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MORKARAMAP; KUZULARIl'\I:'.j ERZURU7\l'OA ÖZEL BİR İŞLETivIEOE YART
ENTA:'.jSİF ŞARTLARDA BOYÜ:\1E VE YAŞA:\1A GÜCÜ

Halil Akçapmar* İhsan Aydın**

Das Wachstuın und die Lebensfahigkeiten von Lammern der Morkaraman
schafrassen bei der Halbintensivmastung bei Privastschafbetrieb im Erzurum

Zusaınmenfassung: Das Verbreitungsgebiet der A1orkaraınanscha{e
liegt in Ost-und Nordostanatolien in der Türkei. Sie machen etwa 2 1.5 %
des ge.ramten Schafbestandes in der Türkei aus. Diese Schaje gegen Vorlzanda-
nen Regionalbedingungen angepasste Landrassen. Die Gruııdlage der Emifiz.
rung bildet Weide. İm vVinter bleiben für kalte period im Stallen und erhalten
die Sclzafe meisten Stroh und etwas Km{ifutttr. In dieser Arbeit wurden den
Washstum und die Leben~fiihigkeiten von Liilr.merıı der 1\1orkaraınanscha/ms-
sen bei der Halbintensiı'miistung bei dem Privatschafbetrieb im Erzurum un-
tersucht.

Die durchsclınittlich(~n Geburtsgewichte von Lammern für Man-
liche-und Weiblichctiercn waren 4.44 kg, 4. i2 kg, und Eilinge-und
Zwilingstiercn 4.6G kg, 3.8 i kg. Die durchschnittlichen Lcbensge-
wiclzte ür den 105. Tali, warm nacl! der Reihe 27.86 kg, 24.82 kg, 28.17
kg' 24.18 kg.

Die Anteil von bis 105. Tage LebensfiilZigkeiten ıon Larmnem wareli
für M iinliche-und WeiMichetieren nacl! der Reihe 94.4 %, 96.8 %, und
für Eilings-und Zwilingstieren 94.7 %, 91.4. %. Die durchschnittliclze Werte
an Lebensfiilıigket bis 180. Tage waren auch gleicheweise 93.0 %, 96.8 %,
94.7. %, 91.4 %.

Özet: Bu araştırma, Frzumm'da halk elinde )'etiştirilen ı'lorkaraman
ırkı kıızulanil bü)'iime ,,oc )'aSai1W /::iiciinii incelemek amacı ile )'apılmıştır.

Ortalama do,~um a,~ırlı.~ı erkek ve dişi kuzularda 4.44 ı'e 4. i2 kg, tek
ve iki.::.dO,~anku.::.ularda isı 4.G6 ve 3.81 kg bulundu. Ku.:ularda 105. giinde
canlı ağırlık, ajnı sıra ile 27.8q, 24.82 ve 28.17, 24. i8 kg' dır.

* Doç.Dr., A.O.Veteriner Fakültesi, Zootckni Anabilim Dalı, Ankara.
** Uz.Vet.Hek.Veteriner İşleri :\1üdürlüğü, Erzurum.
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Kuzularda 90. güne kadar )'aşama gücü, erkek ve dişilerde % 94-.4- ve
96.8, tek ve ikiz dolanlarda ise % 94.7 ve 9 iA olmuştur. Kuzuların 150.
güne kadar yaşama güçleri a)'m sıra ile % 93.0, 96.8 ve % 94.7, 91.4 bu-
lunmuştur.

Giriş

Hayvancılık, bütün ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de ekono-
mik önemi olan bir faaliyet koludur. Türkiye hayvancılığı içinde,
koyun yetiştiriciliğinin özel bir yeri vardır. Koyunculuk, özellikle Orta
ve Doğu Anadolu bölgelerinde halkın önemli bir gelir kaynağıdır. Bu
bölgelerin iklim ve mera yapısı, koyun ve keçi yetiştiriciliğine daha
uygundur. Türkiye koyun ve keçi sayısının büyük bir bölümü, bu
bölgelerde bulunmaktadır. Doğu Anadolu bölgesi koyun varlığı,
Türkiye koyun varlığının % :~0.6 sını oluşturmaktadır. Doğu Ana-
dolu Bölgesi koyun varlığınııı büyük kısmını (% 6 ı. i) Morkaraman
ırkı koyunlar teşkil etmektedir (2). Bölgede koyunculuktan elde edilen
gelirlerin büyük bölümü Morkaraman ırkı koyunlardan sağlanmak-
tadır. Bununla birlikte bölgede, Türkiye'nin büyük bir kısmında ol-
duğu gibi, halk ekstamif bir yetiştiricilik yapmakta ve koyunculuk
için önemli olan bakım, besleme ve yetiştirme şekli eskidenberi yapı-
lan şekili ile devam etmektedir. Ancak bazı meraklı yetiştiriciler daha
düzenli ve yarı-entansif şartlarda yetişriricilik yapmaktadır. Her iki
şekilde de, yetiştirilen koyunların düşük kombine verimli koyunlardan
olması, mevcut koyun sürülerinden gereği gibi yararlanma imkanını
vermemektedir.

