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'Pet shop'larda satılan papağan doğal dengeye zarar veriyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu,

'pet shop'larda satılan papağanların doğaya bırakıldığında diğer kuş yumurtalarını

yiyerek doğal dengeye zarar verdiğini söyledi. 

'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' nedeniyle Iğdır  Tuzluca İlçesi Yukarı Çıyrıklı döyünde

bulunan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama Merkezi'nde, öğrencilerin de katılımı ile
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etkinlik düzenledi. Aras Kuş Cenneti ve Halkalama Merkezinde ağlarla yakalanan 'ak

mukallit' ve 'ibibik' kuşuna halkalama işlemi yapıldı. Daha sonra halkalanan kuşları

öğrenciler tarafından doğaya bırakıldı. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Meteoroloji  Müdürü

Zekeriyya Domaç'ın da hazır bulunduğu Dünya Göçmen Kuşlar günündeki

etkinliğinde konuşan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, 10 yıldan bu

yana 195 ülkede Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün kutlandığını bildirdi. Mete

Türkoğlu, "195 ülke, doğayı korumak isteyen ülkelerdir. Her yıl bu günde bir tema

işleniyor. Bu yılki tema, yasak avcılığın önlenmesi ve kuşları ticarete alet etmemek.

Bazı ülkelerde kuşlar ticari amaçlı kullanılıyorlar. Doğadaki dengeyi korumamız için

bunu önlemek lazım. Örneğin; yeşil papağanı getirip pet shop'larda sattılar. Bunu

alan kişiler bir müddet sonra yeşil papağanları doğaya bıraktılar. Bu kuşlar diğer

kuşların yumurtalarını yiyor. Bu da doğal dengeye zarar veriyor" diye konuştu. 

Kafkas Üniversitesi Kuş Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyoloğu Emrah Çoban ise

Aras Kuş Cenneti ve Halkalama Merkezinde, göç eden kuşlar hakkında bir araştırma

yürüttüklerini belirtti .Çoban, "Yaptığımız özel ağlarla Afrika ve Avrasya'dan gelen

kuşları yakalayıp, ayaklarına Türk halkası takıyoruz. Sonra tekrar doğaya bırakılan

kuşların göç hareketlerini ve iklime bağlı olarak nasıl hareket ettiklerini öğreniyoruz.

1 Nisan'dan bugüne kadar 186 farklı kuş türünü yakaladık. Toplamda 75 bin kuş

halkalandı. Bu alanda 256 kuş türüne rastladık. Yaptığımız kuş halkalama sayesinde

dünyada değişen iklim değişikliğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

i

ediyesi yol açıyor

i

at ile Yunus Emre
ağlıyor

i

oksör Malkan'dan altın
e...

i

iftarda 'Kardeşlik sofrası'

i

enceyle öldürüp,
nı payla...

i

dan şehit aileleri ve
r

ri

inin yüzünü güldürdüler

ri

i’den 1200 aileye ramazan

i

uhtarlarla iftarda bir araya

i

http://havadurumu.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/baskasi-ile-evlenen-eski-esini-oldurdu_295715/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/vali-alpman-polislerle-sahur-yapti_295549/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/emniyet-muduru-babal-cocuklarla-sen_295354/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/vali-alpman-a-gazetecilerden-hos-geldiniz_295231/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/emniyet-muduru-babal-dan-iftar-yemegi_294863/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/igdir-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/diyadin-belediyesi-yol-aciyor_295363/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/patnos-berat-ile-yunus-emre-ogretmene-agliyor_295017/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/alp-milli-boksor-malkan-dan-altin-madalya-iste_294865/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/vali-isin-in-iftarda-kardeslik-sofrasi-ilgi-g_294847/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/domuzu-iskenceyle-oldurup-fotograflarini-payla_294744/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kars-haberleri/kaymakamdan-sehit-aileleri-ve-gazilere-iftar_294649/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kars-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kars-haberleri/220-ogrencinin-yuzunu-guldurduler_294599/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kars-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/agri-valiligi-den-1200-aileye-ramazan-yardimi_294556/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/vali-isin-muhtarlarla-iftarda-bir-araya-geldi_294548/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/agri-haberleri/



