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BASIN BÜLTENİ
Vatandaşlar hayalet ağları “ihbar” ediyor
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve GEF Küçük Destek
Programı (SGP) – COMDEKS desteğinde gerçekleştirilen “Hayalet Ağ Avcıları Projesi” vatandaşlardan
büyük ilgi görüyor. Projenin başarılı sonuçlarını takip eden pek çok farklı şehirden vatandaş,
bulundukları bölgelerdeki hayalet ağların toplanması için proje yetkililerine ihbarda bulunuyor.
GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS ve GEF desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından yürütülmekte olan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma
Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” tarafından destek verilen “Hayalet Ağ Avcıları Projesinin” başarılı
sonuçlarını takip eden vatandaşlar, bulundukları bölgelerdeki hayalet ağları proje yetkililerine bildiriyor.
8 kilometre misina, 500 metre ağ
Hayalet Ağ Avcıları Projesi kapsamında Temmuz ayında süren arazi çalışmalarında dalgıçlar ve su üstü ekibi
olmak üzere 10 kişilik bir ekip görev aldı. 25 farklı noktada gerçekleştirilen dalış ve temizlik faaliyetlerinde
yaklaşık 500 metre uzatma ve gırgır ağı ile yaklaşık 8 bin metre parakete misinası toplandı.
Ağlar hâlâ avlanıyor
Yürütülen çalışmalarda, hayalet ağların büyük bir kısmının suyun altında halen aktif av yaptığı gözlendi. Ağlara
takılan türlerin arasında ölü lahozlar bulunurken canlı yakalanmış yengeçler ve bir adet Karavida kurtarılarak
denize geri salındı. Yakalanan türlerin büyük bir kısmının nesli tehlike altındaki türler olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, hayalet ağ baskısının ne derece büyük olduğu da ortaya çıkıyor. Bu durum balık
popülasyonları üzerinde ek baskı yapmanın yanı sıra balıkçılık ekonomisini de olumsuz etkiliyor.
Vatandaşlardan “hayalet” ihbarı yağıyor
Projenin sağladığı başarı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Pek çok farklı şehirden vatandaş,
bulundukları bölgelerdeki hayalet ağların toplanması için projenin iletişim kanallarından, proje yetkililerine
“hayalet ağ” ihbarında bulunmaya başladı.
Hayalet ağ temizlik çalışmaları Ağustos ayında da devam edecek. Devamında ise proje süresince çıkarılan av
araçları Akyaka’da sergilenecek.
Hayalet ağ nedir?
Hayalet ağ, kazayla veya bilerek deniz dibinde bırakılan av araçlarını tanımlamak için kullanılıyor. Hayalet ağlar,
denizel ekosistemler üzerinde, aşırı avcılığın verdiği zararın yanında azımsanmayacak bir baskıya sahip
bulunuyor.
Doğada çözünmüyor, yıllarca ava devam ediyor
Birçok bilimsel çalışma, deniz dibinde bırakılan av araçlarının çoğunun doğada çözünmemekle birlikte, pasif
olarak avlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, kullanılan av aracının malzemesine, bulunduğu derinliğe,
dip coğrafi yapıya ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl boyunca devam ediyor.

