IN SITU CONSERVATION OF ENDANGERED AND
ENDEMIC ORCHIDS IN TURKEY

Mediterranean Conservation Society Project Report
October 2013

Supported by

Table of Content
1. Background Information of the Project ....................................................................... 3
2. Legal conservation status............................................................................................. 4
3. Project site…….............................................................................................................. 5
4. Field Work …….. ........................................................................................................... 5
5. Objectives and outcomes………………………………………………............................................ 6
5.1 Training of sustainable collection technique………...................................................... 6
5.2 Establishing Orchid Conservation Areas..................................................................... 7
5.3 Introducing Anatolian orchids as garden plant...........................................................8
5.4 Agricultural cultivation of orchid tubers..................................................................... 9
5.5 Public awareness in print media…………….................................................................... 9
6. Follow up plans for future .......................................................................................... 10

2

1. Background Information
Turkey is located between Europe and Asia; though it is a small geographic area, three
(Mediterranean, Europe and Iran-Turan) of the 37 floral regions of the world meet in Turkey. So far,
10765 species of plants has been described in Turkey with 3504 endemics. Comparing with 12000
species (2500 endemics) in entire Europe, Turkey has a very rich flora. Over 46 percent of all endemic
plants of Turkish flora are threatened species and included in the Red List of IUCN. Most of the
endemic orchid species are in endangered statues, and apart from habitat destruction resulting from
agriculture, massive grazing pressure of livestock, urbanization and other human uses described as
major threats in Europe, there has been a long traditional culinary use of orchid tubers in Turkey.
They are dried and made into powder, and under the name of “salep”, are used in milky drinks and
cream desserts. Salep is mainly a thicken ingredient and adds a perfume too. The tubers are collected
while the plants are in flower, and then sold to buyers and wholesalers. Orchid tubers have long been
used in medicine in Europe and historical records show it dates back to 1700s where Anatolian
orchids exported to Europe. Called as “Levant Salep” orchid tuber export was 6.5 ton/year in 16th
century. 1980s the export number reached 500 tons/year that was a yield point for many species in
the wild. 1996 the government prohibited export of orchid tubers, however, never mentioned
anything in collecting for local consumption. Another law in 1996 prohibited collecting orchid tubers
from state forest areas. Again there was no mention about shrub or agricultural lands where plenty
of species exist. Besides, enforcement is almost impossible in forestry areas. Unfortunately, the law
does not restrict any export of by-products of tubers like salep powder or ice cream. So, the demand
for tubers again reached over 100 tons/year where the wild species were already in bottleneck in
many areas.
Increase in export demand give rises to 180-200 tons of salep harvest in some years. Between 1,000
and 4,000 tubers are needed to produce 1 kg of salep depending on the species. Numbers easily tells
how tremendous the pressure on orchid species in Turkey. A kilo of orchid tubers cost between 90150 US dollars depending on the species and quality. The orchid collectors are mostly women and
children from remote villages and such an income means a lot for women who have very limited
source of earning money in their villages. Rare orchid species especially, such as Himantoglossum
comperianum are critically endangered and on the verge of extinction.

Figure 1 and Figure 2. Giant orchid, Barlia robertiana, is probably the rarest orchid in Turkey due from excessive collecting pressure. Its
bigger tuber makes the species number one target of the collectors.
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2. Legal Conservation Status
According to Turkish Official Gazette 22672 dated 20th June 1996, export of orchid tubers and
relatives prohibited based on CITES. However, this prohibition was not mentioned for orchid tubers
on the legislation of “Wild Flowers Collection and Trade” nationally. So, this does not stop collection
of orchid tubers in the country. Besides, prohibition on collecting orchid tubers for conservation
reasons is only valid in state forestry. Many Anatolian orchid species also flourish on meadows,
shrubs and agricultural land of olive groves. Though conservation issues are under responsibility of
Ministry of Environment and Ministry of Forestry, circular released by Ministry of Agriculture does
not mention any prohibition on orchid tuber collection.
While orchid tuber export is prohibited, ice-cream and salep drink made from orchids are not. This is
still legally driving the wild orchid tuber collection.

Figure 3. Local collectors are usually from
very low income level and mostly women.

Figure 4. Freshly collected orchid tubers. A kilo of dried orchid tubers
contains approximately 3,000-4,000 orchid tubers.

Figure 5. Orchids are usually thrown away after the fresh tuber
is collected.

Figure 6. A local woman collector in Gökova-Milas.
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3. Project Site
The project focuses on three sites in Turkey: Milas-Gökova (Project sire 1), Antalya-Elmali (Project
site 3) and Kastamonu (Project site 3) regions where orchid diversity and endemism are very high.
Consecutively, these are the areas where collection pressure has seriously tipped some species near
extinction.
Project site 1 Gökova-Milas shows very different geographical characters from sea level to 1000
meters high mountains within less than a kilometer distance. So far, more than 90 species recorded
in the area. The area has more Ophrys species than any other location in Turkey. All three locations
have large scale wholesale orchids tuber traders.

