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ÖNSÖZ 

Ġnsan ile güvercinin yakınlığı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Gerek inanç gerekse 

kültürel açıdan güvercinler tarih boyunca insanların hayatında her zaman önemli bir 

yer tutmuĢtur. DıĢ görünüĢünün güzel olması yanında havada ve karada yaptığı güzel 

gösteriler ile de insanların ilgisini çekmiĢtir. Bu özelliklerinin yanı sıra güvercinlerin 

labaratuvar hayvanı olarak da kullanıldığı bilinmektedir. 

 

 Eski zamanlarda “iĢe yaramaz, kuĢbaz” gibi tanımları günümüzde yerini aklı 

baĢında bilinçli güvercin yetiĢtiricilerine bırakmıĢtır. Yapılan bu çalıĢma ile 

yetiĢtiricilerin bu yönü de ortaya konulmuĢtur. Diğer yandan, konu ile ilgili daha 

fazla kaynağa ve bu konuda çalıĢan daha fazla araĢtırıcıya ihtiyaç olduğu da 

görülmektedir. 

 

 Güvercin yetiĢtiricileri, güvercinin yerli gen kaynakları içinde yerini alması 

için gerekli çalıĢmalarda bulunmaktadır. Diğer yandan federasyon kurma çalıĢmaları 

da devam etmektedir. Güvercin yetiĢtiriciliği hem spor hem de kültürel faaliyet 

olarak günümüzde yerini almaya devam etmesi beklenmektedir. 

 

 Bu çalıĢmanın yürütülmesinde yardımlarını esirgemeyen danıĢman hocam 

Prof. Dr. Fatih ATASOY’a, araĢtırmaya katkıda bulunan değerli hocalarım Zootekni 

Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ, Prof. Dr. Halil AKÇAPINAR, 

Prof. Dr. Arif KURTDEDE, Prof. Dr. Necmettin ÜNAL istatistiki analizlerin 

yapılmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde yardımcı olan Biyoistatistik 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa GÜRCAN ve araĢtırmanın 

yürütülmesinde yardımlarını esirgemeyen kümes sahipleri Saadet BĠLGĠN, Bayram 

TANIġMAN ve Ahmet ÖZTÜRK’e teĢekkür ederim. Ayrıca araĢtırma süresince 

bana her zaman yardımcı olan Zootekni Ana Bilim Dalındaki asistan arkadaĢlarıma, 

ArĢ. Gör. Fulya SAYGILI’ya, Hayriye EREN’e, mesai arkadaĢlarıma, aileme ve 

ismini sayamadığım emeği geçen herkese teĢekkürü borç bilirim. 
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1. GİRİŞ 

 

 

 

Güvercinin evcilleĢtirilen kuĢ türlerinden biri olarak kültür tarihi içerisinde özel bir 

yeri vardır. Evcil güvercin köken aldığı yabani güvercinden morfolojik ve fizyolojik 

olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Hobi amaçlı güvercin yetiĢtiriciliği söz 

konusu bu farklılığın yaygınlaĢmasında önemli rol oynamıĢtır (Konyalı ve ark, 2004; 

Vriends ve ark, 2005). 

 

 

Ġnsanoğlu tarafından barıĢın sembolü olarak kabul edilen güvercinlerin 

dünyada 335, Türkiye’de ise iki familya içerisinde 11 türünün bulunduğu 

bildirilmiĢtir (Yiğit ve ark, 2008).  

 

 

Dünya genelinde doğada tarım ilaçları ve kimyasalların kullanılmasının 

yaygınlaĢmasından güvercin sayılarında azalma görülürken (Flux ve ark, 2001), 

Türkiye’de halk tarafından korunduğundan güvercin sayısında herhangi bir azalma 

gözlenmemektedir. 

 

 

Dünya genelinde güvercinler süs güvercini, taklacı güvercini ve besi (etlik) 

güvercini olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Dünyada ABD baĢta olmak üzere 

birçok ülkede sürdürülen besi güvercini yetiĢtiriciliği Türkiye’de yapılmamaktadır. 

Süs güvercinleri görünüĢ ve tüy güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Taklacı 

güvercinler ise takla atabilmekte ve yüksekten uçabilmektedir. Bu güvercinler çok 

farklı özelliklere sahiptir ve sayıları oldukça fazladır. Ancak bu güvercinler üzerinde 

yapılan bilimsel çalıĢma sayısı oldukça sınırlıdır.  
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Güvercindeki takla atma davranıĢının yırtıcı kuĢlara karĢı kendini savunmak 

için geliĢtiği ve bu özelliğin genlerle yavrulara aktarıldığı bildirilmektedir (Anonim 

2008 (c)). 

 

 

Güvercinin adaptasyon kabiliyeti yüksek olduğu ve insanlarla yakın Ģekilde 

yaĢayarak ĢehirleĢme koĢullarına uyum sağladıkları görülmektedir. Ġnsanlara kolay 

alıĢması, insanlar tarafından avlanmaması ve yemlenmesi gibi nedenlerden dolayı 

güvercinlerin hızlı Ģekilde üreyerek günümüzde yaygın Ģekilde yetiĢtirildiği 

bildirilmiĢtir (Dinçer, 1993). 

 

 

  

1.1. Evciltme 

 

 

 

Evcil güvercinin kökeninin Kaya güvercini (Columba livia) olduğu görüĢü 1850’li 

yıllarda Charles Darwin tarafından ileri sürülmüĢtür (Couzens, 2005).  

 

 

Mevcut evcil güvercin türleri Kaya (Columba livia) güvercininden köken 

almıĢ olup; tüm Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkaslar’a kadar olan geniĢ alana 

yayılmıĢ durumdadır (Murton ve ark, 1971). Evciltme, yabani hayvanların 

üremesinin, büyümesinin ve yetiĢmesinin insan kontrolü altına alınması anlamına 

gelmekle birlikte güvercin gibi bazı evcil hayvanların üreme ve büyümeleri insan 

kontrolü dıĢında yer almaktadır (Akçapınar ve Özbeyaz, 1999). Güvercinlerin tam 

olarak ne zaman evcilleĢtirildiği bilinmemekle beraber Ön Asya’da M.Ö. 3000 

yılından beri tanınmaktadır (Basket ve Sayre, 1993). Tarihi bilgilerden 5. Mısır 

Hanedanlığı zamanında güvercinin hem eti hem de gübresi için yetiĢtirildiği 

anlaĢılmaktadır (Murton ve ark, 1971; Anonim, 2005). 
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Eski dönemlerde güvercin dini değeri olan kutsal kuĢ olarak tanımlanmıĢ ve 

bereket sembolü olarak anılmıĢtır (Sarıca ve ark, 2003). Tevrat’ta yer alan Nuh 

Peygamber efsanesinde, Hz. Nuh'a tufandan sonra suların çekildiğini haber veren kuĢ 

güvercindir (Öğüt, 1998). Diğer yandan Hz. Muhammed'in düĢmanlarını ĢaĢırtan 

hayvanın güvercin olduğu da kutsal kitaplarda belirtilmiĢtir (Anonim 2008 (c)). 

