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Abstract 
This study focuses on the educational and touristic characteristics of Termessos 

National Park in southern Turkey with consideration for its specific natural and 

cultural resources. It aims to contribute, Academic members, teachers, tour guides 

and park visitors who want to do a nature trip in Termessos National Park, that 

where and when they can better see different ecosystems and birds in the park 

area. It is also aimed to be better known as a bird habitat and education type by 

drawing attention to this wonderful area of nature and history which is very short 

distance to a touristic center Antalya. Between 2009 and 2013, 596 university 

students trained in nature and biodiversity within the scope of the "Biological 

Richness of Turkey" course in Termessos National Park. Students who attended 

this course and participated in national park excursions increased their awareness 

about environmental protection and birds. 
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Özet 
Bu çalışma Termessos Milli Parkında doğa gezisi yapmak isteyen öğretim 

üyeleri, öğretmenler, turist rehberleri ve ziyaretçiler için nerelerde hangi 

ekosistemleri ve kuşları görebileceklerine katkıda bulunmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Ayrıca Antalya gibi turistik bir merkeze çok kısa bir mesafede 

bulunan bu doğa ve tarih harikası alana dikkat çekerek, kuş varlığı ve eğitim alanı 

olarak daha iyi tanınması amaçlanmaktadır. Termessos Milli Parkında 2009-2017 

yılları arasında toplam 596 öğretmen adayı öğretmen olmadan önce “Türkiye’nin 

Biyolojik Zenginlikleri” dersi kapsamında doğa ve biyoçeşitlilik eğitimi 

almışlardır. Bu dersi alan ve milli park gezilerine katılan öğrencilerde çevre 

korumaya ve kuşlara yönelik farkındalıklarında artış gözlenmiştir. 
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1. Giriş 

Topografik ve klimatik olarak Anadolu, çok kısa mesafelerde büyük değişkenlikler 
gösterdiğinden biyotop çeşitliliği bakımdan oldukça zengindir. Ayrıca, Anadolu 
jeolojik süreçler boyunca pek çok türe barınak görevi görmüştür. Zengin bir 
biyolojik çeşitliliğe sahip olan Anadolu, dünyada nadir bulunan önemli biyolojik 
çeşitlilik merkezlerinden biri olmuştur (De Lattin, 1967). 
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Dünyada kıta özelliği gösteren, birçok türün anavatanı olan ve özellikle geçmişteki 
jeolojik ve iklimsel değişikliklerden etkilenen ve canlılara barınak olan Anadolu 
dünyadaki herhangi bir kara parçasından çok daha fazla biyolojik bir öneme 
sahiptir. Topoğrafik olarak Anadolu çok kısa mesafelerde bile büyük değişkenlikler 
gösterdiğinden habitat çeşitliliği oldukça zengin bir alandır. Bu kadar büyük 
değişkenlik göstermesi, farklı iklim tiplerine sahip olmasının bir nedenidir. Öyle ki 
habitat ve topoğrafik çeşitliliğin bütünleşmesi Anadolu’ya ait çok fazla sayıda canlı 
formlarının oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca, Anadolu jeolojik süreçler süresince 
Kuzey Avrupa, Kuzey Asya ve hatta Afrika kıtasına ait pek çok türe barınak görevi 
yapmıştır. Bu kadar zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Anadolu, dünyada az 
bulunan önemli biyolojik merkezlerinden biri olmuştur.  

Coğrafik açıdan bu kadar özel bir konuma sahip olan Anadolu, milli parklar 
açısından da oldukça zengin bir ülkedir. Milli parklar bünyesinde ender ve yaygın 
pek çok bitki ve hayvan türlerini barındırır. Bugün ülkemizde toplam 40 milli park 
belirlenmiş olup bu parklardan 4’ ü Antalya il sınırları içerisinde bulunmaktadır. 
Bu milli parklardan biri olan ve araştırma alanımızı oluşturan Termessos Milli 
Parkı Toros Dağ sıraları ile ilişkili bir bölgedir. Toroslar Anadolu’nun güney 
kesiminde boydan boya uzanan yer yer birçok vadi ile kesilen dağ sıralarıdır. 
Biyolojik çeşitliliği henüz yeterince incelenmemiş olan Toros’ların birçok endemik, 
yeni tür ve türleri bünyesinde barındırdığı tahmin edilmektedir. Toros Dağ sırası 
ile bağlantılı olan Termessos, dolayısıyla biyolojik çeşitlilik açısından Toros’ların 
özelliklerini yansıtacaktır. 

