BİLGİ
SAYFALARI

2018 ÖRDEK AVI SEZONU
Avlanmada miktar sınırı (bag limit)
2018 yılında, ördek sezonu normal uzunlukta ve miktar sınırında
olacaktır, ancak Mavi-kanatlı Kaşıkgaga (Blue-winged Shoveler)
avına izin yoktur.
•

Miktar sınırı günde on (10) av ördeğidir ve Mavi-kanatlı
Kaşıkgaga avı kesinlikle yasaktır.

•

Ördek sezonu 17 Mart 2018 tarihinde başlayacak ve 11
Haziran 2018 tarihinde kapanacaktır..

Sayılarının azlığı devam ettiği için, Mavi-kanatlı Kaşıkgaga 2018
av sezonunda avlanamayacaktır. 2018’de avlanabilecek av
ördekleri: Kara Pasifik Ördeği (Pacıfıc Black Duck), Dağ Ördeği
(Mountain Duck), Kestane Çamur Ördeği (Chestnut Teal), Gri
Çamur Ördeği (Grey Teal), Pembe-kulaklı Ördek (Pink-eared
Duck), Karolin Ördeği (Wood Duck) ve Sertkafadır (Hardhead).

Yeni açılış saatleri – hafta sonu açılışı
17 Mart 2018 Cumartesi günü sezon tüm eyalet genelinde sabah
saat 9:00’da açılacaktır.
18 Mart 2018 Pazar günü açılışında tüm eyalet genelinde
avlanma için izin sabah saat 8:00’de başlayacaktır
Avlanma, ilk açıldığı hafta sonu dahil, sezon süresince her gün
gün batımından yarım saat sonra duracaktır.

Sezonun diğer günlerinde avlanma
saatleri

Arazide ördeklerinizi teşhis edebileceğinizden emin olun. Teşhis
etme becerilerinizin kalıcı olması için GMA’nin Duck WISE
videosunu GMA internet sitesinde seyredin veya GMA internet
sitesinde (www.gma.vic.gov.au) listelenen bazı ofislerden basılı
bir kopyasını alın.

Yeni kurallar
Sorumlu avcılar için avı bulup kullanmak standart bir uygulamadır
ve av hayvanının bulunup, avlanıp, tüketilmesi keyfinin bir
parçasıdır.
Ancak, bazı avcılar avladıkları av kuşlarının bulunup toplanması için
hiçbir gayret göstermemekte ve bu da av hayvanı israfına yol
açmaktadır.
Av kuşlarının israf edilmemesinin sağlanması için, avlanma
yönetmeliği değişiklikleri, avcıların düşürülen av kuşlarını
vurulduktan hemen arayıp bulmalarını ve avlanan kuşun en
azından göğüs etini muhafaza etmelerini gerektirmektedir.
Daha fazla bilgi için lütfen GMA’nın www.gma.vic.gov.au
adresindeki internet sitesine girin.

Av hayvanı olmayan cinslerin
avlanmaması

Sezonun diğer günlerinde, ördek avı izni gün doğumundan yarım
saat önce başlayıp gün batımından yarım saat sonra bitecektir.

Av hayvanı olmayan cinsler bazen yanlış teşhis sonucu veya av
kuşlarının arasında uçarken vurulmaktadır. Av hayvanı olmayan
cinsleri vurmaktan kaçınmak için aşağıda belirtilenleri uygulayın:

Bu zamanların nasıl hesaplanacağı ile ilgili ayrıntılar için
Victoria’da Avlanma el kitabını (www.gma.vic.gov.au) adresinden
indirin veya iTunes Store veya Google Play’den indirebileceğiniz
ücretsiz Victoria’da Avlanma cep telefonu uygulamasını kullanın.

•

hedefi kesinlikle bir av hayvanı cinsi olarak teşhis edin

•

kuşun etkili ateş etme becerinizin menzili içinde olduğundan
emin olun

•

tek tek uçan veya arkadan izleyen kuşları hedef alın – başı
çeken kuşlara veya sürünün içine ateş etmeyin (bu, av
hayvanı olmayan cinsler de dahil diğer kuşları yaralayabilir).

