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Osmanelidae-2 Seher Yürüyüşleri
KUĞU OBASI
1.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Sabahın ilk ışıklarıyla konaklama yerimizde
toplanıp Sakarya nehri kıyısına doğru seher
yürüyüşümüze başladık. Hocalarımız İdris
OĞURLU, Hale GEZER, Gül Aslı AKSU ve Mehmet
TOKAY eşliğinde kuş ve bitki gözlemi yaptık.
Gözlemlediğimiz kuşlar; ispinoz, saksağan,
karatavuk, karabatak, gri balıkçıl, kırlangıç,
büyük
baştankara,
saksağan
yuvası.
Gözlemlediğimiz bitkiler; kavak (titrek kavak ve
beyaz kavak), söğüt, kantaron, mavi hindiba
(söğüt ile hindibanın farklı türlerini gördük), ebe
gümeci, akasya, melengiç, turp, yarpuz, ada
çayı, yabani tere. Çok eğlenceli ve 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 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.
İklimin bitki örtüsünün temel belirleyicisi olduğu
çıkarımını yaptık.
Öğleden sonra Günüören köyünde ipek
börekçiliği
hakkında
bilgi
aldık
ipek
börekçiliğinin bölgedeki tarihsel süreçleri
hakkında sohbet ettik.

2.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
05:00’da kamp alanının batı girişindeki tepeye
doğru yürüyüşe geçtik. Hava açıktı.
05:45 baştankara sesini dinledik ve sesini
duyduğumuz kuşu ağaçta gözlemledik.
Karatavuk sesini dinledik.

İki adet leş kargasını uçarken gözlemledik.
İspinoz kuşu gözlemledik. Bir gribalıkçılı nehir
üzerinde uçarken gördük. Bülbül sesini dinledik.
Bol miktarda kırlangıç gözlemledik uçarken.
Bir adet ispinoz gözlemledik (yerde). Sarı asma
gözlemledik (uçarken). Karatavuk (çalılık
üzerinde). Bir adet leş kargası (uçarken). Beş
adet sığırcık (uçarken). Üç adet (yerde). Bir adet
gribalıkçıl, uçarken. Bir adet karabatak, uçarken.
Bir adet gecebalıkçılı gözlemledik; nehir
üzerinde eğilmiş bir dala konmuştu. Başka bir
dalda İki adet saksağan gözlemledik. Bir adet leş
kargasını uçarken gözlemledik Dört adet
gribalıkçıl, bir gece balıkçılı ve bir adet martıyı
uçarken gözlemledik.

3.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Ormanlık alanda ağaç üzerinde bir adet ak
mukallit kuşu, ağaç üzerinde iki adet maskeli
örümcek kuşu gördük. Ormanlık alanda bir
açıklıkta ağaç üzerinde iki adet kaya serçesi kuşu
gördük. Ormanlık alanda açık havada uçarken
bir adet iskelet kuşu ve üç adet ağaç üzerinde
baştankara, bir adet puhu kuşu, Su-gölet
kenarında açık havada uçarken bir adet beyaz
leylek gözlendi.

4.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
05:00’te kalktığımız içmelerden organize sanayi
bölgesine doğru yola çıktık.
Oraya vardığımızda ‘Arılara Karışmak’ adlı
etkinliğimizi gerçekleştirdik.
06:00’da dişi ve erkek kuyruk kakan yerde/
uçarken gördük. Arıcılık etkinliğini tamamlarken
06:40’ta tepeli toygarı yerde gördük. 06:45’te
tel çit üzerinde keten kuşu gördük. 06:50’de
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fabrikanın çatısında 3 tane serçe gördük.
07:10’da hareket halindeyken, saksağan, ispinoz
ve ak kuyruk sallayanı uçarken gördük. 07:23’te
leş kargalarını telefon tellerinde 07:26’da
karabatağı nehrin üzerinde uçarken gördük.

5.SEHER YÜRÜYÜŞÜ
Sabah 06:00 sularında tesiste toplandık. Göl
kenarı yürüyüşüne katıldık. Hafif adımlarla
yaptığımız yürüyüşte daha önce gördüğümüz gri
balıkçıl, leş kargası, kırlangıç, martı gibi kuşların
yanı sıra bu güne özel gece balıkçılı ve kerkenez
gördük 2.5-3 km’lik yürüyüşün ardından sabah
kahvaltımızı yapacağımız yere yönelmek üzere
seher yürüyüşüne son verdik.

