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Özet: Bu ar,,~tırına Belçıka'd"n 16 glinllik ya~ta ithal cdilen:k U~ak ilinde bır Jncku~ıı ~'irtlığıne gc'ııııleıı dc\ekıl~lI
cı\cıvlninin (Sımıhin ('(iIJ7"/I'S) ].12 halblık dönemde hliyiimc. ya~,una glieli \'C bazı bedcn ölç'lilcrı ilc canlı ,ıgıdığı ar,ı,ınlidkı
(enotıpık korrelasyon!iırın ıncelenmesi ,unacıyla yapııml~tır. Ara~tırınada 17 gıinllik ya~t'\ 71 adct de\(:ku~u CJ\CI\ i kırlLınllıııı~ıll.
Cnl'i,ler ar,,~tırımı hoyunca ikı farklı rasyon ilc beslcnıııi~lcrdir. Ara~tırınada ilk olarak 17.58. glinler arasında (LLL h,,~Llllglç ycnıı
(Ci, 21) HP. 2850 kedl/ kg ME). ikinci olarak 59. glinden ara~tırınaııın sonu olan 90. gline ka,!<ır İse b,ı~langı~' yenıı IS;.I~ HP \c 281111
kcıl/kg ME) kullanilml~tır. Cç ılc 12 haftalık ya~lar arasmda her hafta eıvcivlerin canlı agırlığı. göğlis çcvıe'ı. ım'ık u/.unluğu. ıncık
çevresı ve ineık kalınlıj::ı ölçlimleri hireysel olarak yapilml~tlr. Biiyliıııe Gompenz modeli ılc ıncelcnmi~tir. Dill"I. S \'(' 12. hiılbl'II'd"
c'dnlı iı;!.ırlık. bir kilogram uııılı ağırlık arl\~1 için tlikeıilen konsantre yeııı miktarı \'e ya~aıııa glieti sır,ısıyliı ]4.HL. 'SSi). i WCI) g.
1.1 i. 2.74. S.1)7 vc "kı)O.4I. S9.04 ve S4.03 bulunıııu~ıur. Deneıııede en yliksck bliyiime hızı 6 \'e 7. h"l'ıcılarda glJzlcnnıl~ılr.:ı'y~,k '(
pMnı"k prohlemlerıne bağlı iiliım oranı q.S.6] olarak kaydedilıııı~ıir. Canlı ağırlık ile heden ölçlileıı ar,ısındil Iııımi P"/llll ve onemlı
Ipd).III)I) olaıı knolipık klJrrelil'yonlar hesaplanlll\~tır. Sonuç olarak. O.] aylık ya~takı devekıı~ıı cıvcıvlcrının bıiviııııclcrı ıçın lh~\k

ilı klJ~IIILırının uygun olabılece~i ""naatine v"rılmı~tır.

An"hıar keli,ııeler BUyliıııe. devekıı~u. fenotipik korrehısyon. ya~"ma giıeti

Growth and survival ratc of ostrich chicks in Uşak provincc

Sıınımary: This sıııdy was conducıed in order to invesıigate the growth, surv,v,,1 raıe and phenotypıc CllITL'liııi,ın, hctweeıı ıhe
hudy weıght and ,oıııe hody mcasııremenıs from 3 ıo 12 weeb of age of osırich chieks (Sımıhin uııııe/Iı\1 whıelı wne hJ"()lI~lıl LO"
ı'"rm 'Il ı.;~,ık pro\'ll1ce rrom Belgium al 16 days af lIge. A total or 7] osırıch chicks lIged 17 days were mcd ın ılıı, ,ıud\". '1\"" dıeı,
wCle ı"ed throııghout the experimenı: fırsıly. a prcstaner di Cl containing 20.00"j(- cI'llde proıeın and 2.85() kcıl/kg ()i ,'vlE lıoın 17 ıo
58 day' ol ,ıgc. second!y. LIslaner dıel conlaining i S.OO'yt. enıde protein aııd 2.ROO kc,ı1/kg ME froııı 50 clays ıo thc cnd ur ıhe sıııliy
1')0 d"ys of "ge). Indi\idııal body weights and circııınfcrencc of che.st, ıhe length, cırcumfereııce aııd thıckııe" or nKI"liırsl!' \\ c'ıe-
reeorded wcck!y froııı 3 ıo 12 wecks of age. The growth curves of hirds were evaluaıcd hy the (,ompcrtz eqıı~ıtı(}n. \11:,,, ıı hody
\\eıgıhs. the aınoıınt of coııcentraıe kcd eonsıımcd pcr i kg weight gain and surviv,,1 ratios wcrc foııncl lo be 3441). 7:'iSII. i IIS20 g.
i ii. 2.'1. 5.07 'lIld 90.'1 I, 80.04 1I1ld 84.93'Yc. aı 4. 8 aııd 12 \Vecb ol agc, rcspeeıively. In this stııdy. ııı"xıınııın \\eı~hı g~1ı1lw~"
oh.'n"ccl aı 6 "nd 7 weeks of age and mortality related to Icg and loc clısııırbaııce was rccorded as S'()] per cellt All pmııi"c' "ııCı
";!lllrICalıl Ipdl.lll)11 phenotypıc cmrel"ıion esıİmated betwecn hody weight ,ınd hody ıııeasıırements. As "resıılı. iı w"' c'(ıılllı:ıkcl
ıh,ıt lh"k prmıııce unıld he suıı~ıblc for grov>'\h of chich aged O.] ınonths.