Mavi-kanatlı Kaşıkgaga avına izin yoktur
2018 yılı ördek sezonunda Mavi-kanatlı Kaşıkgaga avlanamaz,
ateş edilemez, alınamaz veya imha edilemez.

Avcılar Çilli Ördek (Freckled Duck) konusunda da dikkatli
olmalıdır (uçuş sırasında Kara Ördekle benzeşirler) çünkü bu
tehdit altındaki cinsin avlanması kesinlikle yasaktır. Daha fazla
bilgi için lütfen www.gma.vic.gov.au internet adresinde Çilli Ördek
Bilgi Kitapçığını okuyun.

Ördekleri nerede avlayabilirim?
Erkek (sağda) ve dişi (solda) Mavi-Kanatlı Kaşıkgaga 2018 yılında avlanamaz

Ördek avına eyalet ormanlarında, boş Hazine (Crown)
arazilerinde ve Eyalet Av Alanlarında (Game Reserves) müsaade
edilmektedir. Avlanma ayrıca kiralanmış ve lisansı alınmış
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Hazine arazisinde veya özel arazilerde sırasıyla kira sözleşmesi
sahibinin, lisans sahibinin veya arazi sahibi veya yöneticisinin
iznini alarak yapılabilir.

Avcılar Daha iyi bir av kuşu avcısı olun elkitabını ve tanıtıcı
broşürü GMA internet sitesinden ücretsiz ücretsiz olarak
indirebilir. Av Tüfeği Kullanma Eğiitimi sayfasını
www.gma.vic.gov.au. Internet sitesinde ziyaret edin.

Ördek avının belirlenmiş bölgelerde müsaade edildiği sadece üç
park (Gippsland Lakes Coastal Park, Cape Conran Coastal Park
ve Lake Albacutya Park) vardır. Daha fazla bilgi için Victoria
Parkları internet sitesine (www.parkweb.vic.gov.au) girin.
Tehdit altındaki türlerin yoğunluğunu veya üreme safhasındaki su
kuşları kolonilerini korumak için Sulak Alanlar belirli zamanlarda
avlanmaya kapatılabilir. Sulak Alanlar kuraklık dönemlerinde su
kuşlarına sığınak sağlamak amacıyla da kapatılabilir. Avcılar en
son bilgiler için GMA internet sitesine bakmalıdır.

Lisansınız olduğundan emin olun
Tüm avcılar, (12-17 yaş arası) gençler de dahil, ördek avı için de
onaylanmış Av Lisansı sahibi olmalıdır. 12 yaşından küşük
kişilerin ateşli silâh kullanma izinleri yoktur ve bu nedenle
avlanamaz ve av hayvanı alamazlar.
Ördek avına giderken ördek için onaylanmış Av Lisansınızı ve
Ateşli Silâh Lisansınızı yanınızda taşıyın.
Ördek için onaylanmış bir Av Lisansı elde etmek için bir avcı
önce Su Kuşları Teşhis Etme Sınavını (Waterfowl Identification
Test) (WIT) geçmelidir. Gençler için Geçici Lisans ve
Avustralya’da İkamet Etmeyenler için Lisans durumlarında sınav
istisnaları vardır. Her iki durumda da avcının konu ile ilgili bir
Ateşli Silâhlar lisansı olması ve tam lisanslı bir yetişkin ördek
avcısının doğrudan gözetimi altında olması gerekir. Tüm
ayrıntılar www.gma.vic.gov.au internet sitesinde bulunabilir.

