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SULTANSüYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KısRAKLARıNDA GEBELİK
SÜRESİ VE BUNUN KısRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ

Eşref Demİrci *

Length of gestation period in purebrerl Arab mares and correlation between age and ges-
tation length

Summary: Breeding data were analysed for 335 gestation periods
of 106 purebred Arab mares aged 4-19 years which were maintaiııed on
Sultansuyu State Farm in Turkey from 1980 to 1986.

Gestation length, rangedfrom 314 to 361 days and averaged 335.84
:f: 0.46 days. Year of breeding sign(ficantly İI?fluenced length of ges-
tation (P <o.OI). The average length of gestations according to the
breeding years ranged from 335.55 :f: 1.20 to 339.9 i 1:: 1.32 days
during seven years and the shortest was in i98 i and the longest in 1980.

Mares were bred in March, Apri/ and May and gestation length.l'
averaged 335.39 ::f::0.59, 336.56 :l::0.79 and 335.47 :* i .32 days,
respectively. There was no significant differences.

The average gestation length of mares gil'ing birtlı to colts was
336.21 ::f::0.67 and giving hirth to fillies was 335.48::f:: 0.63 days.
Sex of foals did not influence length of gestation.

Young mares have longel' gestation length than old mares. Average
gestation length of mares was the longest at age 6-7 (340.36 -..!.: 1.07
days) and \1'as the shortest at age 14-1 5 (332.30 := 1.25 days). The
age of mares significantly influenced length of gestation (P <O. OI).
There was a negative correlation (-0.25 ::f::0.05) between the age of
mares and gestation lengths (P <0.00 I).

Sex ratio calculated on 335 foals bom aliye was 50.45 % for colts
and 49.55 % for fiilies .

.• Yrd. Doç. Dr., F.Ü., Vet. Fak., Reprod. ve Sun'j Tohumlama Bilim Dalı, Elazığ.
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Özet: Bu araştırma, Sultansuyu Tanm İşletmesinde 1980-1 986
yıllannda yetiştirilen ve yaşları 4- i9 araslılda değişen 106 safkan Arap
kısrağııı 335 gebelik süresi ile, yetiştirme yilmili, tohumllJ/ııa ayıııııı,
yavrunun cinsiyetinin ve kısrak yaşmill gebelik süresine etkilerinin
önemini ve de gebelik süresi ile Imrak yaş/lll/ı ilişkilerini ortaya koymak
içiıı yapıldı.

Kısraklarm gebelik süreleri 3 i4-361 güıı arasmda ortalama 335.84
::i:: 0.46 gün bulundu. Yıllara göre gebelik süreleri ortak,malan 333.55 ::i::

i .20 ile 339.91 ::i:: 1.32 gün arasmda değişti ve yıllar arası farkıtltk
p<O. Oi düzeyinde önemli bulundu.

Kısraklar mart, nisan ve mayıs aylartnda tohUlnlGiıdl. Aylara göre
gebelik süreleri ortalamalan birbirine çok yakm bulundu. Variyans
analizi yapılarak aralarmdaki farkm önemsiz olduğu görüldü.

Cebelik süresi erkek taylar içiıı ortalama 336.21 ::l::0.67 gün,
dişi taylar için de 335.48 ::l::0.63 gün olmuş ve araadak ifark variyans
analizi sonucu önemsiz buluıımuştur.

Kısraklarııı yaşlan ilerledikçe ortalama gebelik süreleri kısalllllştır.
Ortalama gebelik süresi 6-7 yaş grubunda en uzun ve 340.36 ::i:: 1.07
gün, 14- i5 yaş grubunda ise en kısa ve 332.30 =- i .25 gün olmuştur.
Yaş grupları arasmdaki farklar yapılaıı variyaııs analizi sonııcu P <O .01
düzeyinde önemli bulunmuştur.

Kısrakıann yaşları ile gebelik süreleri arasmdaki korrelasyon
negat({ (- 0.25 :-l: 0.05) olarak elde edilmiş ve bu bulgu P<O.OOI
düzeyinde önemli bulunmuştur. Negatif korrelasyon bulunması kısrak-
lann yaşları ilerledikçe gebelik süresinin kısaldığmı doğrular nitelikte
olmuştur.

Canlt olarak doğan 335 taym % 50.45 i erkek, % 49.55 i de dişi
cinsiyetli olarak tesbit edilmiştir.