Kc'y wurds: Gıowıh. ostrıch. rhenoıypic corrclııtioııs. sun-"iv111ratc

Giriş
Devekuşu ilk kez ıx~(rli yıllarda Güncy Afrika'da

ıüykri iç:in evciltilnıiş vc yctiştirilnıeye haşlanmıştır.

j),ılıa s(,nra ıüy kalitcsi yüksek devekuşu e1dc etmek ama-

cı\!d sekksıyon ç:alışnıalarına haşlanmıştır. Eveiltİkten

kıs;ı ,lire sonra (J8X(rli yılların sonunda) Kuzey Amc-

rib. ,\vustralya ve Avrupa'ya götürülmüş ve haşarılı şc-

kilde yetiştirilmiştir. Ancak, i. Dünya Savaşı sırasında hu

ıilkekrcle elde edilen devekuşu tüylinUn pazarlamasında

ciddi hır darhoğazla karşılaşıimış vc oralarda ıkvckuşu

yeti~tiriciJiği oluııısuz eıkilenmiştir. Yirminci yüzyılın

,Onr"Lııında ıll)XO'lı ytllard;!) Amcrika Birleşik Dev-

kıkri. Avustralya ve Avrupa' da devckuşu yctiştiriciliği

(llıenl bzanmıştır. ()ncckri yetiştirme amacı ıUy vcrimi

iken I.anı~ınla ı:t vc deri verimi öncelikli haıc gclmiştir.

Dcveku~u ürünlerine olan ıalep genelde değişken hir yapı

göstcrmektedir. Devckuşu yctiştiricıliği iizcllikle Güney

Afrika'da tarımın önemli hir kolu haline gelnll~tir. Anıe.

rika Birleşik Dcvletleri. Zimbahwe. İsraı!. Ingiltere

Avusıralya ve diğcr hirçı,k ülkedc ıse dL'\eklı~lI ve

ıiştiriciliği yaygınlaşmakıadır (I ,3.4. 1.1).

Dcvekuşunda dölvcrimı, besi performansı ve kark~lS

kalitcsi yükscktir. Ayrıca. devekuşu uzun süre d~lmlZıık

olarak kullanıbhilmektedir. Böylece, bir hayvandan h,].

yatl hoyunea cldc edilen toplam verim yüksek ,)1

maktadır. Bu nedenle. clevekuşu yetişıırıcilı~i günlinıliz.dc

ilgi çeken hir yetiştiricilik halindedır 12.5.6.24) Dığer

eveil hayvan ctlerine göre daha yumuşak ve lel/etll ı,Lın

c1cvckuşu eti daha az. oranda kolesıerol \e y;lğ ıle daha

fazla protein i~'ermesi nedeniyle de, yüksek I'iyaıl;ıra alıcı
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hulahilmektedir. Deveku~u derisi yumu~ak. esnek ve da-
y~lnıkıllığJ ile deri sanayii için aranılan bir ham maddedir
( 1.1 li).

Dünyada henüz yeni tanınmakta olan devekuşu Af-
rika kııasının iklim ve hitki örtüsü ~artlarına uymuş hir
hayvandır. Bu ~artlardan farklı olan bölgelere gö-
ıliriilmekte. huralarda da yeLiştiri Imektedir. Devekuşunun
çinlik koşuııarındaki verİm düzeyleri ve bazı yeti~tirme
sorunları üzerinde ara~tırmalar yapılmaktadır. En çok ye-
tl~tırıldiği Güney Arrika'da bile yumurtaların aneak
'ii,5CJ'sinden civciv alınabildiği ve ci\'Civlerin sadece
'1;4fJ'ının kesim yaşına ula~ılahildiği. bu nedenle de-
\eku~u yeti~tiriciliğinin gelişiminin önündeki en önemlı
sorunların kuluçka ve eivciv büyütme olduğu bil-
dirilmektedir (8.9.17.22). Devekuşu civeivlerinde ilk :3
aylık dıinem oldukça iınemlidir (12. i9.20). Bu dönemde
bakı nı ve besleme koşullarına özen gösterilmelidir
(13.171. Sluis (25). bir yaşma kadarki dönemde yaşama
gücünü r/'70, Deeming ve ark (ii) ilk üç aylık ya~anıa
glidinlin ('k6Cı.7. Smith ve ark (26) ile Seıı (23) ise
'J,,5( I.ye kadar düştiiğünü bildirmişlerdir. Devekuşunda
büyünıe özelliği birçok araştırnıada incelenmiştir (1.20).
Deveku~u civcivleri çok hareketlidirler. Bu nedenle
hac;ık bozuklukları bunlarda yaşama güeünü çok önenıli
düzeyde etkiler. Devekuşu civcivlerinde en sık görülen
hacak bozukluklarının tibiotarsus ve matatarsus'un la-
tcrale dönmesi. parmak dönmesi. perosis. raşilik bo-
I.ukluklar olduğu bildirilmiştir 0.23.26.28).

Devekuşunun bazı beden ölçüleri ile canlı ağır-
lıkLırı. derı yüzeyalanı ve yumurta verimi gibi hazı özel-
likleri arasmda önemli ilişkiler hesaplanmıştır (12.26).

Türkiye' de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın deve-
kU~lIna ııhal izni vermesiyle 1995 yılından itibaren de-
vekuşu çiniikleri kurulmaya haşlanmıştır. Bu dönemi iz-
leyen süreçte özellikle damızlık civciv satışının yüksek
Lızan,' sağlanıası ve kurulan işletmelerin hemen kuluçka
tesislerini kurup civciv satışına başlamaları ile pazar pay-
larını reklamla arttırma giri~inıleri sonucu devekuşu ye-
tiştırmek oldukça razla ilgi çeknıiştir.

