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Possibilities of Improving Important Production Charac- 
teristics of Konya Merino Sheep Through Selection. 
I. Performance Levels for Different Characteristics 

Summary: Production records of a flock of Konya Merinos have been analized 

in order to produce information on the performance of this new Turkish Merino type 

under the Central Anatolian conditions, where it was developed by German Mutton-Merino 

X Akkaraman crossbreeding and subsequent selection; it has approximately 75-80 % Merino 

genotype. Data included production records obtained over three years (1969-71) from the 

breeding flock of about 500 ewes and their lambs kept at Konya State Farm. Records 

obtained in three years were pooled to obtain average values for different age groups. Level 

of nutrition in the flock was slightly better than that generally observed in Central Ana-

tolia, but considerably lower than normal nutritional requirements. 

On the basis of number of ewes assigned for mating, 98.7 % showed estrus and in-

seminated, 88.8 % were pregnant and 87.8 % lambed; lambing percentage was 126.7 

%. Average litter size at birth was 1.44. Of the live lambs born, 96.5 % survived to 60 

days, 94.6 % to 105 days (weaning) and 93.0 % to 180 days. 

Average birth weights for single-born male and female lambs were 4.69 and 4.47 kg 

and those for twin-born males and females 4.04 and 3.81 kg., respectively. Average 45-day 

weights were; 15.5 and 14.7 kg for male and female lambs born and reared as single, 12.2 

and 11.7 kg for male and female lambs born and reared as twins, respectively. 105-day 

(weaning) weights averaged 28.9, 26.8, 23.2 and 21.9 kg; and 180-day weights 34.2, 
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31.3; 29.0 and 27.4 kg, in the above order. Average body weight of breeding ewes before 

mating and after shearing were 54.7 and 54.0 kg, respectively. 

The following average values have been obtained for the wool characteristics of bree-

ding ewes; greasy fleece weight 3.5 kg, staple length 7.8 cm, fiber diameter 22.4 micron, 

breaking strength 8.2 g and fiber elasticity 23.3 %. Respective values for 15-month-old 

females were 3.7 kg, 9.3 cm, 22.3 micron, 7.5 g and 21.1 %. Clean wool yields in diffe-

rent age groups were found to be 54-58 %. Of all fibers measured, 30.0 % were finer than 

20 micron, 97.6 % finer than 30 micron and 99.9 % finer than 40 micron. Variation bet-

ween animals in fiber diameter was also small (V = 6.6 %). 

The results of this study has shown that, Konya Merino sheep has a very satisfactory 

performance in respect of important production characteristics and survival rate under the 

Central Anatolian conditions, and that flocks of Merino X Akkaraman crossbreds in the 

region can be transformed into improved flocks, using similar improve ınent methods emp-

loyed in the development of Konya Merino. The value of a hierarchical scheme, involving 

the use of rams from Konya Merino type elite flocks for the improvement of crossbred flocks 

in the field, has been discussed. Possibilities of using Konya Merino type eweflocks for the 

production of crossbred slaughter lambs out of rams of mutton breeds, while maintaining 

high quality wool production in the ewe flock, have also been considered. 

Özet: Bu araş tırma; 1952 yı lındanberi Konya Haras ında yap ılan Alman Et Merinosu 

X Akkaraman melezlemeleri ve melezler üzerinde uygulanan seleksiyon sonucu geli ş tirilmiş  
olan Konya Merinoslar ının ekonomik önem ta şı yan verimler yönünden performans durum-

larını  tespit etmek ve böylece gelecekte seleksiyona ve sürü idaresine verilmesi gereken yünün 

tayinine yard ımc ı  olmak amac ı  ile yapılmış tır. Araş tırma materyalini, Konya Haras ında 

mevcut 500 ba ş  civarındaki Konya Merinosu anaç sürünün ve bu sürüden elde edilen kuzu-

ların 1969-71 yı llarındaki üç yı llık verim kay ı tlar ı  teş kil etmiş tir. Koyun ve kuzulara uy-

gulanan besleme Orta Anadolu'daki genel besleme seviyesinden biraz iyi, normal standart-

lardan ise düşüktür. 

Koçalt ı  koyun sayı s ına göre, östrus göstererek tohumlananlarm oran ı  % 98.7, gebelik 

oranı  % 88 .8, doğ um oran ı  % 87.8 ve kuzulama oran ı  % 126.7 dir. Do ğuran koyun başı na 

ortalama kuzu say ısı  1.44 tür. Canl ı  doğmuş  kuzular ın 60, 105 ve 180 günlü ğe kadarki ya-

ş ama güçleri s ırasile % 96.5, % 94..6 ve % 93.0 olarak tespit edilmi ş tir. 

Kuzular ın ortalama doğum ağı rl ıkları  tek erkek ve tek di ş ilerde s ırasile 4.69 ve 4.47 

kg, ikiz erkek ve ikiz di ş ilerde 4.04 ve 3.81 kg bulunmu ş tur. Ortalama 45-gün a ğı rlığı  tek 

doğup büyüyen erkek ve diş i kuzularda s ırasile 15.5 ve 14.7 kg, ikiz do ğ up ikiz büyüyen 

erkek ve diş ilerde 12.2 ve 11.7 kg, ikiz doğup tek büyüyenlerde ise 14.1 ve 12.2 kg d ır. Bu 

gruplarda ortalama 105-gün (sütten kesme) a ğı rlığı  sırayla 28.9, 26.8, 23.2, 21.9, 27.3 

ve 23.8 kg; 180-gün a ğı rlığı  34.2, 31.3, 29.0, 27.4, 34.0 ve 28.1 kg olarak bulunmuş tur. 

Anaç koyunlarda s ı fat öncesinde ve k ı rkını  sonunda tespit edilen ortalama canl ı  ağı rlıklar 

s ırasile 54.7 ve 54.0 kg d ı r. 

Anaç koyunlarda ortalama kirli yapa ğı  verimi 3.5 kg, lüle uzunluğu 7.8 cm, elyaf 

çap ı  22 4 mikron, mutlak elyaf mukavemeti 8.2 g ve elyaf elâstikiyeti % 23.3 bulunmu ş tur. 

Ayn ı  özelliklere ait ortalamalar di ş i toklularda (15 ayl ık) s ırasile 3.7 kg, 9.3 cm, 22.3 

mikron, 7.5 g ve % 21.1 dir. Yapa ğı  rand ıman' çeşitli yaşlarda % 54-58 aras ındad ı r. 
İ nceliğ i ölçülen elyafin % 30.0 u 20 mikrondan, % 97.6 s ı  30 mikrondan ve % 99.9 u 40 

mikrondan ince bulunmuş tur. İ ncelik bakımından fertler aras ındaki variyasyon da azd ır 
(V = % 6.6). 

Araş tırmadan elde edilen sonuçlar, Orta Anadolu şartlar ında geliş tirilmiş  olan Konya 

Merinoslarının önemli verim özellikleri ve ya şama gücü yönünden bu şartlarda üstün bir 
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performans seviyesine sahip oldu ğunu, Orta Anadolu'daki Merinos X Akkaraman melezi 

sürüler üzerinde benzer çal ış malar yap ı ldığı  taktirde bu tip verimli sürülerin say ısının art-

tırı labileceğ ini ve böylece gerek ince yapa ğı  ve gerekse et üretimi bak ım ından önemli geli ş-
meler kaydedilebilece ğ ini göstermektedir. 

Giri ş  

Orta Anadolu'da ve k ı smen Doğu Anadolu'da yeti ş tirilen Akka-
raman koyunlar ı  yerli koyun ı rklar ımı z içinde sayıca birinci s ıray ı  
tutmaktad ır. Bu ı rk koyunların yeterli olmayan yapa ğı  verimini, 
yapağı  kalitesini ve et verimini, Alman Et Merinosu ile melezleme 
yaparak ı slâh etme imkânlar ını  ortaya koymak amac ı  ile 1952 yı -
lında Konya Haras ında Alman Et Merinosu X Akkaraman melez-
leme denemelerine ba ş lanmış tır. Bu denemelerde kullan ı lan Akka-
raman ırkı  koyunlar 195o y ı lında Konya'n ı n Cihanbeyli ve Karaman 
ilçelerindeki yeti ş tiricilerden sat ı n alınmış , Alman Et Merinosu koçlar 
ise Karacabey Haras ından getirilmi ş tir. Melezleme sonucu elde edilen 
Fi  diş iler tekrar Merinos koçlarla birle ş tirilerek Merinosa birinci 
geriye melezler (MG 1), MG 1  diş iler gene Merinos koçlarla birle ş ti-
rilerek Merinosa ikinci geriye melezler (MG 2) ve bunun gibi Merinosa 
üçüncü geriye melezler (MG 3) elde edilmi ş tir. 

Bu melezleme çal ış ması nın MG, ve MG2  melezlerini kapsayan k ı -
sı mları  iki kademede Sand ıkç ı oğ lu (26,  ") tarafından değ erlendirilmi ş , 
melez gruplar ve saf Akkaramanlar önemli verim özellikleri bak ı -
mından kar şı laş tırı lmış tır. Benzer ara ş tı rmalar Malya D.Ü.Ç.ndeki ( 12) 
ve halk elindeki (2') koyun gruplar ı  üzerinde de yap ı lmış t ır. 

Konya Haras ı 'ndaki çal ış mada, 1963 y ı lı ndan itibaren Alman 
Et Merinosu koçlar ın kullanı lması na son verilmi ş , bunlar ın yerine 
verimlerine göre seçilmi ş  geriye melez koçlar ın kullanı lmas ına baş -
lanmış tır. Diğ er bir deyi ş le bu tarihten itibaren sürü d ış ar ıya kapat ı l-
mış , sürüyü te şkil eden çe ş itli generasyonlardan melez di ş ilerin be-
lirli amaçlara (yapa ğı  verimi, yapağı  kalitesi, büyüme h ı z ı  ve yapa-
ğı da lekesizlik) göre seçilmi ş  MC-, ve MG3  koçlarla birle ş tirilmesi 
yoluna gidilmi ş tir. Birle ş tirimelere birkaç y ıl bu ş ekilde devam edil-
dikten sonra, elde edilen yavrular aras ında generasyon ayr ımına son 
verilmi ş , bunlardan yukarda belirtilen yeti ş tirme amaçlar ına uygun 
olan erkek ve di ş iler damızlık olarak kullan ı lmış tı r. 

