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State Farm)

Kıvırcık is a promincnt breed of sheep in western Turkey, Marmara and Thrace
regions and produces finer and more uniform wool than other native breeds of Turkey.

This study was conducted on 50 Kıvırcık ewes, aged 2 to 6 yearş raised at İnantı State
Farm. Fourteen important body measurements, live weight, number of lambs per 100 ewes
lambed, percentage of twinning, greasy fleece weiglıt, staple length, fiber diameter, unifor-
mity, quality of wool, percentages of medullated fibers and large medullatı;d (kempy) fibers
were studied.

Kıvırcık sheep is asmaller breed than Merino. Kıvırcık ewes averaged 39 Kg. live
weight. Height at wither and rump were. 66 cm., body length was 67 cm. and chest girth
was 85 cm.

Fertility in Kıvırcık ewes was not so high and twinning was not common. The twin-
ning rate between 1965 and 1970 was found to be 9 % at İnantı State Farm. Triplets and
other multiple births have not been seen. The number of larnbs per 100 ewes lambed was

109 %.
lt was found that Kıvırcık sheep had a mixed wool similar to the other indigenous

breeds of Turkey. The average values of the important eharecteristics ofwool were estimated
to be as following:

Av. greasy fleece weight (gr.) 1322.70 :f: 28.22
Staple length (cm.) 7.88:f: O. !5
Fiber diameter (micron) 29.47:f: 0.18
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Percentage of medullated fibers (%) 1.29

Percentage of large medullated (kempy) fibers (%) (%) 0.07

Quality of wool C (50'S)

Although the differenees were not so great as in the other native breeds in Turkey,
staple length, fiber diameter and percentages of medullated and kempy fibers ir.creased from
head to raar of the body in Kıvırcık sheep. It was confirmed that uniformiıy ofwool in body
in Kıvırcık bre cd is better than other native breeds of Turkey.

There is a continuing effort to improve the economieally import2.nt charecteristics
of Kıvırcık breed at Inanlı State Farm and a mark ed increase was observed in \\'001 charec-
teristics, live weight and body measurements.

Özet

Türkiye'de önemli koyun ırkıarından birisi olan Kıvırcık'ın is"ihı için İnanlı İnekha-
nesinde büyük gayretler sarfediliyor. Yeni projeler uygulanmıya başlandı. Bu çalışmalarda
daha iyi başarı sağlamak için önce ana materyali tanımak lazımdır.

Bu araştırmada ana materyalin beden formu, verimleri, karakterleri ve diğer koyun-
larımız arasındaki durumunun tesbiti ve islah çalışmalarına ışık tutma amacı güdülmüştür.

Bu amaçla İnanlı İnekhanesinde 1970 jMayıs ayında yapılan kırkımda rastgele ayrıl-
mış, 2-6 yaşlarında SOKıvırcık koyununun 14 beden ölçüsü, canlı ağırlığı, yıllık kirli yapağı
verimi (gömlek ağırlığı) tesbit edilmiş ve ayrıca herbir koyunun omuz, kaburga ve burt nahi-
yelerinden birer yapağı numunesi alındıktan sonra numuneler A.t:. Veteriner Fakültesi
Yapağı Laboratuvarında incelenmiş, özellikle lüle uzunluğu, yapağı inceliği, kalitesi ve bir-
örnekliği, medullalı ve kempli c1yaf oranle.rı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bundan başka
müessesede Kıvırcık koyunlarında yavru verimini tesbit etme amacı ile 1965-1970 yılları
arasında tutulan doğum kayıtları tetkik edilmiştir.

Yapılan analizler sonunda İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyunlarının ortalama 66 cm.
yükseklikte, 67 cm. beden uzunluğunda ve 39 Kg. canlı ağırlıkta oldukları (Tablo: i),
müessesede bu ırkın IS yıl önce tesbit edilen ölçüleri ile (Tablo: 2) kıyaslandığında, bugün-
kü Kıvırcık koyunlarının daha iri oldukları, yani çalışmaların müsbet etki yaptığı anlaşılmış-
tır. Fakat Kıvırcıkların göğüs ve sağrısı dardır. Bu kusurun düzeltilmesine ve beden büyük-
lüğünün daha arttırılmasına çalışılmalıdır.

İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyunlarında yavru verimi düşük (ortalama % 109) dur;
yıldan yıla değişmektedir. Müessesede koyunların % 9'unun ikiz doğurduğu tesbit edilmiş-
tir. Daha ziyade çevre faktörleriyle değişen yavru verimini arttırılması için gayret sarfedil-
mdidir.

İncelenen Kıvırcık koyunlarırun yıllık kirli yapağı verimi çok az (ortalama 1322,7 gr.)
dır. Bu verim yönünde variyasyon da çok geniştir. Içlerinde yarım kilo yapağı verenler ol-
duğu gibi, verimi 2,5-3 Kgr.a ulaşanlar da vardır. Damızlığa mümkün olduğu kadar 1,5
Kg. dan fazla yapağı verenleri ayırmalı ve yapağı verimini arttıran faktörlere önem ver-
melidir.

İncelenen Kıvırcık yapağıları kısadır; diğer yerlerde yetiştirilen yerli yapağılar daha
uzundur. İnanlı Kıvırcıklarında lüle uzunluğu ortalama 7,88 cm. olup fertlerde bu değer
6-13 cm. arasında değişir. Lüleler omuzda daha kısa, butta ise daha uzundur. Fakat nahiye-
ler arasındaki bu farklılık İnanlıda oldukça az bulunmuştur. Bu müessesede Kıvırcık yapa-
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ğıları, diğer illerde yetiştirilen yerli yapağılara bakınca uzunluk bakımından daha birörnek-
tir.

