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Kuş gözlemi için sabah 06:20’den itibaren kamp noktasını güney batısındaki tepeye doğru tırmanışa geçtik. Ardıç, 

kermes meşesi ve diğer maki türleri arasında oldukça engebeli bir yapıda vadiye hakim bir tepeye kadar tırmandık. 

Tırmanma esnasında yürüyüş yolumuzun tam karşısındaki tepenin üstünde çok kısa süreyle kuzgun gördük, ama 

kuzgunu dürbünle izlemeye vakit kalmadı. Ulaştığımız Yeşildere’yi takiben doğudan batıya doğru uçan iki kuzgun 

daha gördük. Önce o kalın sesini duyduk. Su göleti üzerine geldikten sonra geldikleri yönden geriye döndüler ve 

gözden kayboldular. Bulunduğumuz noktadan daha yukarıya çıkmak için hareketlendik. Ancak, çalılıklar yukarı 

doğru ilerlememize engel oldu. Gökyüzünde ay sondördün halinde görülüyordu.  

Daha sonra, yönümüzü batıya çevirip vadiye paralel ilerlemeye başladık. Bu sefer karşımıza uçurum çıktı. O 

noktadan çevredeki kuşları gözlemlemeye çalıştık. O noktadan birkaç ardıç kuşu gözlemledik.  

Çok engebeli karstik arazide birkaç kere fotoğraf çektik. Bu arada oğlak ve keçi sesleri gelmeye başladı. Hemen 

sesin geldiği yönü tespit edip o tarafa doğru gözleme başladık. Yaklaşık 10 kadar kıl keçisinin yamaç boyunca 

batıya doğru ilerlediğini gözlemledik.  

Taşların oyukları ve altlarında porsuk yuvasına, kızılçam ağacı dalı üzerinde kuş yuvasına, taşların kenarında 

salyangoz kabuklarına rastladık.  

07:45 dolaylarında vadiye doğru inişe başladık. Çok sarp karstik yapıdaki arazide Lapya dediğimiz taşlık yapıda 

çok zor şartlar altında ilerledik. Birkaç defa yolumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Nihayet vadiye indik. Bu sefer 

karşımıza çok dik karşılıklı iki büyük kaya arasındaki su birikintisi çıktı. Yeşildere’nin güney yamacına tırmanarak su 

birikintisini aşıp suyun gözüne ulaştık. Eğilip dizlerimizin üstüne çöküp başımızı suya eğip -tabiri caizse yaban 

hayvanları- gibi su içtik. Bu sırada saat tam 08:00 olmuştu. Birkaç dakika dinlendikten sonra kamp noktasına 

hareket ettik ve kahvaltı hazırlamaya başladık.  
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