Anız yangınlarıyla,
doğal hayat ve geleceğimiz
tehlike altında…
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ANIZ YAKILMASININ BAZI ZARARLARI:

a. Topraktaki canlı organizmalar, yükselen ısı sebebiyle önemli ölçüde zarar görüyor ve toprak
canlılığını kaybediyor.
b. Anız yangınları ile organik madde kaynakları organik madde kaynakları yok ediliyor.
Topraklarımızda %3-4 olması gereken organik maddenin %1’ lere hatta bunun da altına düştüğü
göz önüne alınırsa, kaybın ne denli büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
c. Toprak üzeri, anız malcından mahrum kalıp çıplaklaşınca, su ve rüzgar erozyonuna karşı
mukavemetsiz hale geliyor.
d. Süne ile biyolojik mücadelede önemli olan parazitoitler ve diğer faydalı böcekler zarar görüyor.
e. Çevrede bulunan ağaçlar yanıyor, yeşil doku tahrip oluyor.
f. Hasat sonrası anızlar, yarı mera konumunda alanlardır ve birçok bölgede özellikle küçükbaş
hayvanlar bu hasat artıklarından yararlanırlar. Böylece hem anız artıkları değerlendirilmiş, hem
de yem masrafından tasarruf edilerek kar elde edilmiş olur. Anızların yakılması ise, bu yönüyle
özellikle küçükbaş hayvancılığa ciddi zarar vermektedir.
g. Anız yakılması yerleşim yerlerine, tarımsal barınaklara, hayvan barınaklarına zarar veriyor.
Çevrede bulunan pek çok faydalı hayvan telef oluyor.
h. Faydalı hayvanlar yok olduğundan, tarla faresi gibi zararlılarla mücadele zor hatta imkansız hale
geliyor.
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i. Telefon ve elektrik direkleri yanıyor, alt yapı tahrip oluyor.
j. Sulu alanlarda halen hasat edilmemiş mısır, ayçiçeği gibi ürünler yanıp, kül oluyor. Hasatları
mümkün olmuyor.
k. Anız yang”ınları, ciddi çevre kirliliğine neden oluyor.
l. Karayollarındaki araçlar yoğun dumandan etkileniyor, trafik aksıyor ve kazalar meydana geliyor.
m. Anız yangınları, bazı sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Anız yakanların tahrip etme ve
zarar verme duyguları güçlenir iken, yangına seyirci kalanlarda da nemelazımcılık duyguları
pekişiyor.

ANIZ YAKMAYA KARŞI ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER
1- Anızını yaktığı raporlanan çiftçilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığınca verilen tarımsal destekler
kesilebilir.
2- Çiftçiler, değişik amaçlarla Kamu kurum ve kuruluşlarından ve meslek teşekküllerinden belge alırken,
“anızını yakmamıştır” belgesi istenebilir.
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlükleri, Ziraat odaları, çiftçi mallarını koruma dernekleri gibi
yapılanmalara bu konuda özel sorumluluklar verilebilir.
4- Anızını yakmayan çiftçilere Çevre ve Şehircilik bakanlığınca farklı teşvikler verilebilir.
5- Anızını yaktığı belirlenen üreticilerin isimleri, farklı platformlarda ilan edilebilir.
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6- Üretici eğitimleri ile ilgili, tüm kesimlerin görev alacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Konu, tüm
toplumun dikkatini çekecek şekilde, farklı platformlarda ele alınmalıdır.
7- Anız yakmanın zararları ile ilgili bir film hazırlatılarak, ulusal ve yerel televizyon kanallarında periyodik
olarak gösterilmelidir.
8- Bu önlemler için yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler yetersiz ise, gerekli yasal ve hukuki
düzenlemeler yapılabilir.
9- Bütün bu önlemlere ek olarak, biçerdöverle yapılan hasatta, belirli bir yükseklikten fazla biçime izin
verilmemesi; sap parçalayıcı kullanımı ve doğrudan ekim yapan mibzerlerin yaygınlaştırılması yönelik
çalışmalar da önem kazanmaktadır.

Anız Yakmanın Zararları

Sayfa 4/3

NURTAŞ A.Ş.
KONYA ASFALTI 2. Km.
(0.332) 673 42 93 (Pbx)
(0.533) 811 37 07
CİHANBEYLİ / KONYA
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