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Su Yurdu
Su Yurdu Düzce; Su kaynaklarımız Düzce ovasını çevreleyen
dağlardan doğar, bu sular Efteni Gölü’nde toplanır ve
Büyük Melen ile taşınarak Karadeniz’e dökülür. Dört büyük
akarsuyu, sayısız küçük akarsuları, bu akarsuların beslediği
birbirinden güzel şelaleleri bir tane baraj gölü ve aynı zamanda
bir doğa koruma alanı olan Efteni Sulak alanı ilimizin doğal
zenginliklerindendir.

Bithynialılar, Romalılar ve Bizanslılar
tarafından Dia Polis (Parlayan Kent)
olarak tanınan Düzce’nin Akçakoca
İlçesi, denizi, kumu, balıkçı barınağı, her mevsimin özelliğine göre balık
çeşitleri, gün batımı, sivil ve dini mimarisi, dağ çileği, kestane balı, fındığı, kilometrelerce
uzanan plajları, yemyeşil bitki dokusu, piknik ve
mesire alanları, tarihi anıt ağaçları, Tarihi Ceneviz
Kalesi, mağarası, şelaleleri, insanları ve yöresel ağız tatları ile hayranlık uyandıran bir bölgedir.
Akçakoca, 35km. yi bulan sahili boyunca çok sayıda kumsallı plajları bulunan, bir yanı
boydan boya deniz, yer yer de Karadeniz’in heybetli dalgaları tarafından oluşmuş yalıyarları ile dikkat çekmektedir. Bunların en yükseği Ceneviz Kalesi ile Değirmenağzı
arasında ve 30m. yükseklikte bulunan Soyat yalıyarlarıdır.
Akçakoca, deniz-kum-güneş ekseni yanında, başta doğa turizmi olmak üzere birçok
alternatif turizm olanaklarıyla ayrıcalıklı bir konumdadır. Dalma meraklıları, sörf yapmak isteyen heyecan tutkunları, yelken sporuyla denizin mavi dünyasına açılmak ve
olta balıkçılığına meraklı olanlar için alternatifler sunuyor.
Batı Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçakoca; İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi metropollere 2.5 – 3 saat uzaklıkta olup otoyolla çok kolay bir
ulaşıma sahiptir. Hangi yönden gelinirse gelinsin TEM ve D-100 otoyollarının Düzce
turnikelerinden çıkış yapılarak Akçakoca yoluna girilir. 35 km.lik şehirlerarası yolu
yeşillikler içinde kat ederek Akçakoca’ya varılır.
Şelaleler şehri olarak adlandırılan Düzce’de bir birinden güzel şelaleler bulunmaktadır. Bu doğa harikaları; Samandere, Güzeldere, Aydınpınar, Saklıkent, Sarıyayla, Harmankaya, Bakacak ve Aktaş şelaleleridir. Bu şelalelerden öne çıkanlar ise Güzeldere ve
Samandere Şelaleleridir.
Güzeldere Şelalesi, Düzce’ye 28, Gölyaka’ya 16 km mesafedeki Gölyaka-Güzeldere
Köyündedir. 135 metre yükseklikteki blok kayalardan dökülen şelale Türkiye’nin en
yüksekten akan şelalelerindendir. Adını bulunduğu
Güzeldere Köyünden alan şelalenin suları yosun
kaplı bazalt kayalar üzerinden dökülmektedir.

