
Likenlerle ilgili ilk bilgilere mitolo-
jide rastl›yoruz: Bugün Bryoria fre-
montii olarak bildi¤imiz liken türü
Coyota destan›yla karfl›m›za ç›k›yor:

Efsaneye göre Coyota (baflka bir
versiyonda Mourning Dove ), o¤luyla
ormanda yürürken ölü taklidi yapan
kumrulara rastlar. O¤lunu bu kumru-
lara ba¤lay›p yüksek bir çam a¤ac›na
ç›kar›r. Ancak, o a¤ac›n üstündeyken
kumrular uçmaya bafllar ve o¤lunu da
götürürler. Coyota a¤açtan atlamak
ister ama uzun saçlar› a¤ac›n dallar›-
na doland›¤› için k›p›rdayamaz. Bu-
nun üzerine bir süre bofllukta sallan›r
sonra b›ça¤›yla saçlar›n› keser. Yere
indikten sonra a¤açtaki saçlar›na ba-
k›p “Benim de¤erli saçlar›m, ziyan ol-
mayacaks›n›z; bundan sonra insanlar
taraf›ndan toplanacaks›n›z ve yafll› ka-
d›nlar sizlerden yiyecek yapacaklar…”
der.

Bilimsel anlamda karfl›m›za ç›kan
ilk bilgilerse 15. yüzy›la dayan›r: Ör-
nek olarak 15. yüzy›lda insan kafatas›
iskeleti üzerinde büyüyen bir likenin
alt›n de¤erinde oldu¤u ve epilepsi te-
davisinde kullan›ld›¤› biliniyor. Baz›
eski kaynaklardaysa likenler, elle çizil-
mifl flekiller halinde karfl›m›za ç›kar.
Bunlar›n yan›ndaki aç›klamalardan,
bu likenlerin gö¤üs, apandisit ve bafl
a¤r›lar›, karaci¤er sorunlar› ve roma-
tizmay› tedavi etmede kullan›ld›¤›n›
anl›yoruz. Tabii ki o zamanlar sistema-
tik bir s›n›fland›rma yaklafl›m› olmad›-
¤›ndan bu likenlerin isimlerini ancak
flekillerinden tahmin edebiliyoruz.

‹laç Olarak ve ‹laç 
Yap›m›nda  Kullan›lan
Likenler

Geleneksel ilaçlar, daha çok Çin’de t›bbi
amaçlarla kullan›lan ilaçlard›r ve önemli bir
k›sm›n› Usnea türleri oluflturur. Bu ilaçlar›n
kullan›ld›¤› alanlarsa, a¤›z, mide, ba¤›rsak,
anüs, vajina, burun, kulak ve deri mantarla-
r›, ayr›ca sistemik mantar enfeksiyonlar›.
Bunlar›n d›fl›nda, saçlar› güçlendirmede, id-
rar yollar› sorunlar›nda, kemik k›r›klar›n›n
tedavisinde  kullan›lm›fllar.  Ayr›ca o zaman-
larda likenlerden antibiyotik yap›m› da baflla-
m›fl. 

DD››flflttaann  UUyygguullaammaall››  ‹‹llaaçç  YYaapp››mm››nnddaa  KKuullllaa--
nn››llaann  LLiikkeennlleerr: Bu alanda en çok kullan›lan
likenler:

BBrryyoorriiaa:: Bu liken, yeni do¤mufl bebekle-
rin göbe¤ine enfeksiyon önleyici olarak sürü-
lürdü. (Bu kullan›m flekli Cladonia cinsi için
de geçerli). fiimdiyse, sarkma ve pörsümeye
karfl› kullan›l›yor. Sindirim sistemi bozukluk-

lar›na iyi geldi¤i düflüncesiyle fliflliklerin üze-
rine de uygulan›yor. Büyük miktarlarda top-
lanarak, vücut ›s›s›n› korumada, yine bu li-
kenden yararlan›l›yor. Bir çeflit ›s›t›c› da de-
nilebilir. Kanayan yaralar› durdurmak için de
kullan›labilir. Bu likenin sindirim sistemi bo-
zukluklar›na iyi geldi¤i ve fliflliklerin üzerine
de uygulanabilece¤i bilinir. Büyük miktarlar-
da toplanarak vücut ›s›s›n› korumaya yarar.
Bir çeflit ›s›t›c› da denilebilir. Kanayan yarala-
r› durdurmak için de kullan›labilir.

