
 

TUZÇALISI,  KARAPAZI (Atriplex sp.) 

 

Önemli Türler 

Bu cins içerisinde 400 den fazla tür tanımlanmıştır. Dünyanın hemen hemen her 

yerinde Atriplex türlerine rastlanır, özellikle de A. nummularia, A. canescens ve A. halimus en 

yaygın olan türlerdir (Resim). Bu türlerden A. halimus ve A. nummularia Akdeniz ülkelerinde 

kaba yem üretimi amacıyla kullanılırlar. A. canescens ise daha çok soğuk iklimlere adapte 

olmaktadır. Tuzçalılarının bazı yerlerde kültürleri yapılmakta, yaygın olarak meralarda 

otlatma amacıyla ve tuzlu toprakları plantasyonu için kullanılmaktadırlar. Kurak dönemlerde 

küçük baş ruminantların beslenmesinde yem olarak kullanılırlar. Afrika ülkelerinde (Mısır, 

Cezayir, Fas, Tunus, Libya, G. Afrika), orta Doğu’da (İsrail, İran, Suriye, Irak, Yemen, S. 

Arabistan), Pakistan, Avustralya ve ABD’de bu amaçla kullanılmaktadır.  
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Resim 1. Yaygın Atriplex türleri   

 

Atriplex canescens (Dört Kanatlı Tuzçalısı): Çok yıllık polimorfik bir tür 

olup iklime bağlı olarak herdem yeşil (sıcak iklimlerde) veya yaprak döken (soğuk 

iklimlerde) bir özellik sergiler. 30-250 cm boylanır. Kış aylarında yapraklarını 

dökmese de dormant duruma geçer. Yaprakları yıl boyunca çiftlik hayvanları ve 

yabani hayvanlar için yarayışlı ve besleyici bir yemdir. Diğer tuzçalılarından farklı 

olarak soğuk bölgelere uyum sağlayabilir ve 2500 m rakıma kadar yetişebilir. Kışa ve 

kurağa dayanıklıdır. Su baskınlarına dayanamaz ve drenajı iyi olan arazileri sever. 

Geniş bir toprak adaptasyonuna sahiptir, kumludan killiye kadar her çeşit toprakta 



yetişir. Orta tuzlu ve alkalin topraklara dayanıklılığı çok iyidir. Yıllık toplam yağışı 

150 mm’nin altında olan yerlerden 350 mm olan yerlere kadar, yazları kurak ve sıcak, 

kışları soğuk yerlere uyum sağlayabilir. Soğuğa dayanıklılığı ekotiplere göre 

değişmekle birlikte -46 
o
C’ye kadar inebilmektedir (Brousseau,…). Arizona’da 2000 

m, Kaliforniya’da 2100 m, Nevada’da 2300 m, Utah’da 2380 m ve Wyoming’de 2600 

m’de yetişmektedir. Tohumdan veya kök sürgünlerinden çoğaltılabilir. Kültür 

alanlarında ortalama 7 yılda bir kesilerek gençleşmesi sağlanmalıdır.   

Dört kanatlı tuzçalısı ilkbaharın sonundan kış aylarına kadar otlatılmak 

suretiyle kullanılabilir. Fakat sadece kış aylarında otlatılırsa maksimum performans 

verir ve değeri daha yüksek olur. Bu aylarda yüksek karoten ve protein oranına (%18) 

sahiptir. Protein, yağ ve karbonhidrat seviyesi yoncayla kıyaslanabilecek durumdadır. 

Otlatmaya dayanıklıdır. Fakat yüksek oranda saponin içerdiğinden çok büyük 

miktarlarda yenirse şişme ve ishale sebep olabilir (Smoliak ve ark.,…). Rex ve ark. 

(1978) rotasyon dahilinde otlatıldığı zaman bitkilerin 8 yıl boyunca zarar görmediğini 

belirlemişlerdir.  

