Bolu-Seben-Alpagut
	9.11.2013 tarihinde Çevre Klübü olarak Bolu, Seben, Alpağut köyüne gittik. Bolu’ya 54 km uzaklıktaki Seben geleneklerine bağlı ilçelerimizden biri.Çalışma yapacağımız köyün adı Alpagut.Alpağut'un sözlük anlamı seçkin yiğit demektir. Köy her yıl geleneksel Nevruz kutlamalarının yapıldığı Nevruz Tepesi'nin altında yer alıyor. Her yıl  21 martta Nevruz tepesinde baharın gelişini müjdeleyen dev bir ateş yakılmaktadır. Kutlamalar uluslararası boyuta taşınmak istenmektedir.
Köyde yaşlı nüfus genç nüfusa oranla daha fazladır. Gençler okumak için farklı şehirlere gidiyorlar (İstanbul, Eskişehir, Adapazarı vb.) 
	Bölgenin en önemli geçim kaynakları: Tarım, hayvancılık ve ormancılık. Bolu'nun yarıdan fazlası ormanlıktır. Bu yüzden yerel halk evlerini, eşyalarını ve aletlerini tahtadan yapmaktadır. Halk ormanları sahiplenmiştir.Gerçektende köydeki pekçok evde yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmıştır.
	Seben  iklim açısından  Karadeniz iklimi ile iç Anadolu'nun karasal iklimi arasında bir geçiş bölgesinde yer alır. Her iki iklimin etkisi  vardır. Karadeniz kenarındaki yerlerde yazlar serin ve kışlar ılık geçer. Yaz ve kış arasında fark azdır. İç kısımlarda ise yaz ve kış arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Hatta gece ile gündüz arasında büyük ısı farkı vardır.
	Bolu topraklarının % 20'si ekili arazidir. Çayır ve meralar % 16'dır. topraklarının sadece % 10'u tarıma elverişli değildir. Bolu'da meyve ağaçları da çok fazladır. Seben ilçesinde Yılda 30 – 40 bin ton arasında çeşitli türlerde elma üretilmektedir. Elmalar Seben'in bir sembolü olmuştur. Buğday, domates, arpa, Antep fıstığı, dağ fındığı, kiraz, Iza bulguru  Seben’in  önemli tarım ürünleri.Üretilen ürünlerin toprağından ve ikliminden kaynaklanan özel  ve tatlı bir aroması olduğu iddia edilmektedir.
	Türkiye'nin ilk araştırma fosil ormanı burada bulunmaktadır. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2009 yılında başlatılan ve 2012 yılında sonuçlandırılan "Seben Fosil Ormanının Doğal ve kültürel değerlerinin saptanması ve uygun yönetim planının geliştirilmesi" isimli proje çalışmalarında ülkemizde bir ilk olarak fosil ormanları ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.Seben ve çevresi zengin turizm kaynaklarına sahiptir.Özellikle  Muslar –Yuva Köyü-Kınıkçı vadisi kaya evleri, Pavlu kaplıcaları,Seben gölü önemli turistik yerlerdir.Ancak henüz  tam olarak keşfedilmemiştir.   
Doğa ve İnsan Projesi
	Serdar Kılıç ile birlikte başladığımız "Doğadaki İnsan "projesi kapsamında okulumuz dahil Robert Koleji, Marmara Eğitim Kurumları, MEF Okulları, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinden oluşan 80 öğrenciyle beraber Seben'e gittik.İlk olarak ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkında Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ile tanışıp, ilçenin; tarihi, turizmi, ekonomisi, tarımı ve günlük yaşam hakkında bilgi edindik. Alpağut Köy Muhtarı Mehmet Koyunoğlu ‘ndan köy ve köy yaşamı hakkında bilgiler aldıktan sonra köye gitmek için yola koyulduk.
	"Katmerli Ekmeği" yapımını öğrendik. Oradaki teyzelerle biz de yaptık. Yanında köy ayranı içtik. Koyun ve kuzuları sevdik. Baltayla odun kırdık. Bol bol fotoğraf çektik. Köy Heyeti Meclisi'ni ziyaret ettik. yaklaşık 500 yıllık bir dut ağacı gördük. Dut yedikten sonra ele bulaşan boyanın sadece dut yapraklarının ezilerek ele sürülmesiyle çıktığını öğrendik. Eskiden ezanın ezan taşı üstünde okunduğunu gördük. Her evin kapısının kenarında atın sırtına binmek için eğer taşları vardı.	Giderken Seben'in ünlü elmalarından aldık. Son olarak Vegke Kütük Evlerinde akşam yemeği yedik. Sonrasında otobüslere geri dönerek gezimizi bitirdik.Köy halkı ve diğer okullarla birlikte  kaynaştığımız bu gezi köyde yapacağız çalışmaların ilk adımı oldu.
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