Figure 7. Turkey map with project sites where orchid endemism and populations are highest.

Figure 8. Neotinea lactea, in March
Gökova-Milas (Project site 1)

4. Field Work
In between 2010 and 2012 spring seasons, the project team conducted extensive field trip in three
major areas known for orchid diversity and collecting pressure Milas-Gökova Bay(March,April),
Antalya-Elmalı(March, April, May) and Kastamonu (May, June)Turkey. The project team surveyed the
species diversity, contacted with local collectors and some local orchid enthusiasts. It was very
evident that increasing demand from salep and ice cream industry boosting the collection pressure in
all the areas. Altogether we found 110 species of orchids during our project, one of the endemic and
extremely rare ancient Lycian orchids, Ophrys lycia, we found only 14 individual in Ağullu village
cemetery of Antalya in 2010 and they altogether disappeared in 2011, probably gone extinct.
Similarly, the biggest orchid in Anatolia, Barlia robertiana, we found 3 members in 2010 and when
we came back and checked their spots in 2011, they were collected.
During the field trips identification, distribution and rarity of the orchid species that has been
collected for decades have been recorded. Some new species discovered in Gökova area where has
not been reported before.
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Surprisingly, cemeteries in the villages, some of them only 100 meters by 50 meters works as orchid
refuge areas as there are 15 to 20 species of orchids including endemic Ophrys species documented
in a single cemetery where collecting plants is morally forbidden. These cemeteries are well proved
orchid conservation areas except their extremely small sizes.

Figure 9. Cemeteries work like orchid sanctuary in many places
where collecting is forbidden.

Figure 10. Olive groves are the major orchid habitats. However,
they are vulnarable to overgrazing, plaughing and easy access
for collectors.

Figure 11. An undescribed Ophrys species from Gökova.

Figure 12. A rare color variation of Orchis anatolica, Gökova.

5. Objectives and Outcomes
5.1 Training of Sustainable Collection Technique
The Project aimed application of sustainable collection of tubers. Once the plant is dig out collectors
rip apart the fresh (current season tuber), big tuber and throw the plant away. Instead, if they put it
back to soil, the old tuber is still able to survive the plant most of the time. This is the sustainable way
of collecting orchid tubers in the wild, however, increases the labor on collectors’ side. Some of them
think somebody else would come eventually and dig it and see the tubers are already taken and
could not replant it. This practice needs some good sense on sustainable collection and we are still
not sure how many of them will practice it properly. It seems women collectors are more favor of the
practice as they are more open to conservation issues.
6

Outcome
In Milas-Gökova Bay, Antalya-Elmalı and Kastamonu Turkey, the project team contacted 26 collectors
in the field and showed them how to save the plant after collecting the new tubers. In some cases,
we encouraged them replanting the collected specimens in their own garden. During contact with
collectors we learnt the most abundant and favorable species.

Figure 13. Training of replanting the old tubers and the plant
in Taşköprü, Kastamonu.

Figure 14. A woman collector carefully separates the fresh
tuber without harming the plant and will replant it, Gökova.

5.2 Establishing Orchid Conservation Areas
Establishing “Orchid Conservation areas” (OCA) in biologically diverse areas as sanctuaries for the
species under serious human threats. During field trips, state forestry or state owned areas that
could have potential for OCA were listed. There are several areas that could be declared OCA,
however, without enforcement and proper management plan it would not be sustainable step. A
sustainable management plan including fencing the certain area, bringing different and especially
rare species and replanting them, enforcement on protection, building a visitor’s center and
awareness studies on collectors should be prepared for proactive conservation. A field guide with
identification keys and images, as well as conservation guidelines will be the most important public
awareness tool for orchid enthusiasts and for anybody would like to know more about Anatolian
orchid species and their distribution. The project fully concentrates on completing such a guide book
in the near future. Orchid field trips will be organized in spring season as eco-tourism activities within
the guide of nature oriented agencies. Presentations in universities will take the attention of young
biologist and botanists who may work on the subject in more detail both in scientific and
conservation wise.

Outcome
Three meetings were organized as well as field trips with government officials from Directorate of
Nature Protection and Nationals Parks (DNPNP). Urgency for the need of protected areas and
collecting pressure were explained. After the field trips, possible conservation areas were discussed
and the enforcement methods. DNPNP is still working on the areas we suggested and asked the
opinion of local department for conservation areas. More meetings will be done for finalizing the
location of conservation area(s). In the meantime, cooperation with Ege University Biology
Department started to protect species under extinction threat which became very rare by
transplanting them to Ege University Botanical Garden.
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Figure 16. Ophrys species in state forestry, Gökova-Milas.

