4. TÜRK‹YE KUﬁ KONFERANSI

ÇÖLDE
Flamingo
izleri
Sultansazl›¤›’na yapt›¤›m›z gezi belki de konferans›n en "çarp›c›" anlar›yd›. Kum
f›rt›nas›na karﬂ›n kuﬂ gözlemlemek için yürümeye çal›ﬂan bizleri bekleyen tek ﬂeyse, kumdaki flamingo tüyleriydi. Gölün kuruyan sular›, bütün yaﬂam belirtilerini de
birlikte götürmüﬂ ve bize büyük bir çölün yaln›zl›¤›n› b›rakm›ﬂt›.
Özge Balk›z
21-23 Nisan tarihleri aras›nda Kayseri’de gerçekleﬂtirilen 4. Türkiye Kuﬂ
Konferans› daha yap›lmadan herkesin
a¤z›nda bir efsane gibi dolaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Sebep mi? Bir söylentiye göre
tam 150 kiﬂinin kat›l›m› bekleniyordu
konferansa. Böylesi bir kalabal›k, kuﬂ
gözlem tarihinde ilk defa bir araya geliyordu. 9 farkl› ﬂehirden gelmiﬂ bu
gözlemcilerin kimi amatör, kimisiyse
hayatlar›n› kuﬂ gözlemcili¤ine adam›ﬂ
uzmanlard›.
Ankara’dan gelen ekip olarak sabah saatlerinde Kayseri’ye ulaﬂm›ﬂ,
Erciyes Üniversitesi kampüsüne do¤ru h›zl› ad›mlarla ilerliyorduk. Kampüste bekleyen Erciyes Kuﬂ Gözlem
Toplulu¤u’ndan (Erkuﬂ) arkadaﬂlar,
bizi yurtlar bölgesine kadar geçirdiler.
Tüm gözlemcilerin ilk duraklar› buraB‹L‹M ve TEKN‹K 88 Temmuz 2001

s› oldu¤u için her kap› çal›nd›¤›nda
bütün gözler "Acaba kimler geldi?"
düﬂüncesiyle kap›ya yöneliyordu. Bir
iki saat içinde tüm kat›l›mc›lar toplanm›ﬂt›k. Ö¤leden sonra yap›lacak olan
Tuzla Palas Gölü gezisi için haz›rd›k
art›k. Dürbünler her an bak›lmak üze-

K›z›l gerdanl› incir kuﬂu (Anthus cervinus)

re boynumuza as›l›, foto¤raf makineleri ellerimizde, h›zl› silah çeken kovboylar edas›yla dolaﬂacakt›k gölü.
Çok önemli bir konuma sahip olan
Tuzla Palas Gölü, Türkiye’de bugüne
kadar insanlar›n dokunmad›¤› tek tuz
gölü. 1993 y›l›nda "Önemli Kuﬂ Alan›"
ilan edilen göl, o gün birço¤umuza yeni kuﬂ türleri görme olana¤›n› tan›d›.
Büyük bir ar› toplulu¤unu an›msatacak kadar kalabal›k hareket etmemize
ra¤men, kuﬂlar iyi niyetli oldu¤umuzu
anlam›ﬂ olacaklar ki, güzel görüntülerini bizden esirgemediler. Yap›lan gözlem boyunca, hem yeni hem de deneyimli kuﬂ gözlemcileri, farkl› kuﬂ türlerini doyas›ya izleme ve inceleme olana¤›na sahipti. K›z›l gerdanl› incir kuﬂu (Anthus cervinus), birço¤umuz için
ilk defa görülen türlere güzel bir ör-

nek. Buradan sonra gitti¤imiz K›z›l›rmak nehri k›y›s›nda da manzaray› ve
kayalar›n tepesindeki iki küçük akbaban›n (Neophron percnopterus) yuvalar›nda bizlere verdikleri pozlar› seyrederek ilk günümüzü tamamlad›k.
Ertesi sabah, Erciyes Üniversitesi
kampüsüne konferans için ayr›lan salona gittik. S›rada Türkiye’den 8, yurtd›ﬂ›ndansa 2 konuﬂmac›n›n verecekleri seminerleri dinlemek vard›. Aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› Rektör Prof. Dr. Zeki Y›lmaz’›n yapt›¤› konferansta, Meteoroloji ve Yerﬂekillerinin Kuﬂlar›n Süzülmesine Etkisi; Nadir Türler ve ‹lginç
Gözlemlerin Belgelenmesi;, Mevye Sine¤i ve Flamingo: Genetik ‹dealizmler; Biyoteknoloji Ça¤› ve Gerçek Dünya gibi ilginç konular yer al›yordu. Seminerlerin en sonundaysa Türkiye’deki 12 kuﬂ gözlem toplulu¤undan her
biri, yürüttükleri çal›ﬂmalar hakk›nda
bilgi verdi.
Kayseri’de gerçekleﬂtirilen Kuﬂ
Konferans›, Türkiye’de bugüne kadar
yap›lan 4. Konferans. ‹lk konferans,
24 Eylül 1991’de Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i’nin ‹stanbul’daki ofisinde,
yaklaﬂ›k 20 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmiﬂti. 1992’ye gelindi¤inde, bu
say› 50’yi bulmuﬂ ve 2. Kuﬂ Gözlem
Konferans› 11-12 Temmuz tarihleri
aras›nda Ankara’da (ço¤unlukla Ankaral› kuﬂ gözlemcilerinin kat›l›mlar›yla)
düzenlenmiﬂti. 8 y›ll›k sessizlikten
sonraki dönemde yaﬂanan hareketlenmeyle 3. Kuﬂ Gözlem Konferans›, 1920 Kas›m 2000 tarihleri aras›nda tüm
Türkiye’den yaklaﬂ›k 45 kuﬂ gözlemcisinin kat›l›m›yla Burdur’da yap›ld›. Bu
y›lsa kat›l›mc› say›s› tam 150 kiﬂiyi
Gölemciler K›z›l›rmak nehri k›y›s›nda Küçük
akbabalar› (Neophron percnopterus)
yuvalar›nda izlerken

Sultansazl›¤›’na yolculuk
.