LLeetthhaarriiaa:: Özellikle de Letharia vulpina,
kaynat›larak egzama ve derideki k›rm›z› dö-

küntüler üzerine sürülür. Ayr›ca a¤r›l› doku
zedelenmesinde, iltihap kurutmada (ki en
çok bu alanda kullan›l›r) ve kurutman›n yan›
s›ra o bölgede iltihaplanmay› önlemede kul-
lan›l›r.

LLoobbaarriiaa:: Özellikle Lobaria pulmonaria
egzama tedavisinin yan› s›ra tüy dökücü ola-
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rak kullan›l›r. Ayr›ca çocuklarda yüz soyul-
malar›nda, yüzdeki aç›k renk lekelerin teda-
visinde ve kaynat›lm›fl hali de göz banyosun-
da kullan›l›r.

PPaarrmmeelliiaa:: Bu cinse ait türler s›cak, yumu-
flak, nemli bir hamur halinde böbrek bölgesi-
ne ve omurga civar›na sürülerek idrar yolla-
r›n› rahatlat›r. Ayr›ca bafl a¤r›s›na karfl› a¤r›-
l› bölgeye losyon halinde sürülerek uygula-
n›r. Hindistan’da bezir ya¤› vb. bir ya¤ ile ka-
r›flt›r›larak ensedeki ‘halkal› kurt’ a benzer
deri hastal›klar›nda, ayr›ca eldeki si¤illeri gi-
dermek için kullan›l›r. Hint pazarlar›nda toz
halinde, yara tozu olarak da sat›l›r.

PPeellttiiggeerraa::  Bu liken yan›klara uygulan›r,
ac›y› azalt›r. Baz› türleriyse iyileflmesi zor
olan yaralara , özellikle bacaktaki çürüklere
ve eziklere sürülür. Ayr›ca kanamay› durdur-
mak için ve antiseptik olarak da kullan›l›r.

RRoocccceellllaa:: Bu liken türleri ise genellikle
çocuklar›n ateflini düflürmek için kullan›l›r.
Ayr›ca yan›klara ve a¤r›l› bölgelere de uygu-
lanabilirler.

UUssnneeaa:: Bu likenin kullan›m alan› çok ge-
nifltir. Yara tedavisinde kullan›l›r. Özellikle
burun kanamalar›nda etkilidir. Yüksek oran-
da antibakteriyel oldu¤u tespit edilmifl. Saç-
lar› kuvvetlendirmek, saç problemlerini gi-
dermek  için kullan›l›r. Eskiden çobanlar bu
likeni ayakkab›lar›n›n içine, su toplanmas›n›
engellemek için koyarlard›. Bu uygulama ha-
len geçerli. Yan›k tedavisinde, yaralarda, de-
ri bozukluklar›nda, spor sakatlanmalar›nda
da bu likenlerden yararlan›l›r.

XXaanntthhooppaarrmmeelliiaa:: Derinin dökülmesiyle
seyreden  deri hastal›klar›nda kullan›l›r. Bu-
nun yan› s›ra cinsel hastal›klarda (özellikle
de frengide) lokal olarak uygulan›r. Ayr›ca y›-
lan ›s›r›klar›n›n tedavisinde kullan›l›r.

