
Son zamanlarda yapılan tahliller, Parramatta Nehri ve gelgite 
ve seyre açık diğer su yollarını da içine alan Sydney Limanı 
kapsamında balık ve kabuklularda bulunan dioksin oranlarının 
arttığını ortaya çıkarmıştır. İhtiyati tedbir olarak ticari amaçlı balık 
avı yasaklanmıştır.   

Limandaki hobi balıkçılığı yasaklanmamıştır, ancak 
balık avlayanların Sydney Limanı’nda yakalanan deniz 
ürünlerinin tüketilmesi hakkında tavsiyeleri dinlemeleri 
salık verilir.

Avcılar balık yakalayıp salıverme uygulamasına devam edebilirler.  

Uzmanlardan oluşan bir panel Sydney Limanı Köprüsü’nün 
(Harbour Bridge) batısında yakalanan balık ve kabukluların 
yenmemesini tavsiye etti. O yüzden yakaladığınız avı 
salıvermeniz yerinde olur.   

Sydney Limanı Köprüsü’nün doğusunda yakalanan balıklardan 
ayda toplam 150 gramdan fazlasını yememeniz yerinde olur. 
Balık ve kabuklu türlerinin bazılarının daha fazla miktarda 
yenmesi mümkündür. Daha yaygın olan türlerin tahlil edilmeleri 
beslenme hakkında daha kesin bilgi verilmesini sağladı. 
Aşağıdaki tablo her bir türün azami tüketimi hakkında bilgi verir.   

 
Hobi balıkçılığı  
ve dioksin kirliliği

Sydney Limanı 

Sydney Limanı Köprüsü’nün doğusunda yakalanan her  
bir türden yenmesi tavsiye edilen azami limit 

Türler Türler

Karides 
(Prawns) 4 600 gr Kum Bakalyarosu    

(Sand whiting) 8 1200 gr

Yengeç (Crab) 5 750 gr Kalamar (Squid) 4 600 gr
Çipura (Bream) 1 150 gr Lüfer (Tailor)  1 150 gr
Pisibalığı   
(Flounder) 12 1800 gr Borazancı Bakalyaro   

(Trumpeter whiting) 12 1800 gr
Kingfish  
(Kingfish) 12 1800 gr Sarı kuyruklu istavrit 

(Yellow scad) 8 1200 gr
Luderick  
(Luderick) 12 1800 gr Gümüş istavritbozması   

(Silver trevally)
5 750 gr

Deniz kefalı  
(Sea mullet)   üç ayda bir 50 gr Silver biddie  

(Silver biddie) 1 150 gr
Dusky Flathead 
(Dusky flathead)  12 1800 gr Fanbellied leatherjacket 

(Fanbellied leatherjacket) 24 3600 gr
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Önemli Not: Bu tavsiye yalnız  bir tür için geçerlidir. Mesela bir ay içinde 
150 gr çipura ve 600 gr karides yemek tavsiye edilen limiti aşar. 300 gr 
karides, 300 gr kum bakalyarosu ve 300 gr sarı kuyruklu istavrit yenmesi 
aylık azami limite eşittir.  

Ayda yenilecek 
150 gram öğün 

sayısı

Ayda yenilecek 
150 gram öğün 

sayısı

Aylık  
miktar

Aylık  
miktar
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Dioksinler istemeyerek endüstriyel süreç ve orman 
yangınları gibi bazı doğal olaylar sonucu oluşan 
klorlanmış karışımlar topluluğudur.  

Dioksinler Avustralya’daki sıradan besinlerde düşük 
seviyede bulunurlar. Geçtiğimiz günlerde ülke çapında 
gerçekleştirilen bir araştırma Avustralya’da dioksine 
maruz kalma seviyesinin genellikle diğer ülkelerden 
daha az olduğunu ortaya çıkarmıştır.   

Avustralya’daki sağlık yetkilileri ‘güvenli’ dioksin  
tüketim limitlerini belirlediler. Bu limit, bireyleri içinde 
kanserin de bulunduğu sağlık sorunlarından korumak 
için belirlenmiştir.   

Sydney Limanı/Parramatta Nehri’nde yakalanan  
deniz ürünlerinde bulunan dioksinin kaynağı 
Homebush Koyu içinde ve etrafındaki kirlenmiş 
tortularda bulunabilir.  

Şu andaki seviyenin sebebi, muhtemelen yıllarca  
seyre uygun olan bu nehirlerde gerçekleştirilen 
endüstriyel faaliyetlerdir. 

Kirlenen yerlerdeki tortuların temizlenmesi için 
milyonlarca dolar harcanmaktadır.

N

Dioksin nedir ve insanlar 
üzerindeki etkileri nelerdir?

Sydney Limanı Köprüsü
(Harbour Bridge)

SYDNEY LİMANI BÖLGESİ  
(SYDNEY HARBOUR AREA) 

   Parramatta Nehri

  Lane Cove Nehri

   Middle Harbour

Detaylı bilgi için 

www.foodauthority.nsw.gov.au web sitesini  

ziyaret edin veya 1300 552 406 numaralı telefonu arayın
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(NSW TEMEL ENDÜSTRİLER BAKANLIĞI)
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