Şansınızı arttırın
Kuşları eve getirme şansınızı arttırmak ve yaralanma riskini
azaltmak için aşağıda belirtilenleri uygulayın:
•

Avlayacağınız kuşlar için uygun olan şok ve fişek
kombinasyonu için silâhınızın ayar testini yapın (Victoria’da
Avlanma el kitabındaki Tom Roster’in Öldürücülük Tablosu’na
bakın)

•

Sadece etkili ateş etme becerinizin menzili içinde olan kuşlara
ateş edin (avcıların çoğu için bu mesafe 30 metreye kadardır)

•

Düşürülen kuşların bulunup alınmasının zor olduğu yerlerde
avlanmayın

•

Düşürülen kuşları bulup getirmeleri için iyi eğitilmiş av köpeği
kullanın

•

Atış becerilerinizi geliştirmek ve muhafaza etmek için düzenli
olarak pratik yapın.

Av yasalarına uyulması
Yasayı ihlâl ederseniz ağır cezalar söz konusudur ve bu
cezaların içinde Av ve Ateşli Silâhlar Lisansını ve/veya ateşli
silâhınızı veya diğer avlanma gerecinizi kaybedebilecek olmanız
da dahildir. Sizi ve avladığınız hayvanları korumak için yapılan
avlanma yasalarımıza uyduğunuzdan emin olun.

Unutulmaması gereken önemli kurallar
Özel ve kamu arazisinde avlanma
Avlanma yasaları hem özel hem de kamu arazilerinde geçerlidir.
Yetkili Görevliler avlanma yasalarını tüm arazi kullanma
biçimlerinde uygular.
Toksik olmayan saçma
Ördek avında kurşun saçma kullanımı Victoria genelinde
yasaklanmıştır. Bunun içine kamu ve özel arazilerdeki tüm sulak
alanlarda, su yollarında ve kuru arazilerde ördek avları dahildir
(bazı istisnalar vardır). Yetkili görevliler sezon boyunca avcıların
av tüfeği cephanelerini etkili olarak test ederler.
Ördeklerinizin kalitesini yükseltme yasaya aykırıdır
Kalite yükseltme, miktar sınırınıza ulaştıktan sonra miktar
sınırından fazla ördek avlamak için ördekleri atmak veya
başkasına vermekle ilgilidir. Avcılar bunu tercih ettikleri türden
ördeklerden daha fazla edinmek için veya çantalarını başkaları ile
paylaştıkları zaman yapar. Sadece günlük miktar sınırınız kadar
avlamaya izniniz vardır.
Tam-tüylü bir kanadı muhafaza etme
Yetkili Görevlilerin elinizdeki tüm su kuşlarını çabucak ve doğru
olarak teşhis edebilmelerini sağlamak için topladığınız ördeğin
tam-tüylü bir kanadını pişirmenin hemen öncesine kadar veya
ördeği her zamanki ikametinize götürünceye kadar ördeğin
üzerinde bırakmalısınız.
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Tekneden avlanma
Su yollarında (ırmaklar, dereler, çaylar ve kanallar gibi), hızı 5
knots’a (9 km) kadar olan motorlu bir tekneden ördek avlamanıza
izin vardır. Açık sularda (göller ve bataklıklar gibi) bir motorlu
tekneden, eğer motoru çalışmakta ise, vitese takılı olsun veya
olmasın, ördek avlamanıza izin yoktur.
Teknede bulunanların hepsi de Victoria Deniz Güvenliği (Marine
Safety Victoria) tekne güvenliği gereklerine uymak zorundadır ve
bunların içine, tekneden ördek avlarken gerekli olan can
yeleklerinin giyilmesi mecburiyeti de dahildir. Detalı bilgi için
www.transportsafety.vic.gov.au internet sitesine girin.

Yasaya aykırı avlanmayı ihbar edin.
136 186 numaralı telefonu arayın.
Bazı kişilerin sorumsuz veya yasaya aykırı davranışları avcıların
şöhretine zarar verir ve güvenli olmayan veya sürdürülemeyen
durumlar yaratır. Avcıların sorumlu davranmaları ve toplumun
geri kalan kesimini doğru davranmaya teşvik etmeleri önemlidir.
Yasa dışı avlanmayı hoşgörmeyin. 136 186 numaralı telefonu
arayın veya âcil durumlarda Victoria Polisini 000 numaralı
telefondan arayın.
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