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Miktar sınırı, sezon uzunluğu ve türler 
2019'da, ördek mevsiminin uzunluğu ve avlanma miktarı sınırı 
azaltıldı ve Mavi Kanatlı Kaşıkgaga (Blue-winged Shoveler) avına 
izin verilmeyecektir. 

• Miktar sınırı, açılışın yapıldığı hafta sonu boyunca    
günde dört (4) av ördeği ve sezonun geri kalanında 
günde beş (5) av ördeğidir. 

• Mavi Kanatlı Kaşıkgaga avlanması yasaktır. 
• Ördek mevsimi 16 Mart 2019'da başlayacak ve 19 

Mayıs 2019 Pazar günü güneş battıktan yarım saat 
sonra kapanacaktır. 

2019 ördek avı mevsimindeki değişiklikler, doğu Avustralya'da av 
hayvanlarının bolluğunu, üremesini ve doğal ortamını azaltan 
kuraklık koşullarına cevaptır. 
 
2019 yılında avlanabilecek av ördekleri; Kara Pasifik Ördeği 
(Pacific 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). Devam eden düşük sayılar 
nedeniyle Mavi Kanatlı Kaşıkgaga 2019 ördek sezonunda 
avlanamaz. 
 

 
Erkek (soldaki) ve dişi (sağdaki) Mavi Kanatlı Kaşıkgaga 2019 yılında avlanamaz 

Ördeklerinizi kırsal alanda tanımlayabildiğinizden emin olun. 
Kimlik becerilerinizi korumak için, GMA'nın (Av Yönetimi 
Başkanlığı) Ördek WISE (Su kuşları Kimlik, Güvenlik, Etkili ve 
Verimli Av) videosunu GMA internet sitesinde seyredin ya da  
GMA’nın internet sitesinde (www.gma.vic.gov.au) listelenen belirli 
bürolarından bir kopyasını alın. 

Yeni açılış saatleri – açılışın olduğu hafta 
sonu 
Açılışın olduğu hafta sonu boyunca açılış zamanının daha ileri 
saate alınması denemesi 2019'da devam edecektir. 16 Mart 
2019 Cumartesi günü açılışında, sezon eyalet 
genelinde 09:00'da başlayacaktır. 

17 Mart 2019 Pazar günü yapılacak açılışta, avlanma eyalet 
genelinde saat 08:00'de başlayacaktır. 

Avcılık, açılışın olduğu hafta sonunun her iki gününde de güneş 
battıktan yarım saat sonra sona erecektir. 

 

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

Bu zamanların nasıl hesaplanacağı ile ilgili ayrıntılar için 
Victoria’da Avlanma (Game Hunting in Victoria) el kitabını 
(www.gma.vic.gov.au) adresinden indirin. 

Av dışı bırakılan türlere ateş etmek 
yasaktır 
Av dışı bırakılan türler bazen yanlış teşhis sonucu veya av 
kuşlarının arasında uçarken vurulmaktadır. Av dışı bırakılan 
türlere yasa dışı ateş edilmesine ağır cezalar uygulanır. Av dışı 
türleri vurmaktan kaçınmak için aşağıda belirtilenleri uygulayın: 

• hedefi kesinlikle bir av hayvanı cinsi olarak teşhis edin. 

• kuşun etkili ateş etme becerinizin menzili içinde olduğundan 
emin olun. 

• tek başına 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). 

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

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

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 Parks 
Victoria 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. 
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Lisansınız olduğundan emin olun 
Tüm avcılar, (12-17 yaş arası) gençler de dahil, ördek avı için de 
onaylanmış Game License (Av Lisansı) sahibi olmalıdır. 12 
yaşından küçük kişilerin ateşli silâh kullanma izinleri yoktur ve bu 
nedenle avlanamaz ve av hayvanı alamazlar.  

Ördek avlarken ördek için onaylanmış Game License ve 

Firearms License (Ateşli Silâh Lisansınızı) yanınızda taşıyın. 

Ördek için onaylanmış bir Av Lisansı elde etmek için bir avcı 
önce Su Kuşları Teşhis Etme Sınavını (WIT) geçmelidir. Junior 
Provisional License (Gençler için Geçici Lisans) ve Non-resident 
in Australia (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. 

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.  

Hatırlanması gereken önemli 
düzenlemeler 

Özel ve kamusal alanlarda avlanma 

Av yasaları hem özel hem de kamu arazileri için geçerlidir. Yetkili 
Görevliler, tüm arazi türlerine girebilir ve av yasalarını 
uygulayabilir. 

Toksik olmayan atış 

Ördek avı için kurşun saçma kullanımı Victoria genelinde 
yasaktır. Bu yasak kamu ve özel alanlardaki tüm sulak alanlar, su 
yolları ve kuru arazilerdeki ördek avcılığını içerir (bazı istisnalar 
vardır). Yetkili Memurlar, sezon boyunca avcıların av tüfeği 
mühimmatını aktif bir şekilde test etmektedir. 