 

 

Ayrıca haberleĢmenin güvenli ve süratli yapılması amacıyla da kullanılmıĢtır. 

Romalılar, özellikle savaĢlar esnasında haberleĢmek için güvercinlerden 

yararlanmıĢlardır. Bağdat halifeleri posta güvercinlerine çok değer vermiĢlerdir. 

M.Ö. 300 yılında, güvercinlerle tüm Çin'i kapsayan bir posta sistemi kurulmuĢtur. 

Ticaret yollarıyla güvercin yetiĢtiriciliği Güneydoğu Akdeniz üzerinden, dünyanın 

değiĢik bölgelerine yayılmıĢtır. Bu yayılmada savaĢların da büyük etkisi olmuĢtur. 

ÇeĢitli güvercin türlerini Hollandalı denizciler, Hindistan'dan ülkelerine 

getirmiĢlerdir. Bu kuĢlar bu günkü ırkların ataları olarak kabul edilmektedir (Boyla, 

2008). 

 

 

Evcil güvercinlerin Asya’dan yayıldığı ve Anadolu’ya geldiği 

düĢünülmektedir. Ancak son yıllarda yapılan tarihi arkeolojik ve etimolojik 

çalıĢmalar, güvercinin Anadolu’da çok eskiden beri bilindiğini ve Anadolu kökenli 

olarak yayılmıĢ olabileceğini de düĢündürmektedir (Kalkan, 2000, Ertan, 2008). 

 

 

Orta Avrupa’ya güvercini ilk kez Romalılar M.S. ikinci yüzyılda getirmiĢtir. 

Romada güvercin değerli bir et hayvanı olarak yetiĢtirilmiĢ ve bu yönde ıslah 

çalıĢmaları yapılmıĢtır (Sarıca ve ark, 2003). Orta Avrupada güvercin yetiĢtiriciliği 

ve güvercinlerin yaygınlaĢması 14. yüzyılda olurken Ġngiltere’de 13 - 18. yüzyılda en 

yoğun durumuna ulaĢmıĢtır (Snow ve Perrins, 1998). Diğer yandan güvercin, 

gübresinden yararlanmak için yetiĢtirildiği gibi deney hayvanı olarak da 

kullanılmakta olup, aĢırı sesleri duyabilme özelliğine sahiptir (Johnston ve Janiga, 
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1995; Loven 2000). Güvercinler; güzellikleri, uçarken yaptığı oyunlar ve bazen de 

ötüĢleri için yetiĢtirilmiĢlerdir (Kalkan, 2000; Pond ve Bell, 2005). 

 

 

1.2. Türkler’de Güvercin Yetiştiriciliği 

 

 

 

1.2.1. Taklacı Güvercinler 

 

 

Tarihi bilgiler, bugün Çin sınırları içinde yer alan ve çölleĢmeden önce Türklerin 

yaĢadığı bir bölge olan Taklamakan’da, taklacı güvercinlerin ilk kez Türkler 

tarafından yetiĢtirildiğini göstermektedir. Taklamakan adı eski Uygur Türkçe’sinde 

taklanın mekânı yani onun gerçek yeri veya doğum yeri anlamını taĢımaktadır 

(Boyla, 2008). 

 

 

Doğu Türkistan’da “beyaz kâğıt oyun güvercini” ve “siyah pars oyun 

güvercini” gibi adlarla bilinen birkaç taklacı güvercin bulunduğu ve taklacı 

güvercinlerin diğerlerinden daha yüksekte uçtuğu ve uçarken takla attığı 

bildirilmektedir (Boyla, 2008). 

 

 

Kökeni Orta Asya olan ve Türkler tarafından yetiĢtirilen taklacı güvercinler, 

Türklerin göçleri ile birlikte dünya üzerine yayılmıĢtır. 1055 yılında Selçuklu Sultanı 

Tuğrul Bey döneminde Abbasilere tanıtılan taklacı güvercinlerin, Abbasiler kanalı ile 

baĢta Ġran, Irak, Suriye ve Ermenistan olmak üzere diğer ülkelere ve 

Mezapotamya’ya yayıldıkları belirtilmektedir (Öğüt, 1998). 
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1.3. Güvercinin Kökeni  

 

 

 

Güvercinin zoolojik sistemdeki yeri ile ilgili farklı görüĢler vardır. Güvercinler, 

omurgalıların kuĢlar sınıfının, Columbiformes takımının, Columbidae ailesinin 

içinde yer almaktadır (Snow ve Perrins, 1998). Güvercin türünün bulunduğu 

Columbidae familyası bazı araĢtırıcılara (Pennak, 1964; Gibbs, 2001; Christidis ve 

Bales, 2008) göre aĢağıda belirtildiği Ģekilde üç türe ayrılmaktadır: 

1- Kaya veya Ev Güvercini (Columba livia) 

2- Tahtalı Güvercin (Columba palumbus) 

3- Mavi veya Gökçe Güvercin (Columba oenas) 

 

 

Bazı araĢtırıcılara (Gill, 1995; Schodde ve Mason, 1997; Snow ve Perrins, 

1998; Yiğit ve ark, 2008) göre ise aĢağıda da belirtildiği Ģekilde 7 türe ayrılmaktadır  

 

 

1- Kaya Güvercini ( Columba livia ) ( Rock Dove )  

2- Tahtalı Güvercin ( Columba palumbus ) ( Woodpigeon )  

3- Gökçe Güvercin ( Columba oenas ) ( Stock Dove )  

4- Kumru ( Streptopelia decaocto ) ( Collared Dove )  

6- Küçük Kumru ( Streptopelia senegalensis ) ( Palm Dove )  

7- Üveyik ( Streptopelia turtur ) ( Turtle Dove )  

 

 

 

1.3.1. Kaya veya Ev Güvercini (Columba livia)  

 

 

Vücut uzunluğu 31 – 34 cm, canlı ağırlık diĢi ve erkeklerde 230 + 22,8 – 370 + 31,8 

g, kanat açıklığı (her iki kanadın en uzun uçma telekleri arasındaki uzunluk) 63 – 70 

cm dir (Heyman ve Hume, 2005). Doğal yaĢamda kaya oyuklarına, mağaralara, 
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yerleĢim yerlerinde binaların çatı ve balkonlarına yuva yaparlar. Her üreme 

döneminde yumurta sayısı genelde 2 dir, ancak bazen de 1 olabilmektedir. Kuluçka 

süresi 16 – 19 gün, tüylenme peryodu 35 – 37 gündür. Türkiye’nin her yerinde 

bulunur (HuĢ, 1967; Kiziroğlu, 1989; Yiğit ve ark, 2008). 

