
Koruma Statüleri : Milli park, tabiatý koruma alaný

Bolu Daðlarý
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Yüzölçümü : 70298 ha Yükseklik : 270 m - 1980 m

Boylam : 31,64ºD Ýl(ler) : Bolu, Düzce

Enlem : 40,90ºK Ýlçe(ler) : Yýðýlca, Mengen, Bolu merkez, Kaynaþlý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parkla Genel Müdürlüðü; Bolu Orman Bölge Müdürlüðü; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Düzce Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yýðýlca

Kaymakamlýðý; Mengen Kaymakamlýðý; Kaynaþlý Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

OBK004
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Bolu Daðlarý Bolu þehir merkezinin kuzeyinde kalan ve batýdoðu doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Bölgenin en yüksek noktasý Celedoruðu�dur (1980 m). Alan doðuda
Devrek (Bolu) Çayý ile sýnýrlanýr. Daðýn güney yamaçlarý Bolu Çayý�nýn ana kollarýndan biri olan
Büyüksu Deresi�ni besler. Kuzey Yamaçlarý ise ÖDA�nýn kuzeybatýsýndaki Hasanlar Barajý�ný
besler. Alanýn içinde Yedigöller Milli Parký bulunur.
Habitatlar: ÖDA�nýn genelinde yaþlý ve el deðmemiþ orman alanlarý uzanýr. Bolu merkeze yakýn
bölgeler Uludað göknarýnýn (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) saf ve doðu kayýný
(Fagus orientalis) ve gürgen (Carpinus betulus) ile karýþým gösterdiði ormanlarla kaplýdýr. Kuzey
bölgelerde ise doðu kayýný ve gürgenin baskýn olduðu karýþýk ormanlarda meþe topluluklarý
(Quercus petrea ssp. iberica, Q. macranthera ssp. syspirensis), karaçam (Pinus nigra), sarýçam
(Pinus sylvestris), akçaaðaç (Acer trautvetteri) ve diþbudak (Fraxinus excelsior) bulunur. Melen
Deresi�ne doðru 800 metreden alt seviyelerde kayýn ormanlarý yerlerini karaçamlara býrakýr.
ÖDA�nýn güneybatýsýnda ise kayýn ormanlarý arasýna göknar ve sarýçamlar karýþýr.
 ÖDA�nýn kuzeydoðusunda yer alan Yedigöller havzasý, kayan kütlelerin vadi önlerini kapamasý
sonucu oluþan ve aralarýnda 50-60 m yükselti farký bulunan, kuzeyden güneye doðru sýralanan
yedi heyelan gölünden meydana gelmektedir. Burada doðu kayýnýnýn baskýn olduðu sarýçam,
karaçam, Uludað göknarý ve gürgenden oluþan karýþýk ormanlar görülür.

Kale-Bolu Fýndýðý Tabiatý Koruma Alaný�nda anýtsal boyutlara ulaþan Türk fýndýðý (Corylus

colurna) bireylerinin oluþturduðu ormanlar vardýr.
Türler: Bolu Daðlarý, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan ve ülkemize endemik Lathyrus

undulatus bitki türünün yaþadýðý bir bölgedir.
Kuþlar açýsýndan da önemli olan ÖDA�da ortanca aðaçkakan (Dendrocopus medius), orman

toygarý (Lullula arborea), kara aðaçkakan (Dryocopus martius) ve küçük yeþil aðaçkakan
(Picus canus) gibi ýlýman kuþak orman biyomu türlerinin büyük popülasyonlarýna ev sahipliði

yapar. Alanda ayrýca gökdoðan (Falco peregrinus) ve kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
üremektedir.

Bolu Daðlarý, yerleþim yerlerinden uzaklýðý ve bütünlüðü bozulmamýþ orman yapýsý ile yaban
hayatý ve memeliler için de önemli bir alandýr. Büyük memeli türlerin dýþýnda bölge ülkemize
endemik bir fýndýk faresi alt türü olan Muscardinus avellanarius abanticus açýsýndan önemlidir.

Alan, aralarýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia

caucasica) türünün de bulunduðu birçok kelebek türü nedeniyle ÖDA statüsünü saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgenin genel geçim kaynaðý ormancýlýk faaliyetleridir. Arýcýlýk da bölgede
geliþmiþtir. Bunlarýn yanýnda bölgede daha az olmakla birlikte hayvancýlýk ve tarým faaliyetleri
de süregelmektedir. Yedigöller bölgesinde günübirlik ve konaklamalý turizm faaliyetleri son
yýllarda artmaya baþlamýþtýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda, ÖDA�nýn doðu sýnýrýndaki Devrek Çayý üzerinde inþa
edilen Köprübaþý Barajý gelir.

Yerleþim yerlerinden uzak olan bölgedeki önemli diðer tehditler yasadýþý balýk ve memeli
avcýlýðýdýr. Alandaki ormanlarda sürdürülebilir olmayan yararlanma biçimleri doðal türlerin
yaþam alanlarýný daraltmaktadýr.

Milli parkýn mevcut sýnýrlarý alanýn sahip olduðu doðal çeþitliliði bütünüyle temsil etmediðinden
geniþletilmesi önerilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan iki koruma alaný 1965 yýlýndan beri koruma
altýnda olan Yedigöller Milli Parký ve 1988 yýlýnda koruma altýna alýnan Kale-Bolu Fýndýðý Tabiatý
Koruma Alaný�dýr.
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