Müftüoğ lu (19) bu sürüde 1966 ve 1967 y ı llarında mevcut, bir 
kısmı  ileri melez koçlardan elde edilmi ş  MG„ MG2  ve MG3  koyun 
gruplar ının dölverimi, yapa ğı  özellikleri ve canl ı  ağı rlıkları  ile, 
bunların kuzularını n büyümesini ve ya ş ama gücünü kar şı laş tırmış , 
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neticede bu özelliklerin ço ğu bakımından generasyonlar aras ı  fark-
ların önemsiz olduğunu, 1952 y ı lındanberi yap ı lan çalış malarla Konya 
Harasında "Konya Merinosu" diye isimlendirilebilecek yeni bir 
Türk Merinosu tipinin geli ş tirilmiş  olduğunu bildirmiş tir*. Bu yeni 
tipte ortalama Merinos genotipi oran ı  takriben % 75-8o seviyesin-
dedir. (Resim-i ve 2). 

Konya Merinoslar ında ekonomik önem taşı yan verim özellik-
lerini sürekli bir ş ekilde geli ş tirmeye yar ıyacak uygun seleksiyon 
metodlar ını  ortaya koymak ve sahadaki bu tip sürülerde uygulanabile-
cek pratik seleksiyon kriterleri bulmak amac ı  ile 1968 yı lından iti-
baren yeni bir ara ş tırma projesinin uygulanmas ına baş lanmış tır. 
Bu amaca ula şmak için, proje ile, ekonomik önem ta şı yan verim özellik-
lerinin sürüdeki bugünkü durumu, bu özellikleri etkileyen baz ı  
çevre faktörlerinin etki paylar ı , bu özelliklere ait genetik ve fenotipik 
parametreler ile variyans ve kovariyans unsurlar ı  tespit edilecektir. 

Söz konusu araş tırmanın bu ilk bölümünde, üç yı l süreyle tu-
tulmu ş  verim kayı tlarına dayan ı larak, döl verimi, ya ş ama gücü, 
büyüme h ızı , canlı  ağı rlık, yapağı  verimi ve yapağı  özellikleri bakı -
mından sürünün bugünkü verim seviyesinin tespit edilmesi ve böy-
lece gelecekte seleksiyona ve sürü idaresine verilmesi gereken yönün 
tayinine yard ımcı  olunmas ı  amac ı  güdülmü ş tür. 

Materiyal ve Metod . 

Çalış ma, Konya Haras ındaki 50o ba ş  civar ı ndaki Konya Me-
rinosu anaç sürünün ve bunlar ı n yavrular ın ın 1969-1971 yı lların-
daki verim kayı tlar ı  üzerinde yap ılmış tır. Sürünün sevk ve idaresi 
ile ilgili olarak yı lın çeş itli zamanlar ında uygulanan i ş lemler ile ana-
lizlerde kullanılan kayı t sayı ları  aş ağı da belirtilmi ş tir. 

Anaç koyunlar ın tohumlanmalar ına genellikle 20 Eylül civa-
rında baş lanmış  ve Ekim ayı  sonunda nihayet verilmi ş tir. Tohum-
lamalar her koça takriben 20-25 koyun ayr ı larak suni tohumlama 
metodu ile yap ı lmış tır. Koyunlarda ovulasyon faaliyetini kamç ı la-
mak için (Flushing), s ıfat ba ş langı c ı ndan ı  o gün önce ba şlamak ve 
ı  5-2o gün devam etmek üzere koyun ba şı na günde takriben ı  kg 
kuru yonca meraya ilave olarak verilmi ş tir. Gebeliğ in son 6 haf- 

* Bu ince yapağı lı  koyun tipinin ilk önce Orta Anadolu Merinosu diye isimlen-

dirilmesi düşünülmüş , ancak sonra Orta Anadolu'da ba şka Merinos tiplerinin 

de geliş tirilebileceğ i düşünülerek, çal ış manın yapıldığı  yerin ismine uyularak, 

"Konya Merinosu" ismi kullan ılmış tır. 



Konya Merinoslan 	 231 

tası nda da koyunlara fert ba şı na günde 30o g kadar yulaf, ı oo g 
kadar kepek, 25 g ayçiçe ğ i küspesi ve 1.5 kg kadar kuru yonca veya 
kuru ottan ibaret takviyeli bir besleme uygulanm ış tır. 

Kuzulamalar ın büyük bir çoğunluğ u Ş ubat' ın ikinci yar ı sı  
ile Mart' ın ilk yarı sında olmu ş tur. Kuzular do ğ umu müteakip müm-
kün olduğu kadar kuruduktan sonra ve analar ını  emmeden tart ı l-
mış lar, her kuzu doğumda kulak küpesi ve s ırttan boyama ile numa-
ralanmış , doğum ağı rlığı , doğum tarihi, doğum tipi, cinsiyet, ana 
ve baba numaras ı  kaydedilmiş tir. Daha sonra tetavürle kula ğ a 
devamlı  numara vurulmu ş tur. Doğumlar tamamland ıktan sonra 
bütün kuzular iki haftada bir defa tart ı larak a ğı rlıkları  kaydedilmi ş , 
son tart ı  sütten kesme tarihinde kuzular takriben io5 günlükken 
yapı lmış tır. Bu ağı rlıklar yard ımı  ile her kuzunun 45 ve 105 gün 
(sütten kesme) a ğı rlığı  interpolasyon ve gerekti ğ inde extrapolasyonla 
elde edilmi ş tir. Kuzular ın 18o güne göre düzeltilmi ş  ağı rlıkları  da, 
bu yaş  civar ı nda iki haftada bir yap ılan üç tart ı  yardı mı  ile ve ayrıl 
metod kullan ılarak tespit edilmi ş tir. Kuzularda 6 ayl ığ a kadarki 
ölümler ve mecburi kesimler kaydedilmi ş tir. 

Kuzular doğumu müteakip 2-3 gün analar ı  ile birlikte b ırakı l-
mış lar, sonra ayr ı larak sabah ve ak ş am olmak üzere günde iki defa 
emdirilmişlerdir. 15-2o günlükten sonra yemliklerine k ırı lmış  yemler 
ve kuru yonca konmu ş tur. Doğumlar tamamland ıktan sonra kuzular 
analar ı  ile birlikte meraya gönderilmi ş ler, ikiz ve tek kuzulu koyunlar 
iki ayrı  sürü halinde otlat ı lmış lard ır. Bu durum, kuzular ın sütten ke-
sildiğ i Haziran ortas ına kadar devam etmi ş tir. Sütten kesmeyi mü-
teakip erkek ve di şi kuzular ayrılarak iki sürü haline getirilmi ş ler, 
kış  baş langıcında ağı la alınıncaya kadar sadece merada beslenmi ş -
lerdir. Koyunlar ın kış  beslenmesi, yukarda bahsedilen takviyeli bes-
leme dönemleri dışı nda, kuru ota dayal ı  olmuş , diğ er mevsimlerde 
koyunlar genellikle merada beslenmi ş lerdir. 

Koyunlar ın kırkımı  Haziran başı nda yapılmış , kırkı mda her 
koyunun kirli yapa ğı  verimi tespit edilmi ş , laboratuvar analizleri 
için, yapağı  . özellikleri bak ı mından omuz, kaburga ve but bölgeleri 
aras ında önemli bir variyasyon bulunmad ığı ndan (19) yapağı  numune-
leri sadece bir bölgeden (son kaburga üstünden) al ınmış tır. Her ferdin 
ortalama elyaf çap ı  kenar metodu ile 200 elyaf ölçülerek bulunmu ş tur. 
Mukavemet ve elastikiyet 25 er elyaf, lüle uzunlu ğu ise ı  o ar lüle 
kullanı larak tespit edilmi ş tir. Yapağı  rand ıman ı , her ya ş  grubundan 
20-25 koyunun sekiz farkl ı  vücut bölgesinden temin edilen 200 gram-
lık grup numuneleri yard ı mı  ile ve A.S.T.M. standard ına göre elde 
edilmiş tir. 
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Bütün koyun ve toklular ın canl ı  ağı rlıkları  sıfat ba ş langı cından 
önce ve k ırkımdan sonra olmak üzere y ı lda iki defa tart ı larak kay-
dedilmiş tir. Tart ı  gününden önce koyunlar ak ş amdan ağı la kapat ı -
larak aç b ırakılmış lardır. 

Koyunlarda ayı klama i ş lemi esas itibarile k ı rk ımdan sonra 
ve ba ş lı ca yapağı  verimi, canl ı  ağı rl ı k ve yaş lılık esas ına göre yap ı l-
mış tır. Bunun dışı nda, ilk iki doğumda kı sır kalmış  koyunlar do ğum 
mevsimini veya kırkımı  müteakip sürüden ç ıkarı lmış lardı r. 

Çeş itli verim özelliklerinin incelenmesine esas olmak üzere ha-
radaki 50o ba ş lık Konya Merinosu sürüsünün 3 y ı llık verim kayı tları  
kullanılmış tır. İ ncelenen özelliklerden herhangi biri için kay ı t sayı sı  
1400 ün üzerindedir. Kuzularda ya şam. gücü ve büyüme ile ilgili 
analizlerde kullan ı lan kayı t sayı sı  ise daha fazlad ır. Her özellik için 
kullanı lan kayı t sayı ları  bir sonraki bölümdeki tablolarda verilmi ş tir. 

Kuzularda yaşama gücünün ve do ğum ağı rlığı nın tespitinde 
sadece canl ı  doğ mu ş  kuzuları n kayı tlar ı  kullanı lmış , ölü doğumlar 
dikkate al ınmamış tır. Bundan ba şka, doğum ağı rlığı  ile müteakip 
ağı rlıkların incelenmesinde üçüz do ğmuş  veya normal do ğum mev-
siminin çok dışı nda doğmu ş  ya da baba numaras ı  belli olmayan 
kuzular ı n kayı tları  (takriben 6o kadar) analizlere dahil edilmemi ş tir. 
Bir kı sı m koyundan nümune al ınamamas ı  nedenile yapağı  verimi 
ve yapağı  özellikleri için kay ı t sayıları  biraz farkl ı  olmuş tur. 