Türkiye’de doğa turizmi ve eğitimi konusunda oldukça az sayıda faaliyet ve 
bilimsel çalışma (Erdogan vd. 2009, Sarı 2008) mevcuttur. Olan çalışmalar da daha 
çok farkındalık ve tutum açısından incelenen betimsel taramalardan ileri 
gitmemektedir.  

Bu çalışma Termessos Milli Parkında doğa gezisi yapmak isteyen öğretim üyeleri, 
öğretmenler, turist rehberleri ve serbest ziyaretçiler için nerelerde hangi türleri 
görebileceklerine yönelik hazırlanmıştır. Ayrıca Antalya gibi turistik bir merkeze 
çok kısa bir mesafede bulunan bu doğa ve tarih harikası alana dikkat çekerek kuş 
varlığı ve eğitim alanı olarak daha iyi tanınması amaçlanmaktadır.  

2. Milli Parklar ve Eğitim - Turizm Faaliyetleri  

Yüzyılların sömürüsüne uğramış ülkemiz doğal kaynakların korunması için 1956 
yılında Orman Bakanlığının yürütülmesini üstlendiği Orman Kanunu çıkartılmış ve 
en azından belirli yerlerde doğal yaşamı korumak için ilk defa 1958 yılında Milli 
Parklar kurulmuştur  (Kocataş 1994).   

Antalya dışında hiç bir ilde ikiden fazla milli park bulunmamaktadır. Antalya’da ise 
Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı yanında, Altınbeşik Mağarası, Olimpos-Bey Dağları, 
Köprülü Kanyon ve Termessos Milli Parkı olmak üzere dört adet milli parkın 
bulunduğu görülmektedir. Bu da Antalya’nın biyolojik çeşitliliğinin başka bir 
göstergesidir. Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan önemli kapılarından biridir ve 
bir dünya kentidir. Termessos da bu dünya kentinin Anadolu’ya açılan önemli 
penceresidir. Anadolu’nun en iyi korunmuş arkeolojik yörelerinden biri olma 
özelliğini gösteren Termessos Milli Parkı,  6702 hektarlık alana sahiptir. Bu yöre 
6813 sayılı kanun hükümlerine göre 03.11.1970 tarihli Bakanlık onayı ile milli 
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park olarak ayrılmış ve 09.08.1983’te yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Park 
Kanunu’yla koruma altına alınmıştır (Kızılay 1983).  

Eğitim, turizm ve çevre ortak bir paydada birleştirilebilecek kavramlardır. Çevre, 
eğitim ve turizm kaynağı olma özelliğini taşırken, hem gelir getirici hem de bilgi 
verici özelliği öne çıkmaktadır. Bu ilişkilerin faydalı nitelikte olması için, çevrenin 
yaşaması gerektiği ortadadır. Turizm, bir yandan turizm verilerini yoğun bir 
biçimde kullanan, bir yandan da korumak zorunda olan bir sektördür. Özellikle 
doğal ve ekolojik veriler için bu yargı daha da önem taşımaktadır. Milli Parklar için 
üç önemli unsur çok önem kazanmaktadır: 

• Doğal ve bozulmamış çevrenin birçok unsuru turistler için çekim kaynağıdır 

• Doğayı ve tarihi değerleri korumak için farkındalık yaratır 

• Yeni kuşaklara yönelik okul dışı eğitim olanaklarının en kalitelilerinden birin 
sunar 

3. Doğa Eğitimi ve Turizm Açısından Kuşların Önemi 

Ülkemizde kuş gözlemciliği, kuşların doğal alanlarında gözlemlenmesi ve 
tanımlanması şeklinde bilimsel ve hobi amaçlı olarak gitgide yaygınlaşmaktadır. 
Kuş gözlem gezilerinin çoğalması kuşları ve doğayı tanımada ve sevmede oldukça 
etkilidir. Bu nedenle, kuş gözlemciliği çevre koruma örgütlerinin, yerel otoritelerin 
ve ulusal basının dikkatini çekmektedir  

Kuş gözlemcileri aynı zamanda, turizm endüstrisi için de önemlidir çünkü seyahat 
ederek ve bölgede kalarak katkılar maddi sağlamaktadır. Kuş çeşitliliğinin fazla 
olduğu ormanlık-dağlık ve sulak alanlar gibi doğal alanlar kuş gözlemcileri ve 
binlerce ziyaretçinin cazibe merkezi haline gelmektedir (Eubank 1993, Yorio vd. 
2001, Scot and Thipgen 2003). Özellikle nadir türlerin veya göç yolları üzerinde 
rastlanan kalabalık sürülerin izlenmesi dünyanın birçok yerinde turistik bir çekim 
kaynağı ve yeni kuşakların okul dışı doğa eğitim alanlarını oluşturmaktadır. 
Örneğin; Tayvan ChangHua 1999 yılında doğan izleme gününde (Falcon 
Monitoring Day) kent 30.000 kuş gözlemci tarafından ziyaret edilmiştir (Army 
1999). Patagonya'da su kuşları için 16 özel koruma alanı mevcut olup buralarda 
gözlem yapmak için her yıl 100.000'den fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir 
(Yorio et al. 2001). .  Güney Afrika'daki Cape Town yakınlarındaki penguen 
kolonisi, 1996-1997 yılları arasında 200.000 kişi tarafından ziyaret edildi 
(Kerlinger et al. 2002).  Bu faaliyetler ülkelere yeni bir gelir kapısı sağladı ve özel 
alanların etrafında yaşayan insanların gelirlerinin artmasını, doğal alanların 
korunması için etkili bir sebep ve fon ayırılmasını da sağlamıştır.  