Türkiye' de ,'ok yeni olan hu yetiştiricilik alanındaki
Lwliyetlerde hilgi ve tecrühe eksikliğine hağlı olarak bilZl
sorunlar görülmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren iş-
!elnıelerde elde edilen civcivlerin yanısıra dış ülkelerden
de civciv ithali yapılmaktadır. Bugün devekuşu yetiştiri-
cıliğı yapılan bütün ülkelerde hu hayvanların verim dü-
zeyleri ve yetiştirme prohlemleri üzerinde araştırmalar
sürmektedir ve Türkiye' de de yetiştiricilcrin bu konular-
ıLı hilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu araştırınada Belçika' dan 16 günlük yaşta ithal
edılerek Uşak ilinde bir devekuşu çiftliğine getirilen civ-

civlerin 12 haftalık yaşa kadar büyüıne \e y~ışama gü,-
lerinin incelenmesi. haıı heden iilçülcrı ıle heden .ığırlıgı
arasındaki fenotipik korrelasyonların he"ıplaııması am,ıç.

Ianmıştır.

Materyal ve Metot
Araştırmanın hayvan materyalini Beı,'i ka' daıı ııı,:ak

la getirilen 16 günlUk 73 devekuşu civcivi l'luşıurıııuşıur
Araştırma Uşak ilinde özel hir devekuşu ışkımesındc
ekim-aralık aylarında yürüıülmüştür

Civcivlerin harındırılmas! için geniş hir kapalı ala
nın bir kısnımda civeiv bölmesi oluşturulııııı~ ve geriye
kalan kısım civcivlerin rahat hareket etmeleri 'e egzersiz
yapahilmesi amacıyla kuııanılmıştır. Cıvcivler 17.30
günler arasında eivciv hölmesinde oluştunılan 6 küçük
bölmede tutulmu~. daha sonra bölmeler Lılclırı Lır~ıkgrup.
lar hirleştirilmiştir (10.1 i) Civcivler 4 harlJlık (JluncaYd
kadar civeiv bölmesincleki orta1ll sıcaklığı :~XOCde ıu
tulmuş, izleyen hafıalarda sıcaklık haftada 2' şer derece
olmak üzere 24CCye kadar düşürülnıüş ve bu sıcaklıkla
sabit tutulmuştur. Civciv hiılmesinin zeminine leıniz kum
serilmiş. tabanı temiz tuımak için günlUk l'iardk lemi/.lik
yapılmıştır (18,23.26). Ci\'Cİvler 4 Iı~ıft~ılık olunc.ıya
kadar eivciv odasında tutulmuş. daha Sl'nr,ı mevsiııı sl-
eaklığının düşük olnıası dikkate alınarak onaııı sı-
caklığının elverişli olduğu zaınanlarda giindüzleri ge-
zinme alanına çıkarılmıştır. Ilk günler kısa,ürelcrlc
dışarıya çıkarılan civcivlcrin sonraki günlerde gelinıne
alanındaki kalma süreleri arttırılarak günc:şli hav~ılarda
hava koşullarının elverdiği ölçüde saaı ii OO-IS.OO ar~ı-
sında dışarıda kalmalarına izin verılnıışı;r. Hay\'anLıra
8: 16 saat aydınlık:karanlık roıoperiyodu uygulanmış. ay-
dınlatma 8.00' de haşlaıılmışıır (I i )

Civcivler getirildiklerı günden iıiharen kontrol ~ıltma
alınmış. civcivlerin sağlık dunımu ve iiliımler kaydcdıl-
miştir. Taşınma stresinin etkisi dikkaıe ~ı!ınarak ilk ecııılı
ağırlık ve heden ölçülerinin tespitine 2] günliıkte haş
Ianmış, 3, 4 ve 5. haftalarda hirer hafta ara ile. hundan
sonra ise iki haftada bir olmak ü/ere 7. 9. i i ve 12, haf-
talarda yapılmıştır Tartım ve ölçüm yapılm~ıyan hartalar
(6. 8 ve lO. haftalar) için interpolasyon yapılınışıır en)
Araştırmaya ba~lanıadan önce hayvanlar numaraLınınış
ve veriler bireysel olarak alınmıştır Beden iilçümlerı aşa-
ğıda tanımlanan hölgelerdcn alınmışıır ( 1(ı)

I. Göğüs çevresi: Dorsalde thmcı! omurların üze-
rinden. yanlarda kahurgalar ve altta Slerııumun altından
geçecek sekilde göğüs çevresi ölçümü (thmax 'ın çevresı),

2. Incik uzunluğu: Tarsol1leıaıarsus'un n/unluğu.
3. Incik çevresi: Tarsometat~ırsus keıııığinin l'i1~lsln-

dan (inciğin ortasıııdan) alınan çevre
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4. Incik kalınlığı: Tarsometatarsus kcmiğinin or ..
ıasından alınan I1lcdio-laıcral çapı.

Tartımlar için O iO g' a hassas clckrtmnik bir terazi,
g(iğüS ve incik çevresi ile incik uzunluğunun belirlenmesi
içın ölçü ~eridi kullanılml~tlr. İncik kalınlığının ölçümü
için 0.0 i mm 'ye hassas kompas kullanılmı~llr.

Civcivlcr 17 5R. günler arasında ('/"20 ham protcin
(HP) ve 2850 kcal/kg metaholik enerji (ME) içeren ön
ha~langıç yemi . .'i9-90. günler arasında ';f,18 HP ve 2800
kc~ıl/kg ME içeren ha~langıç yemi ile bcslcnmi~tir. tık 2
h,ıru hayvanlara kaba yem hiç vcrilmemiştir. Bundan
snnrakı döncmde mevsimin sonhahar-kış olması nc-
denıyle hayvanlara taze yeşil yem verilememiş ve her
gün çok az miktarda kuru yonca yaprağı verilmiştir
(6.11.2 I). Hayvanlara yem ve su wl lihiıııııı olarak vc-
rılmıştir. Yemdcn yararlanma değeri kuru yonea çok az
miktarda ve tartılmadan verildiği için kaha yem için he-
s~ıplanrnamı~. sadece tüketilen konsantre yem için he-
saplanmıştır.

