift l iği kurdu. Önümüzdeki yıldan itibaren 

bir yılda otuz bin civcivi (ikinci devre ka-
buğa girmiş) kerevides üretecek olan çift-
lik satışlara başlayacaktır. Yavrular özel ha-
vuzlara konarak kontrol altında beslene-
cektir. Devlet araştırma merkezleri kerevi-
des yetiştiricilerine teknik yardımda bulu-
nacak. Bu alanda ün yapmış olan Profesör 
Mann çalışmalarını Amerika'daki toplantı-
da açıklayarak Dünya üreticileri için değer-
li bilgiler vermiştir. 

Zehirli balıklar 
Akdeniz'in ılık bölgelerinde yaşayan 

zehirli balıkların âni kalp hastalığına sebeb 
olduğu anlaşılmıştır. Geçenlerde bir ama-
tör balıkçı Adriyatik kıyılarında avlanırken 
parmağına bu tip balığın dikeni batmış, par-
mağı şişmişti. Bir süre sonra balıkçının 
kalp krizi geçirmesi uzmanların dikkatini 
çekti. Yapılan inceleme sonunda ise, balık 
zehirinin kalp kaslarında arıza yaptığı an-
laşıldı. Bu zehirli madde ısıya karşı hassas-
tır. Bunun için balık dikeninin girdiği vü-
cut kısmı bir saat kadar sıcak tutulmalıdır. 
Bu amaçla kullanılacak sıcak su veya sı-
cak havlu vesaire de mümkün olduğu ka-
dar sıcak olmalıdır. Böyle balık sokmaların-
da bazı kez tıbbi tedavi gerekir. 

İlk Bulgar Balık kombinesi 
Bulgaristan'ın Burgaz limanında ilk ba-

lık kombinesi işletmeye açıldı. Rusya ve 
Doğu Almanya'nın desteği ile 14 hektar a-
razl üzerinde kurulan bu balıkçılık merke-
zinde liman tesisleri, atelyeler. on bin ton-
luk bir soğuk Depo, 3000 tonluk tuzlama, 
kurutma, 700 tonluk Füme ve 14000 ton 
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kapasiteli konserve tesisleri bulunmakta-
dır. Sovyet yardımı ile meydana getirilen 
20 trovler ve 6 frigorofik gemiden oluşan 
filo uzak denizlerde 1972 yılında 100.000 
tonluk avlar yapmıştır. 

Dünya balıkçılık filoları toplamı 
1973 yayınlarına göre, çeşitli denizler-

de faaliyet halinde bulunan balıkçı filoları-
nın toplam tonajı on milyon tonu bulmuş-
tur. En az tonajı 100 ton olan 15741 gemi-
den 15098 i trovler ve diğer tip av tekne-
sidir. Geri kalan 643 adedi de nakliye ve 
fabrika gemileridir. Bu filolar içinde 
5124000 tonluk 3741 gemi ile Ruslar önde 
geliyor. Japonların 2830 trovler ve 68 nak-
liye ve fabrika gemisi var. 

Avrupa devletleri arasında 432 bin 
tonluk trovler gemisi ile İspanya baştadır. 
İngiltere 242 bin, Polanya 203 bin, Fransa 
200 bin ve Norveç 180 bin tonajlık filolara 
sahiptir. 

8 nci Dünya balıkçılık Fuarı 20-28 nisanda 
açılıyor 

18 yıldanberi düzenlenmekte olan U-
luslararası balıkçılık Fuarı bu yıl 20-28 ni-
san arasında Danimarka'nın Aelborg şeh-
rinde açılacaktır. 

Son olarak 1971 de açılan Fredrikha-
ven Fuarındanberi balıkçılığın her alanın-
da erişilen teknik gelişmeler, navigasyon, 
motorculuk, balık işlemesi usullerinde el-
de edilen yenilikler bu Fuarda gösterile. 
çektir. Aelborg Danimarka'nın batıdaki ba-
lıkçılık limanıdır. Şehirde Fuar ziyaretçile-
ri için her türlü rahatlığın sağlanacağı bil-
diriliyor. 

Varna'da 7-9 mart 1974 de yapılacak FAO 
toplantısı 

FAO tarafından düzenlenen Akdeniz 
balıkçılığı ile ilgili toplantı 1974 mart ayın-
da Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılıyor. 
Bu toplantıda konuşulması kararlaştırılan 
konu; bir milyon ton dolayında olan Akde-
niz balık üretiminin Kuzey Batı Atlantik ve 
Güney Doğu Pasifik ile olan ilişikleri oldu-
ğu bildiril iyor. 

Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde is-
tek olmasına rağmen istihsal kapasitesi sı-

nırlı bulunmaktadır. Kongrede bu noktalar 
göz önüne alınarak, gereken tartışmalar ya-
pılacaktır. Belirtildiğine göre mevcut stok-
ların ancak rasyonal şekilde kullanılması 
hâlinde balık sanayiinin korunması müm-
kün olacaktır. Halbuki Bölgenin bazı alan-
larında gereginden çok av gemileri faali-
yettedir. Buna karşılık belirli cinsdeki dip 
balıkları az miktard aavlanmaktadır. Neden 
olarak da bu cins balıkların pazarlanmasın-
daki aksaklıklar gösteriliyor. Bu problemle-
rin çözülebilmesi uluslararası balıkçılık po-
litikasının uygulanmasına bağlı bulunmak-
tadır. 