Giriş

Diğer yetıştırme koııarında olduğu gibi at yetiştiriciliğinde de
kısmklann doğum yapacağı z:ı.manın önceden bilinmesi birçok ya-
rarlar sağlar. Bunlar, istenilen doğum zamanma göre tohumlama Z3.-

manııun ayarı aııın ası, kısraklara doğum zamanına yakın dah<ı.fazla
özen göstererek bakım ve beslenmesinin ona göre ayarlanması, güç
doğumlara yardım ve doğacak yavrunun aseptik şartlarda göbek
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bağının kesilmesi ile bakımının sağlanması ya.mnda ana ve yavru
ölümlerinin azaltılması olarak sıralana.bilir.

Bazı yazarların (4, 5, 9, i i, 12) çeşitli kaynaklara day,marak
verdikleri bilgilere göre kısraklarda gebelik süresi 301-376 gün am-
sında değişmektedir.

Yapılan çeşitli araştırmalarda, sözkonusu gebelik sürelerini;
Badi ve ark. (2), İrlanda'da safkan kısraklarda 340.7 ::: 0.24 gün,
Barbosa ve Abreu (3), Portekiz'de 80 safka.n Arab kısrakta ortalama.
346.86 gün, Peker ve Kutsal (17), Çukurova Hamsı, safkan Ar(l.b
kısraklarında 83 gebelik periyoduna göre 3 i9-364 günler arasında
ortalama 344::l:: 1. i gün, Perrone ve Vill(l.[ (18), Arjantin'de 39
melez kısrakta 65 gebelik periyoduna göre 328-37 i gün anı.sında
ortalama 350 ::l::10 gün, Sıngh ve Raut (20), 638 kısrakta ortalama
331 gün ve Vanmasıngham ve ark. (22) d(l., 66 kısrağın 222 gebelik
sonucuna göre bu süreyi ortalama 328.60 :.l.:8.72 gün olarak bil-
dirmişlerdir.

Akkayan ve Demirtel (I), Karacabey Harası 400 safbm Arap
kısrağında yaptıklHfl araştırmada gebelik süresinin 316-365 gün
arasmda değiştiğini, bu sürenin erkek taylar için ortalama 338.06
:1: 0.54, dişi taylar için de 335.92 ::l::0.48 gün olduğunu ve aradaki
farkın önemli bulunduğunu, gebelik süresinin şubat ayında tohum-
lananlarda en kısa, nisanda ise en uzun olduğunu, gebelik süresinin
genç kısraklarda kısa YHşlılarda uzun olduğunu ve bunun önemli
bulunduğunu bildirmişlerdir. Düzgüneş (7) ise, Sultansuyu ve Çif-
teler Haralarında safkan Arab kısraklarda ortalama gebelik süresinin
sırasıyla 338.5 ve 336.4 gün olduğunu bu sürenin erkek taylar için
daha uzun olduğunu fakat kısrak yaşının ve tayın cinsiyetinin gebelik
süresini önemli ölçüde etkilemediğini belirtmiştir. Öte yandan Erk
(8), Karacabey Harasında 768 gebelik sonucuna göre kısrakların
gebelik süresinin 295-388 gün arasında ortalama 337.6 gün olduğunu,
bu sürenin yıllara göre farklı bulunduğunu ve erkek taylar için gebelik
süresinin dişilerinkinden 1.6 gün daha uzun olduğunu bildirmiştir.

Cannas Simoes (6), Portekiz'de Alter Harasında 202 kısrağın
1036 gebelik periyodunu araştırarak, kısmk ya.şmın ve tayın cinsiye-
tinin gebelik süresini etkilemediğini, ocak-mayıs devresinde tohum-
lanan kısraklarda gebelik süresinin diğer zamanlardakine göre daha
uzun olduğunu, ortalama gebelik süresinin 19i3-1942 yıllarında
343.39,1943-1962 yıllarında da 336.50 gün bulunduğunu ve bu azal-
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manın büyük bir ihtimalle beslenmeden kaynaklandığını ileri sür-
mektedir.

