OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net

Seher Yürüyüşleri
28 Ağustos - 4 Eylül 2015 Eğitim Dönemi

GEYİK OBASI
30 AĞUSTOS 2015 PAZAR
Sabah 06.00’da gün doğmadan güne başladık.
Güneşin gülen yüzünü görmemiştik henüz, ama
bizin yüzlerimiz gülüyordu. Obalar bölündü
rotalar belirlendi. Her obanın rehberi vardı ama
bizim boynumuz büküktü. Çığlığımızı duyan
hocalarımız muhteşem birer rehber oldu bize.
Yani İdris hoca, Suat hoca ve Emin hocanın
katılımıyla, köyün arka tarafına doğru
yolculuğumuz başladı.
Büyük bir coşkuyla gözlemlerimize başladık.
Yolda karşımıza çıkan yavru kuşu kurda kuşa
yem olmasın diye, yukarıda bir yere
yerleştirdik. Kumru, serçe, kırlangıç kuşlarını
gözlemledik.
Dürbünle
uzaklara
bakıp
gördüğümüz bazı kuş türlerini tanımaya çalıştık.
Gezimiz esnasında dut, incir, kızılcık, melengiç,
ıhlamur gözlemledik. Çam türlerini gördük bazı
değişik çamlar vardı. Mavi olduğundan bakır
olabileceğini düşündük. Yanımıza aldık zehirli
bir bitki olan it üzümüne rastladık. Aynı gün
yapacağımız Doğa Renk Veriyor Tişörtümü
Boyuyorum etkinliği için yanımıza renkli bitkiler
aldık. Kokarağaç gördük ve bunun diğer bir
isminin Cennet Ağacı olduğunu öğrendik. İdris
hocamla beraber ardıç tohumunun tadına
baktık. Güneş yavaş yavaş yüzünü gösterdi.
Sığırkuyruğu denilen çok yıllık bir bitkiyi tanıyıp
güzel kareler çektik. Yanımıza örnekler aldık.
Üzüm, melengiç, böğürtlen tadarak yolumuza
devam ettik. Güne erken başlamanın verdiği
enerji ile turumuzu tamamlayıp kamp alanımıza
geri döndük. Topladığımız renk renk bitki

örneklerimizle boyama etkinliğine hazırdık
artık.

31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ
Sabah 06:30’da bugünkü Seher yürüyüşümüz
için bir önceki gittiğimiz rotadan farklı olarak,
köyün alt tarafındaki, derenin üstündeki
patikadan ilerlerken ilk olarak Kaya güvercinini
uçarken gözlemledik. Ardından sırasıyla
kuşlardan serçe, mukallit, ak karınlı ebabili
uçarken ve dalda gözlemledik. Bunları
gördüğümüz yerde bir süre durduk ve
dürbünlerimizle bu kuşları seyrettik. Kuşlar
gözden kaybolunca yolumuzda devam etmek
üzere yeniden yürümeye başladık. Derken bir
sansar dışkısıyla karşılaştık. Artık yaban
hayvanlarına ait iz ve belirtilerin hemen farkına
varıyorduk.
Ellerimizde dürbünler bir yandan gözlem yapıp
bir yandan ilerliyorduk. Dağ eteğinde gelince
tek başına süzülen diğer gördüğümüz kuşlardan
daha büyük ve ince boyunlu olan iri bir kuşa
rastladık ve bunun Gri balıkçıl olduğunu
öğrendik. Gri balıkçılı önce uçarken sonra
yuvasına konduğunda gördük ve bu çok
hoşumuza gitti. Bir süre orda kaldık ve gri
balıkçılı fotoğrafladık. Yolumuza devam
ederken sinekkapan, dişi ispinoz, karatavuk
gözlemledik. Tilki ve tavşan dışkıları gördük ve
bundan bulunduğumuz alanda bu türlerin
yaşadığını anladık. Dönüş vaktimiz geldiği için
kamp alanımıza doğru yola koyulduk.

