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13.10.2010 
Sabah 6’da kalkıp seher yürüyüşü için hazırlandık. Halil 

Hoca rehberliğinde yazılı kanyonda hareket etmeye 
başladık. Kanyonda gezerken flora olarak; kermes meşesi, 
defne, yabani zeytin, harnup, boylu ardıç, zakkum yabani 
asma, incir… fauna olarak kuş gözleminde; kızıl karga, sıvacı, 
sarı kuyruk sallayan, yalı çapkını görüldü. Bazı hayvanları 
görmeden sesinden ayırt edebilmeyi de öğrendik. Kahvaltı 
yapmak için kamp alanına geri döndük. Bugünkü etkinlikler 
arasında drama etkinliğinde bir ağaca sarılıp onunla empati 
kuruldu. Hüseyin Fakir Hocamızın rehberliğinde kanyonda 
bulunan flora hakkında bilgilendirme yapıldı. Kamp alanına 
geri döndük. Mehmet Eker Hocamız yön bulma ve harita 
kullanımı hakkında bizi bilgilendirdi. Akşam yemeği yenildi.  

 
14.10.2010 
Yürüyüş sırasında dolaylı gözlem yapmayı öğrendik. 

Yaban keçisini, ayak izleri ve dışkı kalıntılarından tanıdık. 
Dere kenarında yürürken dere kuşu ve kuyruksallayanları 
gözlemledik. Alakargayı sesinden yabandomuzunu da 
bıraktığı izlerden dolayı varlığını anladık. Kampımıza 
dönerek kahvaltı ettik. Çandır köyüne gittik. Köyde bir 
kahveye girdik ve orada bulunan insanlarla konuştuk. 

Buradaki köylülerin gelir kaynağı; balıkçılık, yer fıstığı, üzüm, 
seracılık ve kekik olduğu öğrenildi. Yazılı kanyonun tabiat 
parkı olmasından köy halkı memnundur. Buradan Aksu’da 
bulunan zindan mağarasına gittik. Mağara kireç taşından 
oluşmuş ve bunlar zamanla çözünerek içerisindeki sarkıt ve 
dikitler oluşmuştur. 

 
15.10.2010 
Sabah 06.45 gibi uyanıp kuş gözlemi yapmak için 

Boyalı’ya gittik. Boyalı’da birçok kuş çeşidini görme 
fırsatımız oldu. Bunlar karabatak, saz delicisi, yalı çapkını, gri 
balıkçıl, sarı kuyruk sallayan, ak kuyruk sallayan, ak balıkçıl, 
sakar meke gibi birçok kuş çeşidi gördük ardından otele 
gelip kahvaltımızı yaptık. Daha sonra Su Ürünleri 
Fakültesi’nden bir hocamız Eğirdir Gölü’nün tarihi hakkında 
bilgiler verdi. Buradan da Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
fidan yetiştirme merkezine gittik. Fidanın nasıl ekilmesi 
gerektiğini anlattılar. Buradan Kovada Gölü Milli Parkı’na 
gittik. Burada menengiç, kermes meşesi gibi bitkiler gördük. 
Ve Seyir Terası’nda kuş bakışı Kovada Gölü’nü gözlemledik. 
Buradan ayrıldık ve bir soğuk hava deposuna gidip elmanın 
nasıl saklandığını gördük. Burada akşam yemeğimizi yedik 
ve otele geri döndük. 

 