Araş tırmadan elde edilen verilerin takdiminde, bütün sürüye 
ait genel oranlar ve ortalama de ğ erler yan ında koyun ya ş  gruplar ına 
ait oranlar ve ortalama de ğ erler de verilmi ş tir. Çünkü verim özel-
liklerinin ekserisinde bir ya ş  trendi mevcuttur ve dolay ısile sürüde 
optimum verim seviyesinin tespiti istendi ğ inde verimlerin ya şa göre 
değ işiminin bilinmesine ihtiyaç vard ır. 7 ve 8 ya ş lı  koyun sayı sı  çok 
az olduğundan bunlar ın kayı tlar ı  6 yaş l ı  koyunlar ınki ile birleş tiri-
lerek incelenmi ş , bu nedenle bu grup, tablolarda 6+ şeklinde gös-

terilmiş tir. İ ncelenen özellikler üzerine di ğer baz ı  çevresel faktör-
lerin (doğum tipi, cinsiyet, y ı l, v.s.) etkileri koyunun ya şı  ile birlikte 
sonraki bir çalış mada ele al ınacağı ndan, sürünün mevcut verim dü-
zeyinin tespiti ile ilgili bu çal ış mada böyle ayr ıntı lı  istatistik analiz-
lere girilmemiş tir Verim değ erlerinin uzunca bir süreyi ve de ğ iş ik 
yı llardaki durumu temsil edecek şekilde elde edilebilmesi için 
her özellik için üç y ı lda elde edilen veriler birle ş tirilmiş tir. Ara ş tır-
madan elde edilen verilerin de ğerlendirilmesinde bilinen istatistik 

metodlar kullanı lmış tı r (4. 32) 
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Sonuçlar ve Tart ış ma 

Dölverimi Özellikleri 

Konya Merinoslar ının yetiş tiricilik yönünden önemli dölverimi 
özellikleri için bulunan sonuçlar Tablo - ı  'de verilmi ş tir Genel olarak, 
1515 koçalt ı  koyundan 496's ı  (%98 .7) östrus göstererek tohumlan-
mış , 1345'i (% 88 .8) gebe kalm ış , 133o'u (% 87 .8) doğurmuş tur. 
Bu 1515 koyundan 1920 kuzu elde edili ş , böylece koçalt ı  koyun sa-
yı sı na göre kuzulama oran ı  % 126.7 olmuş tur. Doğuran koyun 
başı na ortalama kuzu say ı sı  ı  .44 tür. Diğer bir deyi ş le Konya Meri-
noslarında tohumlama s ırasında sürüde mevcut her roo koyundan 
127 kuzu, doğum yapan her roo koyundan ise 144 kuzu al ınmakta-
dır. 

Koçalt ı  koyun say ı sına göre östus gösterenlerin oran ı  çeş itli 
yaş  gruplar ında genellikle aynı  seviyede olmu ş ; buna kar şı lık, gebelik 
oranı , doğum oranı  ve kuzulama oran ı  koyunun yaşı  ile birlikte ar-
tarak 3% — 5 ya şlar aras ında yüksek bir seviyeye ula şmış , sonraki 
yaşlarda tedrici bir dü şme eğ ilimi göstermiş tir. Koyunun s ıfat baş -
langıcındaki yaşı nın etkisi, ikiz doğum oran ı  ve bir doğuma düşen 
kuzu sayı sı  bakımından daha da belirgindir.' Y2  yaş lı  koyunlarda 
% 23 .7 olan ikiz doğum oranı  yaş la birlikte artarak 4 1/2  yaş lı  koyunlar-
da en yüksek seviyeye (%55.7) ç ıkmış , .sonra tedricen azalm ış tı r. 
Bir doğuma düşen ortalama kuzu say ı sı  aynı  yaş larda sırasile 1 .25 
ve ı  .62 olmuş , sonraki ya şlarda azalma göstermi ş tir. 

Arı türk ve Özcan (3) yavru verimi ile temayüz etmi ş  Sakız koyun-
lar ı  üzerinde yapt ıkları  ara ş t ırmada bir doğuma dü ş en ortalama kuzu 
sayı sını  Boztepe İ nekhanesi sürüsünde 1.61 bulmu ş lar, Sönmez (33) 
aynı  Sakız sürüsünde yavru oran ının % 177 olduğunu bildirmi ş tir. 
Özcan (20), bir doğuma dü şen kuzu say ı sını , Çeşme civarındaki geniş  
bir Sakız koyunu materyalinde 2 .27, Kumkale İ nekhanesinde yeti ş -
tirilen İmroz koyunlarında 1 .20 olarak elde etmi ş tir. Ereğ li Zootekni 
Araş tırma Enstitüsünde yap ı lan bir ara ş tırmada, Akkaraman koyun-
lar ının 1966 /67 ve 1967 /68 yı lları ndaki gebelik oran ı  sırasile % 90 
ve % 90, doğum oranı  % 84 ve % 85, kuzu oran ı  % 1 ı  o ve % 1°8 
olarak bulunmuş , aynı  kurulu şa Çukurova Haras ından getirilen İve-
silerde bu oranlar Akkaramanlardakine yak ın fakat daha dü şük 
olmuş tur (40). Türkiye'de yetiş tirilen diğ er koyun ırklar ından Kara-
güllerde ikiz doğum oran ı  % 5 ve Dağ l ı ç koyunlar ında % ı  olarak 
bildirilmiş tir (7.  "). 

Türkiye'deki ince yapa ğı lı  koyun tiplerinden Karacabey Meri-
noslar ı nda ikizlik oran ı  Karacabey Haras ında çe şitli yıllarda % 6-1 ı , 



TABLO 1 

Incelenen Dölverimi Özellikleri İ çin Tespit Edilen Değ erler* 

Koyunun 
S ıfattaki 
Yaşı  

Say ı  
veya 
% 

Koçalt ı  
Koyun 

Östrus 
Göst. 
Koyun 

Gebe 
Kalan 
Koyun 

Doğuran 
Koyun 

Tek 
Doğuran 
Koyun 

İ kiz 
Doğuran 
Koyun 

Üçüz 
Doğuran 
Koyun 

Doğ an 
Kuzu 

Bir 
Doğ uma 

Ortalama 
Kuzu 
Say ısı  

11/2 Sayı  490 482 412 405 307 96 2 505 1.25 

% - 98.3 84.1 82.7 75.8 23.7 0.5 103.1 - 

2 1/2 Sayı  379 374 339 336 18.6 149 1 487 1.45 

% - 98.7 89.4 88.6 55.4 44.3 0.3 128.5 - 

3 1/2 Sayı  303 301 281 279 123 154 2 437 1.57 

% - 99.3 92.7 92.1 44.1 55.2 0.7 144.2 -- 

41/2 Sayı  211 209 192 192 79 107 6 311 1.62 

% -- 99.0 91.0 91.0 41.1 55.7 3.1 147.3 - 

5 1/2 Say ı  85 84 80 80 38 41 1 123 1.54 
% -- 98.8 94.1 94.1 47.5 51.3 1.2 144.8 -- 

61/2+ Say ı  47 46 41 38 19 

% 

19 - 57 1.50 
- 97.9 87.2 80.8 50.0 50.0 - 121.3 - 

Genel Sayı  1515 1496 1345 1330 752 566 12 1920 1.44 

% -- 98.7 88.8 87.8 56.5 42.6 0.9 126.7 - 

* Östrus gösteren, gebe kalan, do ğuran koyun oranlar ı  ile doğan kuzu oran ı  koçalt ı  koyun say ıs ına; tek, ikiz ve üçüz doğum oranlar ı  do-

ğuran koyun say ıs ına göre hesaplanm ış tır. 
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Bandırma Merinos çiftliğ inde ise % 2-19 aras ı nda tespit edilmi ş tir. 
Ayrıca Karacabey Haras ında bu koyunların gebelik oran ı  % 91-94 
aras ında değ işmiş tir (5,6). Karata ş  (13) Atatürk Üniversitesindeki farkl ı  
orijinli Merinos koyunlarında çeş itli yıllardaki döl tutma orammn 
% 74-89 oldu ğunu bildirmiş tir. Malya D.Ü.Ç.ndeki Merinos X 
Akkaraman melezlemelerinin sonuçlar ı nı  değ erlendiren Düzgüne ş  
ve Pekel (12)  saf Akkaraman, Malya, F İ , MG 1  ve MG2  genotiplerindeki 
koyunlarda (2 ve 3 ya ş lı ) gebelik oran ını  sırasile % 77, % 89, %69, 
% 75 ve %72, bir doğuma dü şen ortalama yavru say ı sı nı  ı  .09, 
1 . I o, ı  .33, ı  .18 ve ı  .16 olarak bulmu ş lard ır Ankara civar ındaki 
Merinos X Akkaraman melezi bir köy sürüsünde do ğum oranı  F, 
ve MG, koyunlarda % 95 ve % 95, bir doğuma düş en kuzu sayı sı  
s ırasile 1 .o8 ve ı  .17 olarak tespit edilmi ş tir (28). Konya Haras ı ndaki 
MG„ MG2  ve MC-, genotipindeki melez koyunlarda Müftüo ğ lu (") 
doğum oranın gruplar ın hepsinde % 93, bir doğuma düş en ortalama 
kuzu sayı sını  ise ı  ı  .37 ve ı  .39 bulmuş tur. 

Diğ er ülkelerdeki çe ş itli koyun ırklarımn dölverimi özellikleri 
üzerinde yap ılmış  ara ş tırmalar ın sonuçlarını  değ erlendiren Reeve 
ve Robertson (23), bir doğuma düş en ortalama kuzu say ı sının Merinos 
ve Rambouillet gibi ince yapa ğı lı  ırklarda I .03-1 .I ı  aras ında, South-
down, Shropshire, Hampshire, Dorset, Oxford Down ve Cheviot 
gibi et tipi koyun ırklarında I .15-1.69 aras ında olduğunu bildir-
miş lerdir. Aynı  özellik için Hollandadaki Texel sürülerinde 
İ ngiltere'deki fertil B. Leicester X Cheviot melezi koyun gruplar ında 
1.83-1.87, İ skoçya'daki Finnish Landrace koyunlar ında 2 .0-3.4 
arasında değ erler, Ingiltere'deki Clun Forest koyunlar ında 1.55 de-
ğeri, Fransa'daki Merino d'Arles koyunlar ında 1 .15 değ eri elde edil- 
miş tir 	ıı , 21, 31, 41 , . ) Schmidt (30) Alman Yerli Merinoslar ında doğum 
ve kuzulama oranlar ını  sırasile % 91 ve % 115, Turner ve Dolling ( 36) 
Queensland'daki Peppin tipi Avustralya Merinoslar ında aynı  oran-
ları  % 88 ve % I o2 olarak bildirmi ş lerdir. Mullaney ve Brown (18) ise, 
Avustralya'n ı n Viktoria -eyaletinde yeti ş tirilen Merinos, Corriedale 
ve Palwarth koyunlar ında kuzulama oranlar ım sırasile % 94, % 
96 ve % 96 olarak tespit etmi ş lerdir. 

Konya Merinoslar ında mevcut ara ş tırma ile tespit edilen döl-
verimi ile ilgili oranları  ve değ erleri, ş artlar ın farklı lığı  nedeni ile, 
diğer ırklar için bulunmu ş  değerlerle direkt olarak kar şı laş tırmak 
mümkün değ ildir. Genel olarak, Orta Anadolu'nun pek elveri ş li 
olmayan çevre ve besleme ko şullar ında, Konya Merinoslar ı  için elde 
edilen sonuçlar, gebelik ve do ğum oranları  bakımdan bu özellikleri 
gelişmiş  ırklar seviyesinde, kuzulama oran ı  ve bir doğuma düş en 
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yavru say ı s ı  bak ımından Finnish Landrace, Texel ve İ ngiltere'deki 
melez koyunlar hariç iyi ş artlarda yeti ş tirilen yabanc ı  etçi koyun 
ırklar ı  seviyesinde, Türkiye ve di ğ er ülkelerdeki ince yapa ğı lı  koyun 
tiplerinden ve Sak ı z dışı ndaki yerli koyunlardan ise belirli derecede 
yüksektir. 