Diğer taraftan, bu koyunların değişik bakım, besleme ve yetiş-
tirme şartlarında çeşitli verim özelliklerini inceleyen çalışmalar ye-
tirmc şartlarında çeşitIi ver:m özelliklerini inceleyen çalışmalar (3, 4,
5, 8, 9, i i, i3) yeterli sayıda değildir. :V!orkaraman koyunlarının
çeşitli bölgelerde yetiştirilen tiplerinin, hem verim özelliklerinin or-
taya konması, hem de bunların ıslahında uygulanacak yetiştirme me-
totlarına temcl olacak verilerin elde edilmesi yönünde araştırma
çalışmalarının hızlandırılması gereklidir.

Bu çalışma, Türkiye Koyu n varlığının % 2 i.5'ini teşkil eden Mor-
karaman ırkından halk elinde yetiştirilen sürülerin çeşitli verimler
yönünden yarı-entansif şartlardaki yeteneklerini ortaya koymak ve
bu koyunların yetiştirme şartlarını biraz düzeltmc ilc, ne düzeyde
ekonomik faydalar sağlanabilcceğini belirlemek amacı ile yürütülen
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bir ara~tırma programının bir bölümüdür. Ara~tırmanın bu bölü-
münde kuzuların büyüme ve ya~ama gücü değerlendirilmi~tir.

Materyal ve Metot

Bu ara~tırma, Erzurum ili ıVIerkez İlçe Ye~ilova köyünde ya-
pılmıştır. Ara~tırmanın materyalini aynı köyden bir yeti~tiricinin
sürüsünde Mart ve Nisan 1982 aylarında doğan 133 ba~ l\1orkaraman
ırkı kuzu olu~turmu~tur.

Kuzular, doğumu takiben ilk 15 gün sadece analarını emmi~lcr,
daha sonra yeme alı~tırmak için kuzuların önüne iyi kalitede kuru
ot konmuş ve 3. haftadan itibaren de ana sütüne iLiH olarak kuzu ba-
~ına 50 g. kesif yem verilmi~tir. Kuzulara verilen yem miktarı Nis<tnın
3. haftasında 75 g, Mayıs'ın ilk haftasında 100 g olarak düzenlenmiş-
tir. Daha sonra ::\1ayısın 4. haftasından itibaren, kuzular 150 günlük
olana kadar kuzu başına 100 g çavdar kırması verilmi~tir. Ayrıca,
kuzular ilkbaharda vc:ietas)'onu iyi olan merada otlatılınl~lardır.
Kuzular yaklaşık 60 günlük olunca sütten kesilmi~lerdir.

Kuzular, doğdukları gün üzerleri kuruduktan sonra 2-10 saat
içinde tartılarak doğum ağırlıkları tesbit edilmiştir. İlk doğan kuzu
6 haftalık olduktan sonra, her iki haftada bir tartılmışlar ve tesbit
edilen değerlerden 45.,60.,75., 105., 120., 150 gün ağırlıkları interpo-
lasyon ile bulunmuştur. Ara~tırmada elde edilen veril~:, klasik ista-
tistik metodlarla değerlendirilmiştir.

Bulgular

Biiyüme

Kuzularda büyüme kabiliyetini belirlemek için doğum, 45, 60,
i J, 105, 120 ve 150 günlük canlı ağırlık değerleri ele alınmı~tır. Bu
dönemlerde kuzuların canlı ağırlıkları cinsiyet ve doğum tipine göre
ayrı ayrı incelenmi~ ve elde edilen istatistiki değerler, doğum tipine ve
cinsiyete göre ve genel olarak Tablo 1'de verilmiştir. Erkek kuzuların
ortalama doğum ağırlığı 4.44 kg, dişi kuzuların ortalama doğum ağır-
lığı 4'.12 kg'dır. Erkek kuzuların 45.,60., 75., 105., 120. ve 150. gün-
lerdeki ortalama canlı ağırlıkları sırasıyla 15.06, 18.20, 22.54, 27.86,
30.80 ve 36.09 kg olurken, dişi kuzuların aynı dönemlerdeki ortalama
canlı ağırlıkları aynı sırayla 13.60, 17.42, 20.30,' 24.82, 27.60 ve 31.28
kg olmuştur. Erkek kuzulara ait ortalama canlı ağırlık değerleri, bü-
tün dönemlerde dişilerden üstün bulundu. Gerek erkek, gerekse dişi