 

 

1.3.2. Tahtalı Güvercin (Columba palumbus) 

 

 

Vücut uzunluğu 40 – 42 cm, canlı ağırlık diĢi ve erkeklerde 284 + 35,0 – 587 + 54,0 

g ve 325 + 24,0 – 614 + 43,0 g, kanat açıklığı 75 – 80 cm dir (Snow ve Perrins, 

1998). Doğada özellikle iğne yapraklı ormanlarda yaĢar, ağaçlık alanları tercih eder 

ve kıĢın açık arazide bulunur. Kaya güvercininden boynundaki beyaz halka ve daha 

büyük oluĢuyla ayrılır. Genelde bitkiler (yeĢil yapraklar, tohumlar, meyveler, 

çiçekler ve kökler) ile nadiren omurgasızlarla beslenirler. Yumurta sayısı 1 – 2, 

kuluçka süresi 17 gün, tüylenme peryodu 20 – 35 gündür. BaĢ mavi gri, boynun yan 

tarafının üst kısmı ve ense yukarıya doğru yeĢil, metalik parlaklıktadır. Türkiye’de 

genelde Akdeniz bölgesinde, kısmen de Ege Bölgesinde yerleĢik olarak 

bulunmaktadır (Yiğit ve ark, 2008). 

 

 

1.3.3. Mavi veya Gökçe Güvercin (Columba oenas)  

 

 

Canlı ağırlık diĢi ve erkeklerde 329,0 + 37,0 – 335,6 + 36,79 g, kanat uzunlukları 

sırasıyla 21 – 22 cm olarak belirtilmiĢtir ( Snow ve Perrins, 1998). 

 

 

Tahtalı güvercine göre daha küçük ve kuyruğu daha kısadır. Kanatta 

gençlerde pek belli olmayan üç adet kısa ve siyahımsı enine bant bulunup, en alttaki 

oldukça belirgindir. EriĢkinlerde boyunun yan kısmı yeĢilimsiden erguvani kırmızıya 

kadar değiĢen parlak renklidir. Kanadın üst bölümü açık renklidir ve uçarken 
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tahtalıyı andırır. Özellikle ormanlık ve benzeri bölgelerde tahtalı güvercini ile 

karıĢtırılır (Anonim, 1990; Holden, 2004; Ertan, 2008). 

 

 

Anadolu’nun her yerinde görülür. Yerli bir kuĢ türü olup, soyu tükenme 

tehdidi altındadır. Ormanlık alanların azalmasıyla sayılarıda azalmaktadır. Beslenme 

Ģekli genelde bitkiseldir. Ancak yavru bakımı dönemlerinde hayvansal besinleri 

tercih eder (Kiziroğlu, 2000). 

 

 

 

1.4. Morfolojik Özellikleri 

 

 

 

1.4.1. Vücut yapısı: KuĢların vücut yapısı yürüme ve uçma hareketlerini rahatça 

yapmaya uygun bir Ģekilde oluĢmuĢ, biraz dolgun ve düzgündür (Snow ve Perrins, 

1998). Yürürken ve dururken gövdenin ağırlık merkezi ayakların üzerine düĢer. Bu 

sırada kanatlar katlanmıĢ durumda gövdenin iki yanına yapıĢık olarak durur. 

Kemiklerin ince, içlerinin boĢ ve birçok yerinde belirli delikler bulunduğu görülür. 

Akciğerlerden baĢlayarak muhtelif yerlerde bulunan hava keseleri kemiklerle 

bağlantılıdır. Ġskeletin hafifliği, akciğer ve kemiklerle bağlantılı hava keseleri 

kuĢların uçmalarını kolaylaĢtırır (Kiziroğlu, 1989).  

 

 

1.4.2. Baş: Üst kısmı oldukça kavisli olup, ön ve arka kısımlardan oluĢur 

(Semenchuk, 1992). Ön kısma ön baĢ adı verilir ve burası gaganın arkasından 

gözlerin köĢelerini birleĢtiren çizgiye kadar uzanır. BaĢın üst tarafının geri kalan 

kısmı arka kısmıdır ve tepeyi oluĢturur. Ön baĢ ve tepenin yan sınırının altı kaĢ 

çizgisidir. BaĢın kenarları oldukça düz ve göz çukuru ile kulak bölgelerine 

ayrılmaktadır. Güvercinlerde ve serçelerde olduğu gibi alt göz kapağı, üsttekinin 

aĢağıya geldiğinden daha fazla yukarı gider (Kiziroğlu, 1989). Göz rengi genellikle 
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koyu kırmızı ve turuncu renginde olabildiği gibi, göz kapağı turuncu renkte, göz 

halkası gri – beyaz ve belirsiz olmaktadır (Frith, 1982).  

 

 

1.4.3. Gaga: Güvercingillerin gaga biçimleri beslenme alıĢkanlıklarına göre 

değiĢiklik göstermektedir. Tane ile beslenen türlerde uzun ve ince; meyve ile 

beslenenlerde ise kalın ve papağan gagasına benzer Ģekilde ucu kancalıdır. Ancak 

genelde kısa, ince ve yuvarlaktır. Uca doğru kalınlaĢır, ortada daha incedir. Dipte 

daima etli bir kısım bulunur ve burun delikleri buradan açılır (Levi, 1947).  

 

 

1.4.4. Solunum Sistemi: Burun boĢlukları, gırtlak, nefes borusu, akciğerler, hava 

keseleri ve bazı kemiklerdeki hava boĢluklarından meydana gelir. KuĢlarda kısa olan 

bronĢlar birçok kollara ayrılmaktadır. Bu kollardan birçok hava kesesi kuĢun 

vücudunun değiĢik bölümlerine yayılır. Bu hava keseleri hava deposu iĢlevini 

görürler. Hava keseleri kuĢun gövde, kanat ve ayaklarını hareket ettirmesi sonucu 

sıkıĢır ve açılırlar. Bu sayede ciğerlere hava gönderimi sağlanır. KuĢlarda diğer 

memeli hayvanlarda bulunan diyafram olmadığı için, ciğerlere hava körüklenmesi ve 

solunum bu yolla sağlanmaktadır. Hava keselerinin bir diğer iĢlevi de vücut 

sıcaklığının korunmasını sağlamaktır (Reese ve ark, 2006). 

 

 

1.4.5. Sindirim Sistemi: Güvercinlerde vücut uzunluğunun 1/7 si kadardır. Diğer 

kuĢlarda 1/8 kadardır. Bu uzunluk kuĢun uçma kabiliyetine göre de değiĢmektedir 

(Sales ve Janssens, 2003). 

