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 ÖZET: Bu yıl 3-4 Ekim’de 11’incisini kutladığımız 
Dünya Kuş Gözlem Gününde, dünyada birçok ülkede olduğu 
gibi ülkemizde pek çok ilde kuş gözlem etkinlikleri yapıldı. 
 3 Ekim sabahı Başmakçı, Acıgöl’de doğaseverler, bu 
özel gün için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe; 
Başmakçı’nın mülki amirleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
yetkilileri, Lisinia Doğa Koruma ve Anti-Kanser Proje çalı-
şanları,  kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları, Doğanın Dili Der-
neği üyeleri, Pamukkale Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu, 
ilköğretim ve Başmakçı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğ-
retmenler ve yöre halkı katıldı. Katılımcılara kuşlar ve Dünya 
Kuş Gözlem Günü ile ilgili bilgiler verilerek Acıgöl’ün muh-
teşem doğası eşliğinde kuş gözlemi yaptırıldı. 
 Kuşlar ve doğal hayatın bütünü için önemli bir sulak 
alan olan Acıgöl’e dikkat çekmek ve göç halinde olan kuşlara 
daha yakından bakmak amacıyla bu ve buna benzer etkinlik-
lerin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.
ANAHTAR KELİMELER: Acıgöl, Başmakçı, Kuş Sayımı

 SUMMARY: This year, we are celebrating the eleventh 
anniversary of the world that on October 3-4 on the day, bird 
observation, bird watching activities in many provinces in 
our country like many other countries in the world perfor-
med. 
 in Acigol Basmakci on the morning of October 3, na-
ture lovers have met at events organized for this special day. 
The event; basmakci of the civil authority, national parks and 
nature conservation authorities, nature protection and Li-
sinia the anti-cancer project employees, bird watchers and 
photographers, members of the Association of the language 
of nature, Pamukkale University, Community, birdwatching, 
Basmakci primary and vocational school students, teachers 
and local people participated. Participants given information 
about birds and enjoy bird watching in the splendid nature of 
acigol world birdwatching day.
 Which is an important wetland for birds and the who-
le natural life of the birds in migration and draw attention to 
acigol a closer look at this and similar events in order, it is 
planned to become a tradition. 
Keywords: Acıgöl, Başmakçı, bird count
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DÜNYA KUŞ GÖZLEM GÜNÜ
NEDİR?

 Dünya Kuş Gözlem Günü daha 
çok Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde, 
her yıl ekim ayının ilk hafta sonunda 
ulusal düzeyde çeşitli etkinliklerle kut-
lanan; insanların doğaya, kuşların güz 
göçüne ve kuş çeşitliliğine tanık olma-
ları için davet edildiği bir gündür. 

 Dünya Kuşları Koruma Kuru-
mu’nun (BirdLife International) öncü-
lük ettiği Dünya Kuş Gözlem Günü, 

Türkiye’de Doğa Derneği’nin koordi-
natörlüğünde 2004 yılından beri her 
yıl düzenli olarak kuş gözlemcilerinin 
ve kuş gözlem topluluklarının katılı-
mıyla kutlanıyor. 
 Dünya Kuş Gözlem Gününün 
ilki 1993 yılında, kuş gözlemciliği yo-
luyla doğanın değerini anlamak ve 
doğaya olan ilgiyi artırmak amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaç günümüzde de 
değişmemiş, bu ilkeyle daha geniş kit-
lelere ulaşmak hedeflenmiştir. 

 Dünya kuş gözlem günü bu yıl 
Avrupa ve Orta Asya’da 37 ülkenin ka-
tılımı ile gerçekleşti. Herkesin katılabi-
leceği bu etkinliklerle halkın, kuşların 

ve yaşam alanlarının korunması konu-
sunda bilinçlenmesi; kuş göçlerine ve 
doğal yaşam alanlarına, beslenme, ko-
naklama ve göç rotalarına dikkat çek-
mek; ulusal ve uluslararası medyanın 
ilgisini bu konuya çekmek; kuş göz-
lem ağını güçlendirmek amaçlanmış-
tır. 4 Ekim akşamı 37 ülkenin gözlem 
sonuçları ve etkinlik katılımcı sayıları 
toplanıp göç eden kuşların göç yolu 
boyunca karşılaştığı zorluklara daha 
fazla kişinin kulak vermesi ve değişim 
yaratması için yapılan bir çağrıyla dün-
ya basınına taşınması planlanmıştır.1

ACIGÖL’ÜN ÖNEMİ
 Acıgöl; Maymun, Beşparmak 
ve Söğüt dağları arasında yer alan sığ 
bir tektonik göldür. Yüzey suyu akım-
ları, kaynak suları ve Başmakçı tarafın-
dan gelen Koca Çay ile beslenir. 
Türkiye’nin en tuzlu ikinci gölüdür. 
Alan, Orta Anadolu bozkır ekosistemi-
ne ait birçok bitkinin en batı yayılış ala-
nını oluşturması bakımından önemli-
dir. 2