Hintz ve ark. (10), Kanada'nın Windfields at çiftliğinde 607 saf-
kmı kısmğın i704 gebelik periyodunu inceleyerek, gebelik süresini
ortalama 340.5::l:: 7.8 gün olarak bulmuşlardır. Çalışmalarında,
gebelik süresinin yetiştirme' yıllarından önemli ölçüde etkilendiği
halde, kısnı.k yaşından etkilenmediğini, şubat-nisan aylarında to-
humlanan kısmkların gebelik sürelerinin m<ı.yıs-haziran aylarında-
kilere göre daha uzun süreli olduğunu ve erkek tayl<ıx için elde edilen
ortal£'.ma gebelik süresinin dişilerinkinden 2.5 gün daha uzun süreli
bulunduğunu bildirmişlerdir. Ropıha ve ark. (19) da, Güney Avus-
tralya'da Balcrest Hara.sında 552 safkan kısrağın gebelik sürelerinin
3ı5-387 gün arasında ortalgma 342.3 gün olduğunu, erkek tayların
i .7 gün daha fazla intm uterin hayatt<ı. kaldıklarını, ekim ayında
tohumla.nanlarda gebelik süresinin en uzun olduğunu, cinsiyeti n ve
tohumlam<ı. ayının gebelik süresini önemli ölçüde etkilediğini, fakat
yılların ve kısrak yaşının bu süreyi etkilemediğini bildirmektedirler.
Diğer tamftem Vivo ve ark. (24), İspanya'da yetiştirilen Arap kısrak-
larında 25 i gebelik periyoduna göre gebelik süresini 306-37 i gün
arasınd<ı. ortalama 341.7 :ı: 10 gün olarak bulmuşlar, ayrıca yav-
runun cinsiyetinin ve doğum aylarının gebelik süresini öneınli ölçüde
etkilediğini bildirmişlerdir.

Mungalov ve £'.rk. (14)'n.ın yaptıkla.rı araştırmada, 295 Don
Kısrağının ortalltma gebelik süresi 343.2 gün, genç kısrakların gebelik
süresi 347 gün ve ya51ı kısraklarm gebelik süresi de 340.2 gün olarak
bildirilmiştir. Benzer şekilde Pajanovicc (16) de, genç kısraklarm ge-
be!ik süresinin daha uzun süreli olduğunu bildirmektedir.

Osorio de Valdivia ve ark. (15)'nın, Peru 'da subtropikal bir böl-
gede, 37 kısmkta ii yıl süren amştırmaları sonucu gebelik süresİ
ortalama 342.6 :t: 9.3 gün ve dişi ta.yl<ıxındoğum oranını da % 45.66
olarak tesbit etmiştir.

Tsujıı ve Asaı (2 ı), ı35 Kısa taYllUn % 51.85 inin erkek oldu-
ğunu, Vecchiotti ve Mezzn.dri (23) ise, 3343 tayın % 50.94 ünün
erkek olduğunu bildirmişlerdir.

Bu çalışmada, Sultansuyu Tarım İşletmesi safkım Amp kısrak-
Iannın gebelik süreleri ilc gebelik süresi üzerine yetiştirme yılının,
tohumll'.ma ayının, yavrunun cinsiyetinin ve kısrakların yaşınm etkisi
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ve kısraklarm yaşı ile gebelik süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Araştırma materyalini 1980- ı986 yıllarında, Sultansuyu Tarım
İşletmesinde yetiştirilen ve ya)ları 4- 19 ara.sında değişen i06 safkan
Arap kısrağa ait 335 gebelik kaydı oluşturmuştur.

Kısrağın tohumla.ndığı son gün ile doğurduğu gün de dahil ol-
mak üzere iki tarih £I.rasında geçen zama.n gebelik süresi olarak bbul
edilmiştir. Bazı yıllar şubat ayınm 29 gün olması durumu da hesap-
lamalarda göz önüne alınmıştır.

Kısraklar mart, nisan ve mayıs aylarında çiftleştirilmiştir. Kıs-
rakların gebelik süreleri yetiştirme yılların:.>., tohumladıkları aylua,
yavrunun cinsiyetine ve kısrakl,mn yaşlarına göre <ı.yrınyrı gruplan-
mış, yapılan variya.ns analizleri ile gruplar cı.rası f£ı,rkl?r incelenmiştir.
Ayrıca kısrakların yaşı ile gebelik süreleri a.fasınd?ki korrela.syon
da hesaplanmıştır.

Kısrak yaşına göre yapılan gruplandırmada her iki yaş bir grup
olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Buna ilaveten yaş grup-
larına göre gebelik süresinin değişimini gösteren grafik çizilmiştir.

Yapılan istatistik analizlerde klasik variyans analizi ve korre-
lasyon hesaplama yöntemlerinden yararlanılmıştır (I 3).

Bulgular

Kısrakların gebelik süresi en kısa, en uzun ve ortalcı.ma olarak,
yıllara göre cı.yrı £I.yrıve genelolarak Tablo i'de gösterilmiştir. Bu
çalışmada kısrakların gebelik süreleri 314-.36 i gün (I.rasında değiş-
mekte olup ortalama 335.84 ::!:: 0.46 gün olarak buunmuştur. Yıl-
lara göre ortalama gebelik süreleri en kısa olarak ı98ı yılıııda 333.55
:J:: ı. 20 gün, en uzun da i980 de 339.9 i :-J: 1.32 gün olmuştur. Ya-
pılan variyans analizinde yıllara göre ortalama gebelik süreleri eı.ra-
sındaki farklar P<O.OI düzeyinde önemli bulunmuştur.