İstatistik analizler

Regresyon modeli ile (Gompertl. modeli) hüyüme
eğrıleri oluşturulmuştur (IO.i4.26).

Yt = i\.Expl -Exp(-B.(t-C)I
Yı Incelenen özeııik (canlı ağırlık. göğüs çevresi, ineik
L1Zl1nluğlLincik çevresi ve incik kalınlığı)
a.b.c = Regresyon katsayısı terimleri
ı = Yaş (hana)
Exp M~ltematiksel (istscl fonksiyonu temsıl etmektedir.

Dcvekuşu cıvcivlerinin göğüs çevresi, incik uzun-
luğu. incik çevresi ve incik kalınlığı ile ilgili istatistik de-
ğerlerin ve canlı ağırlık değerleri ile beden ölçüleri ara-
sındaki fenotipik korre!asyonların hesaplanmasında SPSS
pakeı progranıı kullanıımı~tlr.

Bulgular
Devekuşu civcivleri için elde edilen canlı ağırlık.

canlı ağırlık kazancı. yem tüketimi. yemden yararlanma
değeri ve yaşama gücüne ait istatistik değerler Tahlo I.de

vcrilmiştir.
Devcku~u civcivlerinde .1. hartada ()rul~ıııı;ı c:ııılı

ağırlık 2550 g \T yaşama gücü '';;.97.2(1. 12 h;\rıad~\ ıse
canlı ağırlık 10820 g \c yaşama gücü ''1'849.' hUıUnllllı~-
tur. Dördüncü hal'tada ortalama günlük canlı ~ığırlık artışı
126.58 g vc ortalama günliik yem tüketiıni 140 g ve yem-
den yararlanma değeri i. i i olarak tespit edilmişıir. En
yüksek ortalama günliik canlı ağırlık ~lrıl~1 () haftada
158.98 g vc 7. hanada 16.1.66 g olarak tespit edılirkcıl.
sonraki cliincmlerde daha clü)ük bulul\lI1UşıllI. Yem tü-
ketimİ ve yemden yararlanma değerinde 4. h;ırtadan ııi-
haren giderek arlı~ tespit cdilmi~. 1:2 h<ırıalık yaşuı hu de-
ğerler sırası ile 60X.O g ve 5.07 olarak helirlenmiştir

Deveku~u civcivlerinin göğüs çevresi. incik u/un
luğu. incik çevresi ve incik kalınlığı değerlerı Tahlo 2' de

verİlnıi~tir.
Üç haftalık yaştaki civcivlerin göğüs <;cvresi. ıııcik

ul.Unluğu. incik ~'C\'rcsi ve incik kalııılığı değerlerı '1-
rasıyla 37.75. 12.28,5.29 cın ve 1.1.27 mm ()ı~ırcık ıespit
eclilmi~tir. Civcİvlere ait beden iil<;üleri hayvan!;ır hü-
yüdükçe arımış. i2 haftalık yaşta aynı sıra ilc 61.,2.
24.60, R.22 cm ve 20 ..1.1mm olarak helirlenmiştir

Canlı ağırlık. gi.\ğüs çevresi. incik ııııınluğu. İncık
çevresi ve incik kalınlığına ait regresyon l1}(ıdcli s(ınn(;i;ırı
Tahlo.1 ile Şekil i 'dc güsterilmişıir

Oluşturulan regresyon ınodelinin helırtınc Lıı
sayıları canlı ağırlık, göğüs çevresi. incik uııınluğu. incik
çevrcsi ve incik kalınlığı için (R.:') sırası ilc OYY52.
0.9995.0.9994,0.9997 ve 0.9916 olarak hesaplanmıştır.

Tdhın ı Devckuşu civcivlerının onahımd cdnlı ağırlık. günlük canlı ağırlık anışı. ycm tüketimi. ycmdcn Ydrdrl,ll)nı;1\T J dş,,,n,ı ~IIClI
(kğnlcrı.
Tdhk I. Me,tIl hndy wcıghı. daily wcıght gain. feed consumption. fced eonvcr,ion raıin '\llU liveahilııy vdl"es of ,),ırıch çllll'b.---_.__ .

Y,ış Cınlı dğırlık Canlı ağırlık arıı~ı Konsantre yem Ycmden Ydrarl,ınmd Ydşam,ı ~"cu
(hotlb.ı (g) (g/hayvan/gün) tüketimi değcri (kg konsdlıtrc ((;';,1

(g/hdyvan/gün) yeııı/kg cdnlı
ii x Sx x Sx ağırlık anışı)