 

 

Güvercinlerde yemek borusunun üst tarafında yer alan ve besinleri 

depolamaya yarayan bir kursak bulunmaktadır. Ağızlarında diĢ gibi kesici ve 

öğütücü organları bulunmadığından güvercinler yediklerini doğrudan kursaklarına 

gönderirler. Besinlerin depolanma ve sindirilme iĢlemi kursakta baĢlar ve tohumları 

öğütebilecek kadar geliĢmiĢ olan taĢlıkta devam eder. Tohumla beslenen 
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güvercinlerde bağırsak uzun, meyve ile beslenenlerde ise daha kısadır (Cornell, 

1946; Kiziroğlu, 1989) . 

 

 

1.4.6. Üreme Sistemi: Erkeklerde, böbreklerin ön yan tarafında ikiĢer tane yumurta 

biçiminde testisler bulunur. DiĢilerde, üreme organı yumurtalık ve yumurta 

kanalından ibarettir (Sales ve Janssens, 2003). 

 

 

1.4.7. Bacaklar: Yerde beslenmeye uyarlanmıĢ bir vücut yapıları bulunan bu 

kuĢların bacakları kısa, tüylü ya da çıplak olabilir (Levi, 1947). Ayaklar palet 

Ģeklindedir ve arkadaki baĢparmak büyük ve fonksiyoneldir (Snow ve Perrins, 1998). 

 

 

1.4.8. Kanatlar, Tüy: Kanatlar göğüs kemeri veya omuzdan kalkabilen ilavelerdir. 

Kendilerine özgü bir Ģekli ve ayırıcı bir Ģekilde düzenlenmiĢ tüy serilerine sahiptirler. 

Tüyler vücut sıcaklığını korumaya ve uçmaya yararlar. Vücutta bulunan büyük tüyler 

uçma, örtü ve kuyruk tüyleri olmak üzere üçe ayrılır (Öncel ve ark, 2001). YaĢa, 

mevsime, eĢeye ve üreme dönemine göre değiĢik tüy örtüleri görülebilir. Kuluçkaya 

yatma öncesinde de, vücut sıcaklığının yumurtaya daha etkin bir Ģekilde 

iletilebilmesi için, karın bölgesindeki tüylerin bir kısmı dökülür (Frith, 1982).  

 

 

Çoğalma mevsimi ilkbaharda baĢlar ve tüy dökümünün meydana geldiği yaz 

sonunda biter. Güvercinlerde tüy dökme dönemi ikinci yavruları yetiĢtirme 

döneminde baĢlar, 3 – 4 ayda tamamlanır ve tamamen çıplak kalmaz, uçma 

yeteneklerini kaybetmezler (Kurtdede, 2002). Tüy değiĢtirme genellikle yavaĢ ve 

belli bir sıraya göre olur; kanat teleklerinin değiĢimi, el teleklerinde bilekte baĢlar ve 

el uçlarına doğru ilerler. Kol teleklerinde ise, hem iç hem de dıĢ taraftan içe doğru 

değiĢir. Kuyruk teleklerinde ise değiĢim içten dıĢa doğru olur. Tüy değiĢimi derideki 

tüy yuvasında yeni tüyün büyümesi ve üstteki yıpranmıĢ tüyün atılmasıyla oluĢur 

(Kiziroğlu, 1989). 
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Güvercin yavrularında büyüme 21 güne kadar çok hızlıdır. Ancak daha sonra 

büyüme hızları yavaĢlar. Ġlk iğne Ģeklindeki tüyler 6 – 7 inci günde Ģekillenir. Birinci 

haftada güvercin sütünden alacağı maddeleri almıĢ olur ve gözlerini açar. Rengi 

oluĢmaya baĢlar (Yavru, 1983). 

 

 

1.4.9. Renk Kalıtımı: Bir güvercinin temel renklerinden, diğerleri üzerinde baskın 

olanı posta güvercini kırmızısı olarak da isimlendirilmekte, iĢaret bulunanlarda 

(çakmak ya da Ģerit), bu iĢaretlerin kırmızı, diğer kısımların gri olduğu 

belirtilmektedir. Güvercinin kuyruk ve el kanat teleklerinin rengi gri, diğer yerleri 

koyu bir kırmızıdır. Güvercinlerde en fazla karĢılaĢılan ikinci temel renk ise siyah 

renktir. Mavi, çakmaklı, miske, sabuni, küllü, siyah galaça, siyah baska vb. 

güvercinlerin hepsi siyah temel rengini taĢırlar. Üçüncü ve diğerlerinin her ikisine 

göre çekinik olan temel renk ise kahverengidir. Bu renge güvercinlerde nadiren 

rastlanmaktadır. Ayrıca temel renklerin cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu izlediği 

belirtilmektedir (SavaĢ, 2001). 

 

 

1.5. Davranış Özellikleri 

 

 

1.5.1. Ses: YumuĢak ve etrafta yankılanma Ģeklinde olabilir (Hilty ve Brown, 1986). 

Güvercin bunu tekdüze bir Ģekilde tekrarlayabilir. Bazı türlerde ise hıĢırtılı ya da 

ıslığa benzer sesler duyulabilir (Nowland, 2005). 
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ġekil 1.1: Ergin Taklacı Güvercine Ġki Farklı Örnek 

 

1.5.2. Yuva yapma yeteneği: Yuvalarını birçok yere çoğunlukla da ağaçlara 

yaparlar. Bir kısmı yerlerdeki çukurları bazıları da ağaç kovuklarını, kayaların 

çıkıntılarını ve binaları tercih ederler. Ama hemen hemen bütün güvercinler 

yuvalarını topladıkları sap – saman parçalarından, sağlam olmayan düz bir yerde 

yaparlar. Yuvaları çalı çırpıdan oluĢan ufak bir yığınak Ģeklindedir (Alderton ve ark, 

2004). 

 

 

Yuva yapımı sırasında erkek yuva yeri olarak seçilen yerde bekler, diĢi her 

seferinde uçarak bir parça yuva materyali getirir, erkek ise bunları yerleĢtirme iĢini 

yapar. Yumurtalar çıktıktan sonra erkek ilave yuva materyali getirir ve yavruyu 

beslemesinde diĢiye yardımcı olur. Çoğunlukla erkekler günün ortasında, diĢilerde 

günün geri kalan kısmında çalıĢırlar (Snow ve Perrins, 1998).  

 

 

1.5.3. Tek Eşlilik (Monogamy): Genelde monogam ve sezona bağlı tek eĢlilik 

görülür. Çiftlerin bir sonraki yıl tekrar bir araya gelmeleri oldukça seyrektir. 

Hayvanlar âleminde eĢine sadık olarak bilinen bir türdür (Johnston ve Janiga, 1995; 

Saxena ve ark., 2008). Ancak, evcil türlerde genellikle çiftler yaĢamları boyunca 

birlikte olurlar. Ancak bazen güçlü bir erkek, güvercinlikte bulunan diĢilerin birçoğu 

ile çiftleĢip yuva yapabilir (Anonim, 2005). 
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1.5.4. Çiftleşme: Güvercinlerde bahar ayları ile birlikte çiftleĢme ve yumurtlama 

dönemi baĢlar. Erkek güvercinler kendi üreme bölgelerini diğer erkeklere karĢı 

koruma eğilimindedirler. Genellikle erkek kuĢ kendi üreme bölgesinde öterek diĢi 

kuĢu buraya çeker ve çiftleĢirler (Burnie, 2003). 

