
Koruma Statüleri : Tabiat parký, tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný
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Yüzölçümü : 124829 ha Yükseklik : 70 m - 1869 m

Boylam : 31,06ºD Ýl(ler) : Bolu,Düzce, Sakarya

Enlem : 40,65ºK Ýlçe(ler) : Düzce merkez, Bolu merkez, Kaynaþlý, Akyazý, Gölyaka, Mudurnu, Göynük, Hendek

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Bolu Orman Bölge Müdürlüðü; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Düzce Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sakarya

Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mudurnu Kaymakamlýðý; Kaynaþlý Kaymakamlýðý; Gölyaka Kaymakamlýðý

Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

OBK001
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Bolu � Ýstanbul karayolunun güneyi ile Bolu � Mudurnu karayollarý arasýnda kalan
ÖDA, Abant Daðlarý silsilesini içine alýr. Abant Gölü, Eften Gölü, Sülüklügöl, Karamurat Gölü
gibi sulakalanlar ve baþta Mudurnu Çayý olmak üzere irili ufaklý birçok akarsu ÖDA�nýn içinde
yer alýr.
Habitatlar: ÖDA�nýn kuzey bölgesi, alçak kesimlerde doðu kayýný (Fagus orientalis), 1500
metrenin üzerinde ise Uludað göknarýnýn (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) baskýn
olduðu sýk ormanlarla kaplýdýr. Ayrýca bölgede yer yer sarýçam (Pinus sylvestris) ve þimþir
(Buxus sempervirens) topluluklarýna rastlanýr. Orman sýnýrý ardýç aðaçlarýndan oluþur. Sülüklügöl
Tabiatý Koruma Alaný�nda saf sarýçam, Uludað göknarý, doðu kayýný ve orman topluluklarý ile
bu türlerden oluþan karýþýk ormanlar yer alýr. Burada ayrýca ülkemizdeki en geniþ ve yoðun
þimþir (Buxus sempervirens) topluluklarý bulunur.

Alanýn dik ve kurak olan güney yamaçlarý ise geçmiþteki aþýrý otlatma baskýsýndan dolayý
tahrip olmuþtur. Burada genelde meþe baskýn çalý topluluklarý ve erozyona uðramýþ yamaçlar
uzanýr.

Bölgede bulunan göller ve bunlara baðlý sulakalan sistemleri alanýn önemini artýrýr. Özellikle
Abant Gölü, Abant Yaylasý ve Karamurat Gölü çevresindeki turbalýklar birçok nadir bitki türüne
ev sahipliði yapar.
Türler: Bitkiler açýsýnda oldukça önemli olan Abant Daðlarý, dünya üzerinde sadece bu alanda
yaþadýðý bilinen iki bitki türüne ev sahipliði yapmaktadýr; Ornithogalum pascheanum ve Poa

asiae-minoris.

Bölgede ülkemize endemik bir fýndýk faresi alt türü olan Muscardinus avellanarius abanticus

bulunur.
Bir alabalýk alttürü olan Salmo trutta abanticus bölgeye endemiktir.
Alan birçok kelebek türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden apollo (Parnassius

apollo) ve Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia caucasica) nesilleri küresel ölçekte tehlike altýnda
olan türlerdir.

Alan Kullanýmý: ÖDA�nýn ormanlýk ve meralýk alanlarýnda geleneksel alan kullanýmý yöntemleri
devam etmektedir. Abant ve Sülüklügöl çevresindeki günübirlik turizm faaliyetleri ile bölgenin
önde gelen gelir kaynaklarýndan bir olmaya baþlamýþtýr.
Tehditler: Abant ve Sülüklü göllerinin çevresinde yürütülen günübirlik turizm faaliyetleri alaný
yoðun insan baskýsýyla karþý karþýya getirmektedir. Yakýn geçmiþte Abant Gölü civarýnda inþa
edilen oteller ve yollar bitki örtüsüne zarar vermiþtir.

ÖDA�nýn yüksek bölümlerindeki aþýrý otlatma baskýsý aðaç örtüsüne zarar vermekte ve
geliþmesini engellemektedir. Kaçak avcýlýk bölgenin karþý karþýya kaldýðý sorunlardandýr.

Ayrýca bölgedeki kuruluþlarýn Sülükgöl�e yabancý balýk yavrularý býrakmasý sonucunda göle
adýný veren sülükler zarar görmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: 1998 yýlýnda tabiat parký olarak koruma altýna alýnýn Abant Gölü ve çevresinin
uzun devre geliþme planý 2003 yýlýndan beri uygulanmaktadýr. Sülüklügöl ve yakýn çevresi
1987 yýlýnda tabiatý koruma alaný olarak koruma altýna alýnmýþtýr.
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Abant Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Abant Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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