Kısrakların aygırla çiftleştirildikleri aylam göre gebelik süreleri
mart, nisan ve mayıs aylarına göre sırasıyla ortalama 335.39 :i 0.59,
336.56 =-= 0.79 ve 335.47 :::-:ı.32 gün olmuştur (Tablo 2). Yapılan
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Tablo 1. Kısrakların yetiştirildiğİ yıllara göre
Yıl N i En kısa En uzuni-,------,- ------
1980 43 321 359
1981 36 319 347
1982 44 318 352
1983 48 320 348
1984 58 314 356
1985 53 322 358
1986 53 327 361

----i--335-1---314-- -;G-ı --
F

gebelik süreleri (Gün)
i Si

339.91 1.32
333.55 1.20
335.27 1.20
334.52 1.08
333.57 1.22
335.79 1. 17
338.32 1.00

i 335.R4 0.46
**

~f; P< 0.01 güven eşiğinde önemli.

Tablo 2. Kısrakların tohumlandığı aylara göre gebelik süreleri (Gün)

~ N x ~
------- ------- ------- -------1

Mart
Nisan
Mayıs

155
127
53

335

335.39
336.56
335.47

335.84

0.59
0.79
1. 32

0.46

v,triy:ıns ,malizinde tohumlamalann yapıldığı aylara göre ortalama
gebelik süreleri arasındaki farklar önemsiz bulunmuştur.

Kısrakların doğurduğu te.ı.yıncinsiyetine göre ortalama gebelik
süreleri yıl1ara göre ayrı Cl.yrıve yedi yıl için Tablo 3'de verilmiştir.
Gebelik süresi erkek taylar için en kısa 332.56 :::t: 1.52, en uzun
339.55 == 1.46 ve bu değerler arasında ortalama 336.21 + 0.67
gün, dişi taylar için ise en kısa 33i .50 + 1.58, en uzun 340. 15 :1:
1.74 ve ortalama 335.48 -!: 0.63 gün bulunmuştur. Yavrunun cin-
siyetine göre ortCl.lama gebelik süreleri arasındaki farklar yapıl,m va-
riye.ı.nsanalizinde önemsiz bulunmuştur.

Tablo 3. Yavrunun cinsiyetine göre gebelik süreleri (Gün)

Erkek i Dişi
Yıl N x Si< i N x Si

--- --- --- -"--- ---"-'--

1980 17 339.53 2.04 26 340.15 1. 74
1981 16 332.56 1. 52 20 334.35 1. 75
1982 21 337.19 1. 92 23 333.52 1.41
1983 21 334.05 1. 71 27 334.89 1.39
1984 36 334.!D ı .68 22 331.50 1.58
1985 29 335.48 ı.55 24 336.17 1. 78
1986 29 339.55 1.46 24 336.83 1.26

---- --- -----
i 169 336.21 0.67 166 335.48 0.63
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Kısrakların yaş gruplarına göre ortalama gebelik süreleri Tablo
4'de verilmiştir. Söz konusu ortaJam8J".f Şekil i'de de grafik h".1ine
getirilmiştir.

----- -- --- --- - ._--
4-5 80 337.22
6-7 53 340.36
8-9 43 336.88
10-11 38 334.29
12-13 48 333.21
14-15 36 332.30
16-17 24 333.96
18-19 13 333.08

---
335 335.84

F .,'

~* P< 0.01 güven eşiğinde önemli.

]31.1 1
-:: 340..
•• 339 J

::ı 338

337

.. 33 &

•• 335

•• 334

'-'
333

332

1\
\

~. /'~
~ ..

&-7 %-9 10-11 12-13 14-15 16-17

Yas 9r ubu

Şekil ı. Kısrakların yaş gruplarına göre gebelik süreleri.

18 -19

Her ikisinden de ,mlaşıJacağı üzere, kısrakların yaşları ilerledikçe
ortalama gebelik süreleri azalmaktadır. Yaş gruplarına göre ort<!.hma
gebejik süresi en uzun 6-7 yaş grubunda 340.36 :::l::i .07 gün, en kısa
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ise 14-15 yaş grubunda 332.30 :1: 1.25 gün olmuştur. Yapılan vari-
yans ,malizinde yaş grupları arası farklar P < 0.01 güven eşiğinde
olmuştur.