İncelenen Kıvırcık yapağıları oldukça incedir, elyaf çapı ortalama 29 mikron olup,
fertlerde bu değer en az 21 mikron ve en çok da 37 mikrondur. Türkiye'de Merinos müstes-
na diğer koyunlarırruz daha kaba yapağıhdır. Elyaf omuzda daha ince, butta ise daha ka-
badır. Ayrıca omuzdan butlara doğru gidildikçe birörneklilik azalır. Fakat genel olarak
Kıvırcık yapağıları, diğer yerli koyunlarımızın yapağılarından daha birörnektir.

İnanh İnckhanes i Kıvırcık yapağılarında medullah (% 1,29) ve kempli (% 0,07)
elyaf miktarı azdır. Diğer yerli yapağılarda bu oranlar daha yüksektir.

İncelediğimiz Kıvırcık yapağıları ortal~.ma C (50'5) kalitede olup dokuma sanayinde
kullanılabilirler.

Giriş

Türkiye'de Kıvırcık, önemli koyun ırkıarından birisidir. Son yıl-
larda bunun islahı için büyük gayretler sarfediliyor. Özellikle İnanlı
İnekhanesi ile Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliğinde bu alanda geni~
uygulama projeleri yürütülmektedir. Gelecek yıllarda bu nevi çalı~-
malar daha da artabilir.

İslah faaliyetlerinde elde edilecek ba~arı derecesi, ele alınan da-
mızlıkların özelliklerini tanımaya bağlıdır. Ana materyal ne kadar iyi
tanınma i~letnıede ne yapılacağı o kadar isabetle tesbit edilebilir ve
amaca o kadar kolay ula~ılabilir. O halde Kıvırcıkları, özellikle proje-
lerde kullanılan materyali iyi tanımak zorundayız.

Bugüne kadar Kıvırcıklar üzerinde yapılmı~ ilmi ara~tırmalar
mevcuttur. Yarkın (26) Edirne, Balıkesir ve Çanakkale illerinde ve
ayrıca Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği, İnanlı Aygır Deposu ve
Sarımsaklı Çiftliğindeki Kıvırcıkların rengi, beden yapısı ve ölçüleri,
süt verimi, laktasyon süresi ve yapağı verimini ineelemi~tir. Daha son-
raları Yarkm ve Sönmez (27) Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği, Sa-
rımsaklı Çiftliği ve Lüleburgaz Çiftliğinde Kıvırcık koyunlarının ya-
pağı inceliği ve tecanüsü hakkında bilgiler vermektedirler. Utkanlar
ve arkada~ları (2 ı, 22) da yayınladıkları iki ara~tırmada Trakya'da
ve Marmara bölgesinde halk elindeki ve ayrıca İnanlı İnekhanesi ile
Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliğindeki Kıvırcık koyunlarınınçe~itli
yapağı özelliklerine ait bilgiler kaydetmektedirler.

Halen İnanlı İnekhanesinde yürütülmekte olan projelerde kulla-
nılan ana materyalin beden formu, verimleri, karekterleri ve diğer
koyunlarımız arasındaki durumu hakkında hiçbir bilgimiz yoktur.
Bu çalı~malarda yüksek ba~arı sağlamak için evvela elimizdeki temel
damızlığımızın iyi ve kötü karekterlerini tanımalıyız. İ~te bu ara~tır-
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mada bu hususların tesbiti ve islah çalışmalarına ışık tutma amacı
güdülmüştür.

Materyal ve Metod

Araştırmanın materyalini İnanlı İnekhanesinde 1970 yılında
rastgele ayrılmış, 2-6 yaşlarında 50 Kıvırcık koyunu teşkil eder. (Re-
sim: 1 ve 2).
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Resim: ı. İnanlı İnekhancsinde kırkımdan önce Kıvırcık koyunları.

Resim: 2. lnanlı İnekhanesinde kırkımdan sonra Kıvırcık koyunları.
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i.

1970jMayıs ayında yapılan kırkımdan bir gün önce akşamdan
itibaren koyunlar 12-18. saat aç bırakılmış, 'kırkımanında omuz, ka-
burga ve bu t nahİyelerinden birer yapağı numunesİ alınmış,herbiri
ayrı ayrı zarflara konmuş ve sonra bu üç zarf beraberce paketlenerek
üzerine koyunun kulak numaras ı yazılmıştır.

Kırkımdan sonra gömlek temiz bir ycrde toplanmış vc terazide
iO gr. hata ile tartılmıştır. Ayrıca kırkılan koyun baskülde 100 gr.
hata ile tartılmış, sonra da düz bir yere çekjlerek en önemlj 14 beden
ölçüsü tcsbit edilmiştir. Cidago, sırt ve sa!?;rıyükseklikleri, beden uzun-
luğu ve göğüs derinliği Lydtin'jn ölçü bastonu ile; baş uzunluğu ve
genişliğj, ön göğüs, ön sağrı ve orta sağrı genişlikleri ölçü pergeli ile;
kulak uzunluğu ve genişljği, göğüs çevresi ölçü şeridi ile ve ön incik
çevresi de incik şeridi ile ölçülmüştür.

A. Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü Yapağı Laboratu-
varında lüle uzunluğunun tesbiti için (4, 21) omuz, kaburga ve but
nahiyelerinden birer lüle ayrılmış, iki pens yardımı ile !ülenin iki ucun-
dan tutularak bir cetvel üzerinde normal (tabii) ve hakiki uzunlukları
ölçülmüştür.