MORKARAMAN KOYUNLARıNıN ERZURUM'DA

Tablo ı. Kuzuların Çeşitli DiJilemlerde Ortalama Canlı Ağırlıkları (Kg).

TEK DOCA1\

ı~ı

Özellik

1--------- -
Doğum Ağırlığı 4.87
45. gün ,. 16.82
60. " 21.22
75. " 24.32
105. ., 29.79
120. " 32.29
150. " 37.6(i

i

Erkek (n = 34)

i Sx ~.;)\"
-i----.- --.-----

0.12 13.9
0.40 1::l.7
0.43 11.7
0.46 11.1
0.53 10.4
0.57 10.2
0.6,1 10.0

Dişi (n-:13) i Genel (n=67)

i( i Si< o;,v i( i S" i %v
.._----_. ---_._-_.--_._----
4.44 O. 10 12 . 5 4. 6r, O 09 16.3 i
14.77 0.39 15.1 15.81 0.30 15.66
18.00 0.41 13.2 19.63 0.35 14.79
21.92 0.43 11.223.14 0.3512.22
26. 15 0.5 i IL. O 28. 17 0.20 5.78
29. m 0.56 ı1. O 30.68 0.44 IL. 82
32,58 0.63 i1. i 35. i(j 0.55 12.69

Doğum Ağ~~'lığı ::l.9:; 0.07 9.4 3.66 0.11 14.6 3.81
45. gün 13.00 0.43 17.H 11.00 0.::l4 14.8 12.12
60. ~~ IG.8::l 0.43 138 1.i. 16 0.37 IL. 7 16.09
75 . .. 20.43 0.53 14.0 17.98 0.46 12.3 19.3:,
105 . .. 2-,.GO 0.59 12.4 22.40 047 10.1 24.18
120. ~: 29.0fj 0.f,3 11.7 25.57 0.62 11.7 27 .52
ISO. " 34.H 0.74 12.0 29.44 0.71 11.6 32.12
-_0--_ .._-

Erkek (n ~ 29)
Özelıik

Özeııik

---i< Si(

Erkek (n=6::l)

Si(

no"

rx,v

İKİz DO(;AN

Dişi (n--23) i
i< Si( (~~V x

TOPLAI\I (TEK+İKİZ)

Dişi (n-56)

Sx

Genel (n = 52)

Si< ~~V

0.06 12.26
0.31 18.62
0.31 13.90
0.10 14.72
0.45 13.30
0.51 13.25
0.61 13.72

Gencl (n= i 19)

Sx
--0.---- --- ....- ----- - .... - _______ .__ - -,-._0- ____ ----_._-
Doğum Ağırlığı 4.44 0.09 16.4 4.12 0.09 16.1 4.29 0.0r, 16.6
45. gün 1.i .OG 0.46 24.0 13.60 0.32 18.0 14.38 0.26 19.6
60. 19.20 0.41 16.9 17.42 0.38 16.4 HI. 77 0.31 17.9
75. " 22.54 0.42 15.0 20.30 0.41 15.0 21.48 O.::LL 15.8
105. 27.86 0.47 13.5 24.82

i
0.46 13.9 26.43 0.09 14.8

120.
.. 30.80 0.47 12.0 27.60 0.47 12.U

1
29
.
3o 0.36 13.5

ISO. 136.09 0.54 11.8 31.29 O.'ıL 12.2 33.48 0.51 i 19.1

gru pta tek doğan kuzuların ortalama canlı ağırlıkları, ikiz doğan
kuzulardan, doğumda ve diğer bütün dönemlerde daha yüksek ol-
muştur. Erkek ve dişi kuzulara ait değerler birlikte ele alınarak yapı-
lan he~aplamaya göre, doğum ağırlığı 4.29 kg, diğer dönemlerdeki
ortalama canlı ağırlıklar aynı sıra ile 14.38,18.77,21,48,26.4-3,29.30
ve 33.48 kg' dır. Kuzulara ait günlük canlı ağırlık artışları, incelenen
dönemlerdeki canlı ağırlık üzerinden doğum tipine ve cinsiyete göre
ve gencl olarak hesaplanmış ve Tablo 2'de ayrı ayrı verilmiştir. Ku-
zularda canlı ağırlık artışı, tek doğanlarda erkek grupta 60. güne
kadar, dişi grupta ise 75. güne kadar daha hızlı olmuştur. İkiz doğan-
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Özellikler