Kısrakların yı:ı.şları ile gebelik süreleri arasında negatif bir kor-
relasyon (-0.25 :1: 0.05) elde edilmiştir. Söz konusu bulgu P <
0.001 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Canlı olarak doğan 335 tayın % 50.45 i erkek, % 49.55 i ise dişi
cinsiyetli olanı.k tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, safkan Arap kısraklar ıçın elde edilen gebelik
süresi değerleri kimi yazarluın (4,5,9, 11, 12) azami ve askeri olarak
bildirdikleri gebelik süreleri sınırları içerisinde kalmaktadır.

Yine bu çalışmada elde edilen gebelik süresi kimi araştırmacılı:ı.rın
(2,3, 14, 15, 18, 19,24) bulgularından kısa, kimilerninkinden (20, 22)
uzun ve kimilerininkine (I, 6, 7, 8, 17) de yakın olmuştur. Bu' durum
kısrakların ırkına yaşına, tohumlanma zamanına, beslenmesine, kul-
!ımımma ve hava şartlarına bağlı olabilir.

Bu çalışmada, kısrakların yetiştirildiği yıllara göre ortalama
gebelik süresi olarak elde edilen bulgu, kimi araştırıcılar (6, 8, 10)
tı:ı.rafından elde edilen bulgulara benzer nitelikte olmasına karşılık,
başka bir araştırmada (19) bildirilenle zıt düşmektedir. Yılların ge-
belik süresini etkilernesi muhtemelen farklı beslenmeden ve farklı
hava şartlarından ileri gelebilir.

Bu çalışmada, kısmkların tohuml,mdıkları aylara göre gebelik
süreleri arasında fı:ı.rkgörülmemiştir. Buna karşılık, kimi araştırma-
cılar (1, 6, 10, 19, 24) ise farklı mevsimlerde yapılan tohumlamalann
gebelik süresini etkilediğini bildirmişlerdir. Bu durum, bu araştır-
madaki kısrakluın aynı mevsimin aylannda tohumlanmalarından
kaynaklanmış olabilir.

Bu amştırmada., erkek taylar için elde edilen gebelik süresi, dişi
taylar için elde edilen gebelik süresinden daha uzun süreli bulunmuştur.
Bu sonuç çoğu araştırmacıların (1, 6, 7, 8, LO, 19, 24) bulgularına
benzemektedir. Kısraklarda gebeliğin ortalarından sonra toplam
östrojen salgılanmasının azalmasına rağmen plazma östrojenlerinin
konsantrasyonu gebeliğin son 45 günü esna.sında dikkate değer şe-
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kilde fazladır (i I). Doğumun şekillcnmesinde, özellikle uterus fonk-
siyonlarını uyarmak için gerekli olan östrojene karşı erkek yavrunun
testislerinden salgılanan testeronun antagonist etki göstermesi sonucu
gebelik süresinin erkek yavrular için 1-2 gün uzaması mümkündür.

Bu araştırmada, genç kısrakların gebelik süresi yaşlılarınkine
göre daha uzun süreli bulunmuştur. Nitekim kısrakların yaşJarıyla
gebelik süreleri arasında negatif bir korrelasyon görülmektedir.

Bazı araştırmacıların (I4, l6)'ın bulguları bu araştırmada elde
edilen bulguları doğrular nitelikte olmasına karşılık, bazı araştırmacı-
lar (6, 7, ıo, 19) kısrak yaşınm. gebelik süresini etkilemediğini, bazı-
ları (I)'da, genç kısrakların gebelik süresinin daha kısa olduğun.u bil-
dirmişlerdir. Bu hususun neye görc değiştiğinin araştınlması gerekir.

Bu çalışmada elde edilen yavruların cinsiyet oranı kimi araştır-
macıların (i 5, 2 i, 23) bildirdiklerine çok yakın bulunmuştur.

Sonuç olarak gerek literatür bilgilerinden gerekse bu çalışma
sonuçlarından anlıyoruz ki; kısra.kların gebelik süresini kesin bir
rak<ı,mla ifade etmek mümkün değildir. Bu çalışmada ortalama 335.84
::f: 0.46 gün bulunan gebelik süresi yıllara göre (P<O.Ol) ve lusrak
yaşına göre (P<O.OL) önemli olmuş ve yaşlı kısraklarda gebelik sü-
resi daha kısa süreli bulunmuştur (P<O.OOI). Bu etkenlerin ayrı bir
araştırma konusu olarak incelenmesi gerekir.
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