نشرة معلومات

موسم صيد البط لعام 2018
الحد األقصى لعبوة الحقيبة

اإللكتروني أو احصل على نسخه منه من بعض المكاتب الواردة قائمة بھا على موقع GMA
اإللكتروني ).(www.gma.vic.gov.au

ستستغرق فترة موسم صيد البط الفترة المعتادة وسيكون الحد األقصى لعبوة الحقيبة الحد
المعتاد في عام 2018
ومع ذلك ،لن يُسمح بصيد الجرّاف أزرق الجناحين ).(Blue-winged Shoveler

ُيمنع إطالق النار على األصناف غير البرية من الطيور

•

سيكون الحد األقصى لعبوة الحقيبة ) (10بطات برية في اليوم ،مع العلم أنه ال يُسمح
بصيد الجرّاف أزرق الجناحين ).(Blue-winged Shoveler

اللوائح الجديدة

• سيبدأ موسم صيد البط في  17مارس/آذار  2018وينتھي في  11يونيو/حزيران
.2018
ً
واستجابة الستمرار تناقص أعداد الجرّ اف أزرق الجناحين ) Blue-winged

بالنسبة للصيادين الذين يراعون مسؤولية الصيد ،يعتبر جمع الطيور التي يصطادونھا
واستخدامھا ،عملية عادية وجزء من االستمتاع بصيد وجمع واستھالك الطيور البرية.
ومع ذلك ،فھناك بعض الصيادين الذين ال يبذلون أي مجھود في جمع الطيور التي
يصطادونھا وينتج عن ذلك إھدار وخسارة في الطيور البرية.

 (Shovelerلن يُسمح بصيدة في موسم صيد البط لعام  .2018أنواع البط البري الذي
يمكن صيده في عام  2018ھي :البط األسود الباسيفيكي ) ،(Pacific Black Duckوبط
الجبال ) ،(Mountain Duckوالحذف الشتوي الكستنائي ) ،(Chestnut Tealوالحذف
الشتوي الرمادي ) ،(Grey Tealوالبط زھري األذنين ) ،(Pink-eared Duckوبط
الغابة ) ،(Wood Duckوھاردھيد ).(Hardhead

للتأكد من عدم إھدار الطيور البرية ،ستتطلب التغييرات التي أدخلت على لوائح صيد
الطيور البرية من الصيادين جمع الطيور البرية المُصطادة فورً ا بعد اصطيادھا وقطع
وأخذ لحم الصدر على األقل من تلك الطيور.

أوقات االبتداء الجديدة  -االفتتاح في عطلة نھاية األسبوع

للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقع  GMAاإللكتروني على
.www.gma.vic.gov.au

عند االبتداء في يوم السبت ) 17مارس/آذار  (2018يبدأ الموسم في أنحاء الوالية في
الساعة  9:00صباحً ا.
عند االبتداء في يوم األحد ) 18مارس/آذار  (2018سيكون الوقت المسموح به للصيد في
أنحاء الوالية ابتدا ًء من الساعة  8:00صباحً ا.
سيتوقف الصيد بعد غروب الشمس بنصف ساعة في كل يوم من أيام الموسم ،بما في ذلك أيام
االفتتاح في عطالت نھاية األسبوع.

ُتطلّق النار أحيا ًنا على األصناف غير البرية من الطيور عندما يخطئ الصيادون في التعرف
عليھا أو عندما تطير ضمن الطيور البرية .لتجنب إطالق النار على األصناف غير البرية من
الطيور:

أوقات الصيد  -بقية أيام الموسم

•

تأكد تمامًا من أن تكون الطيور المُستھدفة طيورً ا برية

•

تحقق من أن يكون الطير في نطاق ما تسمح به مھارتك من إطالق النار

بالنسبة لبقية أيام الموسم ،يُسمح بصيد البط من قبل شروق الشمس بنصف ساعة ،إلى ما بعد
غروب الشمس بنصف ساعة.

•

استھدف الطيور المفردة أو المتتبِّعة  -ال ُتطلق النار على الطيور القائدة أو على السرب
)قد يؤدي ذلك إلى إصابة الطيور األخرى بما فيھا األصناف غير البرية(.