Figure 15. Gökova Bay is Special Environment Protected Area.
Establishing an OCA would be realistic and easier to manage.

5.3 Introducing Anatolian Orchids as Garden Plant
A kilo of orchid tubers (2000-4000tubers depending on the species) is sold $10 to $60 range.
Collecting the plants from nature and planting them in flowerpots and introducing in flower market
in Istanbul as a pilot area would bring various benefits. First, people will learn about Anatolian
orchids; second, they will pay much more for single plant than that of tubers in salep industry which
may slow down for salep collecting. This would help dispersing of seeds as the species are safe in
private gardens.

Outcome
Various sample species were collected and transferred to a greenhouse and replanted on pots. %60
of the samples lost its vibrant looking it the pots due from stress. Samples kept in the pots in the
greenhouse for next season. They will blossom next season in a healthy way without any stress and
ideal conditions.

Figure 17 and Figurev18. Monkey orchid, Orchis simia, (above left) and heart flowered serapias, Serapias cordigera, (above right) have both
great potential as garden and pot flower thanks to their splendid colors, shape and sizes.
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5.4 Agricultural Cultivation of Orchid Tubers
Agricultural cultivation of the orchid species would save the wild orchids. This new idea is well worth to try as
wild collection does not match the demand. It needs a dedicated research as most of the sought after species
have specific soil, fungi and habitat needs.

Outcome
In May 2010, we contacted with Agricultural Research Institute (ETAE) in Izmir for agricultural cultivation of
certain orchid species for salep and ice cream industry. The institute ETAE started a research project in 2010
and in 2011 tried over 25 species for cultivation. Almost each species has very specific soil and habitat need as
well as special fungi. Only one species Orchis sancta has very successful results for cultivation in open fields
under the sun. One of the major ice cream industry players (MADO) started trial cultivation with ETAE in 2012
and as we publicized the issue in media, in 2013 another ice cream and salep producer Dr. Oetker contacted
personally with me and explained that they also started working with ETAE for their orchid tuber needs. It
seems this would save the future of orchids though the demand is still too high from the wild.

Figure 19. Holy orchid, Orchis santa, agricultural cultivation research had successful results. Whether it would save the wild orchids time
will tell.

5.5 Public Awareness in Print Media
Public awareness in print media is very important as public has almost no knowledge of the
relationship of between the orchid collection and ice cream or salep drink. Many of them even no
idea that there are orchids in the wild in Turkey. Since many species have short spring bounded life
cycle, people don’t see any vivid colored orchid in the wild.

Outcome
I published 12 pages article about the subject and conservation issues in Atlas Magazine February
2013 issue (100,000 circulation). It has a big impact and success. Both government officials and
major ice-cream and salep producers contacted with us for sustainable solutions. Two ice cream
company started working with Agean Agricultural Institution in İzmir for agricultural cultivation of
orchids. In addition, we received many emails that people living in outdoor areas mentioned that
they started planting orchids as a garden plant already. Article is online in the following links:
http://www.kesfetmekicinbak.com/ask-arzu-ve-ihtiras/3362n.aspx
http://www.kesfetmekicinbak.com/ask-arzu-ve-ihtiras/fg1909.aspx?page=1
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Figure 20. Anatolian Orchids article in Atlas Magazine February 2013 issue.

6. Follow Up Plans for Future


The follow up meetings with the government are still going on. Bureaucracy is slow in the
government side; patient but dedicated follow up will result probably more than one
conservation area and action plan in DNPNP.



Some of the primary orchid areas we have been observing since 2009 in Mugla Milas region
were discovered by orchid collectors and there was unfortunately no single species survived
in those areas including some very rare species. We decided to transfer and replant rare
species to Ege University Botanical Garden.



Species transferred to the greenhouse and replanted in pots will be introduced to flower
market next year.



Field trips in northern Anatolia are still being carried out as high altitude summer species are
flowering in July.



We will have another attempt to find last surviving individuals of Lycian orchids, Ophrys lycia,
if any left and bring some plants to Ege University Botanical Garden.



Our public awareness works are also progressing. Posters and brochures will be prepared
and disseminated next spring season.
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ANADOLu oRKİDELERı

Aşk, Arzu
ve Ihtiras

Baharın gelişiyle genç yaşlı, çapalar ele alınıyor ve hemen her
yer kazılarak aşkın simgesi talan ediliyor; yumruları koparılmış
orkideler etrafa fırlatılıyor. Salep ve dondurma yapımından
d olay ı An a d olu da y üzy ıllar dır t oplan an orki d elerin ihrac atın a
ilişkin kayıtlar da 1700'lü yıllara kadar gidiyor. Orkidelerin
Türkiyede 170 türü bulunuyor; bu narin ve hassas güzelliğin
üz er in deki b askıy ı, n e siller i tükenm e d en az altm ak gerekiy or.
yAzl VE roroĞRırı-aR: ZAFER KızlLKAyA