---- ------------
1 71 2550 :!: 0.05 .'. 07.2(,

4 (,(, 144() :!: (L.OS 126.58 :!: 5.51 i40.00'!' 1.11 ')0.11

5 66 43S0 :!: (U i i 30.()O :!: 593 210.0() 1.62 0041

cı Cı6 5460 :!: 013 158.98 :!: S.96 259.00 1.65 0(141

7 66 6610 ot O. i 5 163.66 :!: 5.94 3m .50 un ')0.41

8 65 75S() :!: O. i7 13382 :!: 4.63 368.50 2.74 XC).()4

<) (») S470 ot OIS 13 LSS :!: 455 42S.00 3.26 80114

LO (ı2 9260 :!: 0.20 103.94 :!: 6.29 4S2.00 4.62 84.91

II (ı2 99S() ot o.n i ;)2. i4 :!: 6.17 547.0() 5.30 8491

12 (ı2 IOSO :!: 0.25 ı2().44 :!: 6.95 608.00 5.m 84.'.13

'ı'= '3 ve 4. hdlhlarela civcıvlerc kaba ycm vcrilmcmiştir.
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Tahıl) ~. Deveklı~lI cıvcivlerinin ortalama göğüs (;c\Tcsİ. iııcik 1I/.1I1l'llğll. ıneik çevresİ ve ıııcık blınlığı değerleri
'Lılıle ~. The Illeaıı v,dııes of cirnııııkreııce üf chcst. ıhe ICIlf:th. eircıınıfcreııcc aııd ıhickııcss üf Illetalarsııs or (JsII'iclı dllL'ks

------------
Yd.~ Göğüs çcvresi lııcik lIzlIn:ıığlı Iııcik ,;ehesı Iııcık k'lllllllğl

(ha!'!,11 (clll) (clll) (eııı) (Ilıııı)

il x Sx X Sx x Sx x Sx

., 71 37.75 :!: 1l.29 12.28 :!: 0.11 52') :!: O.OS 1:1.27 :!: i) ı7

4 c>c> 41 12 :!: OAS 13.88 :!: 1l.14 S.58 :!: o.oc, ı cj.1l8 :!: II. 18

5 (ı6 4.:18() :!: OA8 14.57 :!: o.ıs 5.86 :!: o.m 1.:1.85 :!: (J ı9

c> tıC> .:1810 :!: 0.50 17.22 :!: 0.23 6.3 ı :!: o.m 1.5 Sı) :!: 1).1')
-; 6(ı 51.23 :!: (IS.:I 18.72 :!: 0.25 6.75 :t ııos 16.41) ot i12()

8 65 53.5.:1 :!: O.S ı 20. i i :!: 02S 7.17 :!: 1l.1l9 171 (ı :!: 1).20

l) (ıS S5.72 :!: 0.50 21.(ı7 :!: o.:n 75S :!: 0.09 1785 :t III ')

III 62 57.64 :!: il 52 n.70 :t 0.29 7.86 :!: 0.09 18.67 :t 1121

II (,2 5').:12 :!: OS 3 23.70 :!: O.2S S.II :t 1l.09 1').:17 :!: 1l.22

12 62 C>1.32 :t 0.55 24.60 :!: 0.29 8.22 :!: O.()') 21l.:n :!: Il. 2.:1

Hafta

16 :14128

kıft;ı

_._--~---- .---------.

10,00

9,00

8,00
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~
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30,00 ~

....---------1
i,
i,,r

25.00 ı
e 20.00 ı
E :a 15.roi5 ~
~ 10,00 ~
'" i

] S001
o,ooı..-------..-----,. ~-~------ ':

__ .__ 0 2 6 '0 ._'2 .14 J
25.00, .-. __

E ' ~..-z--.
-;- 20,00 ~ ••••••

-gı.-........... l

~ 15.00 .."._s/...- i

.:ol: 1C,OO ~ t
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. Hl_ft_" __ ,O ~2 ~~~

~-----.-.--..-.----------.l
70.001 .
Roo]' i!50.00 i

~ 40,00 i i
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~ 20.00 1 :,

1000 L J,
0.00 ~ ---.- - __ - .__ ..,.. ......--__ .• i

C 2 10 12 ,. 16J'
Hafta

L..-- ._" _

i
i,
i,

)l'~11 i f)C\L'~lI~lI CliTil Iniııııı {lrtalaınd c'aıılı ağırlık. göğii, ,;Clrcsi. ınci" lIl.lIıılllğll. ınl'ık <;l'\ll'SI \ L' LLLL:~ ~,i1III!I~1 llL'
ğerlcııııdcn eldL' niıkil hıiyiil1lc eğrıleri.
l:ıglllT I. Tlıe groll'ıh nın.e.s (Jr osırich chıcks in respeeı or ıncaıı hodv wci~ht. cıreıııııkrence of clıest. ılıe lelıgllı. U1ClII1lt"LTl'nCc
dm! ıhiekncs.s or ıııel;llarsllS. . •.
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Tıhlo 3. Onckuşu civcıvlerinin canlı ağırlık. göğ(js çevresi. İncik u1.llnluğu. incik çevresi ve ıncik kalınlığın,ı ,ıiı IT~rcsyon ıııodelı

Soııııçları.
T,ıhle 3. 'Ilıe results of regrcssion ıııodelın respceııo hody weight. circuınf'crcnee of ches!. thc len~ıh. ı'ırcuıııkreııce ,ınLl ılııc~ncss ,ıl'

meLıLırsus of oslrıch chıcks.
- ._-- ._-- .---

Ö/ellık Regresyon katsayıları Belırıme kalsayısı I.LıLı ~"ITIC'I'

;\ Sx B Sx C Sx (Wı url;'lldll1d ...•ı

Canlı ağırlık 14.521l4 O.3R 17 O.Il)5R O.O()7Cı 5.RCı57 O.151l4 Ol)ı)c)52 1)( lIl)1l i

(iöğııs çeı resi 7053R5 O.973R O.IM2 O.O()73 O.16RR O.O(ı()l) O')ı)ı)47 11.1l.E~X

Incık u/unluğu 315260 O 7674 O.150R O.OIJ7Cı 2.6(ı i i O. i 30R O l)')l)43 Il.m 31H)

Incık çevresi 11.31 R7 1.492S 0.1046 o.ımo 0.6347 IlR877 O.'.)l) ı (ıl i 110 i~.n
Incik blınlığı 55.9298 R.7555 O.mR4 0.0050 123739 4.m3(ı O l)\)')7 ~ 1).llIlI'))

-_._--------

Tablo 4. Del('ku~u cıvcivlcrınde 4 R ve 12 haftalık yaşlarda canlı ağırlık değcrlcrı ıle bedcn ölçııkrı ,1ı'a,lnLl"kl klh1llpık ~,)r.

rel,ısyonlar.
T;ıble 4. Thc phcnoıypic eorrelalions between body wcight.s and hody mcasuremcnls aı 4. R and 12 weeks of .ıge ın ,ısırıch clııı'ks .