قم بتنزيل الكتيب اإلرشادي عن صيد الطيور البرية في فيكتوريا
) (www.gma.vic.gov.auللحصول على تفاصيل الطريقة التي تتمكن بھا من حساب
ھذه األوقات أو استخدم تطبيق صيد الطيور البرية في فيكتوريا المجاني على الھاتف
المحمول الذي يمكن تنزيلة من محل  iTunesأو .Google Play

الجراف أزرق الجناحين ) Blue-winged
ُيمنع صيد
ّ
(Shoveler
ال يُسمح بصيد الجرّاف أزرق الجناحين ) (Blue-winged Shovelerوال إطالق النار
عليه وال أخذه وال القضاء عليه خالل موسم صيد البط في .2018

يجب على الصيادين أيضًا اتخاذ الحيطة بعدم صيد البط المُنمّش )) (Freckled Duckالذي
يشبه البط األسود ) (Black Duckأثناء الطيران( ألن ھناك حظر تام على صيد ھذه
األصناف المھددة باإلنقراض .يُرجى قراءة نشرة معلوماتنا عن البط المُنمّش ) Freckled
 (Duckللحصول على مزيد من المعلومات على www.gma.vic.gov.au

أين يمكنني صيد البط؟
يمكن صيد البط في غابات الوالية ،وأراضي التاج الشاغرة ومحميات الطيور البرية في
الوالية .يُسمح بالصيد أيضًا في أراضي التاج المُؤجرة والمصرح بالصيد فيھا ،أو في
األراضي الخاصة مع الحصول على اإلذن من صاحب اإليجار ،أو المرخص له أو صاحب
األرض/المدير على التوالي.
ھناك ثالث حدائق فقط ) ،Gippsland Lakes Coastal Parkو Cape Conran
 ،Coastal Parkو (Lake Albacutya Parkيُسمَح فيھا بصيد البط في مناطق معينة.
َتو ّجه إلى موقع حدائق فيكتوريا ) (Parks Victoriaاإللكتروني
) (www.parkweb.vic.gov.auللحصول على مزيد من المعلومات.

ال يُسمح بصيد ذكر )على الشمال( وأنثى )على اليمين( الجرّاف أزرق الجناحين ) (Blue-winged Shovelerفي
2018

تأكد من التعرف على البط الذي تصطاده في الحقل .الكتساب مھارات التعرف على أنواع
البط ،شاھد فيديو فھم أنواع البط ) (Duck WISEالذي ُتصدِره  GMAعلى موقع GMA

قد ُتغلق المستنقعات أمام الصيادين في أوقات معينة وذلك لحماية تركيزات أصناف الطيور
المھددة ،أو مستوطنات الطيور المائية المتناسلة .قد ُتغلق المستنقعات أيضًا لتوفير مالجئ
للطيور المائية أثناء أوقات الجفاف .على الصيادين مراجعة موقع  GMAاإللكتروني للتعرف
على أحدث المعلومات.
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صك معك
تأكد من حمل ُر َخ َ

االمتثال لقوانين صيد الطيور البرية

يجب على جميع الصيادين ،بما فيھم صغار السن ) 17 - 12عامًا( ،حمل رخص سارية
المفعول لصيد الطيور البرية ُتصرّح بصيد البط .ال يُسمح للناس األصغر من
 12عامًا باستخدام األسلحة النارية ،ولذلك ،ال يُسمح لھم بالصيد وال أخذ الطيور البرية.

ُتفرض عقوبات شديدة عليك إذا أخللت بالقانون ،تشمل سحب رخص صيد الطيور البرية
واألسلحة النارية منك و/أو سالحك أو أدوات الصيد األخرى .احرص على اتباع قوانين
الصيد الخاصة بنا لحمايتك وحماية الطيور البرية التي تصطادھا.

عند صيد البط ،احمل معك رخصة صيد الطيور البرية التي تكون سارية المفعول وتصرح
لك بصيد البط إلى جانب رخصة حمل واستخدام األسلحة النارية.

اللوائح المھمة التي يجب أن تتذكرھا

للحصول على رخصة صيد الطيور البرية التي ُتصرّح بصيد البط ،يجب على الصياد
ً
أوال أن يجتاز اختبار تحديد ھويات الطيور المائية .توجد استثناءات من االختبار لحمل
رخص صيد الطيور البرية االحتياطية لصغار السن ولغير المقيمين في أستراليا .في كلتا
الحالتين ،سيلزم على الصياد حمل رخصة استخدام األسلحة النارية المعنية وأن يكون تحت
ً
رقابة مباشرة من صياد بالغ يحمل ترخي ً
كامال .يمكن العثور على التفاصيل الكاملة على
صا
.www.gma.vic.gov.au

حسن فرصك
ِّ
لتحسين ُفرَ ص أخذ الطيور إلى منزلك ولتقليل خطورة اإلصابة ،قم باآلتي:
•

اختبر نمط بندقيتك للتأكد من أنك تستخدم مجموعة الصمامات والطلقات الصحيحة
القتناص الطيور التي تصطادھا )راجع جدول اإلماتة الخاص بتوم روستر ) Tom
 (Rosterفي الكتيب اإلرشادي الخاص بصيد الطيور البرية في فيكتوريا(