Cilalı Minos orkidesi (Ophrys candica subsp. lyciensis|, Lykia bölgesine özgü bir tür. Diğer Ophrys türleri gibi nisan ayında
çiçek
aÇlyor. Kimi yerlerde boyu 7o santimetreye kadar ulaşabiliyor (solda). Ayna orkidesi (ophrys speculum| Marmara ve Ege kıyılarında,
mart ve nisan aylarında sıkça rastlanan bir tür. Tarım alanlarının artması ile yaşam alanları gittikçe azalıyor (üstte).
2013SUBAT AILAS 77

ökova bölgesinde orkide çeşitlerini ve yaşam alanlarını belirlemek için Kultak köyünden

Sadettin Turgut ile dağ tepe
dolaşıyoruz. Bu bölge, Akdeniz Koruma Derneği'nin "Orkide Koruma Projesi" dahilinde, Türkiye genelinde belirlediğimiz Kastamonu-Cide ve AntalyaElmah-Kaş bölgeleriyle beraber Anadolu

orkide türlerinin en fazla bulunduğu

alanların başında geliyor. Türkiye genelinde Kreutz'un 2009 yılında yayımladığı
kitaba göre 170 tür orkide bulunuyor.
Sadettin Tlırgut yereldeki bitkiler ve
özellik]e orkideler konusunda, eşine zor
rastlanacak bilgi birikimine sahip. Yolda

durdurup burada şu tür orkideler ola-

bilir dediği her yerde orkide buluyoruz.

O|maz dediği yerlerde ise bulamıyoruz.
Orkide }umrusu toplayanların özellikle
hangi bölgelerde yoğun çalıştığını bildiğinden bizi kimsenin }T ımru toplamadığı yerlere götürüyor. Gökova Körfezi'nin
kuzey kıyıları denizden 900 metreye kadar hızlı bir şekilde yükselirken değişen

bitki örtüsü ve yükseltiyle beraber çok
sayıda orkide türünün ideal yaşam alan-

larını içeriyor. Üç yılda 50den fazIa lir
tespit ettik alanda. Kimi türleri ise her
geçen sene daha az v eya hiç görememeye

başladık.

Bodrum Karaovaya yaklaştığımızda
ise Türkiyedeki salep gerçeğiyle karşilaşlyoruz. Belki de şimdiye kadar gördüğümüz en bünik ölçekli orkide yumrusu
toplanmasına tanık oluyoruz. Aylardan
nisan başı, çoğu orkide henüz çiçek açmamış. Zeltinliklerin altında hemen her
yer kazılmış; 1nrmruları koparilmış orkideler etrafa firlatılmış. Orkideler hem tohumdan, hem de toprak altındaki yımrularla çoğalabilen bitkiler. Kökünde bir
tanesi daha küçük olmakla beraber iki
adet yumrusu var. Bunlardan küçük olan
yumru mevcut bitkinin beslenip çiçeklenmesi ve me},ve bağlaması için gerekli
olan enerjiyi içeriyor. Daha iri olan ise
bir sonraki sene için üretilen yımrudur.
Toplayıcılar söküp büyük olan 1T rmruyu

Piraraidal orkide (lnacampfis

pyraınida/is} değişi k ren k
formlarıyla hemen bütün

Türkiye'de seyrek orman ve
çalılik alanlarda görülebiliyor.
Akdeniz'de nisan ayında,
karadeniz'de ise temmuz ortasına
kadar çiçek açıyor (üstte, solda),
Mis kokulu orkide (Anacamptis
corioph o ra) Türkiye'nin kokulu
orkidelerinden biri. Yükseitiye
bağlı oiarak nisandan mayıs
sonuna kadar çiçekleniyor (üstte,
sağda. Fotoğrafın çekildiği yer:
Taşköprü, Kastamonu.)

aldıktan sonra bitkiyi toprak üstünde
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Kaşt*rn*nıı ili, &;*t* Karşd*nix
*Elçesi'ı,ıin bı:ıuirııaıırış deığ*l
orıı,?şin örtüşü ve ş*ıvr**indeki
ç*yıriıklar* *v s*hipiiği yüF;i}jü}r"
ğahar ş,ı*vsıırıiııiıı *l*h* g**
çaldiği bölç*de şrkiel* türlgrişıiıı
çoğu e,ı:ayıs-lı:ıairaı.ı gib!
çiç§kleı]iycr, ?ıpk; i:eklagi§l*rçişn
yab*ııi bezelyeııirı {kı*ia eracca}

ııoı, çiçııkleıi gibi.

kurumaya terk ediyorlar. Oysaki eski
yumrusuyla bitki yeniden ekilirse çoğu
zaman hayatta kalabiliyor. Önüme gelen
orkideleri yeniden ekmeye çalışırken Sa-

dettin beni durduruyor. 'Abi ne yapıyorsun? Onlar gözden kaçırdıklan var mı

diye önümüzdeki günlerde muhakkak
geri geleceklerdir. Senin ektiklerini yine
sökeceklerj'