Atriplex nummularia (Yaşlı Adam Tuzçalısı): Tuzlu alanlarda vejetatif örtü 

oluşturabilecek uygun yem bitkisi türlerinden birisidir. Çalı formundadır ve 2 m kadar 

boylanabilir. Kumlu toprakların iyileştirilmesinde kullanılır. Yapraklarında bulunan 

yüksek oranda protein nedeniyle kış aylarında koyunlar için iyi bir yem olup, canlı 

ağırlıklarını devam ettirmelerini sağlar. Eğer ilave ot verilirse canlı ağırlık artışı bile 

sağlanabilir. Ham protein oranı %18.2, ham kül oranı % 22.7, sindirim oranı ise 

%70’in üzerindedir (Aganga ve ark., 2003). 

Atriplex polycarpa (Adi Tuzçalısı): 60-90 cm boyunda, tabandan dallanan, 

görünümü iyi olmayan fakat çöller gibi kuru ve alkali topraklara iyi uyum sağlayan bir 

bitkidir. Gövde ve yaprakların üzeri su kaybını engelleyen küçük beyaz pullarla 

kaplıdır. Alkali topraklarda ve çöllerde tuzlu suyu topraktan alır ve tuzu yapraklarında 

biriktirir. Tuzu yapraklarından atmaz, böylece havadan su absorbsiyonu sağlayabilir. 

Tuzlu yapraklar yendiği zaman veya sonbaharda döküldüğü zaman uzaklaşır. Bitki 

“sığır ıspanağı” olarak adlandırılmaktadır. Hem sığırlar hem de koyunlar için iyi bir 

mineral kaynağıdır. Dünyada çöl ıslahında en çok kullanılan türdür.            

 

 

 



Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde yapraklarındaki ham protein oranı yüksek 

olan tuzçalılarından kaba yem olarak faydalanılmaktadır. Tuzçalılarının yaşam alanları, yıllık 

yağışı 15-200 mm olan çöl ve yarı-çöl ortamlarıdır. Yıllık 50 mm yağış rejiminde 

canlılıklarını koruyabilirler. Sıcağa ve kurağa çok dayanıklıdırlar. A. glauca, A. semibaccata 

ve A. leucocloda gibi türler kuraklık ve tuzluluğa dayanıklılıkta en önde gelir. A. hymenelytra 

türü ile yapılan bir çalışmada bitkilerin -6 MPa su potansiyelinde ölmeden 10 gün boyunca 

yaşadıkları belirlenmiştir.  

 

Ekolojisi  

Atriplex cinsine giren bitkiler; kurağa dayanıklılık, bozulmuş alanlar ve tuzlu topraklarda 

büyüyebilme ve metal toksiditesine dayanıklılık gibi önemli özelliklere sahiptirler. Kurağa ve 

sıcağa çok dayanıklıdırlar. Soğuğa dayanıklılıkları türlere göre değişir ve bu konuda 3 gruba 

ayrılırlar.  

1. Soğuğa dayanıklı grup: A. canescens’in bazı ekotipleri -20 
o
C’ye kadar dayanabilir. 

Bazı kaynaklar bu gruptaki bitkilerin tomurcuklarının -35 
o
C’ye dayanabildiğini, hatta 

kışa aylarında bitkilerin -80 
o
C’de ölmediğini ileri sürmüşlerdir.  

2. Soğuğa hassas grup: A. padulosa, A. barcloyena ve A. repanda gibi türler en fazla -5 

o
C’ye dayanabilmektedir.  

3. Orta dayanıklı grup: A. vesicaria (Avustralya), A. nummularia, A. lampa (Arjantin) 

ve bazı A. canescens’in Kuzey Amerika genotipleri soğuğa orta derecede 

dayanıklıdırlar.  

Tuzçalılarında fotosentetik yol genellikle C4’tür. Çok azı karboksilik asit yolunu (C3) 

kullanır. Daha çok serin bölgelerde yaşayanlar ve otsu olanlar C3 olarak bilinir. C4 türlerinin 

çöl ve yarı çöllerdeki üretimleri 10-250 g/m
2
 civarındadır. Bu bitkilerde kuraklığa dayanıklılık 

sağlayan bazı özellikler vardır. 1. Yapraklılığın ayarlanması (A. hymenelytra), 2. Yapraklarda 

tüylülük ve bunlar üzerinde tuz birikimi ile ışığın yansıtılması, 3. Turgor basıncını yüksek 

tutan organik ve inorganik ürünlerin varlığı, 4. Endomycorhiza ile daha etkin su alım 

yeteneği.  

