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BOLU- SEBEN FOSİL ORMANININ  

DOĞAL  ve KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN SAPTANMASI  

ve UYGUN YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ 

 

 Giriş 

  Bolu  İlinin Seben İlçesinde  günümüzden 

17,4-18,2 (±0,8) milyon yıl öncesine ait ağaç 

fosilleri bulunmuştur. Dünyanın sayılı ülkelerinde 

bulunan fosil ormanlar yaşadıkları yerin orman 

yapısı, geçmişe ait iklim koşullar vs. hakkında 

bilgiler vermesi nedeniyle çok önemli objelerdir. 

Fosil ormanları ve bunlarla birlikte yörede bulunan 

diğer doğal ve kültürel değerlerin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı için 2008 yılında 

çalışmalara başlanmış ve 2009-2012 yıllarını 

kapsayan bir proje çalışması yürütülmüştür. Proje 

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü liderliğinde; İstanbul Üniversitesi, 

Osmangazi Üniversitesi, Bolu Valiliği Seben 

Kaymakamlığı, Bolu İli Müze Müdürlüğü, Hoçaş 

Köy Muhtarlığı ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, Bolu İŞKUR İl 

Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Seben 

Orman İşletme Müdürlüğü, MARKA Ajans 

tarafından da desteklenmiştir.    

  Seben Fosil Ormanı, geçmişte bulunduğu 

yerde fosilleşen ve halen dikili olan ağaç türleri ve 

ülkemizin ilk fosil araştırma ormanı (2013) olması 

nedeniyle önemli bir alandır.  

 

 

   Yapılan Çalışmalar 

 Bolu ili Seben ilçesi, Hoçaş Köyü Fosil Or-

manı ve Kozyaka Köyü Fosil Ormanı petrifiye ağaç 

örneklerinin bulunduğu bölge ve komşu bitişik köy-

lerdeki arkeolojik vasıflı kaya evleri ve kilise araş-

tırma materyal sahası kapsamında değerlendirilmiş-

tir. 

 Arazi etütleri sonucu korumaya alınması 

gereken alan miktarı 975,84 ha. olarak tespit 

edilmiştir. Koordinatları alınarak Arcgıs ortamında 

ilgili haritalara işlenmiştir. Tespit edilen fosillerin 

GPS ile koordinatları alınarak, yerden yükseklik, ve 

çap ölçümleri yapılmıştır. Silişleşmiş odun, polen 

preparatları ışık mikroskopu ile; yaprak fosilleri lup 

yardımıyla türlere ait teşhis anahtarları kullanılarak 

cins/tür bazında belirlenmiştir. Diğer doğal ve 

kültürel değerler de belirlenerek tümü Arcgıs 

ortamında ilgili haritalara işlenmiştir.  

 Fosil ormanına ulaşımı sağlayabilmek için 

yeni yol yapılmıştır. Yol çalışması proje ortakları 

kurumlar ile yapılmış, Bolu Valiliği İl Özel İdaresi 

tarafından da desteklenmiştir. Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü Seben Orman İşletme Müdürlüğü 

desteği ile menfez ve büzler inşaa edilmiştir. 

Ziyaretçilerin güvenilir ve kolay bir şekilde fosil 

alanını gezebilmeleri için patika yollar yapılmıştır.  

Uçurum olan yerlerdeki patika yollar  korkuluklar 

ile çevrilmiştir. Fosillerin güvenliği için de dekoratif 

panel çitler ile etrafları çevrilmiştir. Bu çalışmalar 

için işçi gücü Bolu İŞKUR İl Müdürlüğünün desteği  
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ile Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) 

kapsamında gerçekleştirilmiştir.  Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) “Seben Fosil 

Ormanının Sürdürülebilir Korunmasında Güvenlik 

Stratejilerinin Belirlenmesi” adlı proje ile teknik 

destek alınmıştır.   

 

Volkanik bir faaliyet sonucu oluşan fosillerin 

yaşını belirlemek için K-Ar yöntemi kullanılmıştır. 

Analiz çalışması Macaristan’ın Debrecen şehrindeki 

Macar Bilimler Akademisi–Nükleer Araştırma 

Enstitüsü laboratuvarında yapılmıştır. 

Diğer taraftan taşlaşmış ağaçların bulunduğu 

fosil orman ile birlikte diğer doğal ve kültürel 

değerler de belirlenmiştir. Yöre insanı konu 

hakkında bilgilendirilerek duyarlı hale getirilmiştir. 

Halkın desteği alınarak katılımcı bir yaklaşımla 

hareket edilerek sahanın sürdürülebilir kullanımı 

için  “Yönetim Planı” hazırlanmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 Seben Fosil ormanı analiz sonuçlarına göre 

17,4-18,2 (±0,8) milyon yıl  (erken miyosen) 

öncesine yaşlandırılmaktadır. Fosiller üzerinde 

yapılan çalışmalar sonucunda Fosil ormanı  ve 

çevresinde geçmişe ait ağaç türleri belirlenmiş ve 

çok ilginç sonuçlara ulaşılmıştır.  Günümüzde 

ülkemizde doğal olarak yayılışı bulunmayan 

palmiye türleri, 3-5 ibreli çam türleri, meşe türleri 

vs. belirlenmiştir. Ayrıca ülkemizde doğal olarak 

bulunan fakat günümüzde yöre de doğal olarak 

yayılışı bulunmayan sığla, sedir, zelkova ağaçlarına 

da rastlanılmıştır.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Elde edilen sonuçlara göre alanın iklimsel 

açıdan günümüze göre daha sıcak olduğunu 

göstermektedir. Özellikle palmiyelerin varlığı alanın 

bir deniz/göl sahili olduğunu ve Akdeniz iklimi ya 

da daha sıcak bir iklimin varlığını gösterirken, 

çevrede de sedir ağaçlarının varlığı bu görüşü 

desteklemektedir. 

 Çok önemli değerlere sahip fosil ormanın 

sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere 

bırakılabilmesi için etkin bir şekilde korunması 

gerekmektedir. Bununla ilgili olarak ülkemiz 

koruma mevzuatları incelenmiş, en uygun statünün 

“Tabiat Anıtı” olduğuna karar verilmiştir. hedef, 

ülkemizdeki statüler arasına Jeopark statüsünün 

eklenerek, uluslar arası platformda kabul gören 

“Seben Fosil Ormanı Jeoparkı” olabilmek ve Dünya 

Jeopark Ağı’na dahil olmaktır.  

   

 
 

 

 