4. Materyal ve Metot 

4.1. Alanın coğrafik özellikleri 

Araştırma alanı Antalya’nın 34 km kuzeybatısında,  36O 55' 24'' - 37O 02' 30'' kuzey 
enlemleri  ile  30 O 03' 12'' - 30 O 31' 30'' doğu boylamları arasında kalmakta, aynı 
zamanda tümüyle Akdeniz fıtocoğrafık bölgesi içinde yer almaktadır. Termessos 
Milli Parkı 6702 hektarlık bir alana sahiptir. Alçıtepe (1998) tarafından 
bildirildiğine göre, araştırma alanı tamamen Antalya il sınırları içerisinde 
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bulunmakta olup, Türkiye Florası’ndaki kareleme sistemine göre ise C3 karesi 
içinde kalmaktadır. 

Araştırma alanının kuzeyinde Çamdağı ve Göğnükgediği Sırtı (1211m), 
kuzeydoğusunda Karakirse,  doğusunda ise Düzlerçamı ile Kayrakdibi Mevkii 
bulunmaktadır. Alanın güneyinde Katran Dağı (1250m) ve Kozdağ Mevkii, 
batısında Kumtepe Sırtı (500m), Çevriktaş Tepe (749m), kuzeybatısında ise Maarif 
Mevkii ve Müfettişgelen Tepesi (641m)  yer almaktadır. 

Araştırma alanının yüksekliği Altkırkkavak Mevkii’ndeki Alabalık çiftliği civarında 
250 m.’den başlamakta olup,  bu kısımlar arazinin en alçak kesimlerini 
oluşturmaktadır. Alanın bazı kesimlerinde ise yükseklik yer yer 1000 m.’nin 
üzerine çıkmakta, antik şehrin kurulduğu Güllük Dağı’nda 1100 m., Top Tepe’de 
1285 m. ve  alanın en yüksek noktası olan Eren Tepe’de ise 1665 m.’ye 
ulaşmaktadır. 

Araştırma alanı Antalya İl merkezine 34 km. mesafededir. Milli Park’a Antalya-
Korkuteli karayolu ile ulaşılır. Antalya şehir merkezinden Korkuteli yoluna 
çıkıldıktan 25 km. sonra milli park giriş yerine varılır. Burada bulunan ziyaretçi 
merkezinden 9 km.’lik bir yolla esas şehir harabelerinin kuzeydoğusundaki 
otoparka ulaşılır (Şekil 1).  

Şekil 1. Termessos Milli Parkının Konumu 

 

4.2. Doğa Eğitimi 

Çalışma sahasında 2009 yılından bu yana nisan-mayıs aylarında Akdeniz 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri yılda 
ortalama 70 öğrenci ile teknik geziler kapsamında doğa eğitimi gezileri 
yapılmaktadır. Toplam 596 öğretmen adayı öğretmen olmadan önce “Türkiye’nin 
Biyolojik Zenginlikleri” dersi kapsamında doğa ve biyoçeşitlilik eğitimi almışlardır. 
Milli park otoparkından başlayan doğa yürüyüşü, parkın zengin bitki ve hayvan 
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varlığı içerisinde yaklaşık üç saat sürmektedir. Yürüyüş sırasında bir ornitolog 
(kuş bilimci) ve botanikçi (bitki bilimci) öğrencilere rehberlik etmektedir (Şekil 2).  