Ya şama Gücü : 

Kuzulardaki ya ş ama gücü hesaplamalar ı  canl ı  doğ muş  kuzular 
esas al ınarak, doğum tipi (tek, ikiz, üçüz) ve cinsiyet (erkek, di ş i) 
ayırımı  gözetilmeksizin yap ı lmış tır. Kuzular ı n 6o, To5 ve ı  8o günlüğ e 
kadarki ya ş ama güçleri ana ya şı  gruplar ına göre ve genel olarak Tab-
lo-2'de gösterilmi ş tir. Canl ı  doğmu ş  ı 9o5 kuzudan 1839'u (% 96 .5) 
6o günlüğ e, ı 8o2'si (c>/0  94 .6) ı o5 günlüğ e (sütten kesme) ve 1771'i 
(% 93 .o) ı  8o günlüğe kadar ya ş amış lardı r. Di ğ er bir deyi ş le, canl ı  
doğ an kuzular aras ı ndan 6o, ı o5 ve ı  8o günlüğ e kadar ölen ya da 
mecburi kesilenlerin oran ı  s ırasile % 3 .5, % 5 .4 ve % 7 .o dir. İ lk 
6o gündeki kuzu kayb ı nın % 3 .5 olmas ı na kar şı l ık, 6o— ı  o5 gün ara-
sında bu % ı  .9, ı  o5-18o gün aras ında ise % ı  .6 d ı r. Böylece kuzu-
nun ya ş lanmasile ya ş ama gücünün artt ığı  anlaşı lmaktad ır. Çe ş itli 
ana ya şı  gruplar ındaki kuzular ın yaş ama güçleri incelendi ğ inde, 
2 yaş lı  ve 6+ yaş lı  koyuniar ı n kuzular ında ya ş ama gücünün diğ er 
gruplara ait kuzulardakinden bir miktar dü ş ük olduğu görülüyorsa 
da, ya ş ama gücü en dü ş ük ve en yüksek grup aras ındaki fark hiçbir 
dönemde % 3'ü geçmemektedir. 

TABLO 2. 

Kuzularda 60, 105 ve 180 Günlü ğ e Kadar Ya şama Gücü 

Ananın 
Doğumdaki 
Ya şı  

Canl ı  
Doğan 
Kuzu 

Çeş itli Dönemlerde Mevcut 
Kuzu Say ıs ı  Ya şama Gücü, % 

60 105 180 60 105 180 Sayısı  
Günde Günde Günde Günde Günde Günde 1 I 	

+  
1 cvend-,Lrıco 

i  

497 476 465 455 	.. 95.8 93.6 91.5 
485 474 461 451 97.7 95.1 93.0 
433 417 411 405 96.3 94.9 93.5 
311 300 296 294 96.5 95.2 94.5 
179 172 169 166 96.1 94.4 92.5 

Genel 1905 1839 1802 1771 96.5 94.6 93.0 

Özcan (20), di ş i Sakız kuzularında 4 aylığ a kadarki ölüm oran ını  
teklerde % i ı , ikizlerde % 13 ve bütün kuzularda (üçüz ve dördüz-
ler dahil) % 18, di ş i İ mroz kuzular ı nda ise ayn ı  süredeki ölüm ora-

nını  teklerde % 15, ikizlerde % 26 ve bütün kuzularda % 18 olarak 
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tespit etmi ş tir. Düzgüne ş  ve Pekel ( 12), Malya D.Ü.Ç .ndeki daha önce 
sözkonusu edilen Akkaraman, Malya, F„ MG, ve MG, genotipindeki 
analardan elde edilen tek do ğmu ş  kuzularda 2 ayl ığ a kadarki ya ş ama 
gücünü s ırasile % 95, % 84, %88, % 97 ve % 97, 4 ayl ığ a kadarki 
yaş ama gücünü % 88, %go, %83, %94 ve %87, 6 ayl ığ a kadarki 
yaş ama gücünü % 83, %86, %83, %79 ve % 67 bulmu ş lard ır. Gö-
rüleceğ i gibi gerek saf Akkaramanlarda ve gerekse bunlar ın Mefi-
nosla melezlerinde 4 üncü aya kadar ya ş ama gücü iyidir. 6 ayhkta 
MGZ  koyunlarının kuzular ı nda ya ş ama gücünde belirli bir dü ş me 
mevcuttur. Sand ıkç ı oğ lu (28) tarafindan halk elindeki MG, ve MG, 
kuzuları  için elde edilen ya ş ama gücü oranlar ı  s ırasile % 90 ve 
8g dur. Müftüoğ lu (19), Konya Haras ı ndaki MG„ MG, ve MG3  geno-
tiplerindeki Merinos melezi koyunlar ı n yavrular ında ya ş ama gücünü 
sütten kesmeye (ortalama ı  o7 günlük) kadar s ırasile % 96, % 94 
ve % 93 olarak tespit etmi ş tir. 

Hollanda'da verimli çiftliklerde yeti ş tirilen Texel sürülerinde 
Sharafeldin (31) tarafı ndan tespit edilen do ğumdaki ve 2 ayl ı ktaki kuzu 
sayı ları ndan, bu ı rk kuzularda 2 ayl ığ a kadarki ya ş ama gücünün 
% 87-91 aras ında değ iş tiğ i anlaşı lmaktad ır. İ ngiltere'de entansif 
şartlarda yeti ş tilen et tipi melez kuzular ı n 2.5-3.o aylığ a kadarki 
yaş ama gücü farkl ı  sürülerde % 86-91 aras ı nda, aynı  ş artlarda yeti ş -
tirilen Clun Forest kuzular ında i .5 aylığı  kadarki ölüm oran ı  tek-
lerde % i 2 ve ikizlerde % 15 olarak tespit edilmi ş tir (8, 41

)
. Purser ve 

Young (22) tarafından, Iskoçya'da nispeten daha fakir otlaklarda yeti ş -
tirilen Scotch Blackface kuzular ı  ile Galler Bölgesinde yeti ş tirilen 
Welsh Mountain kuzular ı  için bulunan ya ş ama gücü oranlar ı  daha 
düşüktür (4 ayl ıkta s ırasile % 81 ve % 88). Lax ve Turner ( 16) çe ş itli 
tipten Avustralya Merinoslar ında tek doğ muş  kuzular ın süt kesimine 
kadarki ya ş ama gücünü tabii otlaklarda beslenenlerde % 67-79, 
ıslâh edilmi ş  otlaklarda beslenenlerde % 8o-85 aras ı nda bulmu ş tur. 
Turner ve Dolling (36) ayn ı  ırkta süt kesimine kadarki ya ş ama gücünü 
tek doğmuş  kuzularda % 82, ikiz do ğmu ş  olanlarda % 64 olarak bil-
dirmiş lerdir. 

Konya Merinosu kuzular için bu ara ş tırmada tespit edilen ya-
şama 

 
 gücü ile ilgili sonuçlar, Türkiye'deki koyun ırklar ı  ve tipleri 

üzerinde yap ı lmış  diğer ara ş t ırmalarda elde edilenlerin büyük bir 
çoğunluğundan yüksektir. Bu sonuçlar, ayn ı  zamanda, di ğ er ülkelerde 
entansif ş artlarda yeti ş tirilen et tipi kuzular ile Avustralya'da eks-
tansif ş artlarda yeti ş tirilen Merinos kuzular ı  için elde edilen sonuç-
lardan daha iyidir. Konya Merinoslar ının Hollanda'daki Texel 
ve İ ngiltere'deki melez etçi kuzulara göre ya ş ama gücü yönünden 
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üstünlüğ ü kısmen son iki grupta ikiz veya üçüz do ğ muş  kuzu oran ı -
mn daha yüksek ve bu doğum tiplerinde ölüm oran ı nı n daha fazla 
olması  ile ilgili olabilir. 

Konya Merinosu ergin koyunlarda, reforme sat ış ları  dolayısile 
yaşama gücünü kesin bir şekilde hesaplamak mümkün olmam ış tır. 
Ancak, 

 
ir s ıfat döneminden müteakip s ıfat dönemine kadar ölen 

veya mecburi kesilen koyun say ı sının baş lang ıçtaki sayıya oran ı , 
yani koyun telefat ı , bu konuda bir fikir verebilir. Bu oran, üzerinde 
çalışı lan sürüde, üç y ı lın ortalamas ı  olarak % ı  .3 tür. Elde edilen 
bu sonuç, Türkiye'deki yerli koyun ırklar ı  için elde edilen % 4 •o, 
Band ırma Merinos Çiftli ğ indeki Karacabey Merinoslar ı  için verilen 

ı  .6-8 .1, İngiltere'deki melez koyunlar için s ıfat ba ş lang ı c ı ndan 
müteakip sütten kesme dönemine kadarki sürede tespit edilen %„ 
o .8-3 .7 ve Avustralya Merinoslar ı  için verilen % ı  .5-7 .3 seviye-
lerindeki sonuçlara nazaran daha iyidir 

Kuzularda Büyüme : 

Konya Merinosu kuzularda büyüme durumunu karakterize 
etmek üzere dört ayr ı  dönemdeki a ğı rlık incelenmiş tir. Bunlar doğum, 
45-gün, ı  o5-gün (sütten kesme) ve ı 8o-gün a ğı rlıklarıdır. Bu dönem-
lerdeki ortalama a ğı rlık değ erleri, ana ya şı , doğum ve büyüme tipi 
ve cinsiyet gruplar ı  için ayrı  ayrı  olmak üzere 3, 4, 5, ve 6 numaral ı  
tablolarda verilmi ş tir. 

TABLO 3. 

Kuzularda Ortalama Do ğum Ağı rl ğı  (Kg.) 

Kuzunun 
Doğum 
Tipi 

Anan ın 
Doğum-
daki 
Yaşı  

Erkek Kuzular Diş i Kuzular 

n i SX n SZ sTc 

Tek 142 4.32 0.06 157 4.22 0.05 
94 4.76 0.07 92 4.52 0.07 
61 5.08 0.09 59 4.78 0.09 
39 4.85 0.15 39 4.59 0.11 
34 5.13 0.11 23 4.97 0.11 

Genel 370 4.69 0.04 370 4.47 0.04 

İ kiz 

C,) `4".  ,r)  
C.0  

92 3.57 0.07 95 3.33 0.07 
152 3.95 0.05 141 3.69 0.05 
148 4.20 0.05 154 3.99 0.04 
113 4.29 0.06 99  4.'07 0.06 
56 4.15 0.08 63 3.98 0.08 

Genel 561 4.04 0.03 552 3.81 0.03 

(6, 24, 37, 38) .  
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TABLO 4. 