Yapağı inceliğinin tayini için her üç nahiyeden alınan numune-
lerden bjrer preperat yapılmıştır. Preperatların hazırlanmasında şu
teknik kullanılmıştır: Yapağı numunesinden birer lüle alınmış, lüle
4 ayrı kap içinde karbon tetra klorürde ayrı ayrı onar dakika yıkanmış,
kalın bir kurutma kağıdında ve daha sonra açık havada kurutulmuş-
tur. Kuruyan temiz lüle alınmış, orta kısmından bir makasla mümkün
olduğu kadar kısa parçalar kesilmiş, bu yapağı kırıntıları lamda glise-
rin damlası üzerine konmuştur. Gliserin damlası bir lamel genişliğinde
iyice yayılıp karıştırıldıktan sonra üzerine bir lam cl konup mikroskop
altında muayene edilmiştir. Her preperattan 100--150 adet elyaf öl-
çülmüştür. Ölçüler mikroskopla yapılmış ve yapağı elyaf çapı mikron
olarak hesaplanmıştır. Mikroskop Reichert marka, objektif 45 ve mik-
rometrik taksimatlı oküler 6'dır. Mikrometrik okülerin beher taksi-
matı objektif mikrometre ile 3,33 mikron olarak bulunmuş, elyaf çapı
buna göre hesap edilmiştir.

Bu araştırmada ayrıca Kıvırcıklarda yavru veriminin tesbiti için,
İnanlı İnekhanesinde 1965-1970 yılları arasında doğuran 1714
Kıvırcık koyununun doğum kaydı tetkik edilmiştir.

Elde edilen rakamlar Batu ve arkadaşlarının (5) ve Synedecor'un
(19) eserlerinde bildirdikleri tarzda kıymetlendirilmiştir.
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Sonuçlar ve Tartışma

i. Beden ijlçüleri ve canlı ağırlık: İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyun-
larının 14 beden ölçüsü ve canlı ağırlığı Tablo: I'de ve başka araştı-
rıcıların Kıvırcık koyunları üzerinde yaptıkları araştırmalarda bulduk-
ları beden ölçüleri ortalamaları Tablo: 2'de sunulmuştur.

Bu değerlere göre, halen İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyunlarının
yüksekliği ve beden uzunluğu, Yarkın'ın (26) i:> yıl önce incelediği
Kıvırcıkların ayni ölçülerinden daha fazladır. Fakat diğer ölçüler
arasında önemli fark yoktur.

Kıvırcıkları beden yapısı bakımından diğer koyunlarımızIa kı-
yaslamak için aşağıda Tablo: 3'deki değerleri inceliyelim.

Yukarıda Tablo: i ve 2'deki değerlere göre, Kıvırcık ufak cüsseli
koyunlarımızdandır; Merinos ve Sakız'dan daha küçüktür. Bunlara
nazaran 7-8 cm. daha alçak, fakat Tuj, Dağlıç ve İmroz'dan 3-5 cm.
daha yüksek yapılıdır. Kıvırcığın sırtı az çukurdur; yüksekliği ile beden
uzunluğu hemen hemen aynidir. Bu koyunun göğüs ve sağmı Merinosa
bakınca daha ufak ve dardır, iyi gelişmemiştir (Resim: 2). Halbuki
verimIerIc çok yakın ilgisi olan göğüs ve sağrı çatısının bu kadar dar
olması ve iyi gelişmemesi şüphesiz bir kusurdur. Gerçi bu kusur genel
olarak bütün yerli koyunlarımızda görülür. Hele bazılarında çok daha
belirgindir. Karaman, Dağlıç, İvesi ve lmroz'un bazı tiplerinde bu
kötü karekter barizdir. Bunlara bakınca Kıvırcık daha iyi yapılı, uzun
ve daha geniş bedenlidir. Fakat bu yapı verim yönünden yetmez,
çünkü Kıvırcığın cidago yüksekliğine bakınca göğüs derinliği çok az-
dır. Hayvanlar ufak olmalarına rağmen "ayaklı" görünmelerinin

TABLO i

tnanlı rnekhanesinde Kıvırcık koyunlarının mutlak beden ölçüleri (cm.) ve
canlı ağırlığı (Kg.)

i n . X :L sx j en az i en çok

-Cidago yüksekliği---50------- ~~14 :L 0.'27-162-- --69---

Sırt "" 64.92 :f-: 0.32 i 62 i 66
Sağn 66.72 ::i: 0.45 i 63 i 69
Beden uzunluğu 67.11 cl, 0.95 61 ı 71
Ün göğüs geııişliği " IB.14 :te 0.33 16 19
Göğüs derinliği " 27.91 ::i: O .61 i 21 33
" çevres i 85 . Il ::i: 0.62 77 9 i

Ön sağrı gen~iği " 18.06 ::i: 0.17 i 17 19
Orta" " 19.21 ::i: 0.5 ı i i7 21
Baş uzunluğu 2 ı.33 :1: 0.25 20 23

genişliği 10.18 :1: 0.22 9 12
Kulak u7.Unluğu 11.27 1. 0.45 i 8 15
" genişliği 8.07 :l: 0.25 \ 6 Lo

Ön ineik çevresi 7.45 -1- 0.34 6 10
CANLı ACIRLIK 39.11 :L 1.72 36.3 47.6
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TABLO 2

Türkiye'de Kıvırcık koyu'nları hakkında başka araştırıcılar tarafından verilen
ortal~.ma beden ölçüleri (cm.) ve canlı ağırlık (Kg.)
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i Vetu- i i i i
i lani Bilgemre (8) i Yarkın (26) i Özcan
1

1

-(24) (B~.t . Trak- -(Türk- ıl(lnanl~)-l (Balı~'-'\-(l4)ı
(Kara- Anado- ya) geldi kesir) 1 (Mcse-

!CidagO ~~k.'.i..::~::) 65

1

.