AA¤¤››zzddaann  AAll››nnaann  ‹‹llaaçç  YYaapp››mm››nnddaa  KKuullllaann››--
llaann  LLiikkeennlleerr::

CCeettrraarriiaa:: Cetraria islandica baflta olmak
üzere bu cinse ait pek çok tür, oldukça genifl
bir kullan›m alan›na sahip ve hâlâ Avrupa’da
dikkate de¤er miktarda, evde ilaç yap›m›nda
kullan›lmak üzere sat›lmakta. 1904 y›l›nda
resmi olarak pazarlarda sat›lan tek liken ol-
ma özelli¤ine sahip. Tonik olarak, laksatif

olarak, ast›m tedavisinde, diabet (fleker has-
tal›¤›), nefrit, akci¤er hastal›klar›, boflalt›m
sistemi hastal›klar› tedavisinde kullan›l›r. Ök-
sürük ve so¤uk alg›nl›¤›na da iyi geldi¤i bili-
nir. Günümüzde pek çok flirket bo¤az pastil-
lerinin ya da haplar›n›n yap›m›nda Cetra-
ria’y› veya Usnea’y› kullan›r. Eczane ve do-
¤al yiyecek dükkanlar›nda sat›lan söktürücü-
ler (öksürük flurubu vb.) ve güçlendirici to-
nikler bu likenin ürünleridir. Önemli bir
özelli¤i de halen “‹zlanda iskorbiti” hastal›-
¤›n›n tedavisinde kullan›lmas›d›r.

LLoobbaarriiaa:: Lobaria pulmonaria: Ortaça¤da
Avrupal›lar taraf›ndan akci¤er dokusunun te-
davisinde kullan›l›rd›. Günümüzde de akci-
¤er hastal›klar›n›n tedavisinde rol oynuyor.
Eskiden Kolombiya’da yaflayan Hesquiat hal-
k› taraf›ndan verem hastal›¤›n›n tedavisinde
kullan›l›rd›.

Lobaria quercizans: Tüberküloz tedavi-

sinde, saçlar› güçlendirmek için, ast›m gibi
akci¤er hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›l›r.
Mide a¤r›lar›na iyi gelir. Ayr›ca bu likenden
elde edilen tonik, kan ve dolafl›m sistemi için
tavsiye edilir.

PPaarrmmoottrreemmaa:: Ac› dindirici, atefl düflürü-
cü, kan ak›fl›n› düzenleyici ilaç olarak, ayr›ca,
dizanteride, bafl a¤r›s›n› önlemede, kas gev-
fletmede ve üriner sistem bozukluklar›nda,
özellikle de idrar söktürücü olarak kullan›l›r.

PPeellttiiggeerraa:: Bu likenin pek çok türü çeflitli
hastal›klar› önlemede kullan›l›r: 

Peltigera aphtosa: Süt içinde kaynat›la-
rak a¤›z yaralar›n›n tedavisinde kullan›l›r.

Peltigera britannica: Eskiden tüberkülo-
zu önlemek için çi¤nenirdi.

Peltigera canina: Hidrofobiye iyi geldi¤i
san›l›r. Ayr›ca karaci¤er bozukluklar› ve sar›-
l›k tedavisinde rol oynar. Özellikle kuduz gi-
bi hastal›klar› önlemek için yap›lan ilaçlar›n
ana maddesidir.

Peltigera membranacea: “‹drar zoru”nu
önlemede kullan›l›r.

PPeerrttuussaarriiaa:: Bu likenlerden Pertusaria
communis tarihte s›tma nöbetlerinde kulla-
n›lm›fl ve erkeklerde kad›nlara oranla çok da-
ha etkili olmufltu. Günümüzdeyse atefl düflü-
rücü olarak ya da atefl nöbetlerinde kullan›-
l›r.

CCllaaddiinnaa::  De¤iflik türleri iç gö¤üs a¤r›la-
r›nda, ba¤›rsak parazitlerinin temizlenmesin-
de, öksürük tedavisinde ve atefl düflürücü
olarak kullan›l›r. 
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HHyyppooggyymmnniiaa::  Ladin a¤ac› üzerinde bü-
yür. Kab›zl›¤›n önlenmesinde kullan›l›r.

LLeetthhaarriiaa:: Özellikle Letharia vulpina, ül-
ser gibi mide rahats›zl›klar›n›n tedavisinde,
ayr›ca çeflitli iç hastal›klar›n› önlemede kulla-
n›l›r.

