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Osmanelidae-2 Seher Yürüyüşleri
DEVE DİKENİ OBASI
1.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Sabah 5:00’da Emrah Tagi hocamızın
rehberliğinde İçmeler Tesisimizin anlaştığımız
yerinde tüm kamp üyeleri ile buluştuk. “Deve
Dikeni” obası olarak yürüyüşümüze başladık.
Tesisimizin hemen arkasındaki dağlardan birini
seçerek virajlı yollarını kat etmeye başladık.
İlk olarak bir “Çil keklik” çıktı karşımıza. Beyaz
böğürleri ve göğsüyle, kahverengi sırlı bir kuştu.
Yol boyunca ilerlediğimizde kırmızı gövdeleri ve
orta boylarıyla “Sandal Ağaçları” dikkatimizi
çekti.
Yürüyüşümüzün ilerleyen kısımlarında karga
türlerinden biri olan “Leş Kargası” na rastladık.
Görünüş itibariyle diğer kargalara benziyordu.
Boyu uzundu, rengi siyahtı.
Daha sonra ince yapısı ve kısa boyuyla,
Türkiye’de bolca bulunan “Kır Kırlangıcı” türünü
gördük.
Son olarak da bir kayanın tepesinde “Kaya
Kartalı” türünü gözlemledik.

3.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Sabah saat 05:00’da İçmeler Tesisi’nin
kenarında akan Sakarya Nehri’nin yanına İdris
Hocamız rehberliğinde gittik. İlk olarak
bir“Karatavuk” yuvasını ziyaret ettik. Ardından
meyve ağaçlarını gördük. Ağaçların dip
kısımlarına sürülen kireçlerin nedenini öğrendik.
(Kabuğun altında yaşayan ve kabukla beslenen
zararlı böcekler sıcakta büyümektedir. Bu
büyümeyi engellemek adına ağaçların kireçle
boyandığını öğrenmiş olduk.)
Sonrasında “Salkım Söğüt”, Akkavak gibi ağaç
türlerini gördük. Bu ağaçların yetiştiği ortamı
gözlemledik. Daha sonra Kadife Çiçeği, Kanada

Kavağı, Sirken Otu, Mavi Hindiba, Yabani Turp,
Ebegümeci, Kantaron, Sığır Kuyruğu gibi bitkileri
gözlemledik ve özelliklerini öğrendik. Orada bir
yerden uçarak geçen Tombul Arıyı da
gözlemledik. Arıların her gün sırayla başka bir
tür çiçeği ziyaret ettiğini öğrendik.
Nar ağaçlarının olduğu bölgeden geçerken
kayaların altında grup halinde salyangozlara
baktık. Tam bu sırada havada Gri Balıkçıl kuşuna
dürbünlerimizle bakma fırsatı elde ettik.

4.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Saat 5.00 gibi otobüslerle Büyük Aliç Yaylası’na
hareket ettik. Yayla eşsiz doğasıyla ilk bakışta
gözlerimizi kamaştırdı. Yayla ile ilgili genel
bilgiler verildikten sonra Yaylada önce At
Kuyrukları ve Kekik gibi bitkileri gözlemledik.
Yaklaşık 9-10 km sürecek olan yürüyüşümüze
başladık. Yürüyüş boyunca Sürüngenler
sınıfındaki bazı kertenkele türlerini gördük.
Belirli aralıklarla kenarlarda bulunan çam ağacı
tomruklarının neden burada olabileceğini
sorguladık. Ayrıca bu tomrukların ekonomik
değerlerinin
olup
olmadığını
rehber
öğretmenlerimizden öğrendik.
Yürüyüş boyunca yol kenarında dağ çileklerini
gördük. Onları toplayarak oba arkadaşlarımız ve
diğer obalarla karşılıklı ikramlarda bulunduk.
Yürüyüşün son 3-4 km’si biraz zorlayıcı geçti.
Çünkü saat ilerlemiş ve sıcaklık artmıştı. Ayrıca
aşağı doğru bir göle indiğimiz için havanın nem
miktarı arttığından biraz bunalmış olduk.
Yürüyüş ilerledikçe sarıçamlardan karaçamlara
doğru Karadeniz-karasal ikliminden Akdeniz
iklimine doğru geçişleri gözlemlemiş olduk.

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

5.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Bugün seher yürüyüşümüzde bitkilerin
dünyasında gezdik. “Laden, Akçakesme, Yabani
Yasemin, Karaçalı, Menengiç, Patlangaç,
Kuşkonmaz, Mazı Meşesi, Akkavak, Söğüt” gibi
birçok türün birlikte yaşadığını gördük. Bu
gezimizin en güzel kazanımlarından biri tek renk
gibi gözüken bitki örtüsünün ardında
birbirinden farklı birçok türün varlığını fark
etmekti. İsimlerini belki unutsak bile onlara dair
farkındalık kazanmamız çok değerliydi.
Yolculuğumuzda
küçük
bir
Kara
Kaplumbağasıyla karşılaşmamız bu çeşitliliğin en
güzel örneklerinden biriydi.

İntikale devam ederken önce bir ses duyduk. Bu
sesin Karatavuk sesi olduğunu Tuba Hocam’dan
öğrendik. Daha sonra da bu kuşu uçarken
gördük. İlerde küçük bir kayanın önünde uçan
güvercin büyüklüğünde küçük bir Kerkenez
gördük.
Dönüşte, ağaçta duran “Kızıl Gerdan” kuşunu,
havada uçan martı ve 3 tane Leş Kargası ve
karabatak gördük. Dönüşte hocalarımız “Laden,
Patlangaç, Mor Hindiba, Akkavak” gibi çeşitli
türler hakkında bilgiler verdiler. Saat 07.00 civarı
yürüyüşü tamamlayarak sabah kahvaltımızı
yapmak üzere yerimize geçtik.

7.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
6.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Sabah saat 05:00’da Deve Dikeni Obası ve
Karpuz Obası, İdris Hocam ve Tuba Hocalarla
birlikte İçmeler Tesisinin kuzeyindeki Sakarya
Nehri kıyı boyunca yürümeye başladık. İlk önce
içmelerde yerde duran “Akkuyruk Sallayan”
gördük. Yine burada yaptığımız nokta
gözlemciliğinde Nehirde suda duran ve sonra
hareket eden Gri Balıkçıl, söğüdün tepesinde Leş
Kargası gördük. Sonra intikal esnasında 2 tane
Martıyı uçarken, bir tane Gri Balıkçıl’ı ağaçta
etrafa bakarken gördük. Daha sonra yerde
duran Küçük Serçe büyüklüğünde olan erkek bir
“Kuyrukkakan” gördük.

Sabah 06:00 sularında tesiste toplanarak bu
sefer Göl kenarı yürüyüşüne katıldık. Yoğun
program nedeniyle yorgunluk katılımcıların
üzerine birikmiş olmalı ki bu sabah her zamanki
gibi aktif katılım olmadı. Hafif adımlarla
yaptığımız yürüyüşte daha önce gördüğümüz
Gri Balıkçıl, Leş Kargası, Kırlangıç, Martı gibi
kuşların yanı sıra bugüne özel Gece Balıkçıl ve
Kerkenez gördük. Ağaçkakana benzer bir kuş
görür gibi olduk ama çok iyi gözlemleyemedik.
2-3 km’lik bir yürüyüşün ardından sabah
kahvaltımızı yapmak üzere Seher yürüyüşümüzü
bitirdik.