Orkide yumruları salep ve dondurma
yapımında hem kıvam, hem de aroma
verme özelliğinden ve uzun bir geçmişe

dayah ihracatından dolayı Anadoluda
yüzyıllardır toplanıyor. Yurtdışında
ilaç sanayisinde de kullanılan orkide

yumrularınrn ihracatına ilişkin kayıtlar 1700'lü yıllara kadar geri gidiyor.
Avrupa kayıtlarında İzmirden "Levent
Salebi" adı altında o yıllarda yapılan orkide ihracatı yılda 6,5 ton olarak geçiyor.
1970 ve 1980 yılları arasında artan ihracatla beraber yılda yaş olarak toplanan

orkide yumrusu miktarının 400 ila 500
ton arasındaki rakamlara ulaştığı görülüyor. O yıllardaki kayıtsızca toplama
sonucu birçok türün doğadaki varlığı,
neslini tehdit edecek kadar az sayı|ara
düşmüş durumda. Resmi Gazete'nin 20
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Haziran 1996 tarih ve 22672 sayısında
yayımlanan "Nesli Tehlikede Olan Yabani Halvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İllşkin Sözleşme" ile
orkide türlerinin yumrularının ve diğer
formlarının ihracatı yasaklandı. Buna
rağmen "Doğal Çiçek Soğanlarının Sö-

kümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin
Yönetmelik'teki "Doğadan Toplanarak
İhracatı Yasak Olan Çiçek Soğanları"
kapsamında orkide yumruları için getirilen yasak sadece yurtdışı ticaretine
uygulandı, mevzuattaki bu boşluk yurtiçindeki ticareti etkilemedi. Kastamonu
Taşköprüden Muğla Milas pazarına kadaı gittiğimiz her yerde orkide yumruları rahatça alınıp satılıyordu.
yine mevzuatta belirtilen, orkide
yumrularının toplanması konusundaki
yasaklama sadece orman alanları için geçerli; diğer yaşam ortamları bu hükmün

dışında tutuldu. Oysaki orkideler hem
ormanhk, hem makilik, hem çayırlık,

hem de tarımsal arazi|erde yaşamakta ve
bazı hassas türler sadece zeltinlikler veya
çayırlarda bulunmakta. Aynı anda birçok

resmi kurumun birden ilgi ve sorumluluk a]anına giren orkideler, Orman ve Su
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Anadolu tırkidesi {örctıis
anafofıca) yerel adıyla
"diliçıkırık", Ege ve Akdeniz
Bölgesi'nde ğn fazla görüien
türierden. Daha çok seyrek çalılık
ve makilik alan|arı tercih ediycr.
Kimi dağı|ırn yerlerinde bol
çiçekli küçük topluluklar halinde
görülebilir {Fotoğrafın çskildlği
yer: Demre,.Antalya}.

İşleri Bakanlığinın orman yan ürünleriyle ilgili kanunlarıyla korunabilme şansına sahip olmak]a berabeı diğer alanlarda yaşayan tür]er bu şansa sahip değil
maalesef. Saleple ilgili tebliğler Tarlm
Bakanhğı'nca yapılmakta ve tarrm ara-

zilerinden saleplik orkide toplanmasının
suç teşkil ettiği konusunda herhangi bir
hukuki dayanak bulunmamaktadır. Öte
yandan hassas türlerin korunması açıslndan bakıldığında; sayıları gittikçe aza|an

endemik Anadolu orkideleri, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü'nü de yakından ilgilendiren bir konu.

Orkidenin yumru veya loz halinde
ihracatı yasak olsa da işlenip dondurma
veya salep olarak ihraç edilmesinin karşısında yasal bir engel yok. Son yıllarda

bu sebebin de getirdiği artan iç talep
sonucu kırsal alanda yaşayan ve geliri
olmayan çocuk, genç ve yaşh bahar geldiğinde elinde çapalarla orkide peşinde
koşmaya devam ediyor. Toplanan yumrularrn kilosu 20 ila 160 TL arasnda değer buluyor türüne ve yerine göre. Bir kiloda bin ila 4 bin arasl yumru olabiliyor.
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Kimi türler diğerlerine göre daha hassas
ve zot çoğalabildiğinden kaybolmanrn

eşiğine doğru gelmiş durumda. Orkide-

ler her ne kadar tohumdan çoğalabiliyorsa da, tohumlar ancak mikroskopla
görülebilecek kadar küçük ve kendisini
besleme özelliği çok zayıf. Bu nedenle
her orkide tohumunun büyüyebilmek
için özel bir mantar türüne ihtiyacı var.
Her türe ait tohumun kendisine özel bu
mantarı bulabilmesinin ve çimlenebilmesinin olasılığı ne yazık ki fazla değil.
Bir de daha çiçek açamadan toplanan
milyonlarca bitkinin tohum dahi saçamadığı düşünülürse, Anadoludaki orkidelerin geleceği için karamsar olmamak
elde değil.