Düzeltme: 31. Sayımızda Zeynep Erturhan 
sehven Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner 
Fakültesinden Biyolog olarak yazılmıştır.
Doğrusu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisidir.
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 Acıgöl ve çevresi özel-
likle tuzcul bitkiler için önem-
li bir alandır. Bölgede ülkemi-
ze endemik birçok bitki türü 
bulunmaktadır. Bu yönüyle 
göl, önemli bitki alanı olarak 
tanımlanmıştır. Bunun yanın-
da, Acıgöl birçok kuş türü için 
üreme, göç ve kış dönemle-
rinde önemli bir sulakalan-
dır. Bu türlerin başında dün-
ya ölçeğinde tehlike altında 
olan toy kuşları (Otis tarda) 
gelmektedir. Alan flamingo 
(Phoenicopterus roseus) için 
de önemli bir üreme ve göç 
alanıdır.2

 Acıgöl, hem bir 
önemli kuş alanı hem de 
önemli bitki alanı olması-
nın yanı sıra içsu balıkları ve 
diğer su canlıları için bir ya-
şam alanı olması sebebiyle 
önemli doğa alanı olarak ta-
nımlanmıştır. Önemli Doğa 
Alanları, Conservation Inter-
national, BirdLife Internati-
onal ve PlantLife tarafından 
geliştirilen bilimsel kriterle-
re göre uluslararası öneme 
sahip olduğu kanıtlanmış 
alanlardır. 3  

ACIGÖL’DE
DÜNYA KUŞ GÖZLEM 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ
 Dünya Kuş Gözlem 
Günü için Türkiye genelinde 
yine bu sene de birçok etkin-
likle kuş gözleme ilgi duyan-
lar bir araya geldi. Bu yıl ilki 
düzenlenen Başmakçı Dünya 
Kuş Gözlem Günü etkinliği 
için Acıgöl’de buluşuldu.
 Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Başmakçı Meslek 
Yüksekokulu Sekreteri Ra-
mazan Gürbüz ve Veteriner 
Fakültesi Yaban Hayat ve 
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Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
E. Hesna Kandır’ın düzenlediği etkin-
liğe; Başmakçı Kaymakamı, Belediye 
Başkanı, Lisinia Doğa Koruma ve An-
ti-kanser Proje çalışanları, Doğanın Dili 
Derneği üyeleri, AKÜ Eğitim Fakültesi 
ve Başmakçı Meslek Yüksekokulu öğ-
rencileri, Pamukkale Üniversitesi Kuş 
Gözlem Topluluğu, Kuş Gözlemcileri 
ve fotoğrafçılar, Orman ve Su işleri Ba-
kanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Afyonka-
rahisar Şube Müdürlüğü’nün destek-
leri ve katılımlarıyla birlikte bu güzel 
güne imza atıldı.

 Düzenlenen etkinlikte, her ikisi 
de kuş gözlemci ve fotoğrafçısı olan 
Mustafa Erturhan ve Okan Koçyiğit, 
kuş gözlemciliği ve ekolojisi, Acıgöl’ün 
kuşlar ve doğal hayat için önemi ko-
nularında katılımcılara bilgiler verdiler. 
Başmakçı Meslek Yüksekokulu ve Şe-
hit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu 
öğrencileri ve öğretmenleri ile ilgi gös-
teren yöre halkına gölün kıyısında bu 
kısa tanıtımın hemen sonrasında te-
leskop ve dürbünlerle kuşları yakından 

görme imkanı buldular.  Etkinlikte Lisi-
nia’dan gelen Veteriner Hekim Öztürk 
Sarıca ve ekibi tarafından, kendilerine 
daha önceden yaralı olarak gelen ve 
tedavileri tamamlanıp sağlıklarına ka-
vuşturulan bir tane kızıl şahin (Buteo 
rufinus), angıt (Tadorna ferruginea) ve 
puhu (Bubo bubo) doğal ortamlarına 
bırakıldı.
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SONUÇ
 Acıgöl’ün zengin biyoçeşitliliği 
sebebi ile önemli bir sulak alan ve aynı 
zamanda önemli bir kuş alanı olma-
sı,  koruma altına alınması için yeterli 
gerekçelerdir. Ancak avcı baskısı, Acı-
göl çevresindeki soda fabrikalarının 
yoğun üretimi, halkın gölün değeri 
hakkında yeterince bilgi sahibi olma-
ması gibi sebepler göl için tehlike arz 
etmektedir. Acıgöl’ün devamlılığının 
sağlanması ve gelecek nesillere de 
ulaşabilmesi amacı ile yetkililerin acil 
önlemler alması gerekmektedir. Eğer 
siz de bir sonraki Dünya Kuş Gözlem 
Gününün bir parçası olmak ya da Ma-
yıs ayında yapılması planlanan Dünya 
Göçmen Kuşlar gününde Acıgöl’e des-
tek vermek istiyorsanız yapmanız ge-
reken; sosyal medyada Acıgöl kuş göz-
lem facebook sayfasını takip ederek 
etkinliklerimizden haberdar olmak ve 
bizlere eşlik etmektir. Acıgöl ve kuşlar 
için farklı bir etkinlikte görüşmek dile-
ğiyle…
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