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KARADEN‹Z’‹N
GÜLLER‹
Orman gülleri (Rhododendron L.) fundalar
(Ericaceae) ailesine dahildir. Her dem yeﬂil ya da
k›ﬂ›n yapra¤›n› döken çal› veya küçük a¤açlard›r.
Kuzey yar›m kürede serin ve ›l›man bölgelerin,
bol ya¤›ﬂl› ve nemli da¤l›k bölümlerinde yay›lan
60’›n üzerinde tür, 600’ün üzerinde farkl› taksona sahiptir. Orman güllerinin melez yapma özelli¤i onlar›n süs bitkisi olarak ›slah›n› kolaylaﬂt›rm›ﬂ. Süs bitkisi olarak kültüre al›nmalar›n›n yüzlerce y›l› aﬂan geçmiﬂi vard›r. Kültüre al›nan orman gülleri, günümüzde önemli bir ticari
malzemedir. Ülkemize daha çok d›ﬂ al›m yoluyla
gelmekte, açelya yada orman gülü ad› alt›nda binlercesi oldukça yüksek ederlere iç veya d›ﬂ mekanlarda kullan›lmak amac›yla sat›lmaktad›r. Ülkemizde nemli Karadeniz ikliminin egemen oldu¤u alanlarda yay›lan 6 türden beﬂi her dem
yeﬂil olup bir türü k›ﬂ›n yapra¤›n› döker. Ayr›ca do¤al ortamda yüzlerce
melezini de görmek mümkündür.
Orman gülleri türlere
göre bahar aylar›ndan yaz
sonuna kadar çeﬂitli renklerde çiçekler açarlar. Bu
durum rengarenk k›rsal
manzaralar›n oluﬂmas›na
neden olur. Orman gülleri
çeﬂitli renk ve büyüklükteki
çiçekleri, çiçeklerinin yayd›¤›
kokular ve yapraklar› nedeniyle
kentsel ve k›rsal peyzaj›n; yayg›n
kök sistemleri nedeniyle de erozyon
kontrolünün önemli bitkileridir.
Çiçekten bu kadar söz edince elbette ilk akla gelen ar›lar ve bal üretimi oluyor. Ancak orman
güllerinden elde edilen ballar çok farkl›; kendilerine özgü özellikleri ve isimleri var.
Deli bal›: Rhododendron ponticum (kara a¤u)
ve Rhododendron luteum (sar› a¤u) bitkilerinden
elde edilen ballarda Ericolin ve Andromedotoxin
glikozitleri bulundu¤undan tansiyon düﬂürücü olarak kullan›l›rlar. Ancak bilmeden bu bal›n fazlaca
yenmesi, genellikle zehirlenmelere neden olur.
Bal›n kaynat›lmas› veya uzun süre bekletilmesi
halinde bu zehirli glikozitler parçalan›r ve zarars›z
hale gelir. Bu durumda bal da ﬂifal› özelli¤ini kay-
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beder. MÖ 400 y›llar›nda bu bölgeden geçen
Grek ordusundaki askerlerin bir ço¤unun bu baldan zehirlendi¤ini Atinal› Ksenophon “Sefer’’
isimli eserinde ayr›nt›l› olarak ﬂu ﬂekide anlat›r:
“Bu yöreye gelince onlar› ﬂaﬂ›rtan birçok ﬂeyle
karﬂ›laﬂt›lar: Birçok kovan vard› ve bu kovanlardaki peteklerden bal yiyen askerler kustular ve ishal oldular. ‹çlerinden hiç biri ayakta duram›yordu; az yiyenler körkütük sarhoﬂ olmuﬂ insanlara,
çok yiyenler ise azg›n ç›lg›nlara, hatta can çekiﬂen
insanlara benziyorlard›. Birço¤u bir bozgun sonras›ndaym›ﬂ gibi yere serilmiﬂ, büyük bir umutsuzluk baﬂlam›ﬂt›. Ertesi gün kimsenin ölmedi¤i görüldü ve sarhoﬂluk yaklaﬂ›k olarak bir gün önce