Şekil 2. Termessos Milli Parkına Yapılan Doğa Gezilerinin Sonuncusu (2017 Nisan) 

 

4.3. Kuş varlığı ve yaşam alanlarının tespiti 

Kuş türleri, bazıları yerli, bazıları da göçmen olan ve çok hareket eden 
hayvanlardır. Bununla birlikte ara sıra havada dolaşmaları nedeniyle yılan, 
sürüngen ve memelilere kıyasla yerlerini tespit etmek ve gözlemlemek daha 
kolaydır.  Kuşlar kısa sürede yerlerini değiştirebildikleri için onlar hakkında veri 
toplanırken daha geniş bir alan ele alınarak araştırma ve incelemeler yapıldı. 
Çalışma süresince kuş gözlem metotlarından “Transect (=Hat Boyunca) Gözlem” 
metodu kullanıldı. Bu amaçla araştırma alanının tamamını gözlemeye olanak 
sağlayacak üç değişik hat üzerinde 32 gözlem noktası (istasyon) belirlenmiştir 
(Şekil 3). Bu gözlem istasyonlarına, arazi ve iklimsel koşullarının uygun olduğu 
zamanlarda yaya olarak, diğer zamanlarda da araba ile gidilmiştir. Her gözlem 
noktasında 15-30 dk durularak ve bazen yürüyerek gözlemler sürdürülmüştür.  
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Şekil 3. Milli Parktın Krokisi ve kuş gözlem istasyonları (Gözlem istasyonu: *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bulgular 

Çalışma sahasında uzun süredir (2008-2017) yapılan doğa gezileri ve arazi 
çalışmalarında alanda tespit edilen doğa eğitimi ve kuş gözlemi için en uygun gezi 
alanları ekolojik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.  

5.1. Araştırma alanındaki başlıca kuş habitatları 

Kuş türlerinde, vücut yapıları ve beslenme şekillerine bağımlı olarak belli bir 
habitatı tercih eden kuş türleri (Dağ kuyruksallayanı-Motacilla cinerea, kaya 
sıvacısı-Sitta neumayer, duvar tırmaşığı-Tichodroma muraria) olduğu gibi, belli bir 
habitatı tercih etmeyen her tür habitatta gözlenen karatavu-Turdus merula, 
kestane kargası-Garrulus glandarius, florya-Carduelis chloris, ebabil-Apus apus gibi 
türler de mevcuttur. Bunlardan başka mevsimlere bağlı olarak değişken 
habitatlarda gözlenen türler de vardır. Örneğin İspinoz (Fringilla coelebs) (Şekil 4) 
araştırma alanında kışın her habitatta çok sayıda gözlendiği halde ilkbahardan 
itibaren çoğunlukla kızılçam ormanlarında gözlenir. Araştırma bölgesinde farklı 
kuş türlerinin görüldüğü 7 tip habitat (yaşama alanı) tespit edilmiştir (Sert 200, 
Sert ve Erdoğan 2004). 
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Şekil 4. Milli Parkta sık rastlanan erkek ispinoz bireyi 

  

I-Kızılçam ormanlarının hâkim olduğu alanlar  

Araştırma alanının düşük rakımlı bölgeleri (250m-600m), değişik kapalılıkta ve 
değişik yaşlarda Kızılçam (Pinus brutia)  ormanları ile kaplıdır. Özellikle Güllük 
Dağı’nın Yenice’ye bakan eteklerinde, Mecine Boğazı’nda, Milli Park İdare binası 
çevresinde ve otoparka çıkan yolun belli bir bölümüne kadar, gelişmiş ve verimli 
kızılçam ormanları bulunmaktadır.  Ayrıca makilik ve zeytinliklerde, seyrek olarak 
dağılmış vaziyette, kesilmeden geri kalabilmiş tek tek kızılçam bireyleri de 
bulunmaktadır. Bu ormanlarda daha çok ağaçlarda ve orman zeminde bulunan 
çeşitli böcek, larva, pup, sürüngen ve küçük memelilerle beslenen kuş türleri 
yaşamaktadır. Bu türlerden bazıları şunlardır: Bazı baykuş türleri-Asio otus, Otus 
scops, Kızılkuyruk-Phoenicurus phoenicurus, çam bülbülleri-Regulus regulus, 
R.ignicapillus, baştankara türleri-Parus ater, P. lugubris anatoliae, ağaç tırmaşığı- 
Certhia brachydactyla, anadolu sıvacısı-Sitta krueperi, leş kargası-Corvus corone 
cornix ve ispinoz-Fringilla coelebs.  