U

:8 '163.'13- 64~08- 6l.59"\64.07-" 6::~3
Sırt yük. 64.00 65.95 62.85 64.96 60.82 i 63.21 64.44
Sağrıyük. 66.6766.6763.7165.1963.1364.1965.72
Beden u:ıun. 62.83 62.83 63.19 67.23 65.03' 71.40 657
Ön gÖğüsgen.! 18.83 \ - 19.38 19.42 18.64
Göğüs derin. 27.75 27.75 31.64 30.23 29.17 29.09 28.14
"çevresi 81.85 81.75 92.80 87.50 86.51 85.69 83.06
Önsağrığen. \ 18.75 i 18.83 117.53 18.31 18.21 18.00 17.74
Orta"" 18.83 18.75 i 19.59 18.23 18.27 17.43 19,74
Baş uzun. ı 24.17 23.02 I. 22.20 23.35 23.21 24.64 21.21
"genişliği i 12.58 i 11.64 11.71 11.73 11.73 12.07 11.11
Kulak uzun. 12.50 112.54 10.29 11.09
" genişliği 1 7.50 i 7.28 6.76 7.30
Ön incikçev.ı' 7.42 9.38 7.63 7.27 .1. 7.31 7.28 7.61
Canlı Ağırlık 39. II

TABLO 3

Türkiye'de koyunların beden ölçüleri (cm.) ve canlı ağırlığı (Kg.)

Sa- Meri- lvesi /Kara-IAkka- i Tııj jMOr- IDağ- lmroz ı
kız nos yaka raman i kara- lıç, ı man
(2) (2) (2) 1 (2) (2) ı (2) (2)' (15) (12)

----.- ---- ._- -- -"- --1---- - ------
.Cidago yük. 72.56 71.62 64.98 64.92 64.75 [62.81 60.80 61.04 61.96
Sırt yük. 17o.66 71.04 64.13 62.22 63.92162.37 67.99 61.21 59.96
Sağrı yük. 73.62 71.72 65.03 65.18 65.01 64.72 69.73 16o.29 61.91
Beden uzun. 17o.3o 74.68 61.85 67.09 63.15 - 62.31 162..')6 63.38
Ön göğüs gen. 119.02 121.78 17.11 18.20 116.15 18.89 - 116.45 172.0
Göğüs derin. 131.56 34.10 30.66 29.62 30.16 29.17 30.60 28.95 29.15
" çevresi 88.46 98.60 186.52 188.03 180.99 89.92 100.1977.1l1 184.79

Ön sağrıgen. 116.90 21.46 16.38 '18.49 116.94 18.59 118.74 16.11 18.00
Orta" " 119.06 26.38 17.35 22.06117.45 20.06 120.90 20.21 20.88
Baş uzunluğu 22.30 25.08 20.85 22.69 22.63 \23.81 22.44 21.72 21.51
"geniş. iı0.90 12.64 i i. 83 12.76 IL. i4 i i. 04 12.02 i i .52 ı2.21

Kulak uzun. 16.50 11.68 16.54 112.51 115.16 1 - 14.77113.96 12.42
.. " .geı:ıişliği ı .8?6 . 7.~3 '17.12 ı 7.12 ı - -.6.93 6.79
Onıncık çev. i 7.39 i 8.60 ı 8.19 7.98 i 7.80 17.6817.8417.19 7.43
Canlı Ağırlık 52.04 160.68 38.20 44.42 137.46 i 51.00 33.78 140.32

sebebi budur. Bu durumda islah faaliyetleri ile Kıvırcığın cüssesi art-
tınlmalı, beden formu geli~tirilmcli, özellikle bedenin daha derin ve
geni~ olması sağlanmalıdır.

Tablo: i ve 2'deki değerlere göre, Kıvırcığın ba~ı da ufaktır;
a~ağı yukarı İvesininki kadardır. Diğer yerli koyunlarımızın ba~ları
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daha büyüktür. Ayrıca Türkiye'de kulağı en kısa koyun Kıvırcıktır,
denilebilir.

2. Yavru Verimi: Koyun yetiştiriciliğinde yavru verimi çok önem-
lidir. Özellikle bir batına veya ı00 doğuma isabet eden yavru sayısının
ve ikizlik kabiliyetinin arttırılması yolunda çabalar sarfedilir (1, 3,
12, 13).

Memleketimiz' koyunlarının yavru verimleri iyi tetkik edilmemiş-
tir. Yavru verimini Sönmez (ı 7) İvesi koyunlarında % ı 20, Özcan
(12) Sakızlarda % 227 ve İmrozlarda % ı20 bulmuş olduklarını bil-
diriyorlar. Şimdiye kadar Kıvırcıkların yavru verimleri üzerinde bir
araştırma yapılmamıştır. Bu araştırmada İnanlı İnekhanesinde 1965-
ı970 yılları arasında meydana gelen ı714 adet Kıvıreık L doğumu
incelenmiş ve Kıvırcıkların yavru veriminin yıldan yıla değiştiği, or-
talama % 109 olduğu tesbit edilmiştir. Yavru verimi az kalıtsal karek-
terler gurubundadır, yani çevresel etkilerin daha çok etkisi altındadır
(3, 13, 18). inanlı'da çevresel faktörlerden özellikle besleme seviyesinin
etkisi dikkati çekmekte, elde edilen sonuçlar yemleme şartlarının iyi
olduğu yıllarda yavru veriminin biraz daha yükseldiği intibaını uyan-
dırmaktadır.

inanlı İnekhanesinde inceleme yaptığımız devrede Kıvırcık ko-
yunlarının ekserisi (% 91'i) tek kuzu, geri kalanı (% 9'u) ikiz kuzu
doğurmuştur.