PPaarrmmeelliiaa:: Genellikle Parmelia saxicola,
kar›n a¤r›s› tedavisinde kullan›l›r. Parme-

lia’n›n üç türü Hindistan pazarlar›nda sat›l›r
ve afrodizyak olarak, kan ve kalp hastal›kla-
r›, mide düzensizlikleri (haz›ms›zl›k), bronflit,
bo¤az kurulu¤u, difl a¤r›s› ve genel olarak
bütün a¤r›larda kullan›l›r. Ayr›ca bu liken-
den yap›lan ve “chharila” denilen sigaran›n
da bafl a¤r›s›na iyi geldi¤i san›l›r. Özellikle
Hindistan’a özgü olan baz› ilaçlar›n yap›m›n-
da bu likenler  kullan›l›r.

UUssnneeaa:: Pek çok türü çok de¤iflik alanlar-
da kullan›l›r: Eskiden Çin’de “Lao-tzu’nun
sakal›” olarak bilinirdi. Terlemeyi, bafl dön-
mesini, so¤uk alg›nl›¤›n›, a¤r›y› ve balgam
oluflumunu önlemek için kullan›l›rd›. Günü-
müzde bo¤az a¤r›lar› için pastil ve hap üreti-
minde, yükseklik hastal›¤›na iyi gelen bir bit-
kisel çay›n yap›m›nda kullan›l›r. Mide a¤r›s›n-
da taze olarak çi¤nenir ve suyu emilir. Özel-
likle ülserin tedavisinde kullan›l›r. So¤uk al-
g›nl›¤› ve nekahatte güçlenmek için yine bu
likenlerden yararlan›l›r. Hipokrat, usnea’y›,
üreme organlar›yla ilgili rahats›zl›klar› önle-
mek üzere tavsiye etmifl. Günümüzde baz›
kad›n hastal›klar›n›n, ayr›ca ishal vb. ba¤›r-
sak bozukluklar›n›n tedavisinde kullan›l›r.
Bunlar›n yan›s›ra, öksürük flurubu (ekspek-
torant) olarak, akci¤er sorunlar› ve ast›m
hastal›¤›nda tedavi edici olarak kullan›l›r. Vi-
ral hastal›klar› önlemede de rolü oldu¤u bili-
nir.

XXaanntthhoorriiaa:: Bu likenin de kullan›m alan›
oldukça genifltir: Eski zamanlarda doktorlar,
renginden yola ç›karak Xanthoria’y› sar›l›k
tedavisinde kullanm›fllar. Özellikle Xantho-
ria parietina, önceleri sar›l›k tedavisine öz-
gü kabul edilen bir türdü. 15. yüzy›l boyun-
ca sar›l›k tedavisinde kullan›ld›. Birçok ülke-
de, baflta böbrek hastal›klar› olmak üzere
pek çok hastal›k için, halk bunlar› çeflitli fle-
killerde kullan›rd› (sözgelimi, adet kanamala-
r›yla ilgili sorunlar için flarapla birlikte). fiim-
di yine çeflitli bölgelerde böbreklerle ilgili bo-
zukluklara, difl a¤r›lar›na karfl›, ayr›ca öksü-
rük flurubu olarak kullan›l›yor. 

Bu önemli cinslerin d›fl›nda daha pek çok
liken türü; böbrek, akci¤er ve mide hastal›k-
lar›n›n, cinsel hastal›klar›n, y›lan ›s›r›klar›-
n›n, yan›klar›n ve verem hastal›¤›n›n tedavi-
sinde, hastal›k sonras› güçlenmede ve sterili-
tede kullan›l›r. Baz›lar›n›n atefl düflürücü
özelli¤i de vard›r.

Besin Olarak ve 
Besin Yap›m›nda 
Kullan›lan Likenler

Alectoria ochroleuca, Cladina stellaris,
Cladina mitis, Cetraria islandica,  Flavocetra-
ria nivalis: Bu likenlerin kuru a¤›rl›klar›n›n
%82’sini glukoz oluflturur. Bu özelliklerinden
dolay› zor zamanlarda enerji verici olarak kul-
lan›mlar› son derece önemlidir. Örnek olarak
Eski Sovyetler Birli¤i’nde, 2. Dünya Savafl› bo-
yunca halk, bu likenlerden glukoz oran› son de-
rece yüksek olan  pekmez yapt›. Çünkü bu dö-
nemde nadir olarak bulunan fleker pancar›, pa-

tates, tah›l vb. besin maddeleri ordu için kulla-
n›l›yordu. Sonuç olarak bu likenler yoksul ül-
kelerde açl›k zamanlar›nda bolca yenilirdi. 