II-Makilik alanlar  

Bu alanlar, Akdeniz Bölgesine özgü, her mevsim yeşil yapraklı görülen, çalı ağaçcık 
ve/veya ağaç formuna sahip, değişik sıklık ve karışımda bitki türleriyle kaplı olan 
alanlardır. Milli Park’ta en geniş sahayı kaplayan Maki vejetasyonu yer yer saf, yer 
yer de orman vejetasyonu ile karışık gruplar oluşturmaktadır.  Kuşlar açısından, 
gerek meyveleri gerekse sağladıkları güvenli yuvalanma yeri açısından çitlembik-
Pistacia terebinthus, meşe türleri-Quercus coccifera, Quercus infectoria, mersin-
Myrtus communis,  defne türleri-Daphne sericea, Laurus nobilis ve sandal ağaçları-
Arbutus andrachne önemli türlerdir. Makilik alanlar çok yoğun ve dikenli bitki 
türlerini barındırması yüzünden bu alanlarda yürümek oldukça zordur. Birçok kuş 
türü, barınma, beslenme ve yuvalanma yeri olarak bu alanları kullanır. Makilik 
alanları habitat olarak kullanan bazı kuş türleri şunlardır: bülbüller-Luscinia 
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megarhynchos, Cercotrichas galactotes, mukallitler-Hippolais olivetorum, H. pallida, 
ötleğenler-Sylvia melanocephala, S. hortensis, S. curruca, S. atricapilla, S. ruepelli, 
sinekkapanlar-Muscicapa stirata, Ficedula albicollis, örümcek kuşları-Lanius 
nubicus.   

III-Karışık orman birlikleri  

Düşük rakımlı bölgelerde (250m-600m), Kızılçam ormanlarının hakim olduğu 
alanlar yüksek rakımlarda yerini, Güllük dağının kuzey ve kuzeydoğu 
yamaçlarında, meşe türleri-Quercus infectoria,   Q. coccifera,    ardıç türleri-
Juniperus foetidissima,  Juniperus exelsa,  

Juniperus oxicedrus ve Ostyra carpinifolia türlerinin oluşturduğu karışık ormanlara 
bırakır. Bu alanlar, yine birçok kuş türünün yuva yeri ve besin bulabileceği 
alanlardır. Özellikle yuvalarını yüksek ağaçlara yapmayı seven kuş türleri 
buralarda gözlenmiştir. Karışık orman birlikleri içerisinde en çok alaca baykuş- 
Strix aluco, ibibik-Upupo epops, mavi kuzgun-Coracias garullus, boyunçeviren-Jynx 
torquilla, bülbül-Luscinia megarhynchos,  baştakara türleri-Aegithalos caudatus, 
Parus caeruleus persicus, örümcek kuşları-Lanius collurio, L. senator, L. nubicus, 
Carduelis carduelis, C. chloris, Coccothraustes  coccothraustes, Emberiza 
melanocephala  türleri gözlenmiştir.      

IV-Sürekli veya mevsimlik akan dere yatakları  

Araştırma alanı içerisinde, Bük (Lütfi Büyükyıldırım) araştırma ormanından 
başlayıp, alabalık çiftliğine kadar uzanan Mecine Boğazı’nda görülen bu tür 
alanların çevresi genellikle zakkum, çınar ağaçları ve yer yer küçük sazlıklarla 
kaplıdır. Karaman çayı gibi sürekli akan su kenarları gerek bitki gerekse hayvan 
türü açısından oldukça zengindir. Burası çok kurak geçen yaz aylarında, kuşlar 
dâhil birçok hayvanın su içmek amacıyla ziyaret ettiği, önemli bir bölgedir. Bundan 
başka mevsimlik akan dere yataklarında, suların çekilmesinden hemen sonra, 
burada kuruyup kalan çeşitli sucul canlı artıkları, birçok kuş türünün besinini 
oluşturur. Alabalık çiftliğinin hemen yakınlarından devam eden Karaman çayının 
çok düzensiz bir debisi vardır. Bazı bölümleri geniş bir alana yayılarak yavaş bir 
şekilde akarken bazı bölümleri de dar kayalık alanların arasında çok hızlı bir 
şekilde akmaktadır. Su seviyesi mevsimsel olarak değişiklikler gösterir. Yağışlı 
zamanlarda seviye yükselirken, kurak zamanlarda da oldukça azalır.   

Kuş türlerinin çeşitliliği daha çok çayın, Alabalık çiftliği yakınlarında düzenli ve 
sakin akan, etrafı çınar ağaçları, zakkum ve yer yer sazlıklarla kaplı, çoğu zaman 
çamurlu kısmında fazladır. Çünkü suyun varlığı birçok bitki türünü, buna bağlı 
olarak birçok böcek türü ve kuş türünü bu bölgeye çeker. Daha çok sulak alanlarda 
yaşayan bir tür olan yalıçapkını  (Alcedo atthis) da beslenme ve kuluçka alanı 
olarak bu bölgeyi kullanır. Bu tür alanlarda yaşayan diğer kuş türleri orman kuşları 
olup, Milli Park genelinde görülen kuş türlerinin büyük çoğunluğu ve hatta diğer 
bir yerinde görülmeyen birçok tür bu bölgede mevcuttur. Bu habitatta başlıca 
gözlenebilen bazı türler şunlardır: gugukkuşu-Cuculus canorus, Alcedo atthis, 
arıkuşu-Merops apiaster, mavikuzgun-Coracias garullus, ibibik-Upupo epops, 
boyunçeviren-Jynx torquilla, kırlangıçlar-Hirundo rustica, H. daurica, incir kuşları-
Anthus pratensis, A. spinoletta, Motacilla cinerea,  bülbül-Luscinia megarhynchos, 
kızılkuyruk-Phoenicurus ochruros, uzunkuyruklu baştankara-Aegithalos caudatus, 
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çulha kuşu-Remiz pendulinus, örümcek kuşu-Lanius senator, L. nubicus, Carduelis 
spinus.  

