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Ekibimiz 05.02.08 saat 09.30’da Değirmendere çadır alanında toplandı. Hasan ve Yasin hocamızla birlikte 

Değirmendere çevresinde gözlemlerimize başladık.  

Değirmendere’nin iklimsel olarak bir geçiş alanı olduğundan ve bitki florasının zenginliğinden bahsedildi. Dip 

bölgeler genellikle daha ılıman olmasına rağmen yükseklere çıkıldıkça daha soğuk bir iklim kuşağı gözlenmekte 

olduğuna değinildi. Buna paralel olarak yükseklere çıkıldıkça daha soğuk bir iklim kuşağı gözlenmekte olduğuna 

değinildi. Buna paralel olarak yükseklerde yağlı tohumlara sahip ardıç türlerine çok sayıda rastlandığından söz 

edildi.  

Yine gözlemlerimiz doğrultusunda defne, kızılçam, zakkum bitkilerinin bölgede bolca bulunduğu sonucuna vardık. 

Bu alanın özellikle yaban keçilerinin geçiş alanı olduğunu öğrenmekle birlikte, bölgenin yüksek kesimlerinde kızıl 

akbabanın yuvalandığı hakkında bilgi aldık. Ayrıca, bu bölgede şahin ve atmacaya da rastlandığından söz edildi.  

Ötücü kuşlardan ise, bölgede baştankara bulunduğuna değinilmiştir. Biz de gezimiz sırasında duyduğumuz kuş 

seslerinin bu kuşa ait olduğuna dair Yasin hocamızdan bilgi aldık.  

Bunlardan başka, meşe palamudu ile beslenen sincap izlerine bol miktarda rastladık. Kozalakların yenilme şekline 

göre sincabın bölgede bulunduğunu anladık. Aynı zamanda farklı şekilde yenilmiş bir kozalak gördük ve bunun da 

bir fareye ait olduğu kanısına el kitabımız sayesinde vardık.  

Yolda iki çeşit farklı dışkı örneği bulduk. Bunlardan birisinin yaban domuzuna diğerinin ise, bir tilkiye ait olduğuna 

grup olarak hocalarımızla birlikte karar verdik.  

Güzergahımız üzerinde bulunan bir ağaç üzerinde birçok delik gördük ve bu deliklerin ağaçkakanlar tarafından 

açıldığı bilgisini hocalarımızdan aldık. Bu şekilde, bölgede ağaçkakan kuş türünün bulunduğunu da öğrenmiş olduk.  

Bölgede kermes meşesi, katran ardıcı, sedir ağacı, sütleğen tam olarak tespit edemediğimiz bir mantar türüne 

rastlanmıştır.  

Hocalarımızdan Değirmendere mevkiinde Değirmendere suyundan doğal olarak alabalık yetiştirildiğini öğrendik. 

Öğlen yemeğinden sonra, kamp çadırlarının kurulması ile başlayan eğitimimiz Müezzinler bölgesinde yaban keçisi 

gözlemi ile devam etmiştir. Grubumuzun gözlemleri başarı ile sonuçlanmıştır. Yaklaşık 10 tane yaban keçisi 

gözlemleyerek sayılmıştır. ( 10X50 dürbünümüz ile)  

Kaldığımız yurda dönerken orman içerisinde yolumuz üzerinde Mustafa isimli orman işçisi ile sohbet edip bölgedeki 

kırsal yaşamın nasıl olduğu ile ilgili bilgiler alınmıştır.  
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