Görülüyor ki Kıvırcık koyunları Sakız, imroz ve ivesi'lerden da-
ha düşük oranda ikiz kuzu doğuruyorlar. Literatürlerde en fertil ko-
yunumuzun Sakız olduğu, bunların ekseriya ikiz veya üçüz doğur-
dukları, bazen de dördüz, beşiz ve hatta aIt ız kuzu verebildikleri ya-
zılıdır (1, 11, 12, 13).

Karagül yetiştiriciliğinde ikizliğin arttırılması daha karlıdır. Bu
sebeple Çifteler Harası Karagül yetiştiriciliğinde ı965'de % 5-7 olan
ikizlik oranının arttırılmasına çalışılıyor (7, 13). Bir sürüde ikizlik
kabiliyetinin arttırılması, herşeyden evvel bu karektere etkiliyerı fak-
törlerin iyi tanınmasına bağlıdır. Arıtürk ve Özcan (ı, ı3) ve Winters
(25) bir koyunun yavru verim kabiliyetinin her şeyden evvel kişisel ve
kalıtsal bir karekter olduğunu, bu sebeple damızlığa iyi gelişmiş ikiz-
leri, bu mümkün değilse ikiz ebeveynin yavrularını ayırmanın uygun
olacağını, fakat bu yavruları gelişme devrinde ve ilk kış aylarında ga-
yet iyi beslemek icap ettiğini, hayvanlara tohumlamadan iki üç ay
önce başlamak üzre bütün çiftleşme mevsiminde bol yeşil ot ve dane
yem (arpa), kışın da kuru ot, kuru yonca ve dane yem yedirmenin
uygun olacağını bildirmektedirler. Araştırıcılara göre, yavru verimine
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en fazla etkiliyen çevre faktörü beslemedir. Bu sebeple hayvanlar uy-
gun ve rasyonel beslenmeli, asla yağlanmamalıdırlar. Rasyonlar ihti-
yaç besin maddeleri,proteinlcri, madenleri ve özellikle A ve E vitamin-
lerini taşımalıdır. Ayrıca sürüde kan yakınlığı derecesini yükseltme-
meli, hayvanları açık ve temiz havada, güneş altında bulundurmalı
hayvanlara harckct imkanı vermeli fakat onları asla yormamalıdır.
Hayvanlara uygun bir tohumlama tekniği uygulamalıdır. Gcbelere
hijiyenik ve uygun şartlar temin etmelidir. Irsi kusurlu, kısır ve yaşlı
hayvanları damızlıktan atmalıdır. Hastalıklarla muntazaman mücade-
le etmelidir. Bundan başka personel eğitimine önem vermeli; müessc-
seyi tecrübeli, ve bilgili elemanlar idare etmeli, devamlı kontrol ve
araştırma metodları ile geli~tirmelidir.

İnanlı İnekhanesinde de bunlara ne kadar titizlikle riayet dilirse
ve uyulursa yavru verimi o derece yükseltilcbilir.

3. Yapağı Verimi: İnanlı İnekhanesinde Kıvırcık koyunları yılda
bir def'a Mayıs ayında kırkılırlar. Kırkımda elde cdilcn yapağı (göm-
lek) 12 aylıktır. 1970 jMayıs ayında yapılan kırkımda tesbit ettiğimiz
gömlek ağırlıklarına ait mutlak dcğerler gram olarak a~ağıdadır:

X ::J: sx V en az en çok n

1322.70 ::l: 82.22 42.55 450 3150 50

Görülüyor ki Kıvırcıkların yapağı verimi etçi-yapağıcı Merinos-
lara (3786 gr.) bakınca çok azdır (i 5). Yarkın (26) Trakya'da halk
elindeki Kıvırcıkların ortalama i,5-2 Kg. yapağı verdiğini bildiriyor.
Esmersoy (10) Kıvırcık gömleklerinin 1,5-4 Kg. arasında, Batu (6)
ise ders kitaplarında Kıvırcık ırkında yıllık yapağı verjminin cnder
olarak 4 Kg. a kadar çıkabildiğjnj, ortalama 2 Kg. olduğunu yazmak-
tadırlar. Bu değer Özean'a göre (12) ise ortalama 1,5 Kg. dır. Yarkın
(26) Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Kıvırcık koyunlarının yılda
ortalama 1,508 :f: 0,026 Kgr. yapağı verdiğini tesbit etmi~; ayrıca bu
değeri Sarımsakh Çiftliği sürüsünde de 1,8 i2 ::i:: 0,028 Kg. bulmu~tur.
Görülüyor ki incelediğimiz İnanlı İnekhanesi Kıvırcıkları daha az.
yapağı vermektedirler. Bundan ba~ka Türkiye'de çeşitli koyunlarımız
üzerinde yapılmı~ ara~tırmalarda 2, i i, 12, 15, 26 yapağı verimi ala-
nında elde edilmiş (V) değerleri ile bu ara~tırmada elde ettiğimi:ı (V)
kar~ıla~tırıldığında, İnanlı İnekhari.esi Kıvırcıklarının yapağı verimin-
de variasyonun daha fazla olduğu görülür. Bu arada diğer koyun ırk-
larımızın ortalama yıllık yapağı verimlerine de bir göz atalım: Türk
Merinosu 3400 gr., Karayaka 2408 gr., Dağlıç 2336 gr., Tuj 2000 gr.,
İmroz 1894 gr., Sakız 182 i gr., Akkaraman 1852 gr. ve İvesi 1350 gr.
yapağı verir (12). Bu değerlere göre Kıvırcık koyunları Türkiye'de
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en az yapağı verenler arasındadır. İslah faaliyetleri ile yapağı verimi-
nin ve bir örnekliliğin artırılmasına çalış:nalıdır.