Cumayeri Rafting

Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, Hızar
Dere adını alarak Efteni Gölüyle birleşmekte

buradan da Büyük Melen’le birleşerek
Karadeniz’e ulaşmaktadır. Güzeldere Şelalesi, altında Efteni Gölü
Kuş Cenneti, üstünde Pürenli Yayla bütünlüğü ile dikkat çekmektedir.
Güzeldere Şelalesi Orman Bakanlığı
Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Orman İçi Dinlenme
Yeri” olarak tescil edilmiştir. Elmacık Dağı’ından
(1700 m.) aşağı uzanan orman yapısı, Güzeldere Şelalesi
ve şelale çevresi doğal alanı dikkat çekici güzellikler sergilemektedir. Düzce Ovası ve Efteni Gölü’nün muhteşem manzarasının kuş bakışı izlendiği Toptepe piknik ve mesire alanı, seyir terası ile bölge turizminin gelişmesinde
önemli bir konumda olup, gelecekte turizm açısından önem arz etmektedir.
Samandere Şelalesi, Düzce’nin güneydoğusunda, Beyköy Beldesi Samandere Köyü
sınırları içinde yer almaktadır. Beyköy Beldesine 15 km. Düzce’ye 24 km. TEM
Otoyoluna 20 km. D-100 Karayoluna 26 km. uzaklıktadır. Şelalenin kapladığı alan
10 hektar olup bu alandaki akar sular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden
Karadeniz’e dökülmektedir.
Çevre çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt
ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. Samandere Şelalesi
Türkiye’nin tescil edilen ilk tabiat anıtıdır. Bulunduğu köye adını veren, tabiat olaylarının meydana getirdiği özellikler ile oluşan Samandere Şelalesi, doğal oluşum
özellikleri ile Milli Parklar Kanunu gereğince ve Orman Bakanlığınca “Tabiat Anıtı” olarak tescil edilmiştir. Samandere Şelalesi’nin de bulunduğu 500 metrelik dere
boyunca, anıt ağaçlar, üç adet şelale ve birde Cadı Kazanı adı verilen derin bölüm
ilginçtir.
Samandere Şelalesinde, ağaçların arasından şiddetle akan sular, beyaz köpükler halinde dökülerek cadı kazanı içinde derin kayalıkların arasında adeta kaynamaktadır.
Şelalenin arkasındaki kayanın içinde, doğal olarak oluşan mağara ile bir ara kaybolan
sular biraz ilerden tekrar ortaya çıkarak akışını sürdürmektedir.
Tabiat Anıtı olarak ilan edilen Samandere Şelalesi, koruma altına alınmış doğal bir varlığımızdır. Zengin
bitki örtüsünün su sesi ile bütünleştiği şelalede,
mesire ve piknik alanları, doğa yürüyüş parkurları, kamp alanları, orman içi dinlenme yerleriyle
muhteşem bir doğa güzelliğine sahiptir.

Efteni Gölü Kuş Cenneti, Elmacık
Dağı silsilesinin eteğinde Düzce
Ovasına ait akarsu ağının birleştiği (Aksu, Asar, Uğur, Küçük
Melen sularının ve yan dereler) ve
büyük Melen kanalıyla Karadeniz’e
döküldüğü ekolojik bir ağın düğüm noktasındadır.
Düzce’nin Gölyaka sınırları içinde bulunan Efteni
Gölü, ilçe merkezine 5 km. Düzce merkeze 25 km mesafededir. Efteni Gölü ve çevresi sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve
su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Koruma sahası içerisinde sazlık alanlar, açık su yüzeyleri, bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlar başta su kuşları
olmak üzere değişik türden zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlamaktadır.
Efteni Gölü çevresindeki en önemli fauna elemanlarını su kuşları oluşturmaktadır.
Bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır.
Efteni Gölü kuş türlerinin yanı sıra bünyesinde ender bitki türleri barınmaktadır.
Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın güneyindeki dağlık arazide 5 farklı
bitki kuşağına rastlanmaktadır.
Çevrede kuş türlerinin izlenebilmesi için 1 adet seyir terası bulunmaktadır. Kuşların
göç yollarında, bir mola gölü olan Efteni Gölü, su seviyesinin dışında nilüfer çiçekleriyle, sazlıklarıyla kuşları saklarken fotoğraf ve kuş gözlemcilerine kompozisyon
oluşturmaktadır. Bu göl, Elmacık Dağı’ndan çıkan kaynak sularının birleşip dereler
oluşturup, bu dereler dört akarsu ağına bağlanarak Büyük Melen Nehrini oluşturur.
Bu akarsular Küçük Melen, Asar, Aksu ve Uğur sularıdır.
Küçük Melen; Yığılca İlçemizin dağlarındaki kaynaklardan beslenerek küçük Melen Akarsuyunu oluşturur. Bu su güzergahı üzerinde pek çok alabalık tesisleri bulunmaktadır. İlçe merkezinden batı yönüne doğru akan akarsuyu ağının devamında olta
balıkçılığı, kano, yelken sporlarının, yapıldığı Hasanlar Baraj Gölü bulunmaktadır.
Hasanlar Baraj Gölü; Yığılca ilçemizde bulunmaktadır. Yığılca; bal ormanları, şelaleleri, mağaraları, bereketli toprakları ve doğal güzellikleri, yanı sıra, ilimizin Yedigöller
Milli Parkına 35 km mesafede bulunması sebebi ile
de Düzce’nin önemli destinasyon ağının ayaklarından biridir.

