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Himantoglossum robertianum

Orkide türleri oldukça hoş
görünümlü çiçekleriyle
bilinir. Güzelliği detaylarda
gizlidir. Bazı türler,
doğa ananın sadece bir
bölgeye bahşettiği nadir
güzelliklerdir. Bu gösterişli
türlerden yayılış alanı çok
dar ve gelecek nesilleri ciddi
tehlike altında olanlar var.
Bu lokal endemik türlerden
biri Ophrys epirotica. Tür
kısıtlı bölgede dar bir yayılış
alanına sahip. Mevcut küçük
populasyonu zarar görebilir
ve türün nesli yok olabilir.

Türkiye ve Yunanistan toprakta
yaşayan orkide türleri bakımından
çok zengin. Bu türlere genellikle
orta kuşak orkideleri deniyor.
Doğal orkide türlerimiz çiçekçilerde
gördüğümüz tropiklerde yaşayan
akrabalarının tersine karasal.
İki ülke topraklarında toplam
400’e yakın farklı doğal orkide
yayılış gösteriyor. Bu türler
ekolojik ihtiyaçlarından dolayı
genellikle makilik ve ormanlık
alanları tercih ediyor.

Anacamptis pyramidalis

Ophrys epirotica

Türkiye ve Yunanistan’da doğal
yayılış gösteren orkide türleri
üzerine sivil toplum kuruluşlarınca
çalışmalar yürütülmekte. Ege’nin
iki kıyısının orkide türleri, tıpkı
bir bütünün birbirini tamamlayan
parçalarına benzer. İki ülkenin
kurumları işbirliği ve arkadaşlık
ekseninde, “Yunanistan ve
Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren
Orkide Türlerini İnteraktif Koruma
Platformu” Projesi’ni yürütüyor.
Tıpkı, orkidelerle kurulmuş bir
köprü gibi…
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DİKKAT: salep orkideleri yok ediyor!

Her bir yumru
yaklaşık yarım gram
ağırlığında.
Bir fincan salep
içmek için
yaklaşık iki,
bir kap dondurma
yemek için
yaklaşık üç
orkide bitkisinin
ölmesi
gerekiyor ...

Ophrys lycia

Salep tozu, Orkidegiller (Orchidaceae) ailesindeki karasal
türlerin kurutulmuş yumrularından elde edilmektedir. Salep,
özellikle kış aylarında Türkiye ve Yunanistan’da sütlü sıcak
içecek olarak tüketilir. Bununla birlikte Türkiye’de yöresel
dondurmaların hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Salep hammaddesi eldesi amaçlı söküm, Yunanistan ve
Türkiye’nin doğal orkideleri için en önemli yok olma tehdididir.
www.eastmedorchids.org • www.civilsocietydialogue.org

Bu eğitim materyal Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmistir. Bu eğitim materyal içeriğinden sadece Sails-for-Science, HSPN ve CAOB sorumludur ve hiçbir şeklinde
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Interactive
Conservation
Platform
for Orchids
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa
Birliği tarafından finanse edilmektedir. Program, Avrupa Birliği’nin
çeşitli konularda ve farklı seviyelerde kullandığı politika ve
uygulamalar hakkında kamuoyu ve paydaşların farkındalığını
artırmayı hedeflemektedir.
Sails-For-Science Vakfı, bilimsel araştırmaları
çevre koruma değerleriyle birleştirmek amacıyla
Alman bilim insanları tarafından Almanya’da kuruldu.
Kurumun ana hedefi, ilgili paydaşlar ve kuruluşlar
arasında ortaklıklar kurmaktır.

Yunan Doğa Koruma Derneği, doğal hayatın korunması
amacıyla 1951 yılında kurulmuştur. Yunanistan’ın doğal
mirası hakkında farkındalığını arttırmak amacıyla doğa
koruma çalışmaları yürütmektedir.

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği,
Antalya ilinde yayılış gösteren endemik ve nadir türler üzerine
flora alanında deneyimli bilim insanları tarafından 2010 yılında
Antalya’da kurulmuştur. Ülkenin geleceği öğrenciler başta olmak
üzere toplumda çevre değerlerinin artırılması amacıyla doğa
koruma ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

ICON, Türkiye, Yunanistan ve Almanya’daki üç sivil toplum
kuruluşunu Yunanistan ve Türkiye’de doğal yayılış gösteren orkide
popülasyonlarını etkileyen tehditler hakkında halkın farkındalığını
artırmak amacıyla gerçekleştirilen ortak bir projedir.
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