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Yığılca, bal ormanları, Hasanlar Baraj Gölü, Saklıkent ve Yoğunpelit
Şelaleleri, Sarıkaya ve
Gökçeağaç Mağaraları
ve yerel yaşam tarzı ile
dikkat çekerken, ülkemizin önemli turizm
değerlerinden biri olan
Yedigöller Milli Parkına
35 km mesafede bulunması sebebi ile de Düzce’nin önemli
destinasyon ağının ayaklarından biridir.
Doğanın tüm renklerine doyacağınız Yığılca Yedigöller yol güzergâhı,
şiirsel güzellikteki köyler ve köy evleri, ekili alanlar, koyun ve kuzu sürüleri,
zengin flora ve faunası, eşsiz orman zenginliği içerisinde sarıçam, köknar,
kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, ıhlamur, gibi birçok ağaç türü yanında mevsiminde böğürtlen ve dağ çileği lezzetleri arasında sizlere huzurlu ve keyifli
bir yolculuk sunuyor.
İstanbul’dan gelen kültür turları TEM Otobanı veya D-100 Karayolu Gölyaka çıkışını, Ankara’dan gelenler Kaynaşlı Otoban gişelerden çıkış yaparak
çevre yolundan Yığılca’ya ulaşabilir.
İlçe merkezine girmeden 16 km mesafede
bulunan ve hayranlık uyandıran güzellikteki Hasanlar Barajı sizleri karşılıyor. Göze sığmayan büyüklükte
ve güzellikteki göl, her kıvrımından
ve her yüksekliğinden tüm coşku
ve güzelliğiyle insanı cezbediyor.
Alternatif su sporlarının yanı sıra,
her yıl geleneksel olarak düzenlenen
yelken yarışları, zengin balık kaynakları

Hasanlar Baraj Gölü

ile sportif amaçlı olta balıkçılığına müsait kıyıları ile dikkat çekiyor.
İlimizin önemli yürüyüş parkurlarından
biri olan Yığılca-Yedigöller arası 35 km.
olup, Yığılca, Karakaş,
M e n ge n , Yay l a t e p e,
Yedigöller arasını kapsamaktadır. Yığılca’dan yürüyüşe geçilen parkur, Karakaş
Köyü, Mengen Köyü, Yaylatepe Köyü üzerinden Yedigöller’e ulaşılmasıyla son bulur. Yılançatı Kanyonu Karakaş ve Hocaköyü sınırlarında,
Düzce Merkeze 55km mesafededir. Kanyonun olduğu bölge Yedigöller
Milli Parkı ulaşım yolu güzergahında olup bu güzergahı kullanan ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşabileceği ve tercih edeceği bir konumdadır.
Kanyon boyunca ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçları,
irili ufaklı bir çok gölcük ve şelale ile süslenmiş, seyir noktaları, dinlenme
alanlarıyla doğal bitki örtüsü ve berrak akan suları oldukça dikkat çekicidir. Yığılca’dan Yedigöller’e yol güzergâhı, yemyeşil orman dokusu, yerel
yaşam tarzı ve şelaleler gurubu ile oldukça dikkat çekicidir.
Bunlardan biri de Yedigöller yolu güzergâhında ve ilçe merkezine 5 km.
mesafede bulunan Saklıkent Şelalesidir. İlimizin yeni keşfedilen doğa
güzelliklerinden olan Saklıkent
Şelalesi, muazzam görüntüsüyle
gelenleri cezb ederek kendisine
hayran bırakıyor.
Diğer bir şelale ise Yoğunpelit ve
Mengen Köyü sınırları içerisinde
bulunan Yoğunpelit ve Mengen Şelaleleridir. Yemyeşil doğası ile insana
huzur veren doğal güzellikleri açısından zengin bir yapıya sahip olup,

trekking, foto-safari, piknik gibi aktiviteler için
oldukça uygundur.

oluştuğu bölümden 17 m.
ve gittikçe artan bir derinliktedir.

Yoğunpelit ve Mengen
Şelalelerinden
sonra yol üzerinde
bulunan ve bölgenin
yaşam tarzının güzel
örnekleri olan Gürgendüzü, Yaylatepe Köylerinden geçerek ülkemizin
önemli turizm potansiyellerinden
biri olan Yedigöller Milli Parkına ulaşılır.

Melen Çayı tarafından derince yarılmış
plâto
karakterinde
bir düzlüğün üzerinde düden konumunda
bulunan mağara, yakın
çevresinin yüzey sularını
toplayarak Aksu Mağarası ile
Melen Çayına boşaltır. İlçe sınırları içerisinde Harmantepe Korusu, Mengen Yılançatı Kanyonu, Bekirler
Balobolan Şelaleleri, Boğabeli Azapyüzü Deresi Kanyonu ve Şelaleleri
dikkat çeken diğer turistik değerler arasında yer alırlar.

Bölgede dikkat çeken diğer potansiyeller ise; ardarda sıralı, Sarıkaya,
Aksu ve Gökçeağaç Mağaralarıdır. Bu mağaralardan en dikkat çekeni
Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarasıdır.
Sarıkaya Mağarası, Düzce’nin Yığılca ilçesinin 5km. kuzeybatısında bulunan Sarıkaya Köyünün 1,5km. kuzeydoğusunda yer alır. Paloesen-alt
eosen yaşlı kireç taşları içinde yarı yatay eğimli olarak gelişmiş, düden
konumlu, yarı aktif fosil bir mağaradır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından I.
Derecede Sit Alanı olarak tescillenmiştir.
Toplam uzunluğu 717 m. olan mağaranın ana galeri uzunluğu, 510 m.
genişliği, 80 m. Boyu 75 m. Tavan
yüksekliği 15-40 m.’dir. Salonda
iki gelişim dönemine ait fosil ve
genç damlataş şekilleri bulunmaktadır. Salonun ortasında Aksu Çayından gelen derenin oluşturduğu
küçük bir şelale ve ikinci evreye ait
bir kanyon-vadi bulunmaktadır ve ilk

Yığılca Arısı ve Balı;
Türkiye’nin 56 farklı lokasyonundan örnek alınarak yapılan araştırmalarda, Yığılca arısı vücut iriliği ve organlarının uzunlukları bakımından
diğer illerin arı popülasyonlarından farklı bulunmuştur. Diğer bazı araştırmacılarda yayınlarında Yığılca arısının farklı bir eko tip olduğundan
söz etmektedir.
İlçede yapılan araştırmalar sonucu arıcıların dışarıdan ana arı satın almadığı, 20-30 yıllık bir zaman diliminde
atadan kalma kolonilerin devamlılığını
sağladıkları anlaşılmıştır. Burada uzun
yıllardır saf sürekli kendi içinde yetiştirme, dışarıdan göç almama söz konusudur. Dolayısıyla Yığılca’da coğrafik izolasyona bağlı olarak bulunduğu
çevreye ve floraya adapte olan bir eko
tip gelişmiştir.