Sultansazl›¤›’na do¤ru yola koyuldu¤umuz ilk
andan itibaren herkesin akl›nda büyük bir gölün
renkli misafirleriyle bizi karﬂ›layaca¤›na yönelik
beklentiler vard›. Her ne kadar yolculu¤a kuﬂlara
bakmak için her ara verdi¤imizde, kum f›rt›nas› bize bir sulakalanda de¤il de bir çölde geziyormuﬂuz
izlenimini verse de, biz geziyi y›lmadan sürdürdük.
Gezinin ilerleyen zamanlar›nda uzun süre yol almam›za ra¤men bir türlü gölü görememiﬂ olmam›z
herkesin huzursuzlanmaya baﬂlamas›na neden oldu. Art›k yapt›¤›m›z tek ﬂey, gözlerimizi yola dikip
beklemek olmuﬂtu. Birçok sefer "iﬂte orada" nidalar› otobüsün içinden yükseldiyse de asl›nda gördü¤ümüz yaln›zca ufak çapl› seraplard›, çünkü Yay
Gölü’nde (Sultansazl›¤›’ndaki iki gölden biri) sudan eser kalmam›ﬂt›. Kalan tek ﬂey, gölün geçmiﬂteki evsahipleri flamingolar›n kumlar›n üstünde kurumaya yüz tutmuﬂ tüyleriydi. Bir de alabildi¤ine
büyük bir boﬂluk. Yanl›ﬂ sulama politikalar› yüzünden geri dönülmez bir ﬂekilde kuruyan Yay gölü art›k hiçbir canl›ya ev sahipli¤i yapam›yor.

Sultansazl›¤› asl›nda Türkiye’nin en fazla
korunan alanlar›ndan birisi. 1971’de bölgede
45 000 hektarl›k bir alan Yaban Hayat› Koruma
sahas› olarak ayr›lm›ﬂ, 1988’de 17 200 hektarl›k
bir alana Tabiat› Koruma Alan› statüsü,
1993’teyse S‹T Alan› statüsü verilmiﬂ. Bölge
1994’te Türkiye’nin ilk beﬂ Ramsar alan›ndan biri olarak seçilmiﬂ.
Sultansazl›¤›’na yapt›¤›m›z gezi sonras›nda
hep birlikte oradaki Milli park görevlilerinin bulundu¤u Kuﬂ Evi'ne gittik. Görevli, Sultansazl›¤›’n›n bugünkü durumundan kurtar›lmas› ve iyileﬂtirilmesi yönünde üniversitedeki araﬂt›rmac›lar›n, Sivil Toplum Kuruluﬂlar›’n›n iﬂbirli¤iyle
yapacaklar› çal›ﬂmalardan bahsetti. Ne yaz›k ki
sazl›¤›n iyileﬂtirilmesi, bu çal›ﬂmalarda, yine su
rejimine müdaheleden geçiyor. Belki de kendi
haline b›rak›lsa bu sistem kendini toparlayacak ve
dengeye kavuﬂacak. Ama bu, bizim sabredebilece¤imizden çok daha uzun süreler sonunda olacak.

buldu. Bu say›n›n mutluluk verici bir
ﬂekilde yükselmesinde sivil toplum örgütlerinin ve üniversite topluluklar›n›n azimli çal›ﬂmalar›n›n etkisi kuﬂku
götürmez.
Gelelim konferans›n son etkinli¤i
olan, Erciyes Da¤›’na ve Sultansazl›¤›’na yapt›¤›m›z unutulmaz geziye...
Asl›nda Erciyes Da¤›’na yapt›¤›m›z
geziye genel itibariyle "otobüs yolculu¤u" demek daha do¤ru olur. Çünkü,

gezi boyunca d›ﬂar›da f›rt›na ﬂiddetiyle esen rüzgar, otobüsten inmemize
pek olanak vermedi. Rüzgar›n azald›¤› bir s›rada bizi bekleyen güzel manzaraysa günü telafi eden tek olayd›.
Boyal› han›m kelebeklerinin (Vanessa
cardui) yüzlercesi birden etraf›m›z›
sarm›ﬂt›. Biz ne oldu¤unu anlamaya
çal›ﬂ›rken, kelebeklerle ilgilenen bir
arkadaﬂ›m›z bunun, herkesin görme
ﬂans›n› yakalayamad›¤› bir "kelebek
göçü" oldu¤unu söyledi. Evet düﬂündü¤ümüzün aksine kelebekler de, o
incecik ve narin vücutlar›na karﬂ›n
göç edebiliyorlar.
Bu gezi sonras›, belki hiçbirimizin
akl›nda, birçok farkl› kuﬂ türünü bar›nd›ran zengin bir ekosistem, derin
mavisiyle bizi büyüleyen bir göl kalmad› ama, yaﬂad›klar›m›z gerçekten
de çok ﬂey ö¤renmemizi sa¤lad›. En
baﬂta da ne yap›lmamas› gerekti¤ini.
Art›k herkes biliyor ki, do¤an›n güzelli¤inin biraz olsun fark›na varabilen
ve onu koruma gereklili¤ine inanan
insanlar›n say›lar› artt›kça, karﬂ›laﬂ›lan bu tip manzaralar azalacakt›r…
Kaynak: Yarar M., Magnin G., Türkiye’nin Önemli Kuﬂ Alanlar›,
‹stanbul, 1997
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