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Kahvaltıdan sonra yola çıkıldı. Kovada gölü milli parkına giderken, bir sulak alan kenarında angıt kuşları 

gözlemlendi. Gölün yazın kuruduğundan bahsedildi ve angıt kuşlarının buraya kışın geldiği söylendi. Angıt 

kuşlarının çiftler halinde dolaştığı konusuna değinildi ve göle besin için geldiği söylendi.  

Köylerde genel durumdan söz edildi. Milli park içerisine giren bölgelerden bahsedildi. Milli park bölgesi içerisindeki 

köylülerin angıt kuşlarını avlama ihtimalini olduğundan söz edildi.  

Yola devam ederken Kovada Gölünün bir kısmının donduğunu gördük. Bu bölgede duraklayıp bölgenin 

durumundan bahsedildi. Köylülerin gölü korumadıklarından söz edilip burada ne tür çözümler uygulanabilir 

olduğundan bahsedildi. Gölün kenarında iken karabatak kuş türü gözlemlendi.  

Kovada gölü milli parkı tesislerinde duruldu. Bu bölgede bulunan hayvan türlerinden bahsedildi. O sırada 

gökyüzünde kızıl şahin gözlemledik. Bize verilen boş zamanda milli park çevresi dolaşıldı. Bu sırada milli park 

içerisinde birçok ağaç türü gözlemlendi. ( boylu ardıç, menengiç, kargı, kuşburnu, akçakesme, çitlenbik…gibi.)  

Öğle yemeğinden sonra gruplar halinde milli park sınırları içerisinde dolaşıldı. Kuş gözlemi yapıldı. Biz, grup olarak 

Bekir hoca ile birlikteydik. Ormanlık alana girdiğimizde yerdeki yapraklardan oluşan örtünün ölü örtü olduğu Bekir 

hocamız tarafından açıklandı. Ölü örtünün alt kısmında bulunan toprağa humuslu toprak denildiği söylendi. 

Yürüyüşümüz sırasında şu kuş türlerini gözlemledik; sakarmeke, mavi baştankara, karatavuk, alakarga, florya. Yine 

yürüyüşümüz sırasında bölgedeki bitkileri inceledik. Bekir hocamız ile birlikte milli park sınırları içerisindeki gözlem 

kulesine yürüdük ve burada bölgeyi yukarıdan gözlemledik.  

Yürüyüşümüzden sonra yol üzerindeki bir köy kahvesine gittik ve köy halkından iki kişi ile sohbet ettik. Sohbetimiz 

sırasında köy halkı ile ilgili bilgi almaya çalıştık. Konuştuğumuz köylülerden biri fırıncılık yapıyorken diğeri 

nakliyecilik yapıyormuş. Nakliyeci olan köylü elmadan kazanç sağladığını söyledi. Bölgede büyükbaş hayvancılığın 

pek fazla yapılmadığını, küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu öğrendik. Bunun sebebinin arazi durumu 

olduğunu düşündük. Bölge dağlık olduğu için küçükbaş hayvancılığa daha uygundur. Bölgedeki evlilikler genellikle 

köy içerisinden oluyor. Bölgedeki okuma-yazma oranı da yüksektir. Köydeki kişiler iş için başka bölgelere 

gitmiyorlar. Köylüler ile orman mühendisleri arasında bir anlaşmazlık yaşanmadığı söylendi. Fakat köylüler bu 

cevabı doğru olarak vermediler diye düşünüyoruz. Çünkü, baskı altında gibi görünüyorlar. Köylüler genellikle 

elmacılıkla uğraşıyorlar. Köylüler yakacak olarak odun ve kömür kullanıyorlar. Köylüler için iş birinci sırada geliyor. 

Kahveye gitmek köy halkının boş zamanlarında yaptığı bir iş. Köy su ihtiyacını baraj suyu ile karşılıyor.  

Bu bilgileri öğrendikten sonra köy kahvesinden ayrıldık ve akşam yemeğimizi yemek üzere bölgedeki bir restorana 

gittik.  
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