PPsseeuuddeevveerrnniiaa  ffuurrffuurraacceeaaee,,  EEvveerrnniiaa  pprruu--
nnaassttrrii:: Bu likenler, eski M›s›r’da temel besin
maddesi olan ekme¤in yap›m›na katk›da bulun-
du¤u için çok önemliydi ve M›s›r’dan Yunan
adalar›na sevk ediliyordu. Ülkemizdeyse jöle
yap›m›nda kullan›l›rd›. 

CCeettrraarriiaa:: Özellikle C. islandica türü, eski-

den yeme¤in üzerine tatl› olarak yenirdi. Eski-
molar bu likeni k›fl›n yemek üzere depolarlard›.

PPaarrmmeelliiaa  vvee  RRiimmeelliiaa::  Parmelia’n›n pek çok
türü (P. abessinica, P. santialgelia) ve Rimelia
Hindistan’da yiyecek olarak kullan›lan likenler-
den en önemlileridir. Köri yap›m›nda, ayr›ca ge-
leneksel bir yemek harc› olarak kullan›l›rlar.
Günlük hayatta çok s›k kullan›lan önemli besin
maddeleridir.

UUmmbbiilliiccaarriiaa:: Bu alanda kullan›lan en önem-
li likenlerden biridir. Japonya’da tonlarcas› çor-
ba, salata vb. yiyecekleri tatland›rmak için kul-
lan›l›r.

LLoobbaarriiaa:: Herhangi bir iflleme gerek duyul-
maks›z›n yenebilen likenlerin bafl›nda gelir. Ay-
r›ca Lobaria pulmonaria önceleri ac› bira ya-
p›m›nda da kullan›l›yordu. 

HHaayyvvaannssaall  BBeessiinn  OOllaarraakk  KKuullllaann››llaann  LLiikkeenn--
lleerr:: Baz› likenler kedi, köpek, koyun, keçi,
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inek, domuz vb. pek çok hayvan için toplan›p
stoklanarak, daha sonra bu hayvanlar›n yemesi
için saklan›r; hatta inekler, bu likenlerle beslen-
diklerinde süt verimlerinin de artt›¤› biliniyor.
Örne¤in Cetraria islandica adl› liken, 2. Dünya
Savafl› boyunca bu hayvanlar›n beslenmesinde
kullan›lm›flt›. Lobaria linita Alaska’daki da¤
keçileri taraf›ndan, Cetraria ve Cladonia türle-
ri pek çok aç hayvan taraf›ndan tüketilir. Cla-
donia rangiferina türü ren geyikleri, Alectoria
sarmentosa türü de beyaz kuyruklu geyikler
için  önemli bir besin kayna¤›d›r. Bu geyikler
baflta olmak üzere di¤er likenlerle beslenen ge-
yiklerin de, yedikleri likenleri sindirebilmeleri
için  ‘lichenose’ ad›nda özel bir enzimleri var-
d›r. Sincaplar için Bryoria fremontii hem yiye-
cek hem de yuva yapma maddesidir. Ayr›ca çöl-
lerde, veya suyun yetersiz oldu¤u bölgelerde,
kaktüsler üzerindeki likenlere biriken k›ra¤›la-
r› yiyen hayvanlar, bu sayede su ihtiyaçlar›n› gi-
derirler. 

Boyada Likenler
Sar› Boya Yap›m›nda Kullan›lan Likenler:

Bryoria  fremontii, Everniastrum cirrhatum,
Letharia vulpina, Parmelia saxatilis, Puncte-
lia borreri, Ramalina calicaris, Ramalina sco-
pulorum, Thamnolia vermicularis, Usnea,
Vulpicida juniperina, Xanthoparmelia chlo-
rochroa, Xanthoria elegans.