Kuzularda Ortalama 45-Gün A ğı rlığı  (Kg.) 

Kuzunun 
Doğum ve 
Büyüme 

Anan ın 
Doğum 
daki 
Yaşı  

Erkek Kuzular Diş i Kuzular 

n i 1 	sTc n 	1 x 	1 s 

Tek 132 14.3 0.19 153. 13.8 0.16 
92 16.1 0.23 86 15.0 0.24 
57 16.7 0.26 56 15.5 0.23 
38 16.5 0.38 36 15.8 0.30 
34 15.8 0.46 23 15.9 0.42 

Genel 353 15.5 0.13 354 14.7 0.12 

İ kiz 79 10 0.22 86 10.0 0.20 
149 11 0.15 132 11.3 0.13 ,t• 133 13.0 0.17 148 12.4 0.15 
102 12.9 0.18 96 12.4 0.18 
52 12.4 0.25 56 12.0 0.25 

Genel 515 12.2 0.09 518 11.7 0.09 

İ kiz-Tek* 13.3 - 

c
n
 c

sı  

12.2 -- 
13.6 12.6 -- teD 16.4 -- 10.8 - 
12.4 -- 13.3 
13.6 -- 13.0 - 

Genel 18 14.1 0.62 12 12.2 0.90 

* İkiz doğup tek büyüyen kuzular. 

TABLO 5. 

Kuzularda Ortalama 105-Gün (Sütten Kesme) A ğı rlığı  (Kg.) 

Kuzunun 
Doğum ve 
Büyüme 
Tipi 

Ananın 
Doğum- 
daki 
Yaşı  

Erkek Kuzular Diş i Kuzular 

n fc 	I si n z s-.R 
Tek 132 27.0 0.38 151 25.2 0.30 

90 30.0 0.37 85 27.6 0.42 
57 30.3 0.49 56 28.0 0.39 
38 31.0 0.69 36 28.8 0.49 
34 29.0 0.79 23 28.1 0.69 

Genel 351 28.9 0.23 351 26.8 0.20 

İ kiz 77 20.0 0.44 85 19.4 0.40 
143 22.9 0.29 129 21.2 0.28 
133 24.5 0.34 146 23.4 0.30 
101 24.3 0.36 96 23.0 0.39 
50 23.6 0.44 54 22.0 0.48 

Genel 504 23.2 0.18 510 21.9 0.17 

İ kiz-Tek 26.6 - 

C
sI 

23.1 -- 
26.3 - 23.8 
31.8 23.3 
23.8 - 24.7 
25.2 - 26.2 

Genel 18 27.3 1.14 12 23.8 1.15 
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TABLO 6. 

Kuzularda Ortalama 180-Gün A ğı rlığı  (Kg.) 

Kuzunun 
Doğum ve 

Anan ı n 
Doğum- 
Baki 
Yaşı  

Büyüme 
 Erkek Kuzular Diş i Kuzular 

n It si n i src. 

Tek 128 32.2 0.55 150 29.7 0.34 
89 35.8 0.46 81 32.2 0.48 

,I-,  56 35.0 0.60 56 32.4 0.42 
37 36.2 0.84 36 33.6 0.58 
32 33.6 0.95 23 32.7 0.60 

Genel 342 34 0.30 346 31.3 0.22 

İ kiz 72 26 0.50 80 25.1 0.43 
139 29 0.35 125 26.4 0.37 
130 29.9 0.39 144 28.4 0.34 
101 29.4 0.42 92 28.9 0.27 
50 29.5 0.65 51 27.4 0.42 

Genel 492 29 0 0.24 492 27.4 0.18 

İ kiz-Tek 32.8 - 

`,1"  N
  C<" )

 N
 •--.  

26.9 -- 
32.6 - 29.6 -- ..:1-. 

ın
 37.5 - 26.8 __ 

30.3 - 30.2 
35.1 - 29.0 - 

Genel 18 34.0 1.54 12 28.1 1.52 

Genel olarak tek erkek , tek di ş i, ikiz erkek ve ikiz di şi kuzu grup-
lar ında ortalama do ğum ağı rlığı  s ı rasile 4 .69 kg, 4 .47 kg, 4 .04 kg 
ve 3 .81 kg d ır. Ortalama 45-gün a ğı rlığı  tek doğup büyüyen erkek 
ve diş i kuzularda s ı rasile 15 .5 kg ve 14 .7 kg, ikiz do ğup ikiz büyüyen-
lerde I2 .2 kg ve 11 .7 kg, ikiz do ğup tek liiyüyenlerde 14 .1 kg ve 
12 .2 kg dır. Sütten kesme a ğı rlığı  ayn ı  sıraya göre 28 .9, 26 .8, 23 .2, 

2 1.9, 27 .3, ve 23 .8 kg, I 8o-gün a ğı rlığı  34 .2, 31 .3, 29 •o, 27 .4, 34.0 
ve 28 .1 kg olarak bulunmu ş tur. Bütün dönemlerde erkek kuzular ı n 
diş ilerden, tek kuzular ın ikiz olanlardan daha h ızlı  bir gelişme gös-
terdikleri, ikiz do ğup tek büyüyen kuzular ın ise tek ve ikizler aras ında 
ağı rl ıklara sahip olduklar ı  dikkati çekmektedir. 

Büyüme ile ilgili tablolar incelendi ğ inde, ana ya şı  ile kuzular ın 
ortalama ağı rlıklar ı  aras ında bir ili şkinin bulunduğu ve bu ilişkinin 
çeş itli dönemlerde ve her dönemdeki alt-gruplarda genellikle benzer 
olduğu görülmektedir. Yani, ilk kuzulamas ını  yapan 2 yaş lı  analar ı n 
kuzular ı nda ortalama a ğı rl ık en dü ş ük seviyede iken, ortalama a ğı r-
lık ana ya şı  ile birlikte artarak 4 veya 5 ya ş lı  koyunlarda en yüksek 
seviyeye ç ıkmakta, sonraki ya ş larda bir miktar azalmaktad ır. Ancak, 
ikiz doğup tek büyüyen kuzu gruplar ında, bu bakı mdan fert say ı-
s ı nın azlığı na atfedilebilecek istisnai durumlar mevcuttur. 
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Çukurova Haras ındaki tek erkek, tek di ş i, ikiz erkek ve ikiz di ş i 
İvesi kuzularımn ortalama doğum ağı rlıklarım Kutsal ve Ünalp (") 
s ırasile 4 .63 kg, 4 .45 kg, 3 .83 kg ve 3 .63 kg, Köseo ğ lu ve Aytuğ  (14) 

ise 4 .39 kg, 4 .12 kg, 3 .55 kg ve 3 .20 kg bulmu ş lardır. Birinci çal ış -
mada 45 günlük ağı rlık için elde edilen ortalama de ğ erler ayn ı  sıraya 
göre 15 .3 kg, 15 .3 kg, ı  2 .4 kg ve ı  ı  .9 kg dır. Aynı  ırktan tek erkek 
ve tek di ş i kuzular ı n ortalama do ğum ağı rl ı klar ı  Ceylanp ı nar D.O.Ç. 
sürüsünde s ırasile 4 .54 kg ve 4.2 ı  kg, tek erkek ve tek di ş i Karayaka ku-
zular ında 4 .86 kg ve 4 .45 kg olarak tespit edilmi ş tir (2,42` Yalç ın (39) 
Çifteler Haras ındaki tek doğmu ş  Dağ lıç kuzular ını n cinsiyete, ana 
yaşı na ve y ı llara göre düzeltilmi ş  ortalama doğum ve sütten kesme 
(84-gün) a ğı rlıklarmı  3 .56 kg ve 20 .5 kg bulmuş tur. Batu ve Özcan (7) 
Çifteler Haras ındaki tek doğmu ş  Karagül kuzular ı = cinsiyet fark ı  
gözetilmeksizin elde edilmi ş  ortalama do ğum ağı rlığı nı  3 .43 kg, Düz-
güne ş  ve Pekel ( 12) Malya D .Ü .Ç .ndeki Elit Akkaraman, Malya, 
F1, MG, ve MG2  tipi analardan do ğmu ş  tek kuzular ın ayrıl ş ekilde 
elde edilmiş  ortalama doğum ağı rlıkların ı  sı rasile 4 .4o kg, 4 .38 kg, 
4 .73 kg, 4 .58 kg ve 4 .56 kg olarak bildirmi ş lerdir. Sonuncu ara ş tı r-
ma' da gruplardaki ortalama 6o günlük a ğı rlıklar 15 .6 kg, 16 .o kg, 
16 .o kg, 14 .6 kg ve 14 .2 kg d ır. Mevcut ara ş tırmada kuzular ın or-
talama ı  o5 günlükken, yukardaki ara ş tırmalarda ise 45-75 günlükken 
sütten kesilmi ş  olmaları  nedeni ile, sonuncular için daha ileri ya ş  
ağı rlıklar ı  verilmemiş tir. Bu ara ş tırmadaki Konya Merinosu kuzularda 
ortalama doğ um ağı rlığı  ve 45 günlüğ e kadarki büyüme h ız ı , anaları  
daha sütlü olan İvesi kuzular ı  ile ayn ı  seviyede, di ğ er kuzu gruplar ın-
dakinden ise genellikle daha iyidir. 

