OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
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Osmanelidae-2 KATILIMCI GÜNLÜKLERİ
KUĞU OBASI
1.Gün- 30.06.2017
Sabahın ilk ışıklarıyla konaklama yerimizde
toplanıp Sakarya nehri kıyısına doğru seher
yürüyüşümüze başladık. İdris OĞURLU, Hale
GEZER, Gül Aslı AKSU ve Mehmet TOPAY
eşliğinde kuş ve bitki gözlemi yaptık.
Gözlemlediğimiz kuşlar; ispinoz, saksağan,
karatavuk, karabatak, gri balıkçıl, kırlangıç,
büyük baştankara oldu. Bu arada bir de
saksağan
yuvası
görüp
inceledik.
Gözlemlediğimiz bitkiler; kavak (titrek kavak ve
beyaz kavak), Söğüt, Kantaron, mavi hindiba
(Söğüt’ün ve Hindibanın farklı türlerini gördük),
Ebe Gümeci, Akasya, Menengiç, turp, yarpuz,
ada çayı, yabani tere idi. Çok eğlenceli heyecan
verici bir yürüyüş oldu.
06:00’da Seher yürüyüşüne çıkıp konakladığımız
tesisin güney doğu yönünde yürümeye başladık.
Bir adet saka, bir martı, bir gri balıkçıl, bir leş
kargası gördük. Ardından Dr. Yasin Karatepe
eşliğinde arazi yürüyüşüne başladık. Yürüyüş
sırasında Menengiç, Kara Çalı, Delice, Mavi
Hindiba, Kuşkonmaz, Sandal, Dağ Çileği, Laden
inceledik gözlemlerimiz sonucunda bölgede
Akdeniz ikliminin hâkim olduğunu gözlemledik
iklimin bitki örtüsünün temel belirleyicisi olduğu
çıkarımını yaptık. Öğleden sonra Günüören
köyünde ipek böcekçiliği hakkında bilgi aldık
İpek böcekçiliğinin bölgedeki tarihi süreçleri
hakkında sohbet ettik.

gözlemledik. İspinoz kuşu gözlemledik. Nehir
üzerinde uçarken bir adet Gri Balıkçıl gördük.
Yine, bol miktarda Kırlangıç gözlemledik
uçarken. Bülbül sesi dinledik. Bir adet İspinoz
gözlemledik yerde. Sarı Osman gözlemledik
uçarken. Karatavuk gözlemledik çalılık yerde. Bir
adet Leş Kargası gözlemledik uçarken. Beş adet
Sığırcık gözlemledik uçarken. Üç adet İspinoz
gözlemledik yerde. Bir adet Gri Balıkçıl
gözlemledik uçarken. Bir adet Karabatak
uçarken. Bir adet Gece Balıkçılı, nehir üzerinde
eğilmiş dalda. İki adet Saksağan gözlemledik,
dalda. Bir adet Leş Kargası, uçarken. Dört adet
Gri Balıkçıl gözlemledik uçarken. Bir adet Gece
Balıkçılı, uçarken. Bir adet de Martı gözlemledik
uçarken.

3.Gün-02.07.2017
Ormanlık alanda ağaç üzerinde bir adet Ak
Mukallit kuşu gördük. Ormanlık alanda ağaç
üzerinde iki adet Maskeli Örümcek Kuşu gördük.
Ormanlık alanda açık havada ağaç üzerinde iki
adet Kaya Serçesi kuşu gördük. Ormanlık alanda
açık havada uçarken bir adet İskelet kuşu
gördük. Ormanlık alanda açık havada üç adet
ağaç üzerinde baştankara kuşu gözlendi.
Ormanlık alanda açık havada bir adet Puhu kuşu
gözlendi. Su-gölet kenarında açık havada
uçarken bir adet Beyaz Leylek kuşu gözlendi.

4.Gün-03.07.2017
2.Gün- 01.07.2017
05:00’da kamp alanının Batı girişindeki tepeye
doğru yürüyüşe geçtik. Hava açıktı. 05:45
civarında Bir baştankara sesi duyduk ve
kendisini ağaçta gözlemledik. Karatavuk sesini
dinledik. Uçarken iki adet Leş Kargası

07:00 kahvaltı yaparken evin çatısında Kumru
görüldü. Gölpazarı şehir merkezi 07:39 yolculuk
sırasında yol kenarında telde Arı Kuşu görüldü.
07:47 araçla ilerlerken ağaçta iki adet
Ağaçkakan görüldü. 08:48
baraj kurma
etkinliğimiz için su kaynağı aradığımız derede
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ağaç üzerinde bir adet Akkuyruk sallayan
görüldü. 08:50 iki adet Karga uçarken, 09:00 iki
adet Kuzgun uçarken, 09:20 Sarı gagalı Dağ
Kargası uçarken, 10:00 Üveyik bir adet uçarken,
10:30 bir adet Sarıasma uçarken ve 13:30’da bir
adet Kaya Güvercini gördük.

7.Gün-06.07.2017
06:15 Ala karga bir adet, 06:18 doğu ladini bir
adet, karaçam bir adet. 06:20 Akkuyruk sallayan
bir adet, 06:26 Sandal Ağacı, 06:28 Laden, Diken
Ardıcı 06:37, Deve Dikeni 15:38, Menengiç,
Akçakesme ve 5 adet Karabatak, 4 tane de Martı
görülmüştür.

5.Gün-04.07.2017
05:00’te kalktığımız içmelerden organize sanayi
bölgesine yola çıktık orada ‘Arılara Karışmak’
etkinliğini gerçekleştirdik. 06:00’da dişi ve erkek
Kuyrukkakan yerde/ uçarken gördük. Arıcılık
etkinliğini tamamlarken 06:40’ta Tepeli Toygarı
yerde gördük 06:45’te ayırıcı tellerin üzerinde
Keten Kuşu gördük. 06:50’de oradaki bir
fabrikanın çatısında 3 tane Serçe gördük.
07:10’da hareket halindeyken, Saksağan,
İspinoz ve Akkuyruk Sallayanı uçarken gördük.
07:23’de Leş kargalarını telefon tellerinde,
07:26’da ise bir karabatağı nehrin üzerinde
uçarken gördük.

8.Gün-07.07.2017
Sabah 06:00 sularında tesiste toplandık göl
kenarı yürüyüşüne katıldık. Yoğun program
nedeniyle yorgunluklar baş göstermiş olmalı ki
her zamanki canlılık biraz azalmış gibi geldi
bana. Hafif adımlarla yaptığımız yürüyüşte daha
önce gördüğümüz gri balıkçıl, Leş kargası,
Kırlangıç, Martı gibi kuşların yanı sıra bu güne
özel olarak bir gece balıkçılı ve kerkenez gördük.
Ağaçkakana benzer bir kuş görür gibi olduk ama
çok iyi gözlemleyemedik. 2-3 km’lik yürüyüşün
ardından sabah kahvaltımızı yapmak üzere
seher yürüyüşünü bitirdik.