V-Tarım alanları  

  Bu alanlar geniş zeytinlikleri ve evlerin etrafındaki bahçeleri kapsamaktadır. 
Alabalık çiftliği civarındaki nar bahçesi, Mecine boğazındaki portakal bahçesi, 
Yenice mevkii, buradaki evlerin bahçeleri ve Yenice’nin doğusundaki zeytinlikler 
bu alanlara dâhildir. Zeytinlik alanlar arasında yer yer Maki elemanları, kızılçam ve 
armut ağaçları mevcuttur. Buraların eskiden kızılçam ormanları ile kaplı olduğu, 
alandaki zeytinliklerin arasında tek tek büyük ve gelişmiş kızılçam bireylerinin 
bulunması ile bellidir. Bu alanların düzlük ve seyrek bitki örtüsü ile kaplı olması, 
buraların kuş gözlemi açısından önemli bir gözlem bölgesi olmasına neden olur. Bu 
yüzden ana gözlem rotalarından birisi Yenice mevkiinden geçmektedir. Tür 
çeşitliliği bakımından, araştırma alanının en zengin habitatlarındandır. Milli Park 
içerisinde bu tür alanlarda en çok bıldırcın-Coturnix coturnix, kukumav-Athena 
noctua, çobanaldatan-Caprimulgus europaeus, mavikuzgun-Coracias garullus, tepeli 
toygar-Galerida cristata, orman toygarı-Lulula arborea, tarla kuşu-Alauda arvensis, 
akkuyruksallayan-Motacilla alba, arap bülbülü-Pycnonotus xanthopygos, 
kızılkuyruk-Phoenicurus ochruros, taşkuşu-Saxicola torquata, kuyrukkakanlar-
Oenanthe oenanthe, O. hispanica, O. finschii, O. isabellina, örümcek kuşları-Lanius 
collurio, L. senator, L. nubicus, serçe-Passer domesticus, iskete türleri-Serinus 
serinus, Carduelis spinus, kiraz kuşları-Emberiza citrinella, E. cirlus, E. cia, E. 
hortulana, E. caesia, E. melanocephala, E. calandra türleri gözlenmiştir. Burada 
gözlenen ve Türkiye’nin Güney kesimi için endemik bir tür olan arap bülbülü-
Pycnonotus xanthopygos Milli Parkta sadece bu habitatta görüldü. 

VI-Kayalık alanlar  

Araştırma alanında harabelerin olduğu bölge ve yüksek tepeler tamamen kayalık 
alanlardır. Bu tür alanlar yer yer küçük kaya vejetasyonları ile kaplı olasına 
rağmen, büyük bir bölümü çıplak kayalardan oluşur. Harabelerin olduğu kısımlar 
genellikle çok eski zamanlardan kalma yerleşim birimlerinin yıkılmasıyla oluşmuş, 
büyük kaya yığınları şeklindedir.  Bundan başka bölgedeki dağların üst kesimleri 
çok az bitki örtüsünün bulunduğu kayalık alanlardır. Bu sarp kayalık alanlarda 
yaban keçileri (Capra aegagrus) sabah erken saatlerde yapılan tüm gözlemlerde 
görülmüştür. Bu bölgelerde ayrıca dağ kargası-Pyrrhocorax pyrrhocorax, yaban 
güvercinleri-Columba palumbus ve Columba livia türleri gözlenmiştir. Kayalık 
alanlar Güllük dağının aşağı kesimlerinde de mevcuttur. Bu tür kayalık bölgelerde 
çoğunlukla yılan kartalı-Circaetus gallicus, şahinler-Buteo rufinus, kulaklı orman 
baykuşu-Bubo bubo, ibibik-Upopa epops, ebabil-Apus melba, kaya kırlangıcı-
Ptyonoprogne rupestris, sıvacı türleri-Sitta europea, Sitta neuyemayer, duvar 
tırmaşığı-Tichodroma muraria, kuyrukkakanlar-Oenanthe oenanthe, O. hispanica, O. 
pleschenka, kaya serçesi-Petronia petronia türleri gözlenmiştir. 