 

 

1.5.5. Su İçme: Tohumları kabuklarıyla beraber yedikleri için ardından hemen su 

içme gereksinimi duyarlar. Su içme davranıĢları diğer kuĢlardan farklıdır. KuĢlarda 

burun delikleri ile gagaları arasını kapatacak bir yapı bulunmadığı için vakum 

oluĢturamazlar ve dolayısıyla suyu ememezler. Suyu gırtlaklarına iletmek için su 

içerken gagalarını havaya kaldırırlar. Ancak güvercinlerin bulunduğu familyaya dâhil 

olan kuĢlar su içerken burun deliklerini de suya daldırırlar. Böylece vakum 

oluĢturarak suyu emerler. Bu nedenle içecekleri su kaynaklarının derinliği gaga ve 

burun deliklerini daldırabilecekleri derinlikte olmalıdır (Vuilleumier, 2001). Ayrıca 

su içerken gözdeki perdeler kapatılır. Su içme sırasında güvercin çevreye karĢı 

korumasız olduğu için, bu olay çok kısa sürede gerçekleĢtirilmektedir (Dinçer, 1993). 

 

 

1.5.6. Beslenme: Güvercinin doğal yemlerinin büyük bölümünü tahıllar 

oluĢturmakla birlikte meyve, yeĢil otlar ve kurt benzeri böcekleri de tüketmektedir. 

YaĢamlarının ilk 4 – 5 gününde güvercin yavruları “güvercin sütü” (crop milk) ile 

beslenirler (Burgmann, 1993). 

 

 

1.5.7. Uçma: Güvercinlerin saatte 60 – 80 km uçtukları ve günde 800 – 900 km yol 

katettikleri bildirilmiĢtir (Keymer, 1991; Jones, 2007). 

 

 

Güvercin yetiĢtirenler için bu iĢin en önemli yanı kuĢlarının uçuĢ 

performansıdır. UçuĢ performansının yanı sıra uçan kuĢların yuvalarına geri 

dönmeleri de önemli bir özellik olarak kaydedilmiĢtir (Cornell, 1946). 
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1.5.8. Yön Bulma: Güvercini diğer birçok canlıdan ayıran en önemli özelliklerden 

biri de yön bulma yeteneğidir. Bu konuda çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢtür. Birçok 

bilim insanı bu konuda araĢtırmalar ve deneyler yapmıĢ olup, ilk önceleri, kuĢların 

çevredeki binaları ve doğa özelliklerini akıllarında tuttukları ve yönlerini bunlara 

göre belirlemekte oldukları düĢünülmektedir. Ancak yapılan bazı deneyler bu 

düĢüncenin yanlıĢ olduğunu ortaya çıkartmıĢtır. Güvercinlerin gözlerine etrafı 

görmelerini engelleyen lensler takılarak yapılan bir deneyde, yuvalarından oldukça 

uzağa götürülüp uçurulmuĢ ve bu durumda bile güvercinlerin birçoğunun yuvalarına 

geri geldiği gözlenmiĢtir. Bunun üzerine daha farklı varsayımlar üzerinde durulmaya 

baĢlanmıĢtır (Anonim, 2005; Chalmers, 2007). 

 

 

Ayrıca kuĢların güneĢ ve yıldızlara bakarak yön belirledikleri görüĢü uzun bir 

zaman araĢtırılmıĢ ve bu konuda yapılan bazı deneyler bu görüĢü destekler 

doğrultuda olmuĢtur. Özellikle posta güvercinleri ile çeĢitli deneyler yürütülerek bu 

kuĢların uzun yolları kat edip geri gelmeleri üzerinde duran bilim insanları kuĢların 

güneĢe göre yön belirlediklerini saptamıĢlardır (SavaĢ, 2001). 

 

 

1.6. Döl Verimi Özellikleri 

 

 

 

1.6.1. Üreme Yaşı: Üreme organlarının geliĢmesi ile genç hayvanlarda üreme 

faaliyetlerinin baĢladığı döneme puberta çağı, cinsel faaliyetlerin optimum düzeye 

çıktığı döneme cinsel olgunluk yaĢı denir (Akçapınar ve Özbeyaz, 1999). 

Güvercinlerde cinsel olgunluk yaĢının 2 – 8 yaĢ arası olduğu, ömürlerinin ise 10 – 18 

yıl arasında olduğu belirtilmektedir (Crawford, 1990; Bokhari, 1994).  

 

 

 YarıĢ özellikli kuĢların damızlık seçiminde yumurtlama yaĢının önemli 

olduğu belirtilmektedir. Damızlık olarak 1 yaĢtaki kuĢun kullanılma oranı % 25 – 30 
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iken 3 yaĢ üzeri kuĢların seçim oranının % 60 olduğu belirtilmektedir (Hoomeıjer, 

2006). 

 

 

 Bıldırcınlar üzerinde yapılan çalıĢmada, yaĢlı erkek ve diĢilerin damızlıkta 

kullanıldığında döllü yumurta oranlarının azaldığı tespit edilmiĢtir (ġeker, 2003). 

 

 

 YaĢlı yumurtacı tavuklardan elde edilen yumurtalara ait civcivlerin 

gençlerden elde edilenlere göre daha yüksek canlı ağırlık kazancı sağladıklarını 

bildirmiĢler ve bunun muhtemel sebebininin kabuk geçirgenliğine bağlı olarak lipid 

tüketimlerinin artıĢından kaynaklanabileceğini bildirmiĢlerdir (Christensen ve ark., 

1996) 

 

 

Bıldırcınlarda yapılan diğer bir çalıĢmada ebeveyn yaĢının artıĢına bağlı 

olarak civciv çıkıĢ ağırlığının artmadığı bununla birlikte kesim yaĢında yaĢlılardan 

elde edilen etlik bıldırcınların daha ağır olduğunu kaydetmiĢlerdir (Yıldırım ve 

YetiĢir, 1998).  

 

 

Ġpek ve ark (2003), bıldırcınlarda yaptıkları bir çalıĢmada ebeveyn yaĢının 

artıĢına bağlı olarak yumurtada ağırlık artıĢı kaydetmiĢlerdir. 

 

 

Wilson (1991), tavuklarda yaptığı çalıĢmada ebeveyn yaĢının artıĢı ile birlikte 

yumurta ağırlığı ve civciv ağırlığı arasındaki korelâsyonun azaldığını bildirmiĢtir. 