._-_._--
C a n Iı a ~ i r i i k

Öıcilik 3. haf'ı<ı 4. hafta 5. hafta 6. hafta 7. hafta 8. hafta \). hafıa lll. hafb ii. h,i1b i 2 hALı

Cınlı agırıık

4 h"fıa OR96 0.954 O.9()7 0.827 0.846 Il.R42 il Rı19 i) j(ı2 IIN)9

R hdlb il 57 i O.5n O.S66 O.96R O 9R2 O.9R6 ıU25 il 71il 11674

i ~.h;ift" 0.599 Il.W9 O.74S O.S27 O.R44 O.R70 Il.RCı4 il 71)(ı 1l.')X)

Göğus ç-cvITsi

4 halb 0567 0)25 0.483 0.496 0,496 ilAn 1l.527 0544 1l)2~ 11.49.'

S hafÜi 0.571 0.578 1l.566 1l.639 O.6fı6 O.71J7 0717 O 725 o 7117 O/ı/4

ı~.hafta 057Cı O.6()9 0.598 0.677 0.700 0.727 0.723 0747 1)73~ 0'7(1)

Incık ı;evresı

4. h;i1b il 737 11.826 IlS33 O.861l (Un5 O.R34 IUW9 O.SI il IL7S~ Il. 7~(,

8. h;ıft,ı 0)43 0647 0.712 O.7R3 0.795 0.795 O.SI7 O.XI)X 11787 0.7 :1(ı

t~. hafb 0/,56 1l,4)6 0557 0.597 0.677 0.700 1l.727 11.724 II.W7 IUı5(ı

Incık u/.unluğu

4. h,ılb O 723 0.725 0.714 07 i5 0.670 O.6SIl O/ı 73 Il.M2 IUı21 11.)h2

X h,ılb O.Cı3Cı 0745 0777 0.813 1l.788 0.810 O.S1J7 O.S04 ll/X2 11727

i~. hdlb (I.Cı21 0.752 0.795 0.795 0.753 1l.773 0.765 o.nı 11.76X IJ7~,

Incık blınlığı

4. h,ıfla O.Cı99 OM5 0639 0628 1l.580 1l.611 O.G24 11.577 1152') iI.4 (ıll

8.Iı;ıfb il 700 07CıS 0.740 1l.780 0757 0.774 O.7CıS 1l.73S OH)) 11.6311

i~. hart,ı il 587 0677 0.659 07 ı7 0.719 0.723 0711 O.7IS OH)\) ll/ı6')

Ar,ışıırındda ç'cşitli halblard,ı clde edilen c;11l1ı ağırlık ilc canlı ağırlık. gö~(is çcvresi. iııcık çevresi. uııınlıığu ıe kalınlığı dcsnlerı
;ıı;ısında hes;ıplan;ın korrclasyun katsayıların ıümü önemli (p<O.OOI) bulunmuştur.

Bu ara~ıırmada. civcivlerin 4. 8 ve 12 haftalıktaki

gliğUs çevresi. incik uzunluğu. İncik çevresİ ve incik ka-

lınlığı değerleri ile 3-12. haftalardaki canlı ağırlık de-

ğerleri arasında hesaplanan kl10tipik korrclasyonlar

Tahlo 4' dc vcrilmi~ıir. Hesaplanan korrclasyonbrın li.imü

iincmli (p<ü.OO 1) bulunmu~ıur.

Tartışma ve Sonuç
Bu araştırınada 3. 4. 5. 6 ve 7. haftalarda canlı ağır-

lık için 2550. 3440. 4350. 54(iO ve (i(il0 g. ortalama gün-

Ilik canlı ağırlık artışı için 126.58. 130.0. 158.98 ve

1ô3 .66 g olarak dde edilen değerler. Deeming ve ark.

(12)'nın devcku~u civcivleri için 5 haftalık yaşta 4000 g.

Deeming ve Ayres ( J O)' in 4 haftalık yaşta 3ô95 g. Smith

ve ark. (26)'nın 4 haftalık yaşta 4000 g \c Roıh (21 fun

3-7 haftalık yaşlarda sırası ile 2.5. 3.0. 40. S.O vc 70 kg

olarak bildirdikleri canlı ağırlık değerlerleriyle ve Smİıh

ve ark. (26)'mn 4 haftalık yaşta orlalama iOS.O g olarak

hilelirdiklerİ günllik canlı ağırlık arlış değerleriyle henıer

hulunmuştur.

Bu araştırmada 8. 9. LO. II ve 12. haftalartb c,ınlı

ağırlık için 7550. 8470. 9260. 9980 vc I()~QO g \c or

talama günllik canlı ağırlık artı~l ıçİn Ill.X2. 131.X).