•

اطلق النار فقط على الطيور التي تقع في نطاق ما تسمح به مھاراتك )بالنسبة لمعظم
الصيادين يقع ذلك في حدود  30مترً ا(

•

ال تصطاد في المناطق التي يصعب استرداد الطيور المُصطادة منھا

•

استخدم كلب صيد مُدرب تدريبًا جي ًدا السترداد الطيور المُصطادة

•

احرص على ممارسة إطالق النار بانتظام لتحسين مھاراتك والحفاظ عليھا

بإمكان الصيادين إنزال نسخة مجانية من دليل كيف تكون صيا ًدا أفضل للطيور البرية
) (Be a better game bird hunterوالنشرة التمھيدية من موقع GMA
اإللكتروني .قم بزيارة صفحة تعليم إطالق النار على .www.gma.vic.gov.au

الصيد على األراضي الخاصة والعامة
ِّ
تنطبق قوانين صيد الطيور البرية على كال األراضي الخاصة والعامة .ينفذ الموظفون
المصرح لھم قوانين صيد الطيور البرية في جميع حيازات األراضي.
الطلقات غير السامة
يحظر استعمال طلقات الرصاص لصيد البط في جميع أنحاء فيكتوريا .وھذا يشمل صيد البط
في جميع المستنقعات ،والمجريات المائية ،واألراضي الجافة في األراضي العامة والخاصة
)ھناك بعض االستثناءات( .ينشط الموظفون المصرح لھم في اختبار ذخيرة البنادق خالل
موسم الصيد.
تجاوز الحد األقصى لعبوة الحقيبة ) (High-gradingأمر غير قانوني
يتضمن  High-gradingملء حقيبتك بالحد األقصى ثم التخلص من بعضه أو إعطائه
آلخرين لكي تأخذ عد ًدا أزيد من المحدد في حقيبتك .يفعل الصيادون ذلك عندما يريدون أخذ
أصناف أفضل أو عندما يشاركون محتويات حقيبتھم مع شخص آخر .يُسمح لك بأخذ الحد
اليومي لعبوة حقيبتك فقط.
االحتفاظ بجناح مكسو تمامًا بالريش
لكي يتمكن الموظفون المصرح لھم بتحديد جميع أنواع الطيور المائية التي في حوزتك
بسرعة وبدقة ،يجب أن تترك جناحً ا مكسو تمامًا بالريش في أي بطة تصطادھا إلى ما قبل
طھيھا مباشرة أو أخذھا إلى مكان سكنك المعتاد.
الصيد من زورق
يُسمح لك على المجريات المائية )كاألنھار والجداول ومسارات المياه والقنوات( أن تصطاد
البط من زورق بمحرك ،ال تتجاوز سرعته خمس ُعقد .وعلى مجريات المياه المفتوحة
)كالبحيرات والمستنقعات( ،ال يُسمح لك بصيد البط من زورق بمحرك إذا كان المحرك
دائرً ا ،سوا ًء أكان عند ناقل الحركة أو ال.
على جميع رواد الزوارق االمتثال لمتطلبات السالمة التي تمليھا ھيئة السالمة البحرية في
فيكتوريا المتعلقة بالزوارق ،وھذا يشمل ارتداء سترات النجاة المطلوبة أثناء صيد البط من
زورق .للحصول على معلومات مفصلة ،قم بزيارة
www.transportsafety.vic.gov.au

ب ّلغ عن الصيد غير القانوني .اتصل على .136 186
قد يتسبب السلوك غير المسؤول أو غير القانوني في اإلضرار بسمعة الصيادين ويش ّكل
أوضاعًا خطرة أو غير مستدامة .من المھم أن يكون الصيادين على مستوى المسؤولية وأن
يشجعوا بقية أفراد المجتمع على أداء األعمال الصحيحة.
ال تتسامح مع الصيد غير القانوني .اتصل على  136 186أو في حالة الطوارئ
اتصل بشرطة فيكتوريا على .000

ھذا النشرة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر .ال يمكن نسخ أي جزء منھا بأي وسيلة إال وف ًقا ألحكام قانون حقوق الطبع والنشر لعام .1968

إخالء المسؤولية
قد تساعدك ھذه النشرة ،لكن والية فيكتوريا والعاملين لديھا ال يقدموا أي ضمانات بعدم خلوھا من أي نوع من األخطاء وال عدم مالءمتھا ً
كلية
لألغراض التي تسعى لتحقيقھا ولذلك فالوالية تخلي ذاتھا من المسؤولية القانونية بشأن أي خطأ أو خسارة أو أي عواقب أخرى قد تترتب على
اعتمادك على المعلومات الواردة بھذه النشرة.
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