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Lamiaceae (Labiatae) familyasının üyesi olan biberiye (Rosmarinus), dünyada Akdeniz havzasındaki Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine özgü olup (1), Fransa’nın 

güneyinden başlayarak ülkemizin de dahil olduğu kuşak üzerinde ve ayrıca Afrika’nın kuzeyinde yer alan Tunus ve Cezayir kıyılarında genellikle de Akdeniz makileri 

içerisinde doğal olarak yayılış gösteren kıymetli bir tıbbi ve aromatik bitkidir (2). Ülkemizde de doğal olarak Akdeniz iklimine sahip kuzeybatı ve güney Anadolu kıyı 

şeridinde (2), en yoğun olarak da Doğu Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren biberiye (kuşdili, hasalban, akpüren) (Rosmarinus officinalis L.), Mersin/Çiftlik köyü, Adana 

merkez ve Yumurtalık/Çamtepe üçgeninde deniz seviyesi ile 350 m rakım arasında ve 8850 ha alanda yayılış göstermektedir (3). Fakat biberiyenin doğal yayılış alanları 

alçak rakımlarda yerleşim alanları civarında bulunduğundan, yaşam alanları tarla-bahçe ve yerleşim alanlarına dönüştürülmekte ve böylece doğal yayılış alanları ve 

genetik çeşitliliği gün geçtikçe daralmaktadır.  
 

Yazları çok sıcak ve kurak olan Akdeniz iklimine uyum sağlayabilmiş, kışın yaprağını dökmeyen, çalı formunda ve çok yıllık bir bitki olan biberiye, karşılıklı dizilmiş ibre 

şeklinde uzun-kısa ve geniş-dar yapraklara ve tüm yıl boyunca özellikle de kış aylarında açan beyazdan mor tona kadar değişen çeşitli renklerde çiçeklere sahiptir. 

Ayrıca biberiye uzun boylu, kısa boylu, dağınık, toplu, seyrek veya sık dallı gövde formlarıyla sık, seyrek, iri veya küçük değişik yaprak yapılarıyla çok çeşitli ekotiplere 

sahiptir.  
 

Biberiye antioksidan yağı ve fenolik bileşikleri sayesinde gıda, parfümeri, kozmetik ve eczacılık-tıp sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip olup (4,5), özellikle de 

bazı bileşiklerinin oksidasyonu (bozulmayı) önleme özelliğiyle gıda endüstrisinde, doğaya dönüş çerçevesinde, sentetik antioksidanların yerine doğal antioksidan 

kaynağı olarak kullanımı gün geçtikçe artmaktadır (4,5,6,7,8). 
 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğümüz, tıbbi ve aromatik değeri olan ve ülkemizin Doğu Akdeniz bölgesinde yoğun bir yayılış alanına sahip biberiye 

bitkisinin gün geçtikçe azalan genetik çeşitliliğinin korunması ve aynı zamanda doğal ortamındaki aşırı yaprak faydalanması nedeniyle tahrip edilmesini azaltmak 

amacıyla verimli çeşitlerinin kültüre alınması kapsamında 2004 yılında, “Doğu Akdeniz Bölgesi Biberiyelerinin (Rosmarinus officinalis L.) Gen Kaynaklarının Koruması 

ve Klon Seçimi” isimli projeye başlamıştır.  
 

Bugüne kadar devam eden araştırma çalışmasında, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal ortamından çelikle üretilen 139 biberiye çeşidi incelenmiş olup, bunlar arasında 

kültüre alınabilecek üstün nitelikli ekotipler yanında, erozyon kontrolü amacıyla kullanılabilecek sık dallı, sık yapraklı, bodur-top şekilli formlarıyla toprağı daha çok 

kaplayarak yağmur damlalarının aşındırıcı etkisine karşı toprağı daha iyi koruyabilen ve bunun yanında kuraklığa daha dayanıklı olan ekotiplere de sahip olduğu 

belirlenmiştir. 
 

