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KUÞ GÖÇLERÝNÝ
ÝZLEME DERNEÐÝ
Misyonumuz

Kýtalararasý Kuþ Göçlerini
Ýzleme Derneði'nin amacý
mevsimsel döngülere baðlý
olarak, Ýstanbul ve Çanakkale
boðazlarý, Arhavi-Borçka ve
Hatay - Belen geçitlerini
kullanarak, (Avrupa, Asya ve
Afrika kýtalarýna) göç eden
kuþlarý en ileri teknolojiyi
kullanarak izlemek, sayýlarýný
kayýt altýna almak, göç yollarýný
emniyet altýna almak için
kamusal alanda gerekli
giriþimleri yapmak, göç eden
türlerin korunmasýna doðrudan
veya dolaylý olarak eðitim,
bilimsel araþtýrma, proje ve
uygulama çalýþmalarý yoluyla
katkýda bulunmaktýr.

Fotoðraf Alptekin Kutlu

Siz Neler
Yapabilirsiniz?
Baðýþ Yapabilirsiniz,
Kurumsal Sponsor Olabilirsiniz,
Üye Olabilirsiniz,
Fotoðraf Satýn Alabilirsiniz,
Malzeme Saðlayabilirsiniz,
Genç Gözlemci Olabilirsiniz,
Temsilci Olabilirsiniz
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YOLUN SONU MU?
Fotoðraf Serhan Oksay
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Dünyanýn en önemli kuþ göç rotasýnýn üzerinde yaþayan bizler,
yýlda iki kez gerçekleþen bu doða mucizesine tanýk olarak
büyüdük. Kuþ göçü sýradan bir olgu deðildir, bir mucizedir,
yüz binlerce yýldýr yýlda iki kere tekrarlanan bir mucize.
Çocuklarýnýzýn da bu mucizeye tanýk olarak büyümesini
istiyorsanýz, mucizenin devamý için siz de bir þeyler
yapabilirsiniz.
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Ve yaðmurlar sona erip de Afrika steplerini toz bulutlarý
kaplamaya baþladýðýnda dönüþe geçtiler. Atalarýnýn çok daha
rahat þartlarda gerçekleþtirdikleri göçte, o yeni zorluklara
göðüs germek zorundaydý. Kuraklýk, çevre ve hava kirliliði,

doðal ortamlarýnýn yok edilmesi, avcýlar, küresel ýsýnma ile
artýþa geçen fýrtýna ve su baskýnlarý. Yine de yoluna devam
etti. Ýstanbul semalarýna yaklaþtýðýnda ise onu son bir fýrtýna
karþýladý. Terkos gölünü çevreleyen çeltik tarlalarýndan birinde
indiðinde, o da artýk yolun sonuna geldiðini anlamýþtý.
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Çatalcanýn þirin bir köyünde dünyaya gözlerini açmýþtý. Zamaný
geldiðinde, yüz binlerce yýldýr devam eden bir geleneðin
genlerine iþlediði program harekete geçti, ailesi ve doðduðu
topraklardaki on binlerce türdeþi ile birlikte kara Afrikanýn
sýcak platolarýna doðru kanat açtý. Ýlk defa atýldýðý bu binlerce
kilometrelik serüvende neler de görmemiþti ki ? Afrikada
geçirdiði güzel günlere raðmen , içgüdüleri ona hep doðduðu
topraklara geri dönmesini fýsýldadý.
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