 

 

 

1.6.2. Kuluçka Süresi: Canlıların neslinin devamı ve çoğalması için üremesi ve 

doğan yavruların yaĢaması gereklidir. Üreme özelliği canlıların temel fizyolojik 
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özelliklerinden biridir. Bu özellik evcil hayatta hayvanların önemli verim 

özelliklerinden biridir. Yabani hayvanlarda ise neslin devamlılığı ve çoğalması için 

hem üreme kabiliyetinin yeterli olması, hem de yeni doğan yavruların yaĢayabileceği 

ortamın olması gerekir. Dolayısıyla yabani hayvanlarda cinsel aktivite, çiftleĢme, 

gebelik ve doğurma gibi üreme ile ilgili olaylar yeni doğan yavrulara yaĢama imkânı 

verecek Ģekilde yılın uygun mevsimlerinde ve düzenli Ģekilde görülür (Akçapınar ve 

Özbeyaz, 1999). Güvercinlerde ise doğal ortamda çiftleĢme ve üreme dönemi bütün 

bir yıl boyunca olabilir. Erkek eĢeysel olgunluğa ulaĢır ulaĢmaz yuva bölgesini 

belirler. YetiĢtirme yapılıyorsa ġubat ayından Temmuz ayına kadar olan dönem 

tercih edilir. DiĢiler beĢinci aydan itibaren eĢ oluĢturur. Kuluçka dönemi eĢ 

oluĢturduktan 1–2 hafta sonra olur (Kiziroğlu, 1989).  

 

 

DiĢi ve erkek nöbetleĢerek kuluçkaya yatarlar. Genellikle diĢi geceleri, erkek 

de gündüzleri yumurtaların üzerine yatar. Yavrular yumurtadan çıktıkları zaman 

hemen hemen çıplaktır. Uçacak duruma gelinceye kadar anne - baba yavruları 

birlikte besler. Yavrular yumurtadan çıktıklarında gözleri kapalıdır. Yavrunun 

gözleri 5 – 6 gün içinde açılır. Bir aylık olduklarında bütün tüyleri çıkmıĢ ve 

uçabilecek hale gelmiĢ olurlar. BaĢlangıçta yavrunun gagası yumuĢaktır ve kendi 

kendine yem yiyemez ve ana - babası tarafından “güvercin sütü” diye tanınan 

maddeyle beslenirler (Cornell, 1946; Anonim, 1984 ) 

 

 

Yavrular 3. güne kadar sadece güvercin sütü (crop milk) ile beslenirler. Bu süt 

kuluçkanın 14. gününde salgılanmaya baĢlar ve 25 gün kadar devam eder. Bazı 

kaynaklar da bu sürenin 6 – 20 gün arasında olduğu bildirilmiĢtir (Sales ve Janssens, 

2003). Bazı kaynaklarda ise güvercin sütünün miktarının 22. günden sonra azaldığı 

belirtilmektedir (Vandeputte ve Poma, 1980). Flamingo ve penguenlerde de bulunan 

bu süt, proteinler ve lipitler gibi besin değeri yüksek maddeler içermektedir (Sales ve 

Janssens, 2003). Protein oranı % 13 – 18, yağ oranı ise % 7 – 13 olarak 

kaydedilmektedir. Toplamda 21 farklı doymuĢ asit bulunmaktadır. En belirgin 
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karakteristik eksiklik ise karbonhidrat düzeyidir (Davıes, 1939; Rowan, 1983; 

Keymer, 1991; Sales ve Janssens, 2003).  

 

 

Güvercinler 3 aylık yaĢtan itibaren ergin canlı ağırlığa ve seksüel erginliğe 

ulaĢırlar. Ancak bu yetiĢtirme mevsimine de bağlıdır. Genel olarak ilk yumurtlanan 

yumurtadan erkek yavru çıktığı tespit edilmiĢtir. DiĢi yavru yumurtalarının genellikle 

parlak, erkeklerinkinin ise renkli olduğu kaydedilmiĢtir (Levi, 1963). 

 

 

ġekil 1.2: Kümesde Kuluçka Sırasındaki Taklacı Güvercin 

 

Kuluçka süresi 17 – 19 gündür (Bokhari, 1994). Ġlk yumurta yaklaĢık 18,5 

gün içinde diğeri de 19. günde çıkar. Bazen her iki yumurta da aynı anda çıkabilir. 

Genelde iki yumurtadan çıkımlar arasında 4 – 15 saat fark olur. Bazı durumlarda ise 

(hava kesesinin yırtılamaması, bakım ve besleme yetersizlikleri gibi) çıkım 

gerçekleĢmeyebilir (Levi, 1963). 

 

 

Ġki kuluçka arasındaki süre mevsimlere göre değiĢmekle birlikte 26 – 45 gün 

arasında olmaktadır. Sonbahar ve tüy değiĢim dönemlerinde bu süre uzun 

sürmektedir (Sarıca ve ark, 2003). 
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Tavuklarda orta yaĢlı damızlık sürülerinden elde edilen yumurtalardan normal 

kuluçka süresinde civciv çıkımı gerçekleĢirken, bu durumu birkaç saat gecikme ile 

yaĢlılar, yaĢlıları da birkaç saat gecikme ile genç sürüler takip etmektedir (Atasoy, 

2007). 

Çizelge 1.1’de farklı kanatlı türlerinde kuluçka süreleri ile geliĢim ve çıkım 

makinelerinde uygulanacak optimum Ģartlar gösterilmiĢtir (Fritzsche, 1986; 

Wissman, 1996). 

Çizelge 1.1. Bazı Kanatlı Türlerinde Kuluçka Süreleri ve Kuluçkada 

Uygulanacak Optimum ġartlar  

Tür 

Gelişme Çıkış 

K
u

lu
çk

a
 

S
ü

re
si

 (
g
ü

n
) 

S
ıc

a
k

lı
k

 

(C
°)

 

B
a
ğ
ıl

 

N
em

 

(%
) 

Ç
ev

ir
im

 

o
lm

a
d

ığ
ı 

g
ü

n
 

S
ıc

a
k

lı
k

 

(C
°)

 

B
a
ğ
ıl

 

N
em

 

(%
) 

H
a
v
a
 k

es
es

i 

a
çı

ld
ığ

ı 
g
ü

n
 

Tavuk 21 37,7 50 – 55 18. 
 

37,2 70 – 75 18. 

Hindi 28 37,2 50 – 55 25. 36,7 70 – 75 25. 

Pekin 

Ördeği 
35-37 37,7 50 – 55 31. 

 

37,2 70 – 75 30. 

Kaz 28-34 37,2 50 – 55 25. 
 

36,7 
70 – 75 25. 

Sülün 23-28 37,7 50 – 55 21. 37,2 75 – 80 20. 

Japon 

Bıldırcın 
17 37,7 50 – 55 15. 

 

37,2 
70 – 75 14. 

Keklik 23-24 37,7 50 – 55 20. 37,2 70 – 75 20. 