Ruslar bir çok şilebi fabrika gemisi haline 
getiriyor 

Dünyaca ünlü Norveç firmalarından 
Myren Moskova'da imzaladığı anlaşma ile 
onar bin tonluk iki Rus şilebini fabrika ge-
misi haline getirecektir. Önümüzdeki yıl 
içinde Oslo'ya gelecek olan bu gemiler 
1958-60 yıllarında Polonya tersanelerinde 
inşa edilmişti. Myren ve Nylando Norveç 
firmalarının yaptığı diğer anlaşmalar ile 
başka Rus şilepleri de aynı hale getirile-
cektir. Ruslar bu iki gemi için yaklaşık ola-
rak 150 milyon Tl. ödüyorlar. 

Günde 3000 ton ham madde işleyebi-
lecek olan fabrika gemileri 140 gün sürey-
le denizde kalacak, 30 günlük revizyondan 
sonra ikinci sefere çıkacaklardır. Her türlü 
işleme, dondurma tesisleri bulunan gemiler 
balığı, av gemilerinden pompa ile alacak-
tır. Gemiler, ayrıca Rus balıkçı filoları için 
ikmâl yapacaktır. 

Ham petyroldan elde edilen protein tartış-
ma konusu oldu 

Bilindiği gibi, Fransa ve Japonya'da ve 
daha bir kaç ülkede kurulan fabrikalar ham 
petrolden toplanan gazlardan (karbonlu 
hidrojen) protein üretmektedir. Hayvan 
yemlerine katılan bu mamulün sanayii ol-
gunlaşmakta iken Japonya'da bulunan bü-
yük bir firma imalâtı durdurmak zorunda 
kaldı. Buna neden ise, hayvan yetiştiricile-
rinin şikâyetidir. Bu sektörün ileri sürdü-
ğüne göre suni protein hayvan ve üretim 
balıklarında ve dolayısı ile insan sağlığında 
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sakıncalı bulunmaktadır. Suni protein sana-
yicileri bunun aslı olmadığın ısavunmaları 
Özerine Japon hükümeti tereddüte düşerek 
istihsalleri geçici olarak durdurmuştur. 

Bütün dünya üzerinde geniş yankılar 
uyandırmış bulunan (civalı balıklar) la ze-
hirlenme olaylarından sonra böyle bir id-
dianın duyulması yoğun sanayi bölgelerin-
de yaşıyanlar arasında tepkiler uyandırmış-
tır. 

Kanegufuci kagaku koyo adındaki fir-
ma son olarak İtalya'ya 79. Amerika, Al-
manya, İsveç ve Endonezya'ya 85, İspanya'-
ya da 9 ton suni protein sevketmişti. 

İspanya'nın yıllık midye üretimi 140 bin ton 

Avrupa balıkçılığında önde giden İspan-
ya'nın deniz kabukluları üretimi her yıl ge-
lişerek 140 bin tonu bulmuştur. Çoğu ihraç 
edilen bu rekolte ile İspanya dünya birin-
cisi oluyor. Tarihi 1901 yılı olan midye üre-
tici l iği özellikle Barcelona, Tarregano, Va-
lencia, Galicia limanı kıyılarında bulun-
maktadır. Nehir sularının aktığı deniz yü-

zeyinden 80-90 Cm. yükseklikte bulunan 
ve dik dörtgen şamandıralar üzerine otur-
tulmuş olan tahta ızgaralara bağlı ipler su 
dibine tesbit edilerek Batea denilen ünite-
ler yapılır. 12x20 m. lik ızgaralara 7 metre 
uzunluğunda 400 kadar ip asılıdır. Bura-
ya 1-1,5 Cm. boyundaki yavru midyeler eki-
lir. Bunlar bir yıl sonra 6-7 Cm boyuna ge-
lirler. Bir ipten yılda 45 Kg. kadar midye 
alınır, ispanya'da böylece bir kaç çeşid 
midye ve istiridye üretilir. Bu ürünün tama-
men sağlıklı olmasına özel önem verilmek-
tedir. Bunun için bin metre kareyi bulan 
tanklar kullanılmaktadır. Buraya konan mid-
ye ve benzerleri metre küpte, 0,2 miligram 
hesabı üzerinden ozon ile dezenfekte edi-
lirler. 

İspanya kıyılarına yakın bir çok gölde 
de midye-istiridye üreticiliği yapılır. Ebro 
deltasında en çok 8, ortalama 3 metre de-
rinlikteki 800 hektarlık alan üzerinde bir 
araştırma merkezi kurulmuştur. Burası İs-
panya'nın Akdeniz kıyılarındaki av yerlerin-
den daha verimli koşullara sahiptir. 
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