4. rapa<~ı özellikleri:

A- Lüle uzunluğu: Lülelerin tabii halinde iken normal uzunluğu
ile kıvrımları ortadan kalkıncaya kadar gerildikten sonraki lıakiki
(gerçek) uzunluğuna ait mutlak değerler (cm. olarak) aşağıda Tablo:
4'de sunulmuştur.

TABLO: 4

Inanlı Inekhancsi Kıvırcık koyunlarında hile uzunluğu (cm.).

12
13
13
13

14
15
14
15

6
6
6
6

7
8
8
7

V en az i en çok
-------1-

i12.55
10.21
ı1.44
9.82

9 . .'J1l :ı.: 0.222 16.7 ı
9 .66 cl: 02. 7 i 18 . 14
9.97 :i: 0.244 19.21
9.74:t: 0.233 13.13

i X ::1: SX1-------.
i 7.62 _ 0.215
i 7.87 i- 0.11l1l
i Il. 17 -'- 0.261
i 7.1l1l _. O.I.'JI
i
i
i

i

rı

Normal (Tabii) lüle uzunluğu:
Omuz 50
K2.burga "
But "
Beden ortalaması .. 150

Hakiki (Gerçek) lük uzunluğu:
Omuz 50
Kaburga "
But "
Beden ortdaması .. 150

Görülüyor ki İnanlı İnekhanesinde Kıvırcık koyunlarının çeşitli
nahiyelerinde lüle uzunlukları arasında önemli fark yoktur. Fakat
bu değerler, bedenin önünden arkasına doğru gidildikçe lülc uzunlu-
ğunun arttığı intibaını vermektedir. etkanlar ve arkadaşları (21, 22)
da inceIedikleri çeşitli materyallerde buna benzer sonuçlarla karşı-
laşmışlardır .

Yaptığımız istatistik analizlerde elde ettiğimiz değerlere göre,
i964 yılında U tkanlar ve arkadaşlarının Kıvırcık materyallerine ba-
kınca, bu araştırmamızda incelediğimiz Kıvırcık yapağıları uzunluk
bakımından daha bir örnekdir.

Utkanlar ve arkadaşları (22) i964 yılında İnanlı İnekhanesi
Kıvırcıklarında tabii lülc uzunluğunu ortalama 7, 8 i ::t: O,i8 i cm.
bulmuşlardır. Literatürdeki bu değerle bu araştırmada bulduğumuz
değer arasında önemli bir fark yoktur. U tkanlar ve arkadaşları (2 I, 22)
Trakya'da ve Marmara bölgesinde çeşitli illerde Kıvırcık koyunların-
da lüleIerin daha uzun olduğunu görmüşlerdir. Bu illerde tabii lüle
uzunluğu ortalama 9,87- i ı,37 cm. arasında değişmektedir. Başka
literatürlerde (I 0,20) halk elindeki Kıvırcıklarda yapağı uzunluğunun
5-25 cm. arasında değiştiği kayıtlıdır, yani variasyon genişliği oldukça
fazladır. İnanlı İnekhanesinde incelediğimiz materyalde daha dar bir
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variasyonla kar~ıla~tık ve 15 cm. den daha uzun lüleye tesadüf edeme-
dik.

Türkiye'de Kıvırcık yapağıları Merinos yapağıları gibi kısadır.
Diğer koyun ırklarımızda lüleler daha uzundur. Mesela bu değer Sa-
kızlarda ortalama ı3,5 cm., İvesilerde ise ortalama ı5,9 cm. dir. İmroz
ve Karayaka yapağıları en uzundur, ortalama 25-30 cm.dir ve bu
sebeple bu koyunlar yılda iki def'a kırkılırlar (1 I, 12, ı7).

B- Yapağı inceliği:

ı. Ortalama de.~er: İnanlı İnekhanesi Kıvırcık koyunlarında yapa-
ğı elyaf çapına ait elde ettiğimiz mutlak değerler (mikron olarak)
~ağıda Tablo: 5'de sunulmu~tur.

TABLO: ')

İnanh Inekhancsi Kıvırcık koyunh'.rında ortalama yap?ğı clyaf Ç?pl (mikron).

. n i X ::!: sx V i en az ı en çok i
-- ---on:~.-.-.-..-.-.-.'-50- ı28~~--;U9ğ- -~61-1-- .21-'1-33-

Kaburga " ı 29.61 ::!: 0.211 8.08 i 23 i 36 ı
But ı 30.44:!: 0.220 9.14 i 21 37 i
Beden ortalaması .. 150 ı 29.47::,: 0.185 7.17 21 37

Görülüyor ki bir Kıvırcık koyununun çqitli beden nahiyelerinde
clyaf inceliği değişmektedir. Genel olarak en ince yapağı omuzdadır.
Bedenin arkasına doğru gidildikçe elyaf daha kabala~ır. En kaba clyaf
buttadır. Yarkın ve Sönmez (27), Dtkanlar ve arkadaşları (21, 22)
Kıvırcık yapağıları üzerinde yaptıkları ara~tırmalarda da buna ben-
zer sonuçlar almı~lardır.

İstatistik analizler sonucu elde ettiğimiz değerlere bakılırsa, in-
celediğimiz Kıvırcık yapağıarı literatürlerdeki (21, 22, 27) Kıvırcık
yapağılarından daha incedir. Ayrıca literatürlerdeki materyallere
bakınca İnanlı İnekhanesi Kıvırcıkları yapağı inceliği bakımından
daha mütecanisdir.