Güvercin 17 37,7 50 – 55 15. 37,2 70 – 75 14. 
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 Thomas (1954) kumruların bir defada iki yumurta bıraktığını, yuvalama 

davranıĢlarının Mart ile Eylül ayları arasında görüldüğü ve inkubasyon süresinin 14 

gün sürdüğü bildirilmiĢtir. 

 

 

 Saygılı (2005) tarafından yapılan çalıĢmada kırlangıçların (D. Urbica) 14 

günlük bir inkubasyon süresi olduğu, Mayıs ayında kuluçkaya yattıkları, Haziranın 

ilk haftası içinde ilk yavrularının çıktığı tespit edilmiĢtir. 

 

 

1.6.3. Yumurta Özellikleri: Güvercin yumurtasının rengi mat beyaz, Ģekli ovaldir 

(Kligerman, 1978; Saxena ve ark., 2008).  

 

 

DiĢi bir seferde 1 – 3, genellikle 2 yumurta yumurtlar (SavaĢ, 2001). Ġlk 

yumurta akĢam üzeri yaklaĢık saat 06:00 da ikinci yumurta ise takip eden günün 

öğleden sonrasında yumurtlamaktadır (Levi, 1947).  

 

Bazı kanatlılarda yıl içinde yumurta sayısı (Yum. / Yıl) ve yumurta ağırlıkları 

(g) Çizelge 1.2.’de verilmiĢtir (Ensminger, 1993). 

 

Çizelge 1.2. Bazı Kanatlılarda Yumurta Sayısı (Yum. / Yıl) ve Yumurta Ağırlıkları 

(g) 

 

Tür 

 

Yumurta Sayısı 

(Yum. / Yıl) 

 

Yumurta 

Ağırlıkları (g) 

Hindi 105 85 

Kaz 15 - 60 215 

Pekin Ördeği 110 - 175 80 

Sülün 40 - 60 32 

Bıldırcın 150 - 200 9 

Güvercin 12 - 15 17 
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Preble ve Heppner (1981) tarafından 45 – 55 yaban güvercin kolonisi ile 

yapılan çalıĢmada; 1971 – 1972 yılı içinde toplam yumurta sayısı 948 olarak 

bulunurken, 1972 – 1973 yılında yumurta sayısı 1295 olarak tespit edilmiĢtir. 

 

 

Cıntra (1988) tarafından Ocak 1982 ve ġubat 1983 yılında Brezilya’ da 218 

yuvada yapılan çalıĢmada güvercinlerin bir defada % 91,7 oranında iki yumurta,  

% 7,8 oranında tek yumurta ve % 0,5 oranında üç yumurta bıraktıkları tespit 

edilmiĢtir.  

 

 

Güvercinlerin yumurta ağırlığının 15 – 17 g arasında değiĢtiği belirtilmektedir 

(Kikkawa, 1980). 

 

 

Zicus ve ark (2004)’nın yaptıkları çalıĢmada, civcivlerin yumurtadan çıkmak 

için kabuğu delme sırasında % 10 – 23 ağırlık kaybına uğradıkları bildirilmiĢtir. 

 

 

Hubbard (2005), tavuk ve kumrularda çıkım öncesi (17 ve 22 gün) ortalama 

yumurta ağırlıklarını karĢılaĢtırarak yaptığı çalıĢmada yumurta ağırlıklarını sırasıyla 

ortalama 70,03 ± 0,53 g ve 7,22 ± 0,23 g olarak bulmuĢtur. 

 

 

Koga ve ark. (1976), tavuklarda (White Leghorn) ve güvercinlerde ilk çıkım 

ağırlıkları üzerine yapılan çalıĢmada yumurta ağırlıkları sırasıyla 52,4 – 67,2 g ve 

18,3 – 19,2 g olarak bulmuĢlardır. 

 

 

Konyukhov (2000) tarafından yapılan çalıĢmada, güvercinlerde inkubasyon 

süresince ortalama yumurta ağırlığının 15,2 ± 0,4 g olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Hovey ve ark (1999) tarafından 1998 yılında Alaska’da yapılan çalıĢmada, 44 

güvercin yumurtası yapay kuluçkaya (37,2 °C, % 85 bağıl nem ve her 6 saatte bir 

çevirme) bırakılmıĢ olup, 23 yavru elde edilmiĢ ve % 52’ lik kuluçka randımanı 

tespit edilmiĢtir. Yumurtalarda kuluçka sırasında yapılan tartımlar neticesinde ağırlık 

kaybının olduğu da bildirilmiĢtir. 

 

 

Janiga (1991), Tahtalı Güvercinlerde yapılan çalıĢmada, bir defada bırakılan 

yumurta sayısının 2, kuluçka baĢlangıcında en düĢük ortalama yumurta ağırlığının ise 

16 g olduğu bildirmiĢtir. 

 

 

Tavuk, sülün, keklik, bıldırcın, ve kırlangıç gibi kuĢ türlerinde ortalama 

yumurta ağırlığı sırasıyla 56,47, 33,36, 14,0, 10,41 ve 1,59 g olduğu bildirilmiĢtir 

(Çetin ve ark, 1997; Atasoy ve Gürcan, 2000; Kırıkçı ve Çetin, 2000; Nazlıgül ve 

ark, 2001; Saygılı, 2005). 

 

 

 

1.7. Büyüme Özellikleri: Zigot ile baĢlar ve canlı ergin ağırlığına ulaĢıncaya kadar 

devam eder. Ağırlık artıĢı büyümenin ilk dönemlerinde düĢük olmakla birlikte, sonra 

en yüksek düzeye ulaĢır ve ergin yaĢa yaklaĢtıkça azalır (Akçapınar ve Özbeyaz, 

1999). 

 

 

Büyüme; bakım, besleme ve diğer faktörlerdeki farklılıklara göre de 

değiĢkenlik göstermektedir (Anonim 2008 (b)). 

 

 

Güvercinlerde yumurta ağırlığı 15 g kadardır. Yumurtadan çıkan civciv 

ağırlığı 11 g, 7. nci günde 70 g, 14. ncü günde 170 g dır. Yumurtadan yeni çıkan 

yavru güçsüzdür ve baĢını kaldıramaz. Ġki saat içerisinde baĢını sağa - sola 
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döndürmeye baĢlar ve ilk önce yiyecek arar. BaĢ hareketlerini ilk hafta boyunca 

devam ettirirler (Bokhari, 1994).  

 

 

Yavrular 3 haftalık oluncaya kadar dikkatli ve belirleyici Ģekilde hiç birĢeye 

bakamaz ve ana-babasını tanıyamaz. 4 haftadan önce ayakları üstünde durmaya 

baĢlar. 26 – 28. günde yavru artık istenilen vücut ölçüleri ve canlı ağırlığa ulaĢmıĢtır 

(Levi, 1947). Yavruların çıkarttığı tipik civciv sesi 7 – 8 hafta arasında büyüklerin 

çıkardığı “voo” sesine dönüĢür ve bundan sonra da saldırgan davranıĢlar baĢ 

göstermeye baĢlar (Bokhari, 1994). 