kokusunu, ar›lar›n bal yapmak için, bölgede bol
olarak yetiﬂen beyaz komar bitkisinden yararlanmas›na ba¤lar. Oldukça pahal› olan Anzer bal› yan›k yaralar›n tedavisinde, merhem olarak kullan›l›r ve çok baﬂar›l› sonuçlar verir. Osmanl› padiﬂahlar›n›n kuvvet macunlar›n›n içerisinde de mutlaka
Anzer bal› bulunurdu.
Orman güllerinin çeﬂitli organlar› t›bbi amaçla
da kullan›l›r: Beyaz komar çiçe¤i kuvvetli kokulu
olup bölge halk› taraf›ndan kuvvet verici olarak
çi¤ olarak tüketilir. Orman güllerinin yapraklar›
tanen, uçucu ya¤, erikolin, arbutin, ve andomedol
türevleri taﬂ›r. A¤r› kesici etkisinden dolay› dahilen, infüzyon (%2) halinde (günde 2-3 bardak), idrar söktürücü ve romatizma a¤r›lar›n› dindirici
olarak kullan›lsa da, taﬂ›d›¤› andromedol türevleri nedeniyle tehlikelidir.

Orman Güllerinin
Ekolojisi:

baﬂlad›¤› saatte geçti. Üçüncü ve dördüncü gün
müshil alm›ﬂ gibi bitkin düﬂmüﬂ halde ayakland›lar. Fatih Sultan Mehmet’in askerlerinin bir k›sm›
da bu baldan yiyerek ayn› akibete u¤ram›ﬂ. Deli
bal› zehirlenmelerinin ﬂiddeti, yenilen bal miktar›na ba¤l›d›r. Çok miktarda yiyenlerde ölümlerin
meydana geldi¤i görülmüﬂtür.
Anzer Bal›: Anzer yaylas›nda (Rize-‹kizdere)
bulunan iki köyde (Çiçeli ve Ball› köyler) üretilen
bal çeﬂididir. Çevre halk› bu bal›n özelliklerini ve