Literatürlcre göre, gerek Trakya'da ve gerekse Marmara bölge-
sinde halk elinde ve çeşitli Devlet çiftliklerinde Kıvırcık koyunlarının
yapağıları İnanlı İnekhanesindeki Kıvırcık yapağılarından ortalama
3-6 mikron daha kabadır. İnanlı İnekhanesindeki bu sevindirici du-
rum, yıllardır devam eden dikkatli çalı~maların sonucudur.

Türkiye'de Kıvırcık en ince yapağılı koyunlardandır. Karayaka
ise en kaba (ortalama 42,4 mikron) yapağı verir. Diğer koyunlarımız
orta incelikte (30-40 mikron) yapağı ile örtülüdürler.
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2. lncelik da,~ılımı (Birörneklilik):

Karışık yapağılı ırkıarda ortalama yapağı inceliğinden ziyade
yapağıyı teşkil eden clyafın incelik sınıflarına dağılış durumuna (bir-
örneklilik derecesine) önem verilir. Çünkü yapağı ('ndüstrisi ve kalite
sınıfının tayini bakımından, elyafın çeşitli incelik sınıflarındaki mik-
tarları çok önemlidir.

İnanl, İneklıanesi Kıvırcık yapağılarında incelik dağılımı Tablo:
6'da sunulmuştur.

TABLO: G

İnanlı İnekhanes; Kıvırcık yapağılarında incelik dağılımı ('Yo).

İ ncel ik sınıfları i
i (mikron)!-----~=-~~---ı
I 31 - 40 i

41 - 50 i

j
.')1 - GO i
Gl - 70
71 - 110

I 81 - 90
91 - 100

Omuz J Kaburga .1 Bul i
(%) (%) (%) i

-I:,.-G1---1--- 1-~3ı-----I--I~ı5----1
52.12 46.i7 i 50.G2 i
23.03 28.6 ı , 17. II
8. ı7 7.22 i ı.i2 i
1.04 O.SI 3.04
O.03 O. i5 ı O.50

0.03 i 0.21
0.10
0.04

Tablo: 6'daki yüzde oranları, omm; yapağısının en mütecanis
(birörnek) olduğunu; butlara doğru gidildikçe birörnekliliğin daha
kötüleştiğini gösteriyor. U tkanlar ve arkadaşları (2 I, 22) da incele-
dikleri K!vırcık yapağılarında buna benzer dağılımı müşahade etmiş-
lerdir.

Literatürlerdeki (2 i,22, 27) sonuçlarla karşılaştırıldığında, 10-30
mikron inceliğinde (normal) elyaf oranının, İnanlı İnekhanesi Kıvır-
cık yapağılarında en yüksek olduğu görülür. Bu da, İnanlı İnekhanesi
Kıvırcıklarının Trakya'da yapağı inceliği ve birörnekliliği bakımından
ayrı bir önem taşıdığını göstermektedir.

Diğer koyun ırkıarımızla karşılaştırıldığında, Kıvırcık ve Meri-
nos'un en mütecanis yapağı verdiği dikkati çeker. Literatürlerdeki
(2, ıI, ı2, ı5, i7) değerlerle bu araştırmadakiler kıyaslandığı zaman,
bunu destekliyen sonuçları almak mümkündür.

3. Yapağının kalitesi (Soı'liman): İnanlı İnekhanesi Kıvırcık yapa-
ğılarının kalitesini jfade etmek amacı ile G. Elbe tarafından yapılmış
ve Spöttel tarafından tadil edilmiş sortiman anahtarı ile çeşitli lite-
ratürlerdeki bilgilerden (I O, i2, ı6, 23, 27) faydalanılmıştır.

Etüd sonunda incelediğimiz Kıvırcık yapağılarının C (50'S) ka-
lite sınıfında olduğu anlaşılmıştır.

i

~
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i.

Kıvırcık yapağılarının kalitesine ait bilgiler veren çok literatür
var. Esmersoy (10) Kıvırcık yapağılarının kalitesinin pek değiştiğini,
genel olarak 60 j50-36'S arasında olduğunu, Sönmez (17) bir eserinde
bu değeri C-D olarak kaydetmektedir. Özcan (12) ise Ayas'a atfen
Kıvırcıklarda yapağı kalitesinin 44-56'S arasında olduğunu bildir-
mekte, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliğinin bir bülteninde (20) bu değerin 36-56'S arasında değiştiği
kaydedilmekte, Yarkın ve Sönmez (27) Türkgeldi Devlet Üretme
Çiftliği Kıvırcık yapağılarının C (50'S) ve Sarımsaklı Çiftliği Kıvırcık
yapağılarının ise D (48'S) kalite sınıflarına girdiklerini, Düzgüneş (9)
Hayvancılık kongresine sunduğu bir bildirisinde Türkiye de Kıvırcığın
çok iyi kalitede yapağı verebildiğini, Türkgeldi Devlet Üretme Çiftli-
ğinde gayet iyi karekterlere sahip, seçkin bir Kıvırcık sürüsünde ya-
pağının çok üstün kalitede olduğunu ve koyunların % 82'sinin 56-
58'S kalitede yapağı verdiğini, Utkanlar ve arkadaşları (21) da Trak-
ya Kıvırcık yapağılarının genel olarak 46'S sınıfı içinde bulunduğunu
kaydetmektedirler. Bu bilgilere göre, Kıvırcık koyunlarımızIn yapağı
inceliği ve kalitesi çok değişiyor. Bazı yerlerde, özellikle halk elindeki
koyunlarda yapağı elyafı daha kaba ve daha düşük kalitede, buna
mukabil biraz iyi bakım ve seleksiyonun uygulandığı yerlerde, özellik-
le Devlet çiftliklerinde yapağı kalitesi birden yükselmektedir.