Araştırma kapsamında biberiye ekotipleri yaklaşık 8 da alanda ve sadece 2 alanda sulama yapılmış toplam 5 deneme alanında 3 yıl boyunca incelenmiştir. Burada bu 

projenin ağaçlandırma ve erozyon kontrolü açısından değer taşıyan, 3 yıl boyunca sulanmayan deneme alanlarında, özellikle de ekstrem bir saha olan Tarsus/Eskişehir 

köyü deneme alanında (Rakım: 163 m) Akdeniz ikliminin aşırı sıcak ve kurak yazını atlatabilmiş ve sık dallı, sık yapraklı, bodur-top şekilli bazı ekotipler tanıtılarak, 

hiçbir özellik gözetmeksizin biberiye fidanı üreten orman fidanlıklarının, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılması daha uygun olan bu biberiye 

çeşitlerinden veya doğal ortamında da benzer özelliklerde tespit edilebilecek biberiye çeşitlerinden amacı doğrultusunda fidan üretmesini ve bu fidanların 

kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır.   
 

Doğu Akdeniz Bölgesinde son yıllarda hem AGM hem de OGM ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında biberiye bitkisini kullanmaya başlamış, fakat yapılan 

çalışmaların öncelikli kullanım amacı biyoçeşitliliği arttırmak olmuştur. Yapılan çalışmalarda ağaçlandırma ve rehabilitasyon sahalarında biyoçeşitliliği artırmak amacı 

doğrultusunda dikilecek fidanları çeşitlendirmek önem taşırken, erozyon amaçlı çalışmalarda ise dikilecek fidanların erozyonu önleme özelliklerinin ön planda 

tutulması önem arz etmektedir.    

Eskişehir Köyü Deneme Alanının Toprak Analiz Sonuçları 

*Deneme alanı toprakları, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün toprak laboratuarında analiz edilmiştir.  
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I 0-30 36,0 6,9 57,1 tozlu balçık 7,87 8,22 4,61 0,43 

I 30-60 44,5 9,0 46,5 balçık 7,86 16,75 4,17 0,31 

II 0-30 42,3 6,9 50,7 tozlu balçık 7,90 14,66 4,39 0,38 

II 30-60 33,9 6,9 59,2 tozlu balçık 7,94 16,11 4,06 0,25 

III 0-30 42,3 6,9 50,7 tozlu balçık 8,02 17,88 4,67 0,32 

III 30-60 44,5 6,9 48,6 kumlu balçık 7,95 18,69 4,28 0,26 

IV 0-30 40,2 4,8 55,0 tozlu balçık 7,99 10,15 5,00 0,41 

IV 30-60 36,0 4,8 59,2 tozlu balçık 7,87 11,11 4,50 0,31 

V 0-30 38,1 6,9 55,0 tozlu balçık 7,84 9,99 5,61 0,49 

V 30-60 42,3 6,9 50,7 tozlu balçık 7,87 14,18 4,72 0,31 

2007 Yaz Kuraklığından Etkilenen Eskişehir Köyü Deneme Alanı 2008 Yaz Kuraklığını Geçiren Eskişehir Köyü Deneme Alanı 2007 ve 2008 Yaz Kuraklığını Atlatabilmiş Biberiye Çeşitleri 

Sık Dallı - Yapraklı Mel-4 Ekotipi Sık Dallı - Yapraklı Mel-3 Ekotipi Sık Dallı - Yapraklı Mel-8 Ekotipi 

Toprağa Değen Dallarında Köklenme  

Başlayan Mel-25 Ekotipi 

Sık Dallı - Yapraklı Mel-25 Ekotipi Sık Dallı - Yapraklı K.bucak Ekotipi Sık Dallı - Yapraklı Sar-9 Ekotipi 

Sık Dallı - Yapraklı Budanmış Yak-11 Ekotipi 

Sık Dallı - Yapraklı Mel-28 Ekotipi 

Bir Geven (Astragalus sp.) Bitkisi 

Geven bitkisi yüksek dağ kesimlerinde 

toprağı bir halı gibi örterek yağmur 

damlalarının aşındırıcı etkisine karşı toprak 

aşınmasını ve erozyonu önlediği gibi sık 

dallı sık yapraklı benzer forma sahip 

biberiye ekotipleri de aşağı rakımlarda aynı 

fonksiyonu yerine getirmektedir. 

 
Ayrıca ekonomik bir değere sahip 

biberiyenin bir veya iki yılda 10-15 cm 

yükseklikten biçilmesi hem ekonomik getiri 

sağlayacaktır hem de budanan ve vejetatif 

aksamı azalan biberiyelerin yaz kuraklığını 

daha kolay atlatmalarını, aynı zamanda 

daha iyi form almalarını ve toprağı daha iyi 

korumalarını sağlayacaktır.    