Projemizin botanik uzmanlarr Cenk
Durmuşkahya ve Derya Yıldırım ile beraber 2012 Mayısinın son günlerinde,
Kastamonu Taşköprü civarındaki toplayıcılarla arazide dolaşıyoruz. Doğal ormanlık ve çayırlık alanların daha faz|a
olduğu Batı Karadeniz Bölgesi'nde toplanan türler içerisinde ağırlık Dactilorhiza o|arak bilinen çayır türleri ve yine
bölgeye ait türler öne çıkıyor. Burada

rkidelerin yumruları toplandıktan
ı bitki atıhyor. Derya toplayıcrlara,
}umruyu aldıktan sonra bitkiyi tekkmelerinin önemini anlatıyor. Bir
p toplayıcının bitkileri atacaklarına
i bahçelerine ekmelerine öncülük
,oruz. Hem
bu bitkilerin tohumları
ı yayılmaya devam edecek hem de
ıne

sonra tekrar yumru alınabilecek.

ıyıcıların hemen hepsi, her

sene

miktar yumruylı toplayabilmek için
fazla dolaşmak zorunda olduklarıglüyorlar.

ığu zaman ormanlık ve kapsamınmakilik]erde de çapa sallayan top-

lar gözlerden uzakta kalmayı terliyorlar. Birçoğu görüşmek, arazide
,er çalışmak veya hangi türleri, ne
,
boyutta topladıklarına ilişkin so-

mlza cevap vermek istemiyorlar.
ya Elmah bölgesinde toplayıcı bir
e beraber dolaşıyoruz. Ege ve

Ak-

Bölgesi'nde bu işi yapan insanların
inde kadın ve beraberlerinde erken
<i çocuklar çoğunlukta. Toplama

mi büyük oranda nisan ayıyla sıİsmini yayımlamamrzı istemeyen
, kimi zaman çiçek açmayan bireyplarken soruyoruz:

çek sonrasr yumrular daha irileşeeden bek_lemiyorsunuz? "

liyoruz amabiz almazsak başkaları
:!"

gün içerisinde topladıkJarr yumru
binleri geçiyor. Bu arada projenin
ında numune olacak kadar görebil-

iz antik Lykia orkide sine (Ophrys
daha sonraki yıllarda hiçbir şerastlayamadık. Eğer henüz nesli
mediyse bu türün geleceğiyle ilgili
<aygrlarımız var.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde
ZiraatMühendisi Mehmet Tutaı
i olarak orkidelerle ilgili yaptıkları
aları anlatıyor. Bu işi görev icabı
bir ziraat mühendisinin ötesinde
lere karşı ciddi bir tutkusu oldu:,)

anlamak zor değil. Uzun süredir
ülen, orkidelerin tarla ortamında
:ilme şansrnın olup olmadığıyla ilnu üzerinde araştırma yaptıklarını
,or Mehmet Tutar. Değişik
sayıda
,t 1ıımru toplatıp hem sera, hem
rasında tarla ortamında üretimleri

Kukla*cj*n"i *ıkiıl*Şi {ür*}:!s ar:ft.fğj:ş§*ore} Eçe i}iilg**i'nin şii::eyi;:*lı-. s;rıııiı aianlarda
ağ;ı'ilkİa çan'ı l:r;ıı*ıılarl e*ıor*şi:"ıç,ie tıuiı.ını*ı }liş*nda çiç*kİieliı ien üstie. solda.
F*tağıafın Çeiılid!ği yer: P*ii!as, Mıığle}, foleaar!ıklaı şrkid* ;üıieıir,:!n en orıeııli sığınağı"
§ŞraiŞr*İ* t*Piey:e:ların bagkısı:ı**n u**ktş kal;y*ri*ı; k!ı-i iürier neree!eyse saeiece
ırı*zŞrlık|ŞrdŞ Çörıii*i:iliyer" üı'kide!*rin k*ıış:"ışı:ş*: ,;ş t*i:uıı:iuk aian olnıası bşk:mındaıı
rııezar!ık çiç*ği *iarak çizertdiril:ııeçi:.ide fayde var {eı_: üsite. sağda" Fctoğrafın
çekiiıiiği
Yer: Kenıe1 &ntalya}. İialy*ıı çrkie!şşi {örei:is If*Jf**i Akdeniz ve Ege sölge*i,nde nı*ıt
eılı;ndan itibar*ıı Çiçeklenir. 3uiundı.ığu aianiareia ki:e ük topluiukiar oiuşiurur" yerelde
toPleYı*ıların "tavşğntğğuğ*" d*diği iurün çok hefif i:ir kckusu da var iiistt*, solda.
Fotcğrafın Çeklldiği yeı: *eıı-:;,e, Antaiya). Kücük dueiakiı orkide iüpörys fıeıJ*sgrjça
subsP. /ieteroe*ı/aİ sürülmeyen, eğimli zeytinIik alaıı!ardş y*tişiyor ve tııpterıına;sa
fŞt§ğrğfta görüldüğü gibi kalabaiık top|uluklar *luşturuyor i*stte, sağda, Fotı:ğrafın
cekildiği yer: Cökertme. Mugla;.

araştırılıyor.

