DUYURU MAK 2015-2016

Dünyada insan nüfusu hızla artarken, doğada yaşayan diğer canlıların nüfusu hızla azalıyor. Bu canlıların
var olmaları için bu gün alınan tedbirler, bir çok türün yok olmasını engelleyecek boyutta değildir. Bir tedbir de
Her sene avlanacak canlı sayısının azaltılmasıdır.
Oysa Ülkemizde 2016 Merkez Av Komisyonu karaları tam tersine, daha çok ava izin verecek şekilde
hazırlanmıştır. Değiştirilmeli, ve geçen seneden daha az av sağlayacak bir yapıya getirilmelidir.
Bu pencereden bakıldığında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda 26.05.2015
tarihinde 14 no ile alınan Merkez Av Komisyonu kararlarında bu sene eklenen maddelerin çıkarılmasını talep
ediyoruz.
1- Boz kaz avına izin verilmiştir;
Boz kaz popülasyonu, ülkemizde hızla düşmektedir, KOSKS verilerine bakılmalıdır.
2-

Mekanik mühreler avlanmada kullanılmasına izin verilmiştir;
Hareket kuşlar tarafından uzak mesafelerden algılanır, ve merak uyandırır, bu düzenek avcının av
sayısını artırmaktadır. Oysa canlı mühre yasaktır . Tüm su kuşları popülasyonunda düşme varken
avcının şansı artırılmamalıdır.

3-

Usta atmacacılık sertifikasına sahip avcılar, CITES belgesi ile getirmiş oldukları gök doğan ve çakır ile
avcılık yapabilecek;
Sadece 2016-2017 yılı için deneme amaçlı alınan bir karardır, atmaca ticareti engellenememiştir,
bu madde ile ticaret hacmi artacak, tür sayısı azalacaktır.

4-

Keklik ava açılmıştır;
Popülasyonu sadece koruma alanları ve civarında bir artış göstermekte olan keklik ülke genelinde
bu alanların azlığı nedeni ile hala nadir kuş özelliğinden çıkamamıştır. Onlar ile sayılacak kısıtlı
alanda kendini yeni yeni toplayan tür korunmaya devem edilmelidir . Bu konuda bakanlık İl
müdürlüklerinden görüş sorulabilir.

5- Çulluk kotası 4'ten 5'e çıkarılmıştır;
Her sene, bir sene evvel den daha az Çulluk avlanabilmektedir, artık çulluk bulmak zorlaşmıştır. Bu
konuda eski avcılardan bilgi alınabilir, nedeni popülasyonun azalmasıdır, kota artırılmamalı hatta sayısını 3 e
düşürülmelidir..

Ayrıca listede geçen sene de bulunan Ada tavşanı sadece adalarımızda yaşayan bir türdür. Ada sayımız çok
azdır alanları küçüktür. Denetim zorluğu da göz önüne alınınca türün yok olmasının ne kadar kolay olabileceği
anlaşılacaktır. Türün avı yasaklanmalıdır.
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