Karadeniz Bölgesi ekolojik olarak k›y› bölgesi ve
Karadeniz ard› olarak iki
bölgeye ayr›l›r. K›y› bölgesinin da¤lar›n kuzeye
bakan yamaçlar›nda,
yaklaﬂ›k 1000 metreye
(dere içlerinde 1500 m)
yükselen alt kesimlerde
nemli-›l›man geniﬂ yaprakl›
orman bölümü ve üst kesimlerde nemli-so¤uk i¤ne yaprakl› orman bölümü yer al›r. Geniﬂ yaprakl›
orman bölümü, ülkemizin bitki tür ve topluluklar› yönünden en zengin alanlard›r. Buralar›n
egemen orman a¤açlar› kay›n, kestane, k›z›la¤aç,
›hlamur, karaa¤aç, akçaa¤aç, üvez, gürgen ve meﬂelerdir. ‹¤ne yaprakl› orman bölümünde, yükseklikle birlikte s›cakl›¤›n düﬂmesine ba¤l› olarak,
Karadeniz k›y› kuﬂa¤›ndan tamamen farkl› olarak
i¤ne yaprakl› a¤açlar egemendir. Karadeniz da¤
kuﬂa¤› dedi¤imiz bu alan›n egemen orman a¤açlar› doruk, göknar, karaçam ve sar›çamd›r. Zaten
Karadeniz Bölgesi denilince insan›n akl›na ilk gelen kavram, kesintisiz ormanlar ve bu iki ekolojik
bölge oluyor.
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Nemli iklime sahip bölgede ormanlar genelde
kar›ﬂ›k ve tabakal›d›r. Yani a¤açlar, küçük a¤açlar, çal›lar, sar›l›c›lar, otsu bitkiler, so¤anl› bitkiler, mantarlar boylar›na göre ayn› alanda alt alta
veya yan yana birlikte yaﬂar. Orman gülleri iﬂte
bu iki ekolojik bölgede en yayg›n küçük a¤aç ve
çal› topluluklar›n› oluﬂturur. Yani, Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle de do¤u Karadeniz Bölgesinde
çal› ve küçük a¤aç denilince ilk akla gelen ﬂey orman gülleri. Orman gülleri deniz kenar›ndan baﬂlay›p orman üst s›n›r›na kadar; ormanlar›n alt›nda
(özellikle seyrek ormanlarda), orman içi aç›kl›klarda egemen çal› ve küçük a¤açlar› oluﬂturur. Bu
bölgede asit nitelikli topraklar yayg›nd›r. Yani orman gülleri, nemli iklimin ve asit özelli¤e sahip
topraklar›n bitkileridir.
Orman gülü ve açelya çok fazla tüketilen süs
bitkileri. Ülkemiz ekolojisi onlar›n nitelikli üretimine uygun. Ancak yeteri kadar y›¤›nsal üretim
çal›ﬂmalar› yap›lm›yor ve bu durum çok üzücü. K›t
tar›m alanlar›na sahip Karadeniz yöresinde önemli bir seçenek ürün ve iﬂ kolu olabilir. Üretimin
gerçekleﬂmesi halinde ülkemizin gereksiniminin
karﬂ›lanmas› yan›nda, d›ﬂ sat›m da mümkün.
Orman gülü ve açelya üretiminde iki yöntem
kullan›l›r. Birincisi eﬂeyli üretim (tohum), ikincisi
ise eﬂeysiz (çelik, aﬂ›, doku kültürü, dald›rma)
üretim. Tohumdan üretim daha çok do¤al türlerin
y›¤›nsal üretimi, aﬂ› altl›¤› üretimi, melezleme veya seleksiyon çal›ﬂmalar›nda kullan›l›r. Eﬂeysiz
üretim ise kültüre al›nm›ﬂ bireylerin, varl›klar›n›
devam ettirmesinde kullan›lan yol. Eﬂeysiz üretimde, genelde çelik, bazen de doku kültürü yöntemi
tercih edilir. Aﬂ› yöntemiyse özel amaçl› süs bitkisi üretiminde, do¤al ortamdan veya yapay yolla elde edilen melezlerin ilk üretimlerinde kullan›l›r.
Tohumdan üretim: Tohumlar kapsüller içinde
olup sonbaharda olgunlaﬂ›r. Kapsüller aç›lmadan
önce elle toplan›p ince bir tabaka halinde serilerek kurumaya b›rak›l›rlar. Bir süre sonra kapsüller aç›larak tohumlar serbest kal›r. Aç›lmayan
kapsül varsa hafifçe ahﬂap bir tokmakla dövülür.
Elde edilen tohumlar do¤rudan üretim çal›ﬂmalar›nda kullan›l›r ya da 2-4 °C s›cakl›kta uzun süre
saklanabilir. En iyi çimlenme ortam› 4,5-5,5 PH
de¤erinde küçük parçalara ayr›lm›ﬂ çimlendirme
turbas› (%80) ve vermikülit (%20) kar›ﬂ›m›d›r.
Kar›ﬂ›m yerel malzemelerle de haz›rlanabilir. Bu
taktirde ince elenmiﬂ %80 kay›n humusu ve %20
kum kar›ﬂ›m› idealdir. Çok küçük olan tohumlar
seralara k›ﬂ ve erken bahar aylar›nda ekilir. Toprak s›cakl›¤›n›n 15-18 °C olmas›na özen gösterilir. Çok küçük olan tohumlar ekim kasalar›na serpilerek veya çizgiler halinde ekilir. Ekimi takiben
yast›klar hafifçe s›k›ﬂt›r›l›r ve üzerine çam veya
polietilen örtü örtülür. Ekilen tohumlar asla kapat›lmaz çünkü onlar›n çimlenmesi için ›ﬂ›k gereklidir. Di¤er bir yöntemde ekim yast›klar›n›n üzeri-

ne zaman ayarl› ince ya¤murlama sistemi monte
edilir ve yeterince nemli bir ortam›n oluﬂmas› sa¤lan›r. Tüm sulama uygulamalar›nda ince ya¤murlama sistemi kullan›l›r. Sulama suyu olarak ya¤mur suyunun kullan›lmas›nda yarar vard›r. Çimlenen fidecikler çok yavaﬂ büyürler ve 3-4 ay sonra
ﬂaﬂ›rtma boyutuna ulaﬂ›rlar. ﬁaﬂ›rtma boyuna ulaﬂan fidecikler 4-5 cm ebad›nda saks›lara ﬂaﬂ›rt›l›r
ve so¤uk tünellere al›n›r. ﬁaﬂ›rtma kab›n›n harc›
asit karakterli ve yeterli drenaj› sa¤layacak nitelikte olmal›d›r. Fideler k›ﬂ› bu tünellerde geçirir.
Baharda yine asit nitelikli yast›klara veya bir boy
büyük saks›lara al›n›r. Tohumdan üretim daha
çok kara a¤uda uygulan›r çünkü kara a¤u aﬂ› için
ideal bir altl›kt›r.
Çelikle üretim: Sera içerisinde gövde çeli¤iyle
üretim yöntemi ucuz ve basittir. Kültür formlar›n›n kitlesel üretim çal›ﬂmalar›nda tercih edilir. Çelik al›nan anaçlar›n gölgede olmamas› ve güneﬂ
›ﬂ›¤›ndan tam olarak yararlanmas› gerekir. Çelikle üretimde yaz aylar›nda yumuﬂak çelikler veya
sonbahar aylar›nda yar› odunsu çelikler kullan›l›r.
Yumuﬂak ve yar› odunsu çelikler mutlaka sabah
erkenden al›nmal›d›r. Çelikle üretimde önemli bir
nokta da, çelikler üzerinde çiçek tomurcu¤unun
olmamas›. Baz› taksonlarda k›ﬂ aylar›nda gövde
çelikleri ya da koparma yaprak çelikleri de baﬂar›l› olabilir. Çelik boylar› türlere göre 5 ile 15 cm