Schmidt (30) ortalama do ğum, ı  oo-gün ve ı  8o-gün ağı rlıkları m, 
Batı  Almanya'da çok daha elveri ş li ş artlarda yeti ş tirilen Alman Yerli 
Merinos kuzular ında sırasile 5 .7o kg, 24 .2 kg ve 34 .6 kg, Ile de 
France kuzular ı nda 4 .90 kg, 2 ı  .5 kg ve 33 .2 kg olarak tespit etmi ş -
tir. Bu sonuçlar büyük çapta tek do ğmu ş  kuzular ı n ağı rlıklarına da-
yanmaktad ır. Konya Merinosu tek doğmuş  kuzularda do ğum, ı  o5- 
gün ve ı  8o-gün ağı rlıkları  erkeklerde 4 .69 kg, 28 .9 kg ve 34 .2 kg, 
diş ilerde 4 .47 kg, 26 .8 kg ve 3 ı  .3 kg dır. Ereğ li Zootekni Ara ş tırma 
Enstitüsünde tek erkek, tek di ş i, ikiz erkek ve ikiz di ş i Ile de France ku-
zuları nda ortalama do ğum ağı rlığı  sırasile 3 .93 kg, 3 .84 kg, 3 .37 kg 
ve 3 .19 kg, ortalama ı  o5-gün (sütten kesme) a ğı rlığı  ise 23 .9 kg, 
22 .6 kg, 22 .4 kg ve 2I .7 kg bulmu ş tur O. Bichard ve Cooper ( 8)' ın 
İ ngiltere'deki verimli bir çiftlikte yeti ş tirilen etçi Clun Forest kuzula-
rında ikiz erkek esas ı na göre düzelterek bulduklar ı  ortalama do ğum, 
42-gün ve ı  ı  2-gün (sütten kesme) a ğı rl ıkları  sırasile 4 .2o kg, 13 .9 
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kg ve 28 .5 d ır. Konya Merinosu kuzular ın i o5-gün ve ı  8o - gün 
ağı rlıkları  için elde edilen sonuçlar, Bat ı  Almanya'da daha elveri ş li 
ş artlarda yeti ş tirilen Alman Yerli Merinoslar ı  için bulunanlarla ge-
nellikle ayn ı  seviyede, bat ı  Almanya ve Türkiye'deki Ile de France'- 
lar için bulunanlardan daha iyi, İ ngiltere'de entansif ş artlarda yeti ş -
tirilen Clun Forest kuzular ı  için bulunanlara ise yak ındır.Doğum 
ağı rlığı  için bulunan sonuçlar bu ırklar için bulunanlardan genellik-
le biraz dü şüktür. 

Canlı  A ğı rlı k : 

Anaç koyunlar ın canl ı  ağı rl ığı  sıfat öncesinde ve k ırkımdan sonra 
olmak üzere y ılda iki defa tespit edilmi ş tir. Bu iki dönemde anaç 
koyunlar için bulunan ortalama canl ı  ağı rlık değ erleri Tablo-7'de 
görülmektedir. 

TABLO 7. 

Anaç Koyunlarda Ortalama Canl ı  Ağı rlık (Kg.) 

Koyunun S ıfat Öncesinde Koyunun Kı rkım Sonunda 
Sıfattaki Canl ı  Ağı rlık K ırk ımdaki Canl ı  Ağı rl ık 
Yaşı  Yaşı  

n i sir n Tc sir 

1 Y2  490 48.7 0.24 csı  c•->
 -1-■

 ,r
)
 (3+  

2 1/2  379 54.8 0.28 477 50.8 0.26 
3Y2  303 58.7 0.29 368 54.8 0.29 
4 1/2  211 59.4 0.36 293 55.9 0.33 
SY2  85 59.6 0.56 201 56.1 0.41 
6 1/2 + 47 59.4 0.89 124 55.2 0.54 

Genel 1515 54.7 0.18 Genel 1463 54.0 0.16 

Genel olarak, ortalama canl ı  ağı rlık sı fat öncesinde 54.7  kg ve kır-
kımsonunda 54 .o kg dır. Her iki halde de, ortalama a ğı rlık genç ko-
yunlarda en dü şük seviyede bulunmakta, ya ş la birlikte artarak 5 ya ş  
civarında en yüksek seviyeye ç ıkmakta, sonraki ya ş ta küçük bir dü şme 
göstermektedir. 

Anaç koyunlardan ba şka, 895 di ş i toklunun da k ırk ı mı  müteakip 
(takriben i 5 ayl ıkta) canl ı  ağı rl ıklar ı  tespit edilmi ş , ortalama canl ı  
ağı rlık 41 .8 ± o .17 kg bulunmu ş tur. 

Özcan (20), çoğu devlet hayvanc ı lık kuruluş lar ında yap ı lmış  araş -
tırmalar ı  değ erlendirerek, Türkiye'deki çe ş itli yerli ırk koyunlarda 
ortalama canl ı  ağı rlığı n 33 .8-51 .o kg aras ında değ iş tiğ ini bildirmiş -
tir. Malya D.Ü.Ç.nde yap ı lan ara ş tırmada Akkaraman, Malya, 
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F 1 , MG 1  ve MG2  koyun gruplar ında kı rk ım sonu ortalama cal ı  ağı rlığı  
2 yaş l ılarda 41 .5-49 .5 kg, 3 ya ş lı larda 44 .7-51 .8 kg aras ı nda bu-
lunmuş tur ( 12). Koyunlar ı n kırk ım sonundaki ortalama canl ı  ağı rlığı m 
Yark ın ve Eliçin (42) Ceylanp ınar D .Ü .Ç. İ vesilerinde 52 .9 kg, San-
dıkçıoğ lu et al. (") Halk yeti ş tirmesi Kangal tipi Akkaramanlarda 48 .7 
kg ve Akta ş  ( 1) Ereğ li Zootekni Araş tırma Enstitüsündeki çe ş itli yaş tan 
Ile de France koyunlar ı nda 52 .8-59 .9 kg aras ında tespit etmi ş lerdir. 

Çe ş itli ülkelerde yeti ş tirilen Merinos tipi koyunlar için bildirilen 
ortalama canl ı  ağı rlık değerleri değ i ş iktir ; İ spanyol Merinosunda 
28-55 kg, Andalusian Merinosunda 45-7o kg, Portekiz Merinoslar ın-
da 3o-4o kg, Fransa'daki Merino d'Arles ırkında 35-45 kg, Italya'daki 
Sopravissana ırkında 4o-48 kg, Yugoslavya'daki Voyvodina Meri-
nosunda 4o kg, Bat ı  Almanya'daki Alman Yerli Merinoslar ı nda 64 .1 
kg, Ile de France koyunlar ında 54 .o kg ve Avustralya Merinoslar ın-
da 36 .6 kg (9,  '7,  "). Bichard ve Cooper ( 8), Ingiltere'deki elveri ş li 
ş artlarda yeti ş tirilen etçi Clun Forest koyunlar ının ortalama s ıfat 
öncesi (Ekim ay ı) a ğı rlığı nı  ı  1/2  yaş lı larda 53 .2 kg, 2 % ya ş lı larda 
58 .2 kg ve daha ya ş lı larda 64 .5 kg; Yalç ın ve Bichard (41) aynı  ş artlar-
da yeti ş tirilen çe ş itli yaş tan etçi tip melez koyunlarda bu ortalamay ı  
72 .o kg olarak tespit etmi ş lerdir. 

Konya Merinosu koyunlarda ortalama canl ı  ağı rlık için elde 
edilen de ğ erler, Türkiye'deki yerli koyun ırkları  ile Akdeniz ülkeleri 
ve Avustralya'daki Merinos tipi koyunlar için bildirilen de ğ erlerden 
yüksek, Alman Yerli Merinoslar ı  ve İ ngiltere'deki et tipi koyunlar 
için bildirilen değ erlerden dü ş üktür. Ancak sonuncularla olan farklar, 
Almanya ve İ ngilteredeki ş artlar ı n Konya Haras ındaki ş artlarla k ı -
yaslanam ıyacak kadar iyi olmas ı  ile büyük çapta ilgilidir. 

Yapağı  Verimi Özellikleri : 

Konya Merinosu di ş i tokluları n ve çe ş itli yaş tan anaç koyunlar ın 
önemli yapa ğı  verimi özellikleri için elde edilen ortalama de ğ erler 
ve baz ı  variyasyon ölçüleri Tablo-8 ve Tablo-9'da, ayn ı  gruplara 
ait kümülatif incelik da ğı lımı  ise Tablo- i o'da verilmi ş tir. 

TABLO 8. 
Diş i Toklularda (15 Ayl ık) Önemli Yapağı  Verimi Özelliklerine Ait Ortalama Değerler ve 

Variyasyon Ölçüleri 

Yapağı  Özelliğ i n Tc sfc % V En az 	En Çok 

Kirli Gömlek Ağ . (Kg) 895 3.7 0.02 19.1 1.8 	6.5 
Lüle Uzunluğu (Cm.) 890 9.3 0.04  14.4 5.5 14.6 
Elyaf Çap ı  (Mikron) 890 22.3 0.04 5.6 18.6 26.9 
Mutlak Mukavemet (g) 890 7.5 0.04 16.7 4.6 13.7 
Elâstikiyet (%) 890 21.1 0.14 19.1 11.5 37.3 
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Diş i Toklularda kirli yapa ğı  verimi, lüle uzunlu ğu, elyaf çap ı , 
mutlak mukavemet ve elâstikiyet ortalamalar ı  s ırasile 3 .7 kg, 9 .3 
cm. 22 .3 mikron, 7 .5 g ve % 2 1 	anaç sürüde ise 3 .5 kg, 7 .8 
CM 22 .4 mikron, 8 .2 g ve % 23 .3 tür. To 	için verilen değ erler 
15 ayl ık ve anaç koyunlar için verilen de ğer I 2 ayl ı k süredeki yapa ğı  
büyümesi ile ilgilidir. K ı smen bu nedenle di ş i toklularda kirli gömlek 
ağı rlığı  ve lüle uzunlu ğu ortalamalar ı  anaç koyunlardakinden önemli 
derecede yüksektir. Di ğ er özellikler bak ı mından ise anaç koyunlar ın 
ortalamalar ı  di ş i toklular ınkinden biraz fazlad ır. 

TABL 9 . 

Anaç Koyunlarda Önemli Yapa ğı  Verimi Özelliklerine Ait Ortalama De ğerler ve Vari- 

yasyon Ölçüleri 

Yapağı  
Özelli 'g' i 

Koyunu 
Yaşı  n 31 Slc °A N7 En Az En Çok 

Kirli 477 0.03 15.0 5.7 
Gömlek 368 0.03 15.6 8.0 
Ağı rlığı  293 

en.  0.03 14.9 5.2 
(Kg.) 201 0.04 16.0 4.9 

124 0.04 15.8 4.3 

Genel 1463 3.5 0.02 16.2 1.7 8.0 

461 8.1 0.04 12.0 10.9 
Lide 355 7.8 0.05 12.7 10.8 
Uzunluğu 286 7.6 0.05 11.4 10.6 
(Cm.) 192 7.4 0.06 11.6 9.6 

124 7.3 0.08 12.8 9.7 

Genel 1418 7.8 0.03 12.5 5.0 10.9 

461 22.4 0.07 18.5 29.6 
Elyaf 355 22.4 0.08 18.8 27.3 
Çap ı  286 22.3 0.09 

u") 18.8 28.6 
(Mikron) 192 22.5 0.11 18.8 27.8 

124 22.5 0.14 18.3 26.2 

Genel 1418 22.4 0.04 6.6 18.3 29.6 
__ -- 

461 0.07 19.5 14.3 
Mutlak 355 0.07 17.1 12.7 
Mukavemet 286 0.08 18.7 

ıf) 12.7 

(g) 192 0.12 19.3 14.3 
124 0.15 19.2 14.9 

Genel 1418 8.2 0.04 19.2 4.9 1'4.9 

C
Y

 	
ır

ı  

461 23.6 0.20 18.1 9.9 37.2 
Elyaf 355 22.8 0.21 17.3 15.6 37.6 
Elastikiyeti 286 21.5 0.28 22.0 11.6 39.3 

(%) 192 25.2 0.39 21.2 14.6 41.4 
124 24.2 0.37 17.0 16.2 35.1 

Genel 1418 23.3 0.12 19.7 9.9 41.4 
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TABLO 10. 