 

Önemi ve Kullanılması 

Tuzçalılarının önemini artıran en büyük özellik; tuzluluğa dayanıklı olmalarıdır. Bu 

nedenle tuzlu toprakların ıslahında kullanılacak bitkilerin başında gelirler (Resim 2). Koç ve 

Tan (1999)’un bildirdiğine göre Tuzçalısı kuru maddesinin %10’u kadar tuzu bünyelerinde 

biriktirebilirler. Bundan dolayı da topraktan önemli miktarda tuz kaldırırlar. Deniz suyu ile 



sulanan tuzçalıları tatlı su ile sulanmış yonca kadar biomas üretebilmektedirler (Oronso, 

1985). Kültürü yapılan yem bitkisi türlerinden Agropyron elongatum ve A. cristatum gibi tuza 

dayanıklı olarak bilinen türler 7.5 dS/m tuzluluk sınırına dayanabilirken, A. halimus 55 dS/m 

tuzluluktaki topraklarda (deniz suyu tuzluluğu) yetişebilmektedir. Ancak tatminkar verimler 

(1.2-2.0 ton/da) bu değerin yarısındaki sınırlarda alınmaktadır (Koç ve Tan, 1999).   

 
Resim 2. Tuzlu toprakların ıslahında Atriplexlerin kullanılması 

  

Tuzlu toprakları ıslah etmek, erozyonu önlemek ve aynı zamanda bu alanda yem üretmek 

amacıyla tuzçalılarının da dahil olduğu çalılar kullanılmaktadır (Le Houerou, 1998). Özellikle 

Avustralya’da ve WANA (West Asia and North Afrika) bu yönde koyun merası oluşturulması 

oldukça yaygındır. Bu alanlarda otlayan koyunların etinde yüksek oranda E vitamini 

belirlenmiştir. Yaz aylarındaki kuru periyotta yemlerdeki düşük E vitamininden dolayı kas 

zayıflığı ortaya çıkmaktadır.  

 

Kum tepelerinin ıslahı için tavsiye edilen çalılar şunlardır: Acacia cylops, A. cyanophylla, A. 

salinica, Atriplex canescens, A. cinera, A. isatidea, A. lampa, Hypophea rhamnoides, … 

 

Tuzlu alanları ıslah etmek için ise tavsiye edilenler : A. nummularia, A. halimus, A. leucocloda, 

A. glauca, A. semibaccata, A. lentiformis, A. breweri, A. canescens, A. braclayana, A. 

rhagoides, A. A. undulata, A. paludosa, A. vesicaria, Acacia salicina, ….. 

Le Houerou (1998) tuzçalılarının Akdeniz ikliminde yaşayan 25 doğal ve 25 exotic çalı 

türü arasında tuzdan etkilenmiş toprakların rehabilitasyonu ve reklamasyonu için ilk akla 

gelecek bitki grubu olduğunu ifade etmiştir.  

 

 



 Besleme Değeri 

Yapılan çalışmalar bu bitkilerde besleme değerinin orta-yüksek seviyede olduğunu 

ortaya koymuştur. Yem değeri iyi olan türlerin başında A. canescens gelmektedir. Bazı 

araştırıcılar da aşırı tuz birikiminden dolayı sahip olduğu kimyasal komponentlere dikkat 

çekmişlerdir. Bunlar saponinler gibi sekonder bileşikler veya ruminal mikroorganizmaların 

kullanamadığı glycinebetaine gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşiklerdir.  

Bir çok Atriplex türü ot olarak besleyici niteliklere ve uygun kimyasal kompozisyona 

sahiptir. Ot üretimleri yüksektir ve ham protein oranları yonca ile kıyaslanabilecek 

derecededir. Bununla birlikte otunun enerji değerinin düşük olması, yüksek miktarda mineral 

madde içeriği (özellikle NaCl) ve protein olmayan yapısındaki bileşiklerin fazlalığı besleme 

değeri açısından önemli sorun oluştururlar.  