103.94. 102.14 n; 120.44 g olarak elde edilen değerler

Gonzales (17)'in 3 aylık civcivlcr için hildirdiği 11-14 kg

değerlerine yakın iken. Smİth ve ark. (2ô)'nııı LI ve 12 haf-

talık civcivler için bildirdiği ı ınoo ve 19500 g canlı ağır-

lık ilc 233 ve 283 g ortalama günlük canlı ağırlık artl~1
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değerlerinden: Roth (2 i)" un ıl haftalık için bildirdiği ıo.O

kg dCğerinden daha düşüktür. Bu durum sözü edilen araş-

tırıcıların cıvcivlere vcrdikleri rasyonların (k24 protein

ıçerıııesinc vc çevresel faktörlere bağlanahilir. Bu araş-

lırın~ıdaki civcivlerin büyütüldüğü dönemde çevre sı-

c;lklıgll1ın daha düşük olması. güneş ışığının az oluşu ve

hava koşullarının elverişsiz olması gihi nedenler bü-

YÜJlıcyi oluııısul. ctkilemiş olabilir (15.16).

ı\raştırmada kunılan regrcsyon modelinin (Ciom-

pcnz modeli) büyüme eğrisini tamınlama derecesi ol-

dukça yüksek (R2=0.9995) bulunmuştur (Şekiıı). Bu da

büyü mc modelinın canlı ağırlığı önemli düzeyde ta-

nımladıgını gösternıektedir. Mushi ve ark. (20). Smith ve

ark. (26) ve Ciııiers ve ark. (8) da benzer sonuçlar bil-

dirınişlerdir.
Deeming ve ark. (1 ı)" nın bildirdiği gibi bu araş-

tırmada da civeivlcrde canlı ağırlık yönünden geniş bir

varıyasyon görülmüştür. Bu araştırmada 3 haftalıktan 3

aylıg,ı kadar küçük civcivlerin diğerlerine göre hep daha

küçük kaldıkları görülmüştür. Benl.er bulgular Deeming

\c f\yres (10) ile Smith ve ark. (26) tarafından da bil-

diriinnştir. Dcvekuşu civcivlerinin büyümesinde cin-

siyetin eıki li olduğu ve dişilerin erkeklere göre önemli

düzeyde daha hızlı büyüdüğü rapor edilmiştir (I I). Bu ça-

lışnıada. cınsiyet tayin edilmemiş ancak grup erkek-dişi

karışık olarak ithal edilmişıir. Ayrıca. deneme süresince

tüm civcider hirlikte IUlUlmuştur. Küçük civcivlerin

hüyük civcivlerle birlikte tutulmaları. böyleee yem ve su

,dımı sırasında veya gezinirken küçük civcivlerin iri civ-

civler tarafından engeııenmiş olması gelişmelerini olum-

SUl. etkilemiş olabilir ( ı0,20).
Bu araştırmada civcivlerin günün önemli bir kısmını

go.inerek. küçük taş ve helll.eri maddeleri arayarak ge-

çirdiklcri gözlenmiştir (7. LU 7,20). Bu davranış de-

vekuşu eivcivleri için doğalolmakla beraber, fazla mik-

tarda yabancı cisim yiyen civcivlerin yedikleri yahancı

cisimler ön mideyi doldurarak büyüme hızını olumsuz. et-

kilemiş olabilir. Bubier ve ark. (7) hu tip davranışların

slres ile arttığını bildirmektedirler. Bu çalı~mada. Iıay-

vanlar optİmal şartlarda ve temil. alanlarda tutulmu~ ve

stres oluşturacak uygulamalardan kaçınıımıştır, ancak

Adaıns ve Revdl (1) devekuşu civcivlerinin stresc çok

duyarlı olduklarını ve hatta civcivIerin ebeveynlerinden

,ıyrı kaldıklarını hissetmelerinin bile önemli bir stes fak-

ıiirü olduğunu ifade etmektedirler.

Araştırmada 16 günlük n adet devekuşu civcivİn-

den i tanesi nakil sırasında, ı tanesi de geldikten iki gün

sonra iilmüştür. Araştırınada yaşama gücü tüm civcivler

ü/.erinden de al ınmış ve 3 haftalıkta yaşama gücü %97.27

olarak hı:saplanmıştır. Dördüncü haftada 5 adet. 7. haf-

tada i adet ve in. haftada 3 adet 111nıak üzere ıoplam i i

adet civciv ölmüştür. Dördüncli haftada iilcn civcivlerden

2 tanesi genel duruın bozukluğu giisterdikıen hemen

sonra ölmüş. 3 [anesinde isc topallama ve ~ıy,ık pmh-

lenıleri görülmüştür. On harta!ık yaşı" ise ha\a Si

caklığının aniden düşmesine bağlı olarak kha ,'>lIrcli dc

olsa kapalı geıinme alamnda iken üşülülen civcivlerden .1

hayvanda genel dunını bowkluğu görülmüş \"l' (laha son-

raki birkaç gün içerisinde iilmüşlerdir. Gend olarak,

hacak problemleri görülen civci\'!er harit;, (ilen ci\cıvlcr

küçük \'e zayıf yapılı civcivler olmuşııır Bıı dUrlıın.

ıayıf yapılı civci\'lerin daha dayamksıı olduğunu dıı-

şündürmektedir. Oeeming ve Ayn:s (! O) de kuluçbcl<ın

çıkışta küçük ve zayıf olan civcivlerde y,ışama günımin

düşük olduğunu bildirmişlerdir.
Bu çalışmada 3 aylık yaşama gücü 1/i;84.Sn bulun-

muştur. Bu değer Sluis (25). Seıı (23). Smith Vi:. ark. (26).