Bugüne kadar Türkiye'de koyunculuk alanında yapılmış araş-
tırmalardaki sonuçlara bir göz atılırsa, Kıvırcık koyunlarının diğer
yerli koyunlarımızdan daha iyi kalitede yapağı verdikleri görülür.
Özellikle İnanlı İnekhanesi Kıvırcık yapağıları daha iyi kalitede ve
dokuma sanayine daha uygundur.

C. Dar medullalı ve geniş medullalı (kempli) eya} oranları:

İncelediğimiz 50 Kıvırcık koyununun hepsinde de medullalı
elyafa rastlanmıştır. Daha ziyade dar ve kesik (parçalı) medullalı elyaf
göze çarpmaktadır. Geniş medullalı (kempli) clyaf pek azdır. Koyun-
ların ancak % 4'ünde kempli elyaf görülebilmiştir. Esmersoy (10) da
Kıvırcıklarda kempli elyafın (köpek kılının) az olduğunu bildirmek-
tedir. İnanlı lnekhanesi Kıvırcık koyunlarında dar medullalı elyaf
oranı omuzda % 0,32, kaburgada % 1,16 ve butta % 2,38; geniş me-
dullalı elyaf oranı ise omuzda % 0,01, kaburgada % 0,08 ve butta
% O, II tesbit edilmiştir. Şu halde incelcdiğimiz materyalde, bütün
bedende dar medullalı elyaf oranı ortalama % 1,29 ve geniş medullalı
(kempli elyaf) oranı da ortalama % 0,07 dir.

Türkiye'de çeşitli yerlerde yetiştirilen Kıvırcık koyunları yapa-
ğılarında medullalı elyaf oranları değişiktir (Tablo: 7).
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TABLO: 7

22
22

Çeşitli Kıvırcık yapağılarıııda medullalı ely?.f oraııları (%).

Yapağının üretildiği yer \ Dar ınedullalı i Geniş nıedullalı i Literatür No.
elyaf i elyaf (kernp) i

n~kgeldiDev~-Ü~~. -Çi;--/-- --/~) ---1----O(~-)--I----27-

I
Türkgeldi Dev. Öret. Çift. rı. 30 i 0.32 i 22
Sarımsaklı"" " 2 .90 i 4 _20 27
Trakya'da (genel olarak) i 2 -3 i i 1. 17 i 2 i

Tekirdağ 2.28 i 0.86 i
Kırklareli 2.60 i 1.17
Edirne i 1.92 i 1.04
İstanbul i 2.44 i 1.68

Marmara bölgcs i i 1. 85 i i. 09
İ nan lı İnekhanesi i .50 0.22

Tablo: 7'deki değerlere göre, inanlı İnekhanesi Kıvırcık yapağı-
larında medullalı elyaf miktarı, literatürlerde incelenen Kıvırcık ya-
pağılarındakinden daha azdır. Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Kı-
vırcık yapağılarırıda da medullalı elyaf a7.dır. Fakat diğerlerinde daha
fazladır. Hele Trakya yapağılarında medullalı elyaf miktarı daha faz-
ladır. Literatürdeki (22) sonuca bakılırsa İnanlı'da kemp miktarları
daha da azalmıştır; ı964'den bu yana kemp oranı % 0,25 düşmüştür.

inanlı İnekhanesi Kıvırcıklarında medullalı ve kemp elyafı az
olduğu için, bu müessese yapağıları dokuma endüstrisinde kullanıla-
bilir. Bununla beraber dokuma sanayinde kusur sayılan medullalı ve
hele kempli elyafın azaltılmasına ve mümkünse sürüden tamamiyle
atılmasına çalışılmalıdır.

Burada dikkatimizi çeken diğer husus, medullalı elyafın önden
arkaya doğru gidildikçe artmasıdır. U tkanlar ve arkadaşları (2 ı, 22)
da inceledikleri materyallerde buna şahit olmuşlardır.

Görülüyor ki Kıvırcık ırkının yapağısı, diğer yerli koyunlarımızın
yapağısından daha kısa fakat ince ve daha birörnektir. Dolayisiyle
Kıvırcık yapağısının kalitesi daha yüksektir. Bilhassa İnanlı İnekha-
nesi sürüsü bu özellikler bakımından daha üstündür. Sürü içinde fev-
kalade iyi hayvanlar vardır. Bu Kıvırcık koyunları damızlık olarak
çeşitli amaçlarda kullanılabilir. Örneğin bunların genotipleri ilc iste-
nen yeni tipler elde edilebilir. Bir taraftan saf yetiştirme ve selksiyon
yolu ile sürü islahı yapılırken, diğer taraftan yapağıcı-etçi, sütçü, V.s.
tipler elde etmek amacı ile yabancı kültür ırkıarı ile Kıvırcıklar ara-
sında düzenli melezierne denemeleri de yapılabilir. Özellikle melez-
Ierne, üzerinde durulması gereken, ilgi çekici ve faydalı bir konudur.
Bu sebeple ı970 yılında inanlı İnekhanesinde (Kıvırcık x Texel) me-
lezleme denemelerine başlanmıştır.
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Bu araştırma materyalinin temininde yardımlarını esirgemiyen
İnanh İnekhanesi müdürü Yct. Hek. Turan Akı ile Koyunculuk Şb.
şefi Uzman Vet. Hek. Hakkı Sarıgül'e teşekkürlcrimi sunarım.
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