"Salep ve dondurma için aranan
özellikler belirli türlerin yumrularında daha fazla bulunuyor. Bunların başında Roman orkidesi (Orchis romana)
geliyor" diyor Mehmet Tutar. Roman
orkidesi karaçam ormanhk alanlarında
2013
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*rki*iş yuııırul*rı Aııtaiy;ı Einıı:lı
bcilgesiııdtı ı!is.ıır fr,,,ırıı],.ı yen;

tapl*n ntış" Yı:ı*rıılşrı ıı biiyıi kiiiğıiı:*

akıldığında çüğçnil!ı e}ğ*ı.y*
şşlşsine ai1 olelıığı-ınıı s*şi*rıı*k
t

ı"ııiiın kı.ırı. ff;{ı:d* tiiriiıı* bağ! ı *!*ıı"ıı k
tıiıı ıttı 4 iıin ar*sı yı;ıtıııı buiıı*uyı:r,

i

üe§*rt:n bıı *şsia l]itkileri §filğp yş

d{ıneiur,iüT

a*

yep;ır,ıı:,tıl*,ıki

kaikı!;ırıııd.ın

dııi*şı kinıi ğşı,li;ıı1 çiçeık bil*
*çıı:'ııa*l;-ırı

tılkiiliiyı:r

{ıı!tiş}. ğkıJ,sııi:

K*ıııırı* ücıi,ıı*ği' ııd*ı: *,:ıya Yı
§€aşt*::ı*tıış 1"aş}e_Spri.i *iıışşıı-:ti;ı

l*i; rı r::

tı:çıl;tyıcr!*ı*, i:ı}şıik yuıt:;-ııs*ııu
aitiıki::tı urkıcleieı i .ıtıp *".7ııı
etff *klşfi ş* i:ehç*ieı,in* ekııı*ğşıiı:iıı

yşı*riı!t enl*tıyıır; nşşıl *kn,:*i*ri
ç*ı*fu tiğini çı:*i*rilı*ı, §3itkiııi*
ü**r!nd* !e_*lşıı ve q: şn işeşl*g:ş,ıt*::i:ıi
**ğl.tY*ıı İ..İiçı}k vuıı,ıııı :*.ı!*i,eııı_,:*:
v* y*niıİ*ı: şkiiiı:ş* ç*ğ* e*ıt:;ıı,:
i**ş+ıit* k*l+ıhiliy*r i*ı;

:;t

lt:ıi.

yetiştiğinden tarla ortamına hiçbir şekilde uyum sağlayamıyor. Diğer bir tür
kutsal orkide (Orchis sancta) tarla ortamında son derece başarılı bir üretim
denemesine sahne oluyor. Bilinen bir
dondurma markası tarafindan da desteklenen araştırmada, kutsal orkideler
bire beş-aitı yumruya kadar veriyor, dikkatli bir tarla bakımı sonucunda. Roman

orkidesi kadar olmasa da yine salep ve
dondurma için gerekli kıvam ve aromaya sahip. Bu aşamadan sonra yapılması
gereken, ETAE'nin yeterli fon bularak

üreticiye verebilecek miktarda yumru
yetiştirmeye başlaması.

Orkide tarlml, doğal ortamdaki türlerin toplanmasının önüne geçebilir mi?

Mehmet Tutar "Büyük faydası olacaktır
ama yine de doğadan toplama devam
edecektir bir şekilde" diye görüş bildiriyor. Belki üretim ölçeği arttığında, salep
ve dondurma endüstrisine homojen ve
sabit fiyatlarla hammadde sağlanmaya
başladığında, doğadan toplamaya olan
ilgi azalabilir. ETAE'nin tahminlerine
göre günümüzde yılda en az 80 ton civarında orkide yumrusu toplanıyor. Bitkinin tohumdan üreyebilme şansını da
konuştuk Mehmet Tutar'la. "Bizirrl yaptığımız araştırmalarda tohum ilk sonbaharda çimlenmezse bir daha çimlenmiyor" dedi. Yine de tohumun uzun yıllar
sonra açabildiğine ilişkin görüşler de var
Avrupadaki benzer türler için.

