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

KARTAL OBASI
30 AĞUSTOS 2015 PAZAR
Saat 5:30’da Kamp alanında ortamın çiğli
havasında uyandık. Seher yürüyüşü 06:30
denmesine rağmen yürüyüşün heyecanı bir
saat erken uyanmamıza neden oldu.
Yürüyüş saati geldi ve bire verilen rota olarak
orman içine doğru yürümeye başladık. Ancak,
yolların nehir vadisi ile kesişmesi sonucunda
birkaç kez rota değiştirmek zorunda kaldık. Bu
rotalar boyunca yabani böğürtlenler görünce
tatlarına bakmayı ihmal etmedik. Bunun yanı
sıra Antep fıstığı bitkisinin oluşmasını sağlayan
ve menengiç kahvesinin özü olan menengiç
ağacının meyvesini arkadaşlarla birlikte
inceledik ve tabii tadına da baktık.
Yürürken bir yerde Türkiye endemik kuşu olan
Anadolu sıvacısı görerek kendimizin ne kadar
şanslı olduğumuzun farkına vardık. Nehir boyu
ilerlerken birçok yerde kuşkonmaz bitkisini
gördük. Bunun ege bölgesinde tedirgen adıyla
da bilindiğini arkadaşlarımla paylaştım. Yürüyüş
boyunca gün içinde yapacağımız boyama
etkinliği (Doğa renk veriyor, Tişörtümü
boyuyorum) için bitkiler topladık ve
yürüyüşümüze son verip Kampa döndük..

31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ
Saat 06.30’da Dereyörük köyüne doğru seher
yürüyüşüne çıktık. İlk dikkatimizi çeken
hayvanlar; hindiler, tavuklar ve bizi görünce
ahırdan koşa koşa gelen koyunlar oldu. En çok
gördüğümüz kuş türü kırlangıçlardı. Kuyrukları
çatallı, ön tarafları yani gövdesi beyaz kanat
tarafları siyaha yakın bir renkti.
Evlerin çatı altında kırlangıç yuvalarını gördük.
Hocamız ev kırlangıcı olduğunu söyledi.
Bölgede ebabil kuşu da bulunuyormuş ama
gözlemleyemedik. Kuşlarla ilgili öğrendiğimiz
önemli bir bilgi de % 87 oranında böcekçil
oluşlarıydı. Bitkilerden gözlemlediğimiz ardıç,
menengiç, karaçalı, kızılçamdı.
Dönüşte elektrik direklerine konan onlarca
kuşu gözlemleme fırsatı oldu. Yolda ayak
izlerini fark ettik. Bir köpeğin ayak izi üzerinde
durup konuşarak kurt, tilki ayak izinin farkını
öğrendik, rehberimizden. Bir de ölü bir kirpi,
yaban domuzu yavrusu dışkısı ve kaya sansarı
dışkısı gözlemledik. Böylece, kendilerini
göremesek de burada bu türlerin yaşadığını
bilmekteydik artık.
Daha sonra kamp alanına geri döndük.

