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Yüzölçümü : 135795 ha Yükseklik : 100 m - 1999 m

Boylam : 32,42ºD Ýl(ler) : Karabük, Bartýn, Bolu

Enlem : 41,16ºK Ýlçe(ler) : Yenice, Karabük merkez, Eskipazar, Safranbolu, Bartýn merkez, Ulus, Mengen

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Karabük Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bolu Orman Bölge Müdürlüðü; Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðü; Ýç

Anadolu Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü; Batý Karadeniz Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü; Yenice Kaymakamlýðý; Yenice Belediyesi; WWF-

Türkiye.

Kiraz Erciyas, Yýldýray Lise

OBK010
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Yenice Ormanlarý, Bolu Daðlarý�nýn kuzeybatýsýnda Ýncedere, Þimþirdere, Çitdere
su toplama havzalarý ve Safranbolu ilçesinin batýsýnda kalan yer alan ormanlarý içerir. ÖDA,
yüz metreden baþlayarak yaklaþýk 2000 metreye kadar yükselen engebeli bir topografyaya
sahiptir. Bu engebeli topografya, yerleþim yerlerinin geniþlemesine engel olarak Yenice
Ormanlarý�nýn bakir ve biyolojik çeþitlilik açýsýndan zengin bir alan olarak kalmasýný saðlamýþtýr.
Alanda Yenice Nehri�nin ve onun büyük kollarýnýn çevresindeki alçak arazilerde birkaç köy
dýþýnda yerleþim alaný yoktur.

Türkiye�nin en bakir ve kesintisiz ormanlarýndan biri olan Yenice Ormanlarý, anýt niteliðindeki
aðaçlarý, doðal yaþlý ormanlarý, derin vadileri, akarsu ekosistemleri ve barýndýrdýðý  yaban hayatý
çeþitliliðiyle Türkiye�nin en iyi korunmuþ ÖDA�larýndan biridir.
Habitatlar: ÖDA; Ýncedere, Þimþirdere ve Çitdere su toplama havzalarý içindeki yamaçlarda
geniþ alanlar kaplayan el deðmemiþ, geniþ ve iðne yapraklý karýþýk doðal yaþlý ormanlarý
barýndýrýr. 1000-1200 metre yükseklikte doðu kayýnýnýn (Fagus orientalis) baskýn olduðu geniþ
yapraklý ormanlar hakimdir. Doðu kayýný saf ve karýþýk ormanlar oluþturur. Özellikle Çitdere
civarýnda, Istranca meþesi (Quercus hartwissiana), Kavaklý civarýnda ise porsuk (Taxus baccata)
ve Türk fýndýðý (Corylus colurna) anýt aðaç topluluklarý oluþturur.

1200 metre yükseklikten sonra ise Uludað göknarý (Abies nordmanniana ssp. bornmüelleriana)
ve sarýçam (Pinus sylvestris) gibi iðne yapraklý aðaçlar baskýn hale gelir ve 1400 metrenin
üzerinde saf ormanlar oluþturur. Keltepe zirvesinde, açýk kireçtaþlý alanlarda bazý alpin kuþak
bitkilerini görmek mümkündür.
 Yenice Nehri�nin güneyindeki kesimlerde ise nemli çalý türleri görülür. Ýncedere ve Þimþirdere�nin
Filyos Çayý�na karýþtýklarý aþaðý kesimlerde denizin etkisiyle sandal (Arbutus andrachne), beyaz
çiçekli laden (Cistus salviifolius), funda (Erica arborea), katran ardýcý (Juniperus oxycedrus),
akçakesme (Phillyrea latifolia) ve menengiç (Pistacia terebinthus) gibi Akdeniz bitkilerini içeren
yalancý maki elemanlarý görülür.
Türler: Bitkiler açýsýndan önemli olan ÖDA nesli tehlike altýnda ve endemik 9 bitki taksonuna
ev sahipliði yapar. Bunlardan Onosma bozakmanii dünyada sadece burada yaþar.

Çok katmanlý özelliðe sahip yaþlý ormanlar farklý kuþ türlerine yaþam olanaðý saðlar. Alan,

aksýrtlý aðaçkakan (Dendrocopus leucotos), ortanca aðaçkakan (Dendrocopus medius), alaca
sinekkapan (Ficedula semitorquata), orman toygarý (Lullula arborea), küçük yeþil aðaçkakan
(Picus canus) ve çizgili ötleðen (Sylvia nisoria) gibi ýlýman kuþak orman biyomu türlerin büyük
popülasyonlarýna ev sahipliði yapar. Alanda ayrýca gökdoðan (Falco peregrinus) üremektedir.

Yenice Ormanlarý; bütünlüðü bozulmamýþ geniþ orman yapýsý, çeþitli yaþam alanlarý, engebeli
arazi yapýsý ve derin vadileriyle, ayný zamanda yaban hayatý ve memeliler için de önemli bir
alandýr. Vaþak (Lynx lynx) bölgede yaþayan önemli memeli türlerinden biridir. Özellikle Yenice
Maðarasý bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda olan nalburunlu yarasa (Rhinolophus blasii) türü
dâhil birçok yarasa türüne ev sahipliði yapar.

Kelebekler açýsýndan önem taþýyan alan, nesli küresel olarak tehlike altýndaki olan apollo
(Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehlike altýndaki çok gözlü Eros mavisi (Polyommatus
eroides) ile orman güzel esmeri (Erebia medusa) adlý türlere ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaklarý madencilik, ormancýlýk ve arýcýlýktýr. Buradaki
köylülerin en önemli geçim kaynaðý kesme, sürütme ve nakliye iþlemlerini yürüttükleri ormancýlýk
faaliyetleridir. Bölgedeki tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri sadece hane ihtiyacýný saðlamaya
yöneliktir. Alandaki insan nüfusu giderek azalmaktadýr. Öte yandan, son yýllarda alandaki
günübirlik turizm faaliyetlerinde artýþ gözlenmektedir.
Tehditler: Yakýn tarihe kadar bölgedeki ormanlarda üretim sýrasýnda sürdürülebilir olmayan
yapýlmýþsa da son zamanlarda yapýlan düzenlemelerle bu tehdit en aza düþürülmüþtür. Yaban
hayatýna yönelik tehditlerin baþýnda kýþ aylarýnda yapýlan kaçak avcýlýk gelmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan koruma alanlarýndan Kavaklý Tabiatý Koruma
Alaný ve Çitdere Tabiatý Koruma Alaný�nýn toplam yüzölçümü 2071,5 hektardýr. Alanda ayrýca
Karabük-Büyükdüz Araþtýrma Ormaný ve Yaylacýk Araþtýrma Ormaný bulunur.

Bölgedeki ormanlarýn sürdürülebilir yönetimi için son yirmi yýl içinde Orman Genel
Müdürlüðü�nce Türk-Alman Ormancýlýk Projesi ve FRIS (Türkiye�de Orman Amenajman
Planlama ve Kaynak Bilgi Sistemlerinin Geliþtirilmesi) Projesi yürütülmüþtür. 2005 yýlýndan
itibaren WWF-Türkiye, Dünya�ya Armaðanlar Projesi kapsamýnda, Doða Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüðü ile iþbirliði içerisinde alanýn geniþ bir koruma alaný olmasý için çalýþmalar
yürütmektedir.
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Yenice Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý Yenice Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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