H. AKÇAPINAR-İ. AYDIN

Tablo 2. Kuzularda Günlük Canlı Al(ırlık Artışları (gL.

TEK DOGA:'-1 IKtZ DOC;A:\" TOPLAM(TEK+tKtZ)i
Erkek Dişi Genel Erkek Dişi Genel Erkek Dişi Genel i_______ . 0_-- _

45. Güne Kadar 266 230 248 202 163 IB5 236 211 224
--~ O __ • ---- ---- -- --~

-- --- --- --,-- --- --"- --- -- --~
60

75.

272

259

226

233

250

246

215

220

192

191

205

207

246

241

222

216

241

229
---------- ---- --- ----- -- ----- --- --- .._-- ---
___ 105. _~ "_. __ 23i 210 224 206 ~_i~=~_223 19i 211

120."" 22B 205 217 209 IB2 198 220 196 20B
--------- ----- --- --- ---- --- ---- ---- -"-- ---

-------- .,--_ .. ---- -- -- _.- ---- -- ---- ---- ---
150. 219 18B 203 202 172 IB9 211 181 195

45- 75 Gün Ara~ı 250 238 244 248 233 241 249 223 237

-- 75~ıo~ __,,"=~-= -1~2= - 153- =..~~_iı~~'--ı:r1 -ır,ı- _~n-- 1.;1= -165

105-150"" li5 13:, 155 192 156 li6 183 144 157

larda hem erkek grupta, hem de dişi grupta 75. güne kadar canlı ağır-
lık artışı hızlı olmuştur. Tek doğanlar gencl olarak 60. güne kadar en
yüksek canlı ağırlık artışı değeri göstermişler ve i50. güne doğru bu
değerler giderek azalmıştır. İkiz doğanlar ıse gencl olarak 75.güne
kadar en yüksek canlı ağırlık artışı değeri göstermişler ve daha sonra
bu değer azalmıştır. Genel olarak hem erkekler Iıem de dişiler 60.
güne kadar en yüksek canlı ağırlık artışı değerleri göstermişler ve daha
sonra bu değerler giderek azalmıştır. Büyümenin çeşitli dönemlerinde
canlı ağırlık artışı bütün gruplarda 45-75 gün arasında en yüksek
olmuştur.

Yaşama gücü

Kuzularda yaşama gücünü incelemek üzere doğumdan 150.
güne kadar yaşayan ve ölen hayvan sayıları değerlendirilmiştir. Ya-
şama kabiliyeti ile ilgili hesaplamalar, canlı doğan kuzu esas alınarak
yapılmıştır. Elde edilen istatistiksel değerler, Tablo 3'de verilmiştir.
Erkek kuzularda 45, 60, 90, 120 ve 150. güne kadar yaşayanların
oranı sırası ile % 95.8, 95.8, 94.4, 93.0 ve 93.0, dişi kuzularda bütün
dönemlerde % 96.8 olmu~tur. Tek doğan kuzularda yaşama gücü,
dönemlere göre sırası ile % 97.3, 97,3,96,0.94.7 ve 94.7, ikiz doğan-
larda ise aynı sıra ile % 94.8, 94.8, 94.8, 91.4, 91.4 olmuştur. Ku-
zularda yaşama gücü genelde 90. güne kadar % 95.5, 150. güne kadar
% 93.2 düzeyinde olmuştur.
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Tablo 3. Kuzularda Yaşama Gücü.

i Canlı i Çeşitli Dönemlerdeki :\1evClIt Kuzu i
Sayısı )'aşama Gücü (0/ ..