VII-Açık alanlar  

Bu alanlar, otsu bitkilerin hâkim olduğu, bazen hayvan otlatılan düzlük alanlardır. 
Milli Parkta Yenice bölgesinde görülür. Genellikle küçük boylu tek ve çok yıllık otsu 
bitkilerin hâkim olduğu bu alanlar da, Milli Park’ta kuş gözlemi açısından ideal 
alanlardandır. İlkbaharda yağmurlarla birlikte yeşil bir örtüye bürünüp, yaz 
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ortalarında kuruyarak sarıya dönüşürler. Gelecek ilkbahar mevsimine kadar kuru 
kalan bu bitkilerin tohumları kışı burada geçiren birçok kuş türü için çok önemli 
bir besin kaynağıdır. Yaz mevsiminde ise barındırdığı zengin böcek populasyonu 
ile birçok böcekçil kuşun beslenme bölgesidir. Bu alanlarda daha çok; tepeli 
toygar-Galerida cristata, orman toygarı-Lulula arborea, tarla kuşu-Alauda arvensis, 
bıldırcın-Coturnix coturnix, çobanaldatan-Caprimulgus europeus, ibibik-Upopa 
epops, kızılkuyruk-Phoenicurus ochruros, taşkuşu-Saxicola torquata, kuyrukkakan 
türleri-Oenanthe oenanthe, O. hispanica, O. pleschenka, O. isabellina,  iskete türleri-
Serinus serinus, S. pusillus, Carduelis chloris, C. carduelis, C. spinus, C. cannabina, 
kiraz kuşu türleri-Emberiza citrinella, E. caesia, E. schoeniclus, E. melanocephala, E. 
calandra türleri gözlenmiştir. 

5.2. Doğa Gezilerine Katılan Öğrencilerde gözlenen davranış değişiklikleri 

Yapılan gözlemlerde ve “Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri” dersi sınavında geziye 
katılan ve katılmayan öğrenciler arasında kuşlar ve doğal çevre açısından belirgin 
davranış farkları gözlenmiştir Şekil 5). Bunlardan en çarpıcı olanları: 

 Çevresinde gördükleri kuşları isimleri ile tanıma 

 Temel olarak kuşları birbirinden ayırma (Kargalar, yırtıcılar, ebabiller v.s) 

 Ayağı halkalı kuş bulduklarında haber verme 

 Çevrelerinde öten bir kuş gördüklerinde birbirlerine açıklama yapma 

 Sosyal medyada kuşlarla ve doğayla ilgili paylaşımlarda bulunma 

 Gazetede çıkan kuşlarla ve doğa korumayla ilgili haberleri bulup ilgili 

öğretim üyesine gönderme 

 Kuşlarla ilgili karikatürler gönderme 

 Tekrar doğa gezisine gitme isteği 
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Şekil 5. Sosyal medyada kuş konulu karikatür paylaşma ve resim konusunda 
yetenekli bir öğrencinin kuş resmi çizmesi 

 

Burada adı geçen davranışların hiç birisi gezilerden önce rastlanmayan davranışlar 
olup buna benzer birçok davranış öğrenciler mezun olduktan sonra bile devam 
etmiştir.  

6. Sonuç ve Tartışma 

Teorik ders ile birlikte tamamlayıcı olarak milli parklara ve okul dışı etkinliklere 
yönelmek, yaşça büyük de olsalar öğrenciler üzerinde kısa sürelerde ve etkili 
farkındalık yarattığı açıkça görüldüğü halde gerek maliyetinin yüksek oluşu 
gerekse de fiziksel efor ve uğraş gerektiren bir yöntem olması sebebiyle yaygın bir 
uygulama görülmemektedir. Ancak üniversitelerde teknik gezi olarak planlandığı 
takdirde ulaşım maliyetleri araç temin edilerek karşılanmaktadır. Buna rağmen az 
sayıda teknik gezi düzenlendiği görülmektedir. Öğretim üyeleri açısından bakıldığı 
zaman bunun sebebinin çok sayıda öğrencinin sorumluluğunun alınmak 
istenmemesi, tam bir gününü ayıramama, teknik gezi belgelerinin hazırlanmasının 
sıkıcı olması ve en son da doğayı ve doğada yürümeyi sevmemek olarak 
sıralanabilir. Özellikle öğretim üyesinin kendisi doğa gezilerini sevmiyorsa tüm 
öğrenciler bu fırsattan mahrum kalmaktadır. Termessos Milli Parkı özellikle yoğun 
bitki örtülü, yokuşlu ve engebeli arazi yapısıyla hem çok zevkli hem de kişiye göre 
zor bir parkur teşkil etmektedir.  