Tunus, G. Afrika ve İspanya’dan toplanan 6 tür ile yapılan kimyasal kompozisyon 

çalışmasında aşağıdaki sonuçlar ele alınmıştır (Tablo 1, Colomer ve Passera, 1990). 

 

Tablo 1. Atriplex ve Yonca Otunun Kimyasal Kompozisyonu (%) 

Kimyasal Komponentler Atriplex Yonca 

H. Protein 17.7 21.3 

H. Lif 30.3 41.8 

Selüloz 20.8 27.5 

Lignin 17.5 14.0 

Mineraller 16.6 11.0 

Enerji (kcal/..) 3.9 4.4 

 

Tabloda görüldüğü gibi protein oranı yoncaya yakın, lif ve selülozu düşük ve 

mineralleri yüksektir. Ayrıca enerji yönünden zayıf bir yem üretir. Türler arasındaki protein 

oranı % 5.6-24.2 arasında değişmiştir.  

Sims ve Taylor (1973) A. canescens’i iki step buğdaygili ve bir çalı ile kıyaslayarak; 

ilkbahar (aktif dönem) ve kış döneminde (dormant dönem) yem potansiyelini ortaya 

koymuşlardır (Tablo 2). Özellikle ilkbahar dönemindeyken step buğdaygillerine göre protein 

P ve Ca oranı bakımından üstünlük göstermiştir.  

Tuzçalılarında yapılan besleme çalışmaları koyun ve keçilerin canlı ağırlık artışı 

sağlamadığını fakat mevcut canlı ağırlıklarını devam ettirdiklerini göstermiştir. Bu durum 

tuzçalısı otunun enerji değerinin düşük olması ile ilişkilidir. Tuzçalıları ile yapılan 

beslemelerde rasyonlar enerji bakımından desteklenirse Atriplex otunun değeri artacaktır.  

 

 



 Tablo 2. A. canescens’in Bazı Türlerle Karşılaştırılması (%) 

Türler Dönem DMD CP DCP Ca P 

Bouteloua gracilis İlkbahar 73 6.4 4.2 0.38 0.10 

Kış 48 6.2 3.9 0.27 0.12 

Agrophyron smithii İlkbahar 73 9.3 6.5 0.20 0.10 

Kış 48 5.3 3.2 0.22 0.14 

A. canescens İlkbahar 71 11.5 8.7 0.89 0.17 

Kış 50 5.6 2.3 0.82 0.10 

Sphaerelcea coccinea İlkbahar 65 8.9 7.2 2.06 0.15 

Kış 71 9.0 7.3 2.53 0.15 

 

 

Narjisse (1998) A. nummularia’nın diğer türlere göre yem değerini ve bunun sezon 

içindeki değişimini aşağıdaki tablodaki gibi belirlemiştir (Tablo 3). Bu araştırmada 

tuzçalılarındaki yem değerinin yaz aylarında düşmediği görülmektedir.   

 

   Tablo 3. A nummularia ve Bazı Türlerin HP ve DM Oranlarının Sezon İçindeki Değişimi 

Bitkiler Ham Protein Oranının Değişimi 

Nisan Mayıs Ağustos Eylül 

Acacia cynophylla 12.96 14.08 10.44 11.07 

Atriplex nummularia 19.56 17.63 17.75 19.65 

Medicago arborea 20.17 19.11 - - 

Buğdaygiller 7.61 6.75 4.33 4.42 

Diğergiller 8.67 8.31 7.31 6.96 

Bitkiler Kuru Madde Oranının Değişimi 

Nisan Mayıs Ağustos Eylül 

Acacia cynophylla 39.99 30.15 33.57 38.16 

Atriplex nummularia 18.05 23.33 28.15 28.53 

Medicago arborea 23.55 32.07 - - 

Buğdaygiller 20.40 54.93 86.65 93.53 

Diğergiller 18.00 31.97 89.26 92.85 
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