
Koruma Statüleri : Yok

Sofular Tepeleri
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Yüzölçümü : 36241 ha Yükseklik : 0 m - 771 m

Boylam : 31,98ºD Ýl(ler) : Zonguldak

Enlem : 41,46ºK Ýlçe(ler) : Zonguldak merkez, Çaycuma, Gökçebey

Yerel Ýlgi Sahipleri

Zonguldak Valiliði; Zonguldak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zonguldak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Çaycuma Kaymakamlýðý; Gökçebey Kaymakamlýðý.

Dicle Tuba Kýlýç, Bahtiyar Kurt

OBK008
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Sofular Tepeleri Önemli Doða Alaný, Zonguldak-Devrek karayolunun doðusunda
yer alan tepelerden oluþur. ÖDA�nýn doðu sýnýrýný Yenice (Filyos) Nehri ve Çaycuma Ýlçesi
oluþturur. Yenice Nehri�nin kollarýndan olan Kara ve Yalnýzcý dereleri ÖDA içindeki tepelerden
doðar. Alanýn kuzey kýsmýndaki bakir ormanlýk alanlarýn içinde birçok maðara bulunur.
Zonguldak�ý Amasra�ya baðlayan kýyý karayolu alanýn içinden geçer. Alan birçok köyü bünyesinde
barýndýrýr.
Habitatlar: ÖDA; batý Karadeniz kayýn ormanlarý, Karadeniz kýyýsý yalancý maki topluluklarý ve
tarým alanlarýndan oluþur. Tarým alanlarý ÖDA�nýn güney kýsmýnda yoðunlaþýr. Maki topluluklarý
ise deniz kýyýsýný takip eden bölgede görünür. Tarým alanlarý ile makilikler arasýnda kalan geniþ
bölge ise kayýn ormanlarýyla kaplýdýr. Tepelerin hâkim olduðu bu kýsýmda çok fazla vadi
bulunmaz.
Türler: Sofular Tepeleri barýndýrdýðý memeli türleri nedeniyle ÖDA statüsü kazanmaktadýr. ÖDA
içindeki maðaralar yarasalar için önemli üreme bölgeleridir. Bu türler arasýnda nesli dünya
ölçeðinde tehlike altýndaki Akdeniz nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale) ve büyük kulaklý
yarasa (Myotis bechsteini) yer almaktadýr. Bunun yanýnda alanda nalburunlu büyükyarasa
(Rhinolophus ferrumequinum) ve nalburunlu küçükyarasa (Rhinolophus hipposideros) da
üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alanýn doðu ve güney bölgesinde kalan Yeþilce Nehri ve kollarý boyundaki verimli
ovalar tarýmsal üretim bakýmýndan önem taþýr. Bu kesimde mýsýr, sebze ve meyve üretilir.
Hayvancýlýk, özellikle manda yetiþtiriciliði Çaycuma bölgesinde yapýlan etkinliklerdendir. Kýyý
boyunca balýkçýlýk geliþmiþtir.
Tehditler: Alanda bilinen tek tehdit, maðaralarýn turizme açýlmasýdýr. Maðaranýn kullanýmý ve
ýþýklandýrmasýnýn maðarada yaþayan yarasalarý rahatsýz etmeyecek þekilde düzenlenmesi
gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Sofular Maðaralarý © Ahmet Karataþ

Büyükkulaklý yarasa (Myotis bechsteini) © Laurens Vogelaers
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Sofular Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Sofular Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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