K›rm›z› Boya Yap›m›nda Kullan›lan Liken-
ler: Arctoparmelia centrifuga, Aspicilia calca-
rea, Cetraria aculeata, Cladina rangiferina,
Cladonia coccifera, Cladonia fimbriata, Och-
rolcehia tartarea, Parmelia omphalodes, Par-
melia saxatilis,  Peltigera canina, Ramalina
scopulorum, Roccella.

Turuncu Boya Yap›m›nda Kullan›lan Liken-
ler: Buellia, Flavoparmelia caperata, 

Yeflil Boya Yap›m›nda Kullan›lan Likenler:
Bryoria, Alectoria, Cladonia gracilis, Letharia
vulpina, Usnea, Vulpicida pinastri.

Siyah Boya Yap›m›nda Kullan›lan Likenler:
Pseudephebe pubescens, Bryoria capillaris. 

Mavi Boya Yap›m›nda Kullan›lan Likenler:
En önemlisi: Nephroma parile.

Kahverengi Boya Yap›m›nda Kullan›lan Li-
kenler: Everniastrum cirrhatum, Flavopame-
lia caperata, Hypogymnia physodes, Lobaria
pulmonaria, Lobaria  scrobiculata,  Melanelia
acetabulum, Melanelia olivacea,  Melanelia
stygia, Parmelia omphalodes,  Pseudocyphel-
laria crocata, Ramalina cuspidata, Ramalina
scopulorum, Rhizocarpon geographicum, Us-
nea filipendula, Xanthoparmelia chlorochroa
.

Menekfle Rengi Boya Yap›m›nda Kullan›lan
Likenler: Flavocetraria nivalis, Ochrolcehia
parella.

Mor Renkli Boya Yap›m›nda Kullan›lan Li-
kenler: Parmelia omphalodes, Roccella, Pertu-
saria corallina, Ochrolechia tartarea, Lobaria
pulmonaria, Parmelia saxatilis, Thamnolina
vermicularis.

Kozmetikte Likenler
Kozmetik sanayiinde baflta flampuan ve par-

füm yap›m›nda olmak üzere çeflitli kremlerin,
makyaj malzemelerinin, pudralar›n ve hatta pe-
ruklar›n yap›m›nda likenlerden yararlan›l›r. Ör-
nek olarak, Lobaria pulmonaria, Parmelia
kamtschadalis,  Parmatrema chinense, Par-
matrema perforatum, Rocella fuciformis tür-
leri flampuan yap›m›nda kullan›l›r.

Evernia cinsine ait Evernia mesomorpha
ve Evernia prunastri 1950’lerden beri modern
parfüm ve kozmetikte kullan›l›yor. Özellikle
Evernia prunastri ticari bak›mdan çok önemli-
dir. Di¤er güzel kokular için de fiksatiftir.
Pseudovernia furfuracea, Ramalina, Lobaria
pulmonaria türleri de halen günümüzde par-
füm yap›m›nda ve kozmetik sanayinde kullan›l-
makta.

Di¤er Kullan›m Alanlar›
LLiikkeennlleerriinn  GGöösstteerrggee  ((‹‹nnddiikkaattöörr))  OOllaarraakk  KKuull--

llaann››mmllaarr››:: Hava kirlili¤i için önemli biyolojik
göstergeler olan likenler, havadaki kükürtdiok-
sit ve di¤er zehirli kimyasallara karfl› çok
duyarl› olduklar›ndan d›fl görünüfllerinden ha-
vadaki kükürtdioksit deriflimi belirlenebilir. Do-
lay›s›yla herhangi bir bölgedeki kirlilik oran›-
n›n belirlenmesinde likenler oldukça önemlidir
(Lobaria pulmonaria, Chenotheca  furfuracea,
Usnea türleri gibi).