DO.ij"an lU,'

i
Kuzu 4.1 GO ı 90 120 150 4-5 60 90 120 1'J0

Özellik Sayısı Günde Günde Günde Günde Günde Günde Günde Günde Günde Günd
---- ___ o -"-- -~-, --- .- .__ .--- -"-_.- ---- .---- -- .. .- ----- ~-

Erkek 71 G8 6B G7 66 G!i !.L'j.B 9~.8 94.4 93.0 93.0
--~- ____ o ------ ---- ------ ---- -"_._- - -.--- ----- - .. - ----- .-

Dişi 62 GO 60 60 60 GO 96.8 9G.8 9G.8 %.B 96.8
---- --- -,. __ .. _-- ------ - .,-- -_.- ----- --_.- -"._-- - -- "- ----.'- --_.-

Tck 75 73 73 n 71 7J 97.3 97.3 %.0 94.7 94.7
---- ~-- --_ .. .__ .- -- .. - ._-- -'- ..-- - ----"- ---- - - --"-- --"---

İkiz 58 55 .'iS :-):> 53 53 9.UL 94.3 ~H.B 91.4 91.4

iG~~--- -'-- ._-_. _ .. '"- - -~- _._- --- -- ----- ._----- -- 9:i-~2-ı-93~2133 128 128 127 124 124 ı 96.2 96.2 9.1 ..~

Tartışma

Bi{yüme

Kuzularda büyüme özelliği, doğumçlan itibaren i50. güne kadar
incelenmi~ ve elde edilen veriler, doğum tipine, cinsiyete göre ve genel
olarak değerlendirilmi~tir. Elde edilen değerler, kuzularda büyümenin
normal bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Kuzuların çeşitli dö-
nemlerdeki canlı ağırlıkları doğum tipine ve cinsiyete göre genci ola-
rak kar~ılaştırıldığında değişik durumlar görülmektedir.

Tek doğan erkeklerle ikiz doğan erkekler arasında doğum, 45,60,
75, 105, 120 ve i50. gün ağırlıklarında sırası ile 0.940, 3.820, 4.390,
3.890, 4. i90, 3.230 ve 3.420 kg farklılık olurken, tek doğan dişilerle
ikiz doğan di~iler arasında bu değerler sırası ile 0.780, 3.770, 2.840,
3.940, 4. iiO, 3.350 ve 3. i40 kg olmuştur. Bu değerler de kuzuların
tek veya ikiz doğmasının büyüıneyi etkilediğini, ancak bu etkinin
i05. güne kadar canlı ağırlığın artı~ına paralel şekilde artarak devam
ettiğini, ondan sonra giderek azaldığını göstermektedir. Bu da kısmen
doğum tipinin doğum ağırlığını etkileyerek, büyümeye etkili olduğunu
ve lusmende tek doğanların ikizlere göre dalıa fazla ana sütü emmesi-
nin büyürneyi etkilediğini göstermektedir. Tek doğan erkeklerle, tek
doğan dişiler arasında çeşitli dönemlerde yukardaki sıra ile 0.430,
2.050, 3.220, 2.400, 3.280, 3.270 ve 5.080 kg farklılıklar olurken ikiz
doğan erkeklerle ikiz doğan dişiler arasında aynı ısra ile 0.270, 2.000,
1.670, 2.450, 3.200, 3.490 ve 4.800 kg farklılıklar olmuştur. Bu değer-
ler de kuzuların erkek veya dişi olmasının büyürneyi etkilediğini, an-
cak bu etkinin i20. güne kadar canlı ağırlık artışına paralel olarak



134

düzenli şekilde arttığını, 150. günde ise daha belirgin hale geldiğini
göstermektedir. Bu da cinsiyeti n belli bir dönemden sonra büyürneyi
önemli derecede etkilediğini göstermektedir. Bir çok e;alışmada (I, 3,
6,7,9, 12, 15). cinsiyet ve doğum tipinin büyürneyi etkilernesi yönün-
de benzer sonuçlar elde edilmi~tir. İmroz kuzular üzerinde yapılan
bir çalışmada (I O) doğum tipinin etkisinin 60. günden sonra belirgin
şekilde azaldığı, bununda anaların süt veriminin yüksekliğine bağlı
olduğu bildirilmektedir. Akkaraman ve Morkararnan ırkı kuzularda
yapılan bir çalışmada (3) Morkararnan kuzularda doğum tipinin etki-
si 75. günden sonra önemli derecede azalırken, Akkaraman kuzular-
da ise 120. günden sonra belirgin şekilde azalmıştır. Birçok çalışmada
(I, 4, 6, 7, 9, 12) (TkekIcI'in dişilerden daha hızlı büyüdükleri ve bu
çalışmada alınan sonuçlara benzer sonuçlar alındığı görülmektedir.