Dişi Toklularda ve Anaç Sürüde Kümülatif İncelik Da ğı lımı  

Koyunun Ölçülen Elyafın Dağı lımı  (%) 
Yaşı  

20 Mikrona 30 Mikrona 40 Mikrona 50 Mikrona 
Kadar Kadar Kadar Kadar 

—
 c
' c 

+
 

30.4 98.4 99.9 100.0 
29.8 98.0 99.9 100.0 
30.3 97.6 99.9 100.0 
30.7 97.9 99.9 100.0 
28.6 97.4 99.9 100.0 
30.6 96.0 99.8 100.0 

Genel 30.0 97.6 99.9 100.0 

Anaç sürüde (yani 2 ve daha ya ş lı  koyunlarda) kirli yapa ğı  
verimi ve lüle uzunlu ğu ile koyunun yaşı  aras ında bir ili şki dikkati 
çekmektedir. Ya ş  ilerledikçe kirli yapa ğı  veriminde ve lüle uzunlu-
ğunda tedrici bir azalma olmaktad ır. Çe ş itli ya ş larda elyaf çap ı  
hemen hemen ayn ı  seviyeyi korumakta, mukavemet ve elâstikiyet 
ise ya ş la ilgili görünmeyen baz ı  dalgalanmalar göstermektedir. 

Yukarda belirtilen yapa ğı  özellikleri d ışı nda, her y ıl 1-5 yaş lı  
koyunlardan grup yapa ğı  nümuneleri al ınarak her ya ş  grubu için 
ASTM standard ı na göre yapağı  rand ımanı  tespit edilmi ş tir. Üç 
yı lda elde edilen değ erlerin ortalamas ı  alınarak ı  , 2, 3, 4 ve 5 ya ş lı  
koyunlarda yapağı  rand ıman' s ırasile % 53 .6, % 56 .8, % 57 .5, 
% 55.8  ve % 56 .2 bulunmu ş tur. Araş t ı rma süresince sürüde önemli 
yapağı  hatalar ı , yapa ğı  mukavemetsizli ğ i ve yapağı  gevrekliğ i 
yönünden herhangibir problemle kar şı laşı lmamış tı r. 

Tablo- ı  o'da verilen kümülatif incelik da ğı l ı mı  incelendiğ inde, 
üç yıl zarfında inceliğ i ölçülen bütün elyafın % 3o .o unun 20 mik-
rondan, %97 .6 s ı nın 3o mikrondan, % 99 .9 unun 4o mikrondan 
ve % ı  oo ünün 5o mikrondan ince oldu ğu anlaşı lmaktad ı r. Böy-
lece Konya Merinoslar ında yapa ğı  gömle ğ i, hemen tamam ı  4o 
mikrona kadar incelikteki elyaftan müte ş ekkil üniform bir gömlek-
karakterindedir. Ayr ıca, elyaf çap ı  için bulunan variyasyon kat-
sayı ları  ve değ iş im sınırları  (Tablo-8 ve Tablo-9), fertler aras ında 
incelik bak ımından fenotipik variyasyonun az oldu ğunu göster-
mektedir. Tespit edilen incelik ortalamalar ı  ASTM sistemine göre, 
kamgarn tekstil endüstrisi için çok elveri ş li olan, 64's kalite s ınıfına 
tekabül etmektedir (25). 

Türkiye'deki yerli koyun ırklar ı= hepsi kaba ve kar şı k yapa-
ğı lı dır. Bu nedenle, mevcut ara ş tırman ın sonuçlar ın ı  değ eı  lendirme 
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yönünden, bu ırklardan çok ince yapa ğı lı  koyun tipleri üzerinde 
yap ı lmış  ara ş t ırmalara de ğ inilmesi uygun olur. Marmara Bölgesinde 
geliş tirilmiş  olan Türk Merinosu anaç ko yunlar ın Band ı rma Meri-
nos Çiftliğ indeki ortalama kirli yapağı  verimleri 1954-63 y ı llar ı nda 
2 .4-3 .6 kg ve yapa ğı  rand ı manlar ı  % 43 .8-58 .3 aras ında (6), ayn ı  tip 
koyunların Karacabey Haras ındaki ortalama kirli yapa ğı  verimi 3 .4 
kg, yapağı  inceliğ i 64's civar ı nda ve lüle uzunlu ğu 7 .4 cm olarak ( 5) 

tespit edilmi ş tir. Karata ş  (13) ortalama kirli yapa ğı  verimini Atatürk 
Üniversitesindeki Konya Ere ğ lisi orijinli Alman Yerli Merinoslar ı  
için 3 .9 kg, Karacabey Merinoslar ı  için 3 .6 kg ve bunların melezi 

olan Üniversite grubu ko yunlar için 3 .6 kg olarak bildirmi ş tir. 

Diğ er ülkelerde yeti ş tirilen Merinos tipi anaç koyunlarda; 
kirli yapa ğı  verimi İ spanyol Merinosunda 2 .43-4 .o kg, Andalusian 
Merinosunda 3 .o-4 .5 kg, Portekiz'deki Merinos tiplerinde 2 .0-3 .o 
kg, Fransa'daki Merino d'Arles ırkında 2 .0-3 .o kg, Italya'daki 
Sopravissana ı rkında 3 .2-5 .o kg aras ında, Yugoslavyadaki Voyvo-
dina Merinosunda 4 .o kg; lüle uzunlu ğu aynı  gruplarda s ı rasile 
4 .o— ı  o .o cm, 5 .o-8 .o cm, 6 .o— ı  o .o cm, 7 .0—I 2 .0 cm, 6 .5 cm ve 

6 .o cm; elyaf çap ı  aynı  sıraya göre 16 .0-22 .o mikron, 22 .0-26 .o 
mikron, .0-28 .o mikron, 20 .0-25 .o mikron, 23 .o mikron ve 20 

mikron olarak bildirilmi ş tir ( 17). Ortalama Kizrli yapa ğı  verimini 
Schmidt (30) Almanya'da yeti ş tirilen Alman Yerli Merinosu koyun-
larında 4.3 kg, Ile de France koyunlar ında ise 3 .9 kg olarak tespit 
etmiş tir. Brown et al. (9) Avustralya'daki de ğ iş ik Merinos koyun grup-
larında ortalama kirli yapa ğı  verimini 3 .7-4 .o kg, lüle uzunlu ğunu 
8 .1-8 .5 cm ve elyaf çap ını  20 .7-21 .6 mikron aras ında tespit et-
mi ş lerdir. Avustralya Merinos koyunlar ı  ile yap ı lan diğ er bir çal ış ma-

da ortalama kirli yapa ğı  verimi, lüle uzunlu ğu ve elyaf çap ı  s ırasile 

3 .5 kg, 8 .5 cm ve 20 .3 mikron bulunmu ş tur (18). 

Konya Merinoslar ı  için Orta Anadolu ş artlar ında elde edilmi ş  
olan 3.5 kg'l ı k kirli yapa ğı  verimi ortalamas ı ; Türkiye'nin ş artlar ı  
nispeten daha iyi Marmara ve Do ğu Anadolu Bölgelerinde yeti ş -
tirilen diğer Merinos tipleri ile Güney Avrupa ülkelerindeki ince ya-
pağı lı  koyun ırklar ı  ve ekstansif ş artlarda yeti ş tirilen Avustralya 
Merinoslar ı  için bildirilen de ğ erlerle genellikle ayn ı  seviyede, Bat ı  
Almanya'n ı n çok daha elveri ş li ş artlar ında yetiş tirilen Alman Yerli 

Merinosu ve Ile de France ko yunlarına ait değerlerden ise biraz 

dü şüktür. Konya Merinoslar ı  için bulunan ortalama kirli yapa ğı  
veriminin baz ı  ince yapa ğı lı  koyun ırklar ından biraz dü ş ük olmas ı  
önemli ölçüde Konya Merinoslar ında ikizlik oran ını n bu ırklardakin-
den bariz bir ş ekilde yüksek bulunmas ı  ile ilgili olabilir. Nitekim 
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farkl ı  koyun gruplar ı  üzerinde yap ılan ara ş tırmalar ikiz do ğuran 
koyunlar ın tek doğuranlardan ortalama o .2-0 .3 kg daha az yapa ğı  
verdiğ ini göstermiş tir (34, 41).  

Bu ara ş tırmada elde edilen ortalama lüle uzunlu ğu ve elyaf 
çap ı  değerleri, Konya Merinoslarm ın lüle uzunluğu bakımından 
bu özelliğ i iyi geli şmiş  Merinos tipleri seviyesinde, elyaf çap ı  bakımın-
dan ise çok ince ve orta incelikte yapa ğı  veren Merinos tipleri aras ında 
yer aldığı nı  göstermektedir. Yukarda bildirilen ara ş tırmalarda yapağı  
mukavemeti ve elâstikiyeti üzerinde durulmam ış t ır. Bununla beraber 
bu ara ş tırmada elde edilen ortalama mukavemet ve elâstikiyet de ğ er-
leri bu tip yapa ğı lar için Doehner (') tarafından bildirilen s ınırlar ara-
sı nda ve normal bir seviyede bulunmaktad ır. Ergin Konya Merinosu 
koyunlarda yapa ğı  rand ımanı  için bulunmu ş  olan % 55 .8-57 .5 
aras ındaki değ erler Avustralya Merinoslar ı  için Brown et al. ( 9) tara-
fı ndan tespit edilen % 6o .9-63 .5 de ğ erlerinden biraz dü ş ük, Güney 
Avrupa ülkelerindeki Merinos tipi koyunlar için Mason ( 17) tarafından 
verilen de ğerlerden ise bariz derecede yüksektir. 

Genel Sonuç 

Konya Merinoslar ın ın baş lıca verim özelliklerinin seleksiyonla 
geli ş tirilme imkân ve yollar ının aç ıklanmas ı  amac ı  ile yap ı lan geniş  
kapsaml ı  bir ara ş tırmanı n, mevcut verim seviyelerinin tespiti ile 

bu ilk bölümünden, gerek Konya Haras ındaki sürü ve gerekse 
Orta Anadolu'da sürdürülen Merinosla melezleme çal ış malar ı  
yönünden önemli baz ı  sonuçlar ç ı karı labilir. 