Göl çevresi özellikle mevsimlere bağlı olarak değişen doğal güzelliği ile etkileyicidir. Baraj gölü olta balıkçılığına, çevresindeki
ormanlar ise doğa yürüyüşlerine çok müsait bir alandır. Alternatif su sporlarının yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kano ve yelken yarışları, zengin balık kaynakları ile sportif
amaçlı olta balıkçılığına müsait kıyıları ile dikkat çeken bir
bölgedir.
Dört büyük akarsu ağının birleşmesiyle oluşan Büyük Melen,
Efteni Gölü’nden başlayıp, Akçakoca Melenağzı Köyünden denize dökülmektedir. Bu nehir üzerinde Cumayeri ilçe sınırlarına kadar olta balıkçılığı, Kano ve yelken sporları yapılmaya oldukça müsaittir.
Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü ülkemizde alternatif su sporlarının yapıldığı ender
merkezlerden biridir.
Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü-Rafting-Anıt Ağaç ve Su Değirmeni; Düzce’nin Kuzeybatısında yer alan Cumayeri, şehir merkezine 21 km mesafededir. Doğal güzellikleri ve alternatif doğa sporlarına uygunluğu ile son yıllarda dikkat çeken
bir bölgedir.
Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri raftinge elverişli 13 km. lik parkuru ile Türkiye’nin 2.büyük rafting sporlarının yapıldığı yerdir.
İlçe merkezine 3 km. mesafede bulunan Dokuzdeğirmen Köyü, içinden geçen Melen Çayı üzerine kurulmuş 9 adet su değirmenlerinden dolayı bu isimle anılmaktadır. Yılın her döneminde profesyonelce rafting ve kano yapılmaktadır.
Köyde tabi varlıklara kayıtlı 600 yaşında, 20 m. boyunda, 3,6 m. çapında ve 11 m.
çevre genişliğinde asırlık Çınar Ağacı dikkatinizi çekebilir.
Dokuzdeğirmen Köyü rafting alanına 5 km mesafede bulunan Harmankaya Şelalesi
kendi görkemli görüntüsünün yanında 700 m.lik orta zorluktaki yürüyüş parkuru
ile de bölgenin saklı cenneti. Bölge rafting sonrasında doğa yürüyüşü ve foto safari
için ilginizi çekebilir.
İSKİ’nin Büyük Melen projesini de bu nehrin devamı beslemektedir. Burada bir
baraj oluşturulması düşünülüp İstanbul’un su sıkıntısının giderilmesi hedeflenmektedir. Barajdan sonra devam eden ve Akçakoca Melenağzı’n dan Karadeniz’e dökülen bu nehir ile denizin buluştuğu Melenağzı Köyü de dikkat
çekmektedir.

‘'Su Hayattır''