Deeming ve ark. (1 i )'nın bildirdiği değerlerden daha

yüksek olup Mushi ve ark, (i 9)'nın hıldirdiği I,i X5 de-

ğerine benzemektedir Bu bilgiler ve ,ıraştırıııac!<ı elele

edilen yaşama gücü değerleri Bdçika'dan Lş,ık ili ko-

şuııarına getirilerek yetiştirilen de\'ekuşu civci .•lerinin ya

şama gücünün norınal düzeyde olduğunu giistcrmekteclir.

Çalışmada ölen iı adet civcivin 4 tanesindc ay,ık ve p,ır-

mak problemleri görülmüştür. Yüksek proıcin!i yemlerle

besleme ve hıılı büyüme (2. i8.26). egl.crsiı yetersizligı

(10. i ı.ı 9,20). bazı hastalıklar \"C zehirlenmclcr (2()) ilc

yaş (1,7,19) gibi faktörler ayak ve parmak pn'blcmlennin

oluşumunu etkilemektedir Egzersiz eksikliğinc hağlı

ayak problemleri brayler civcivIeri için de hildirilıniştir

(26.2ı1). Mushi ve ark. (j 9) topaııama ve bacak anor-

maııikleri nedeniyle ölüm oramnın Il" i5ô oranında ger-

çekleştiğini ortaya koymuşlardır. Bu araştırmada ayak

problemlerinin yol açtığı ölüm oranı dalı,ı dıışük olmuş

ve %5.63 bulunımıştur. Deneme süresince C1\Ti\' hiilmesı

ve gezinme alanlarının temiz ve kuru olmasına özen gös-

terilmesinin ve eivcivlerin 2 aylıkıan sonraki büyüme hı-

zının nispeten daha yavaş olmasının ayak ve parmak

problemlerinin daha az görülmesi yiinünde olumlu etki

yaptığı düşünülmektedir (ı 1,28).

Bu araştırmada 3-8 haftalık diinem iç:in ddc edılen

yemden yararlanma değeri aynı dönem için bıldirılen

3.47 ve 3.24 kg konsantre yemi kg canlı a.~ırıık anışı de-

ğerlerinden daha dü~üktür (5.2 ı). Üç-12 hartalık diinem

için elde edilen 3.07 yenıden yararlanma değeri ise

Smith ve ark. (26)'nın 0-4 aylık diinem it;in yine aynı şe-

kilde hesaplanmış olan 2.n kg değcrinden daha yüksektir.

Bu araştırıcıların hildirdiği yemdeki ham protein dü

zeyinin yüksek olması yemden yararl,ınma değerinin

daha iyi olmasına neden alımış olabilır.
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Civcivlerin yaşı ile hirlikte yemden yararlanma de-

ğerinin de büyüdüğü görülmcktedir. Eu durum yaşla bir ..

liktc ycmlerlc alınan metabolik enerjiden yararlanma dü-

ıcyinın düşmesi ile açıklanahilir. Nitekim. Smith ve ark.

(26) canlı ağırlıkları ~).3-1.2 kg arasındaki civcivlerde

metabolik enerjinin kullanılma değerinin 0.52 iken 70

kg' d,ın yüksck canlı ağırlıkıaki hayvanlarda 0.4 14-0.426

olduğunu hildırmişlerdir.

Bu araştırmada göğüs çcvresi. incik uzunluğu ve

çevresi değerleri canlı ağırlığa hcn/cr hir durum gös-

termiş, iO vc i i. haftalardan itibaren heden ölçülerinin

artış hı/ında az da olsa düşüş giirülmüştür. Ancak, incik

kalınlığındaki arlış hızında düşme olmamıştır. Smith ve

ark. (26) göğüs genişliğini 4, 8 ve 12. haftalıkta sırası ilc

44.62 ve 72 cm olarak bildirmişlerdir. Canlı ağırlıkta oL-

duğu gihı hu araştırınada elde edilen göğüs çevresi de-

ğerleri de Smith ve ark. (26)'11In hildirdiği değerlere 4.

haftada elde edilen 41. i2 cm değeri henzerlik göstermiş,

ancak sonraki dönemlerde 51.54. 6 1.12 cm ile daha

düşıik kalmıştır. Bu durum da göğüs genişliği ile canlı

ağırlık arasında yüksek ilişki olduğunu göstermektedir.

Incik uzunluğundaki artış ii. haftalığa kadar hızlı iken

daha sonra daha yavaşlamıştır. Bu hulgu Mushi ve ark.

(20)'l11n hulguları ile benl.erlik göstermektedir. Bu araş-

tırmada da 4. 8 ve 12 haftalık beden ölçüleri ile canlı

ağırlıklar arasında yüksek ve önemli (p<O.OOI) fenotipik

korn:lasyonlar hesaplanmıştır. Deeming ve ark. (12) da

heım:r sonuçlar bildirmişlerdir. Bu konu ile ilgili olarak

Mushi ve ark. (20) da canlı ağırlıkla incik (metatarsus)

ul.unluğu arasında O.9Tlik hir korrelasyon olduğunu

rapor etmişlerdir.

Sonuç olarak. Belçika'dan getirilerek Uşak ili ko-

şullarıııda yetiştirilen ve 1 aylığa kadar büyümeleri in-

celenen devekuşu civcivlerincle. büyümenin 6 ve 7. haf-

talarda en hızlı olcluğu. iki aylıktan itibaren biraz

yavaşladığı. yaşama gücünün yüksek olduğu; ayak ve

parmak problemlerine hağlı ölümlerin ise az olduğu;

giiğüs çevresi. i/lCik ul.lınluğu. incik çevresi ve incik ka-

lınlığı ölçülerinin canlı ağırlık tahmininde kul-

lanılabileceği ve civcivlerin canlı ağırlıklarına göre ay-

rılarak hüyütülmelerinin daha iyi olacağı kanaatine

varılmıştır.
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