Bunlardan bir tanesi, Merinos X Akkaraman birle ş tirmelerinden 
elde edilen Fi  di ş ilerin 1-3 generasyon Merinosa geriye melezlenmesi 
ve bunu müteakip yapa ğı  verimi, yapağı  kalitesi ve büyüme h ız ı  
iyi, beyaz yapağı lı  melez (MG2, MG3) koçlarla, benzer ş ekilde seçil-
miş  çeş itli generasyonlardan (F i  — MG3) diş ilerin birle ş tirilmesi yolu 
ile Orta Anadolu ş artlar ına uymu ş  yapağı -et tipi verimli sürülerin 
geliş tirilebileceğ inin ortaya konmu ş  olmas ı dır. Mevcut ara ş tırma, 
böyle bir melezleme ve seleksiyon program ı  uygulanarak geli ş tirilmiş  
olan Konya Merinosu anaç koyunlar ın, ortalama olarak, do ğum 
başı na 1.5 kuzu meydana getirdiklerini, 55 kg canl ı  ağı rlığ a ve 64's 
kalitesinde 3 .5 kg üniform kirli yapa ğı  verimine sahip olduklar ını , 
kuzular ını n ise yüksek bir ya ş ama gücü ve iyi bir büyüme kabiliyeti 
taşı dıklarını  göstermi ş tir. 

Kı sa sürelere s ı nırlı  kalan (s ıfat öncesi ve doğum öncesi) uygun 
besleme dışı nda Orta Anadolu'nun yeterli olmayan besleme ko ş ul- 
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larında elde edilen bu sonuçlar, Avrupa ve Avustralya'daki Merinos 
tiplerinden elde edilenlerle k ıyaslanabilecek seviyededir. Bunun yan ın-
da, incelenen verim özelliklerinde (elyaf çap ı  hariç) seleksiyon yönün-
den yararl ı  olabilecek önemli fenotipik variyasyonlar mevcuttur. Bu 
variyasyonlardan verimlerin geli ş tirilmesinde ne ölçüde yararlan ı la-
bileceğ i ve seleksiyonda çeş itli özelliklere verilecek a ğı rlıklar, ancak 
bu özelliklere ait genetik parametrelerin tespitinden sonra anla şı la-
bilecektir ki, bu konu ara ş tırmanın sonraki bölümlerinde ele al ınacak-
tı r. 

Araş tırmanın sonuçlar ı , Konya Merinoslarında koyunun yaşı  
ile ba ş lı ca verimler aras ında önemli ilişkiler olduğunu ve mevcut 
yaş  kompozisyonunun değ iş tirilmesile sürü prodüktivitesinin artt ırı -
labileceğ ini göstermektedir. Örne ğ in, canlı  ağı rlık, bir doğuma düş en 
kuzu say ı sı  ve kuzular ın büyüme h ızı  ilk doğumunu yapan koyunlar-
da en dü şük seviyede bulurunakta, sonraki 2-3 do ğumda artmakta, 
daha sonra küçük azalmalarla bu yüksek seviye korunmaktad ır. Ya-
pağı  verimi ise 2 ve 3 yaş larda en yüksek seviyede olup sonra tedri-
cen azalmaktad ır. Halen geçerli olan fiatlara göre (r kg canl ı  kuzu 
ı  o TL. ve  r kg Merinos yapa ğı sı  28 TL.), tohumlanan her koyunun 
büyüttüğü i .2 kuzudan elde edilen yıllık gelir yapa ğı dan elde 
edilenin takriben üç kat ıdır. Tablo-7 incelendiğ inde anaç sürüde 
üç yı lda tohumlamaya al ınan 1515 koyundan 490 ı n ı n, yani 
% 32 sinan, ilk defa tohumlanacak genç koyunlardan ibaret 
olduğu görülür ki, bu oran çe ş itli ırklarda % 20-25 aras ında 
değ iş en yenilenme oramrundan oldukça yüksektir. Sürüde halen 
% 32 olan yenilenme oran ı nı  % 20-25 e dü ş ürmek suretile daha 
yaş lı  ve dolayısile kuzu verimi daha iyi olan koyunlar ın nisbi oranının 
artt ırı lmas ı  ve böylece kuzu üretimi yönünden önemli art ış  sağ lan-
mas ı  mümkün görünmektedir. Bu şekilde, daha az say ıda fakat daha 
yüksek verimli di ş i toklular anaç sürüye al ınacağı dan, yaş  kompo-
zisyonundaki değ işmenin genel yapağı  verimi ortalamas ında önemli 
bir değ iş ikliğe yol açmas ı  da beklenmemelidir. Aksine, mevcut di ş i 
toklular ın daha küçük bir kısmının sürüye al ınmas ı  diş i tarafında 
yapağı  verimi yönünden seleksiyon üstünlü ğünü yükselterek di ş ilerin 
seçiminden beklenen genetik ilerlemeyi artt ıracakt ı r. 

Aynı  safhada olmamakla beraber, Konya Haras ındakine benzer 
çalış malar Orta Anadolu'daki di ğ er kamu kurulu şlarında ve sahada 
da sürdürülmektedir. Sahadaki Merinos X Akkaraman melezlemeleri 
Alman Et Merinosu, Karacabey Merinosu ve gittikçe artan oranda 
Konya Merinosu tipinde koçlar kullan ı larak suni tohumlama yolu ile 
yürütülmektedir. Bu ş ekilde elde edilen ekseri melez sürülerde ise 
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aynı  tip koçlar veya sürüde büyüyen melez koçlar tabii yolla kul-
lanılmaktad ır. Takriben 20 y ıldanberi yap ılan suni tohumlama 
çalış malar ı  son zamanlarda geli ş erek Orta Anadolu illerinde bir 
yılda tohumlanan koyun say ı sı  197o te 328 .000 e ula şmış tır; ayn ı  
yılda Türkiye'de mevcut çe ş itli yaş  ve cinsiyetten Merinos ve me-
lezi koyun say ı sı  ise 803 .000 civar ındad ır. Bu koyunlar ı n yaklaşı k 
olarak 2 /3 ü Orta Anadolu'dad ır (35). Konya Haras ında yap ılmış  
önceki ara ş tırmalarla bu son ara ş tırmanın sonuçlar ı , sahada elde 
edilmiş  ve edilecek Fı , MG1  ve MC-, fertlerinden kurulu melez anaç 
sürülerin, aynı  sürülerden elde edilmi ş , yapağı  verim ve kalitesi 
ile gelişme durumu iyi beyaz yapa ğı lı  melez koçlarla veya daha 
iyisi Konya Merinosu gibi Orta Anadolu ş artlar ında geliş tirilmiş  
tiplerden koçlarla tohumlanmas ı  yolu ile birkaç generasyonda % 
70-8o Merinos genotipi ta şı yan verimli elit sürüler meydana getirile-
bileceğ ini göstermektedir. Gerek kamu hayvanc ı lık kuruluş larındaki 
verimli sürülerden ve gerekse düzenli ıslâh programlar ı  ile sahada 
geliş tirilecek elit sürülerden sa ğ lanacak verimli koçlarla elit sürüler-
deki genetik ilerleme daha a ş ağı  kademelerdeki melez sürülere ya-
yı labilir. Bir yandan suni tohumlama faaliyetini yayg ınlaş tırarak 
melez sürülerin say ı s ı nı  artt ırmak, diğ er yandan bu sürüler üzerinde 
yukarda belirtilen şekilde bir ıslâh program ı  uygulamak suretiyle 
Orta Anadolu'da Merinos tipi koyunlar ı n sayı sını  arttırmak mümkün-
dür. Böylece, hem Türkiye'nin et üretimine önemli katk ı larda bulunu-
labilir ve hem de tekstil endüstrisinin ihtiyac ı  için ithal edilen ince 
yapağı mn büyük kısmı  yurt içinden sa ğ lanabilir. 

Konya Merinoslar ında bir doğuma dü ş en ortalama kuzu say ı s ı  
yaklaşı k olarak ı  .5 tur. Bu say ı  yaş lı  koyunlarda biraz daha yüksek-
tir. Gerek tek ve gerekse ikiz do ğmu ş  kuzular ın sınırlı  çevre ko şul-
larına rağmen süt emme döneminde iyi bir büyüme göstermelerine 
bakılarak bu koyunlarda süt verimi seviyesinin de yeterli oldu ğu 
söylenebilir. Bu verimlerin iyi ş artlarda daha da artmas ı  beklenir. 
Yukardaki özellikleri ile bu tip koyunlar, kaliteli melez kesim kuzu-
ları  elde etmek üzere, büyüme h ı z ı  ve karkas özellikleri yönünden 
gelişmiş  etçi ırktan koçlarla (Ile de France, Suffolk, vb ) ikili kul-
lanma melezlemesine elveri ş li bir diş i hattı  niteliğ i de taşı maktad ır. 
Böyle bir sistemde fertil analardan çok say ıda doğan kuzular ın, 
ananın süt verimi ve baba ırkının yüksek büyüme kabiliyeti dolay ı sile 
hızlı  bir gelişme göstermeleri ve baba ı rkında karkas özelliklerinin 
gelişmiş  olmas ı  nedeni ile de iyi bir karkas vermeleri beklenir. Merinos 
tipi koyunlar ın ince kuyruklu olmalar ı  nedeni ile etçi ırklarla tabii 
aşı mda kullanı labilmeleri ve yı lın herhangibir zaman ında tohum- 
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lanabilme özellikleri bu uygulamay ı  kolayla ş tırı cı  unsurlard ır. Orta 
Anadolu'daki Merinos tipi koyun say ı s ı  ve beslenme olanaklar ı  
melez kesim kuzular ı  elde etmek üzere yap ı lacak kullanma melez-
lemeleri için henüz pek elveri ş li değ ildir. Gelecekte bu tip koyunlar ın 
sayı ca artmas ı  ve beslenme ko şullar ı nın iyileşmesi bu yolla hem kali-
teli kuzu ve hem de kaliteli yapa ğı  üreten ticari i ş letmelerin ortaya 
ç ı kmas ın ı  sağ layabilir. 

Bugün için önemli olan husus, bir taraftan Orta Anadolu'da 
Merinos tipi sürülerin say ıca artt ı rı lmas ı  ve ı slahl çal ış malar ının 
hızlandırı lmas ı , diğ er taraftan Merinos tipi sürülerde iki y ı lda üç 
kuzulama yapt ırı lmas ı , ikizlik oran ı nın çe ş itli yollarla artt ı rı lmas ı  
ve melez kesim kuzular ı nın üretilmesine uygun baba ırklar ı nı n tespiti 
gibi konularda ara ş tırmalara ş imdiden baş lanmas ı dı r. 
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