Yapılan arazi çalışmalarında kuşların özellikle 4 ana gözlem alanında daha sık 
gözlendiği saptanmıştır. Bunlar Otopark ve Harabeler, Yenice, Bük mevkii ve 
Karaman Çayı çevresidir. Otopark ve harabeler civarında, her dem yeşil ve yaprak 
döken ağaçlardan oluşan karışık ormanlık alanların bulunuşu birçok kuş türünün 
burada kuluçka yapmasını, bundan başka antik Termessos harabelerinin 
oluşturduğu büyük kaya yığınları kayalık habitatı tercih eden birçok kuş türünün 
burada kuluçka yapmasına olanak vermektedir.  

Araştırma alanının Yenice mevkiinde, az da olsa yerleşim alanının bulunması 
Termessos Milli Parkı sınırları içerisinde sadece burada rastlanan ev serçesi 
(Passer domesticus)’nin burada kuluçka yapmasına olanak sağlamaktadır. Bundan 
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başka yine Milli Park sınırları içerisinde sadece Yenice’de bulunan tek yıllık otsu 
bitkilerin hakim olduğu geniş düzlük alanlar ve zeytinliklerin oluşu ile çok sayıda 
kuş türünün buralarda beslenmelerine veya kuluçka yapmalarına olanak 
vermektedir.  

Termessos Milli Parkı’nın güneydoğu bölgesinde yer alan Bük (Lütfi 
Büyükyıldırım) Araştırma Ormanı barındırdığı; makilik alanlar, kızılçam ormanları 
ve mevsimlik akan dereler, bölgede türlerin burada kuluçka yapmalarına olanak 
sağlamaktadır. 

Alabalık çiftliği ve Karaman Çayı çevresinde, araştırma alnının diğer bölgelerinde 
gözlenen kuş türlerinin çoğunluğu burada da gözlenmiştir. Bununla birlikte 
yalıçapkını-Alcedo atthis sadece bu bölgede gözlenmiştir. Bu bölgeyi önemli kılan 
hususların başında her mevsim akan Karaman Çayının ve değişik orman birlikleri 
ile kayalık alanların burada bulunması gelmektedir. Bu sayede birçok kuş türü hem 
su ihtiyacını, hem besinini hem de kuluçka imkânını rahatça bulabilmektedirler.  

İnceleme alanında 32 familyaya ait 113 kuş türü tespit edilmiş olup bunlardan 
5’inin alttürü belirlenmiştir. Bunlardan 51 tür Yerli, 40 tür Yaz Göçmeni, 14 tür Kış 
Göçmeni, 3 tür Transit Göçer ve 4 türün de beslenmek amacıyla alanı kullandığı 
belirlenmiştir.  

Yukarıdaki veriler ile gözlem çizelgeleri dikkate alındığında 105 türün uzun süre, 8 
türün de inceleme alanında bir veya ilk defa görülen türler olduğu görülmektedir.    

Nisan ayında gözlenen tür sayısı diğer aylardan daha yüksektir. Termessos ve 
çevresi, birçok kuş türüne, göç döneminde (Nisan) kısa süreli beslenme, dinlenme 
ve konaklama imkânı sağlamaktadır. Bu bağlamda en fazla kuş türü, 86 tür ile bu 
ayda gözlenmiştir. Bunun sebebi bu ayda yaz göçmeni ve kış göçmeni kuş 
türlerinin kısa bir süre için aynı zaman diliminde gözlenmesidir. En az kuş türü ise, 
56 tür ile aralık ayında görüldü, ancak bunların populasyon büyüklüklerinin 
oldukça yüksek olduğu tespit edildi.   

Termessos Milli Parkı barındırdığı farklı tipte yaşama alanları ile kısa mesafelerde 
ekolojik olarak farklı özelliklere sahip birçok bitki ve hayvan türüne 
rastlanmaktadır.  Ayrıca bunun yanında barındırdığı, milattan önce 300’lü 
yıllardan kalma antik kent harabeleri doğa ile bütünleşmiş bir doğa-tarih eğitim ve 
koruma alanıdır.  Yılda yaklaşık 35.000 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 
Termessos, bu haliyle aynı zamanda Antalya için deniz ve kum dışında alternatif 
turizm kaynaklarından bir tanesidir. Giriş kısmında bulunan Milli Park Bitki-
Hayvan Müzesinde alandan elde edilen birçok bitki ve hayvan türü 
sergilenmektedir. Bu haliyle aynı zamanda iyi bir doğa eğitim merkezi olma 
özelliğindedir. Ama bitki ve hayvan türlerini doğal ortamlarında görmek daha 
kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır. 
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