Bu çalışmada Morkararnan kuzuları için elde edilen ve büyüme
kabiliyetini belirleyen 45, 75, 105. gün ağırlığı değerleri (14.38, 21.48,
26.43 kg) diğer bazı yerli koyun ırkıarı ve melezieri için elde edilen
değerlerden (I, 10, 12, 14) üstündür. Bu çalışmada elde edilen büyü-
me ile ilgili yukardaki değerler, başka bir çalışmada (4) Morkararnan
kuzuları için elde edilen değerlerden (I 4.3, 20.6, 25.7 kg) üstün, Ak-
karaman kuzuları için elde edilen değerlerden ise (14.8, 22.0, 28.0
kg) düşüktür. Araştırmaya konu olan 1\1orkaraman ırkı, kötü ve ye-
tersiz çevre şartlarına dayanıklı bir koyun ırkı olarak bilinmektedir.
Morkaraman kuzularının bu çalışmada, yani halk elinde ve ana sütü-
ne çok az bir yem ilavesi gibi besleme şartlarında bile çok iyi bir
büyüme sağladıklarını göstermektedir. Hatta :\10rkaraman kuzuları
üzerinde yarı-entans:f şartlarda Akç.apınar ve ark.(5) tarafindan elde
edilen değerlerden de yüksek değerler gösterdikleri görülmektedir.
Bu da :\10rkaraman ırkının değişik bölgelerde farklı genetik yapıda
tiplerinin mevcut olduğunu ve entansif şartlarda çok üstün değerler
gösterebileccğini belirtmektedir.

Yaşama Gücii

Yaşama gücü yönünden 45, 60, 90, 120 ve 150. güne kadar dişi
kuzular erkeklerden sırası ilc % 1.0, 1.0, 2.4, 3.8 ve 3.8 düzeylerinde,
tek doğan kuzular ikiz doğanlardan % 2.5, 2.5, 1.2, 3.3 ve 3.3 düzey-
lerinde daha yüksek değerler göstermişlerdir. Bu değerlerden anlaşı-
lacağı gibi, dişi kuzularla erkek kuzular arasında yaşama oranı yö-
nünden fark 60. güne kadar çok düşük, ondan sonraki dönemde
farklar önemsiz olmakla beraber biraz daha yüksektir. Tek doğan
kuzularla iki7 doğanlar arasındaki fark önemli olmamakla birlikte
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tek doğanlar lehinedir. Bu durum ikiz doğanların tek doğanlara göre
daha az ana sütü almaları ve bununla ilgili olarak ölümün biraz daha
yüksek olmasına bağlanabilir. Bazı koyu n ırkıarı üzerinde yapılan
çalışmalarda (I, 9, iO, i4) elde edilen değerler doğum tipi, cinsiyet,
ana yaşı kuzu doğum ağırlığı gibi faktörlerin kuzularda ya~ama gü-
cünü etkilediğini göstermektedir.

Bu çalışmada elde edilen ve yaşama kabiliyetini belirleyen 60,
90 ve i20. güne kadarki yaşama gücü oranları (% 96.2, 95.5 ve 93.2)
Morkararnan kuzuları üzerinde yapılan diğer bir çalışmada elde edi-
len 75. ve 105. güne kadarki ya~ama gücü oranlarına (% 96.9 ve 93.8)
benzerlik göstermektedir.

Araştırmadan elde edilen değerlerle, Morkararnan ırkı halk sü-
rülerinde kuzuların büyüme kabiliyeti ve yaşama gücüne ilişkin
önemli sonuçlar ortaya çıkabilir. Morkararnan ırkının kötü ve yetersiz
şartlara dayanıklılığı yanında, şartların biraz düzeltilmesi ile bu özcl-
liğinin daha da yükseleceği ve büyüme hızında önemli yükselişlcr
sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Şartların entansif şekle getirilmesi
ile bu özeııikler yönünden önemli artışlar elde edileceği ve bu koyun-
ların et verimi yönünden ıslahında önemli ilerlemeler sağlanabileeeği
görülmektedir. Diğer taraftan, özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde
çok yoğun olarak yetiştirilen ve Türkiye koyunculuğu içinde çok
büyük bir yeri olan Morkaraman ırkının yerel yetiştirme şekilleri ve
çevre şartları sonucu verim özellikleri yönünden farklı tipler göster-
diği anlaşılmaktadır. Ayrıca kuzularda 60 günlük süt emme süresinin
halk yetiştiriciliğinde uygulanabilirliği görülmüştür.
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