
Koruma Statüleri : Yok

Yeniçaða Gölü
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Yüzölçümü : 1492 ha Yükseklik : 990 m - 1040 m

Boylam : 40,47ºD Ýl(ler) : Bolu

Enlem : 32,01ºK Ýlçe(ler) : Yeniçaða

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bolu Valiliði; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yeniçaða Kaymakamlýðý; Yeniçaða Belediyesi.

Kiraz Erciyas

OBK005
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Bolu ilinin Yeniçaða ilçe merkezindeki gölü ve gölü çevreleyen Yeniçaða
Ovasý�nýn bir kýsmýný içine alýr. Yeniçaða Ovasý, Kuzey Anadolu fay kuþaðýnýn etkisiyle oluþmuþ
bir çukurluðun sonradan alüvyonlarla dolmasý sonucunda meydana gelmiþtir. Üçgen biçimli
bu düzlüðün büyük bir kýsmýný Yeniçaða Gölü ve gölün oluþturduðu turbalýk kaplamaktadýr.
Göl, etrafýndaki pýnarlarýn kireçli sularýyla beslenir ve derinliði 11 metreyi bulur.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, geniþ turbalýklar, sulak çayýrlar, sazlýk alanlar, bozkýrlar, söðüt
çalýlýklarý ve kavak aðaçlandýrmalarýndan oluþur. ÖDA, derinliði iki metreyi bulan Türkiye�nin
en büyük kalkerli turbalýðýný içerir. Bu alanlar, zengin bitki çeþitliliðiyle dikkat çeker. Turbalýklar
gölü besleyen akarsular ve gölün gideðeni üzerinde oluþmuþtur.

Otlatma baskýsýnýn az olduðu kýyýlarda sazlýklar (Phragmites australis) geliþmiþtir. Buna
karþýn, yoðun otlatma baskýsýnýn olduðu gölün güney kýyýlarýnda mevsime baðlý subasar bitki
topluluklarý bulunur.
Türler: ÖDA, nadir bitkiler açýsýndan önem taþýyan alanlardan biridir. Alanda bulunan ancak
ÖDA kriterlerini saðlamayan nadir bitki türlerinin baþýnda Acorus calamus, Carex lasiocarpa,

Lathyrus palustris ssp. Palustris, Najas marina ssp. marina, Pedicularis palustris ssp. opsiantha,

Rumex hydrolapathum, Ranunculus lingua ve Senecio paludosus sayýlabilir.
Alan, göç döneminde arý þahini (Pernis apivorus), balýk kartalý (Pandion haliaetus) ve angýt

(Tadorna feruginea) gibi kuþ türleri için önemlidir. Turna (Grus grus) alanda kuluçkaya
yatmaktadýr. Alan civarýnda üreyen þah kartal (Aquila heliaca) ÖDA�da gözlemlenmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetlerinin baþýnda balýkçýlýk, turba çýkarýmý ve hayvancýlýk
gelir. Az miktarda tarým alaný bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit drenaj kanallarýnýn derinleþtirilmesi yoluyla turbalýk
alanlarýn kurutulmasý ve aþýrý turba çýkarýmýdýr. Kavak aðaçlandýrma sahalarýnýn geniþlemesi
de ayný þekilde turbalýklara zarar vermektedir.

Gölün doðu kýsmýnýn sulu tarýma açýlmasý için Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan hazýrlanmýþ
bir master plan bulunmaktadýr.

Kuruyan turbalýk alanlardaki aþýrý otlatma diðer bir önemli tehdittir. Yeniçaða ilçesinin
arýtýlmadan göle karýþan kanalizasyonu gölde kirliliðe neden olmakta ve sulakalandaki bitki
çeþitliliðini olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir çalýþma yoktur.
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Yeniçaða Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Yeniçaða Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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