Anadolu orkidelerinin bir çiçek olarak değerinin insanlar tarafindan bilinmemesi de türün korunması yönünde
büyük bir eksiklik olarak önümüze çıkıyor. Her ne kadar meraklrları olsa da
bugün Türkiyede orkide denildiği zaman
insanların aklına, çiçekçilerde satllan,
ıslah edilmiş tropikal orkideler geliyor.
Oysaki Anadolu orkidelerinin çiçekleri
en az tropik soydaşları kadar, hatta birçoğu daha da güzel. Anadolu orkideleri
mevsimlik çiçekler. Tamamına yakını
baharda açrp sonra kayboluyor. Yılda
toplanan 80 ton orkide 1tımrusu salep
ve dondurma için kullanılırken belki
çok küçük ölçekte bir miktarı saksı veya
bahçe bitkisi olarak satılmaya başlanırsa hem insanlar Anadolu orkidelerinin
güzelliğiyle tanlşmlş olacak, hem de öl-

Çt
aT

meden her sene açan çiçekler tohum
yaymaya devam edecek.

Rufford small Grants vakfi tarafindan
desteklenen projemiz, Gökova bölgesin-

de fürkiye'nin ilk orkide koruma alanının yaratllmasını hedefliyor. Kıyıdan
başlayan, zeytinliklerden kızılçam ormanlarına, karaçam ve makiliklere kadar

çok çeşitli flora ortamı içeren bölgede
oluşturulabilecek orkide koruma alanı
ile ilgili olarak İstanbui Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Doç. Dr. Orhan Sev-

,ş:ğ*
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gi ve eşi BezmiAlem Vakıf Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi'nden Ece Sevgi ile
konuşuyoruz. Sevgi çifti 2003 yılından
bu yana Anadolu orkidelerinin dağılımı,
yetişme ortamlarl ve türü tehdit eden
etmenlerle ilgili çalışmalarına devam

ediyor. Türkivedeki orkide türlerinin
adlandırılması, diğer türlerle ilişkileri,
orkide türlerinin hayat döngüsü ve dağılımı üzerine halen yapilması ve bilin-

mesi gereken eksikler olduğunu belirten
Orhan ve Ece Seı-gi, koruma alanınrn bir
nevi tohum bahçesi olarak da işlev göre-

bileceğini sör-lür-orlar.
Projemiz kapsamında çok sayıda türün yaşam ortaml olabilecek alan veya
alanların koruma bölgesi olarak belirlenmesi ve bu böigede 1,aşayabilecek hassas
türlerin bu a]ana taşınarak toplanma ve

alınabilmesi, Anadoludaki orkide türleriyle ilgili iz|emeve araştlrma çalışmaları
için de önemli bir ortam oluşturacaktır.
Orkidenin yüzyıllardır süregelen farklı
kullanım alanlarıyla tartışilmaz bir eko-

nomik değeri olduğu inkAr edilemez.

Bunun sürekliliği için öncelikle Anadolu
orkidelerinin bu topraklara ait, korunmaya değer doğal bir hazine olduğunu
kabul etmemiz ve bu hassas bitkilerin
üzerindeki baskryı, birçoğunun nesli tükenmeden aza|tmamız gerekiyor

l

Makilik aianlar kolayea tarlaya
dönüştürüidüğünden Ega ve Alıdeniz'de

orkidelerirt yaşöıTı alan!arı, diğer tehditlerin
5,anında tarırnsal gelişmenin de kurbanı
aluyor. Amş Dilek Yarımadası Milli Parkı

gibi koruııan doğal ortarıılarda gelişen
çok sık maki ııe orrııan örtüsü, §adec§
i:u tür habitatlarda yaşayabiien çrkide
tiirlerini de barındırıyor iüstte}. Gökova
bölçesinde, Rufford §fflall ürantş Vakfı'nın
desteklediği prc,jeyle Türkiye'nin ilk orkide
korunıa *lanırıı n yaratıiıııası h*def leniyor.
Ptoje kapsamında Gökova Ören'de
yuraru topleyan kadınlara, seaon boyunca
karşı!aştrkiarı türier soruldu {aitta).

otlatma baskrsından uzak olarak doğal
tohum bankası göreı,i görebileceğini tasarlıyoruz. A]anda açılabilecek ziyarelçi merkezi, koruma alanlarinın yönetim
planının bir parçası olabi-lir. Toplayıcıların sürdürülebilir tekniklerle, bitkinin
yumrusunu topra}:tan çiliarma konusunda eğitilmelerini çe al,nı zamanda bahçe
süs bitkisi olarak kullanılabilecek türlerin
halkın Anadoiu orkide]eri konusunda

farlondahğınl artlrmaslnı hedeflerken,
tarlada orkide üretiminin hem ekonomik, hem de türün korunmasına yönelik
çok önemli bir adım olacağını inanıyo-

ruz. Ttirkiye genelinde farkh türlerin yaşadığı alanların bu şekilde koruma altına
2013
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