Ördeklerinizin sadece kaliteli olanlarını muhafaza etmek 

yasaya aykırıdır 

Bu uygulama miktar sınırına ulaşıldıktan sonra günlük miktar 
sınırından daha fazla ördek avlamak için ördekleri atmayı veya 
başkasına vermeyi içerir. Bazı avcılar bunu daha çok tercih 
edilen bir türü tutmak istediklerinde veya avladıkları ördekleri 
başkasıyla paylaştıkları zaman yapar. Sadece günlük miktar 
sınırını avlamanıza izin vardır, daha fazlasına izin yoktur. 

Tam tüylü bir kanadın tutulması 

Yetkili Memurların elinizdeki tüm su kuşlarını hızlı ve doğru bir 
şekilde tanımlayabilmelerini sağlamak için, avlanan bir ördeğin 
tam tüylü bir kanadını ördeği pişirmeden hemen öncesine veya 
normal ikametinize ulaşıncaya kadar avlanan  ördeğin üzerinde 
bırakmalısınız. 

Bir tekneden avlanma 

(Irmaklar, dereler ve çaylar gibi) su yolları üzerinde, beş deniz 
mili hızına kadar gücü olan motorlu bir tekneden ördek avı için 
izin verilir. (Göl veya bataklık gibi) açık sularda, motoru 
çalışmakta olan motorlu bir tekneden, viteste olsun veya olmasın, 
ördek avlamak yasaktır. 

Tüm tekne yolcuları, bir tekneden ördek avlarken gerekli can 
yelekleri giymek de dahil olmak üzere, Marine Safety Victoria 
tekne emniyet gerekliliklerine uymak zorundadır. Detaylı bilgi için 
www.transportsafety.vic.gov.au adresini ziyaret edin. 

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 (Game 
Hunting in Victoria el kitabındaki Tom Roster’s Lethality 
Table’a bakın)  

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

• Bir bulup alma stratejiniz olsun ve düşürülen kuşların bulunup 
alınmasının zor olduğu yerlerde avlanmayın 

• Düşürülmüş kuşları bulup almak için iyi eğitilmiş bir avcı 
köpeği kullanın  

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

• Avcılar Be a better game bird hunter (Daha iyi bir av kuşu 

avcısı olun) elkitabını ve tanıtıcı broşürü GMA internet 
sitesinden ücretsiz olarak indirebilir. Av Shotgunning 
Education (Tüfeği Kullanma Eğitimi) sayfasını 
www.gma.vic.gov.au internet sitesinde ziyaret edin 

  

Son zamanlarda yapılan düzenlemeler 

Aşağıdaki düzenlemeler 2018'de uygulamaya konmuştur. 

 

Avcılar, düşürülmüş bir av kuşunu derhal bulup almak için tüm 

makul çabayı sarf etmelidir. Bir kuş düşürüldüğünde, avcı 

yalnızca o kuşa odaklanmalı ve onu hemen bulup almak için 

tüm makul çabayı göstermelidir. Diğer kuşlara ateş etmeye 

devam etmemelisiniz. Mevcut av yasalarına göre, 

bulunduğunda hala hayatta olan herhangi bir av hayvanını 

hemen öldürmelisiniz. 

 

Av kuşlarının israf edilmemesini sağlamak için av 

yönetmelikleri artık avcıların avlanan kuşların en azından 

göğüs etlerini muhafaza etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bir avcı 

av kuşunu bütün olarak muhafaza etmemeye ve eve 

götürmemeye karar verirse, avladıkları kuşun en azından her 

iki göğsünü de almak zorundadır. Avcılar, pişirmeden hemen 

öncesine ya da eve götürene kadar kuş ya da ördek 

göğüslerini muhafaza etmeye devam etmelidir. 
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• 2019'da ördek avlamadan önce Gamebird Hunting Essentials 
Masterclass (Av Kuşlarını Avlama Esasları Ustalık Sınıfına) 
katılın. www.gma.vic.gov.au adresinde kaydolun. 

Yasadışı avlanmayı ihbar edin. 136 186 
numaralı telefonu arayın 

Bazılarının sorumsuz veya yasadışı davranışı, güvenli olmayan 
veya sürdürülemez durumlar yaratabilir. Avcıların sorumlu 
davranmaları ve toplumun geri kalan kesimini doğru davranmaya 
teşvik etmeleri önemlidir.  
 

Yasadışı avlanmayı hoş görmeyin. Tüm yasa dışı avlanmaları 
GMA’nın internet sitesi www.gma.vic.gov.au  veya 136 186 
Müşteri Hizmetleri Merkezi aracılığıyla veya 1800 333 000 
numaralı telefondan Crime Stoppers veya Victoria Polisi ile ilişki 
kurarak ihbar edin. 
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