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

Osmanelidae-2 Seher Yürüyüşleri
BAYKUŞ OBASI
1.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Saat
05:00’da
konakladığımız
içmeler
tesisindeki toplanma alanımızda buluştuk ve
grupların dağıtılmasının ardından, obamız
rehberimiz Tuğba Topal eşliğinde Sakarya Nehri
doğusunda kıyı boyu ilerlemeye başladı. 05:15
de kuşları görmeye başlamıştık.
Güzergâhımız boyunca farklı kuş türlerini
gözlemledik ve bunları kayıt ettik. Tuğba
hocamız dürbün yardımıyla gözlemlediğimiz her
kuş türünden sonra, bizlere “Kuş Gözlem
Kitabı”ndan resimlerini göstererek özellikleri
hakkında bilgi verdi.
Gözlemimi boyunca kayıt ettiğimiz kuş türleri;
Gri balıkçıl 9 tane, saksağan 1 tane, karabatak 10
tane, kırlangıç 9 tane, leş kargası 6 tane, söğüt
bülbülü 2 tane, ala karga 1 tane, serçe 2 tane,
karatavuk 2 adet, Martı 1 tane, ispinoz 2 tane
şeklindeydi.

süreli bir kahvaltının ardından doğa
yürüyüşümüze başladık. Yürüyüşümüz yaklaşık
12 km’lik bir parkuru kapsıyordu. Yürüyüş
esnasında; 2 adet kuyruksallayan kuşu
gözlemledik. Daha yoğun bir şekilde de bitki
gözlemi yaptık.

4.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Saat 06:00’da tesisimizdeki toplanma alanında
buluşup, araçlar ile Osmaneli ilçesine doğru
harekete geçtik. Etkinliğimiz “Arılara Karışmak”
için arıcı Erdoğan Bey’in bizleri karşıladığı yere
doğru geçtik. Burada hoclarımız tarafından bal
arılarının biyolojisi hakkında bilgi verildikten
sonra arıcılık mesleği, kovan bakımı, arıların
özellikleri ile ilgili bilgilendirilip özel kıyafetler
giyinerek gözlemlerimizi yaptık. Kayıtlarımızı
aldık ve Yerleşkemize döndük.

5.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
2.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Saat 05:00’da tesisin bahçesinde toplandık.
Grupların dağıtılmasının ardından rehberimiz
Kadir Eryılmaz öncülüğünde İçmeler tesisinin
üst tarafındaki orman bölgesine ilerledik. Farklı
kuş türlerini gözlemledik ve kayıt altına aldık.
Gözlemimizde kayıt ettiğimiz kuş türleri;
Kuyruksallayan 1 tane, saka 1 tane, kırlangıç 1
tane, çam baştankarası 1 tane, karatavuk 2 tane,
ispinoz 2 tane, büyük baştankara 2 tane,
akkuyruk sallayan 1 tane.

3.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Sabah 05:00’da aracımız ile hareket ettik ve
Büyük Aliç yaylasına doğru yola koyulduk. Kısa

Saat
06:00’da
konakladığımız
içmeler
tesisindeki toplanma alanında buluştuk.
Rehberimiz eşliğinde Sakarya nehri doğusunda
kıyı boyunca ilerlemeye başladık.
Gözlemimiz boyunca farklı kuş türlerini gördük
ve kayıt ettik. Rehberimiz dürbün yardımıyla
gözlediğimiz kuşlar hakkında bizi bilgilendirdiler
ve Kuş Gözlem Kitabından kuşun ayrıntılı
resimlerini de bize gösterdiler. Yürüyüş boyunca
Doç. Dr. Yasin Karatepe hocamız farklı bitki
türlerini bizlere açıkladı. Gözlemimiz boyunca
kayıt ettiğimiz Kuş ve bitki türleri; Martı 4 adet,
Karatavuk 1 adet, Kerkenez 1 adet, Gri balıkçıl 2
adet, Karabatak 1 adet, Kuyrukkakan 1 adet,
Saksağan 1 adet, Leş kargası 3 adet; Kantaron
otu, akkavak, kara meşe, okaliptüs, söğüt, mavi
hindiba..