LLiikkeennlleerriinn  ZZeehhiirr  OOllaarraakk  KKuullllaann››mmllaarr››:: Baz›
likenler zehirlidir ve bu özelliklerinden dolay›
eskiden beri çeflitli alanlarda kullan›l›rlar. Bun-
lardan en önemlileri:

LLeetthhaarriiaa  vvee  VVuullppiicciiddaa::  Bu likenler ya K›z›l-
derililerin oklar›n›n ucuna sürülür ve elde edi-
len zehirli oklar avlanmada, savunmada kulla-
n›l›rd›; ya da bir seri ifllemden geçirilerek haz›r-
lanan zehir, kurtlar taraf›ndan yenmesi istenen
ölü hayvan›n kas›yla derisi aras›na yerlefltirilir-
di. Bunu yiyen kurt 24 saat içinde ölürdü. Ge-
nellikle de parlakl›k sa¤lay›p dikkat çekmesi
için bu kar›fl›ma cam parçalar› da eklenirdi. Ha-
len de bu alandaki kullan›m› yayg›nd›r.

CCeettrraarriiaa  nniivvaalliiss:: Fareleri zehirlemekte kul-
lan›l›rd›. Piflirilmifl likeni yiyen fare 3-4 gün
içinde ölürdü.

DDeerrii  SSaannaayyiiii  vvee  LLiikkeennlleerr:: Eskiden K›z›lderi-
liler hayvanlar›n beyinlerini Usnea cavernosa
gibi likenlere sararak çubuk haline getirirler
sonra da bunlar› hayvanlar›n derilerinin tabak-
lanmas›nda kullan›rlard›.

Günümüzde  de Cetraria islandica, Loba-
ria pulmonaria gibi likenler deri tabaklamada
kullan›l›r.

DDeekkoorraassyyoonnddaa  KKuullllaann››llaann  LLiikkeennlleerr:: Likenle-
rin di¤er bir kullan›m alan› da dekorasyondur.
Pek çok liken bu alanda kullan›lmakta olup
bunlardan Cladonia stellaris gibi likenler, y›l-
bafllar›,  cenazeler vb. durumlarda çelenk süs-
lenmesinde, ayr›ca çiçekçiler taraf›ndan paket-
lemede de kullan›l›r.

Parmelia ve Xanthoria gibi likenler de,
baz› ülkelerde yap›lan k›yafet festivallerinde k›-
yafet süslemesinde kullan›l›r.

Ayr›ca pek çok liken türü kurutularak ev,
bahçe vb. mekanlar›n tasar›mn›nda ayr›ca çar-
p›c› renklere sahip olanlar› da özellikle mezar-
l›k düzenlemelerinde kullan›l›r. 

Yine baz› likenler inflaat maketlerinin yap›-
m›nda a¤aç yerine kullan›l›r.

FFiibbeerr  ((‹‹pplliikk,,  LLiiff))  OOllaarraakk  KKuullllaann››llaann  LLiikkeennlleerr::
Bryoria veya Alectoria cinslerine ait likenler-
den renkli pamuk ipli¤i elde edilerek battaniye
yap›l›r.

Alectoria sarmentosa adl› liken türü flilte
yap›m›nda, panço ve çorap yap›m›nda kullan›-
l›r. Yüksek kalitede olmasa da, bunlar›n emme
kapasitesi yüksek oldu¤undan bebek bezi,  ban-
daj ve ped yap›m›nda da kullan›l›r. 

Son olarak yine likenlerin bahsettiklerimiz-
den farkl› olan de¤iflik kullan›m alanlar›na bir-
kaç örnek verirsek; izolasyonu sa¤lamada, kon-
yak yap›m›nda, mumyalamada koku engelle-
mek için, turnusol ka¤›d›n›n yap›m›nda, avc›lar
taraf›ndan bar›nak ve tuzaklar›n kolayca bulun-
mas›nda, baz› tah›ll› içkilerin fermentasyonun-
da ve sigara yap›m›nda yan›c› madde olarak,
farkl› özellikleri ön plana ç›kan çeflitli likenler
kullan›l›r.

Ayflegül Dilsizo¤lu,
Zümrüt Kavuncuo¤lu, Dilek Oba

Dan›flman: Yrd. Doç. Dr. Gülflah Çobano¤lu
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