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S E H E R   Y Ü R Ü Y Ü Ş L E R İ 

 
 

Sütçüler’de geçirdiğimiz ilk geceden sonra, baraj sahasında ve vadi alanında incelemeler yapmak için yola 

koyulduk. Öncelikle, SDÜ’ye ait olan bu yeri tanıma gezisine çıktık, grubumuz ve hocalarımız eşliğinde. 

Baraj bendinin 80 m kadar batı sırtından 30 cm çapında bir derin delik tespit ettik. Bu deliğin mağara bacası olma 

olasılığı üzerinde durduk. Özellikle, bölgenin karstik yapısı bize bu olasılığı düşündürdü.  

Kanyonun 500 m kadar dik yamacında, 10 dolayında kıl keçisinin kendi başına otladığını dürbünlerimizle 

gözlemledik. Bu bize oldukça ilginç gelmişti.  

Vadide ilerlerken karatavuk, baştankara ve sincap sesini duyduk. Biz yürürken yanı başımızdaki orkideler, adaçayı 

ve kekikler yol boyunca bize eşlik etti. Yol güzergahı üzerinde kaya parçası üzerindeki böcek yumurtası koçanı 

ilgimizi çekmişti.  

Vadi yamacında hayvanlar tarafından oluşturulmuş kaya kovuklarına rastladık. Bu oyuklar çok derin olmamakla 

birlikte, bu oyukların hayvanlar tarafından yiyecek aramak için açılmış olduğunu tahmin ettik.  

Vadi tabanından zirveye doğru olan rotamızın son kısımlarında kayalar içinde biri 25-30 cm, diğeri ondan daha kısa 

olan, koyu yeşil ve açık yeşil renkli 2 kertenkele türüne rastladık. 

Öğleden sonraki amacımız ise, Yaban keçisini görmekti. Yaban keçilerini gözlemlemek üzere 15:45’te Sütçüler’den 

yürüyüş rotamıza geçtik. Yol boyunca yaban keçilerini ilk kez görmenin heyecanını yaşıyorduk. Yol boyunca 

Baştankaraların sesini duyduk ve Alakarga ile karşılaştık. 

Yaban keçilerini gözlemlemek üzere geldiğimiz vadiye bakan uçurumda gözlem yaparken çok sessiz olmamız 

gerekiyordu. Dürbünle yaptığımız uzun gözlemden sonra biri yavru, 3 yaban keçisi ile nihayet karşılaştık ve onları 

görebildiğimize sevindik. Hemen hemen grubun hepsi yaban keçisini ilk defa görüyordu ve o andan itibaren gürültü 

yapmamaya başladık.  

Geri dönüş yolunda, yaban keçilerini görebilmenin ve yeni bir şeyler öğrenmenin, yorulmanın değerini anlayarak 

mutlu bir şekilde düşüncelere dalıyorduk. 
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