aras›nda de¤iﬂir. Çelik diplerinde 1 cm boyunda
yaralama uygulamas› yararl›d›r. Sabah erken haz›rlanan çeliklerin 2 cm dip k›s›mlar› Captanl› suda 1 saat tutulur, ard›ndan 4.000 ppm IBA (toz)
hormona bat›r›l›r. Köklendirme ortam› olarak
%90 köklendirme turbas› x %10 diﬂli dere kumu
veya % 50 köklendirme turbas› x %50 perlit kar›ﬂ›mlar› kullan›l›r. Çelikler sisleme sisteminin bulundu¤u sera içerisine dikilir ve dikildi¤i ortam›n
s›cakl›¤› 20-24 °C olmal›d›r. Sisleme sisteminin
bulunmamas› halinde mutlaka polietilen veya cam
örtü alt›na al›n›r. Köklenmeler yaklaﬂ›k olarak 3
ay sonra gerçekleﬂir. Köklenmiﬂ çelikler saks›lara
dikilerek so¤uk tünellere al›n›r. Saks› harc› daima
asit karakterde ve drenaj› iyi olmal›d›r.
Aﬂ›yla üretim: En uygun aﬂ› yöntemi yanaﬂt›rma aﬂ›. Bunun için en az kurﬂun kalem kal›nl›¤›na ulaﬂm›ﬂ tüplü altl›klar kullan›l›r. Aﬂ› kalemi büyüme döneminin sonunda iyi geliﬂmiﬂ düzgün sürgünlerden al›n›r. Aﬂ›lanan bireyler yüksek neme
sahip ortamlara al›n›r ve ortam s›cakl›¤› 20-21 °C
s›cakl›kta tutulur. Aﬂ›lar›n kaynaﬂmas›yla birlikte
ortam s›cakl›¤› 5-10 °C azalt›l›r. Daha sonra aﬂ›
yerinden altl›k kesilir.
Bak›m: Çeﬂitli yöntemlerle elde edilen fidecikler geliﬂtirme parsellerine ya da kaplar›na al›n›r.
Burada kullan›lacak ideal toprak kar›ﬂ›m› %50 kaliteli turba (kay›n humusu), %30 yap› ayr›ﬂm›ﬂ
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li tutulmal›d›r. Orman gülü ve açelyan›n kaliteli çiçek açmas› için en az 30 gün so¤uklamaya gereksinim vard›r.
Orman güllerinin ne kadar güzel bitkiler oldu¤unu mutlaka yerinde görmek gerekir. ‹lk defa görenler gözlerine inanamayacak, kendini
baﬂka bir alemde hissedecektir. San›r›m insan›n
bir kez orman gülüyle tan›ﬂmas› onu do¤a savaﬂç›s› yapacak, buralar›n çeﬂitli nedenlerle tahribine karﬂ› duracakt›r. Elbette amaç do¤a savaﬂç›s›n›n say›s›n› art›rmak olmal›. Yeterli say›ya ulaﬂ›ld›¤›nda orman gülleri daha fazla çiçek açacak,
daha fazla insan ﬂaﬂ›racak, Karadeniz daha fazla korunacakt›r.
Bu yaz Karadeniz Bölgesine gidin, eminim
ki siz de bir melez orman gülüne rastlayacak,
onu üretecek, isimlendirecek ve dünyaya tan›tacaks›n›z.
Hazin Cemal Gültekin
Mithat Ateﬂ

çam ibresi, %15 çam kabu¤u ve %5 diﬂli dere kumudur. Geliﬂtirme ortam›na al›nan fideler mümkün oldu¤unca ya¤mur suyuyla sulanmal› ve 15
günde bir bitkinin gereksinimi olan gübreler verilmelidir. Kullan›lan gübrelerin asit nitelikte olmas›
tercihtir. Yaprak, çiçek ve köklerde oluﬂabilecek
hastal›klara karﬂ› da 15 günde bir düzenli koruyucu ilaçlamalar yap›l›r. Orman gülü ve açelyada
arzulanan görünüm tepe tac›n›n olabildi¤ince bol
çiçekle kaplanmas›d›r. Bunun için de sürgünlerde-

ki yaprak say›s› ortalama 6’y› buldu¤unda ilk 4
yaprak kalacak ﬂekilde sürgünler kesilir. Kesilen
her sürgünden genelde iki sürgün ç›kar. Bu uygulama istenilen sürgün say›s›na ulaﬂ›l›ncaya kadar
devam eder. Ço¤unlukla, 32, 64, 128 sürgünlü
dolay›s›yla da çiçekli bireyler elde edilir. Saks› de¤iﬂtirme veya bitkinin yerinin de¤iﬂtirilmesi uygulamalar› büyüme döneminin sonunda yap›l›r. Bitkilerin bulunduklar› ortam›n 30 °C s›cakl›¤› geçmemesine özen gösterilmeli ve ortam daima nem-

Do¤al Orman Güllerinin (Rhododendron L.) Özellikleri
.

• ponticum L. (kara a¤u): Her dem yeﬂil,
genellikle çal› görünümlü baz› alanlarda 10
metreye kadar boylanabilen küçük a¤aç. Bileﬂik
salk›m halindeki çiçekler mor-pembe erguvani
renklidir ve may›s-haziran aylar›nda çiçeklenir.
1763 tarihinde bat›l›lar taraf›ndan kültüre al›nm›ﬂ birçok kültür formu üretilmiﬂ. Ülkemizde
Gürcistan s›n›r›ndan baﬂlayarak Ist›rancalara
kadar tüm Karadeniz Bölgesinde 150-2100
metreler aras›nda yay›l›r.
• caucasium Pall. (beyaz komar): Her dem
yeﬂil 1-2 m boylanan çal›. Bileﬂik salk›m halindeki beyaz›ms› krem veya aç›k sar› rengindeki
çiçekler haziran a¤ustos aylar›nda açar. 1803
y›l›nda bat›l›lar taraf›ndan kültüre al›nm›ﬂ. Yine
do¤al ortamda çiçekleri saman sar›s› ve yeﬂil leB‹L‹M ve TEKN‹K 80 Haziran 2006

keli Rhododendron caucasium flovidum ve çiçekleri saman sar›s› aç›k kahve lekeli Rhododendron caucasium straminum formlar› var. Ülkemizde 1800-3000 metreler aras›nda Do¤u
Karadeniz Bölgesinde yetiﬂir.
• smirnowii Trautv. (pemne orman gülü):
Her dem yeﬂil, 5-6 metre boyunda küçük a¤aç.
Yaz›n açan çiçekler pembe, gül rengi-k›rm›z›.
1886 y›l›nda bat›l›lar taraf›ndan kültüre al›nm›ﬂ
ve di¤er taksonlarla çaprazlanarak say›s›z kültür formlar› elde edilmiﬂ. Ülkemizde Do¤u Karadeniz Bölgesinde 850-2300 metreler aras›nda do¤al olarak yetiﬂir.
• urgernii Trautv. ( beyaz orman gülü): Her
dem yeﬂil, 7 metre boyunda küçük a¤aç. Yaz›n
açan çiçekler soluk gül renginde veya beyaz.
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1886 y›l›nda bat›l›lar taraf›ndan kültüre al›nm›ﬂ. Ülkemizde Do¤u Karadeniz Bölgesinde
850-2200 metreler aras›nda do¤al olarak yetiﬂir.
• luteum Sweet. (sar› a¤u): K›ﬂ›n yapra¤›n›
döken 3-4 metre boyunda çal›. May›s ay›nda açmaya baﬂlayan çiçekler sar› renkli ve keskin kokuya sahip. Sonbaharda dökülmeden önce koyu
k›rm›z› bir renk alan yapraklar›ndan dolay› da
önemli bir süs bitkisi. Ülkemizde Gürcistan s›n›r›ndan baﬂlayarak 400-2200 metreler aras›nda,
tüm Karadeniz sahili boyunca yayg›n olarak bulunur, ayr›ca Kazda¤›’n›n güney eteklerinde de
yöresel olarak yetiﬂir.
• x sochadzeade (leylak rengi komar): Her
dem yeﬂil çal›. Yaz›n açan çiçekler leylak rengi,
soluk pembe yada beyaz. Artvin dolaylar›nda
1700-2400 metreler aras›nda yay›l›r.