 

 

Güvercinlerde ergin vücut ağırlıkları küçük ırklarda 150 – 180 g iken iri 

ırklarda 1400 g’ a kadar çıkar. YarıĢcı güvercinlerin çoğunda vücut ağırlığı 360 – 

480 g arasında değiĢmektedir (Kurtdede, 2002). 

 

 

Ibrahim ve Akut (2007)’ın 45 güvercinde yaptıkları çalıĢmada ortalama ilk 

günkü yavru ağırlığı 12,81 ± 0,65 g, iken 18. günde 219,82  ± 8 g’ a kadar yükseldiği 

bildirilmiĢtir. Diğer yandan tüm yaĢlarda erkeklerin diĢi güvercinlerden daha ağır 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

 Khargharia ve ark. (2001) tarafından 405 güvercinde yapılan çalıĢmada 

yavrunun ortalama canlı ağırlığı ilk gün 13,41 ± 0,25 g, 5 – 8 haftalıkken 257,32 

±2,31 g ve 6 ay ve üzeri 345,62 ± 1,19 g olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca erkek 

güvercinlerin diĢilerden her zaman daha ağır olduğu kaydedilmiĢtir. 

 

 

Denizli ticari yumurtacı tavukların yumurtlama dönemindeki ortalama canlı 

ağırlığı 1,70 – 1,80 kg, yumurta ağırlığı 63,0 – 65,0 g, bıldırcınlarda çıkım ağırlığı 

ortalamaları sırasıyla 6,28 g – 7,67 g, 6. hafta canlı agırlıkları ise sırasıyla 180,82 g – 
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201,66 g arasında; keklik çıkım ağırlığı 13,40±0,11, 22. hafta ağırlığı 532,81 ± 8,54 

g; sülün çıkım ağırlığı 19,4 – 20,2 g, 16. hafta ağırlık 975 – 1325 g; Ev Kırlangıcı 

yavrunun ilk gün ki canlı ağırlığı 0,83 g, ergin bir Ev Kırlangıcının ortalama vücut 

ağırlığının ise 15,5 g, 40 Sığırcıkta (Sturnus v. vulgaris L.) bir yıl boyunca yapılan 

çalıĢmada ortalama canlı ağırlık diĢilerde ilkbaharda 81,2 g, kıĢ 80,2 g, sonbaharda 

79,9 g ve yaz mevsiminde 72,8 g; erkeklerde ilkbaharda 87,1 g, kıĢ 85,4 g, 

sonbaharda 83,5 g ve yazda 76,2 g olduğu tespit edilmiĢtir (Coleman ve Robson, 

1974; Atasoy ve Gürcan, 2000; Kırıkçı ve Çetin, 2000; Özcan ve ark, 2001; Saygılı, 

2005; Alkan ve ark, 2007).  

 

 

 Farklı kuĢ türlerinde cinsiyetin canlı ağırlık üzerine etkisi birçok araĢtırıcı 

tarafından incelenmiĢtir. Kırıkçı ve Çetin (2000)’in yaptıkları çalıĢmada sülünlerde 

erkeklerin ağırlığının diĢilerin ağırlığına oranla fazla olduğu, erkek ve diĢilerde 

sırasıyla canlı ağırlıklar 1996 yılında 1430,83; 1214,62 g; 1997 yılında 1507,77; 

1086,00 g; 1998 yılında 1414,16; 1045,00 g olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ayrıca 

keklikler de, ergin erkeklerde canlı ağırlığı 500 – 650 g olarak belirlerken, ergin 

diĢilerdeki canlı ağırlığın %10 düĢük olduğunu saptamıĢlardır. 

 

 

Atasoy (1997), broiler sürülerinde erkeklerin canlı ağırlık ortalamalarını 1. 

hafta sonunda 127,44 g, 6. hafta sonunda 1991,12, diĢilerde bu değerleri 120,56 ve 

1770,25 g olarak bulmuĢ olup, bu farkın istatiksel olarak önemli olduğunu 

kaydetmiĢtir (P<0,05). Erkek ve diĢi karıĢık grupta ise bu değerleri 1951,75 ve 

1972,75 g olarak bulmuĢ olup, bu farkın istatiksel olarak önemsiz olduğunu 

kaydetmiĢtir. Bu durumda büyüme hızında cinsiyet faktörünün önemli olduğu 

kanısına varmıĢtır. 

 

 

Canlı ağırlığını etkileyen faktörlerden birinin mevsim olduğu, sıcaklığın 28 

ºC’nin üzerinde olduğu durumlarda güvercinlerin daha çok su, daha az yem 
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tüketmeye baĢladıkları ve kondüsyon kaybına uğradıkları belirtilmektedir 

(Hoomeıjer, 2006). 

 

 

Sargisson ve ark (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, 40x50x40 cm 

ebadında, 17 – 19°C sıcaklık ve doğal aydınlatma Ģartlarında barındırılan erkek ve 

diĢi güvercinler 3 yıl süreyle her hafta aynı gün sabah vakti tartılmıĢtır. Ortalama 

canlı ağırlıkların 368 – 706 g arasında değiĢtiği, mevsimin canlı ağırlık üzerine 

etkisinin (KıĢ mevsiminde daha yüksek canlı ağırlık) önemli olduğu bildirilmiĢtir. 

 

 

Kangas ve Branch (2006), 1 yaĢlı, 5’i diĢi 27 Columba livia güvercininin 30 

gün boyunca canlı ağırlıklarını ölçmüĢlerdir. AraĢtırma baĢlangıcında grup ortalama 

canlı ağırlığı 603,45 g iken, 7 gün sonra grup ortalama canlı ağırlığı 614 g olarak 

tespit edilmiĢtir. Bu fark % 1,8 olup, istatiksel olarak önemli bulunmuĢtur.  

 

 

Bartyzel ve ark (2003) tarafından Polonya’da erkek ve diĢi Columba 

palumbus (Tahta güvercin) üzerinde yapılan çalıĢmada, erkek ve diĢilerde ortalama 

vücut ağırlıkları sırasıyla 474 ± 41 ve 484 ± 52 g, genel ortalama ise 478 ± 47 g 

olarak tespit edilmiĢtir. Aradaki fark istatiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur. Kalp 

ağırlığı ise sırasıyla vücut ağırlığının % 1,22 ve % 1,80’i kadar bulunmuĢtur. 

 

 

Haque ve ark (1982), 5 – 14 haftalık yaĢtaki güvercin civcivlerini (Columba 

palumbus) 1980 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında doğadan almıĢlardır. 

YaĢ tayini için düzenli olarak yuvalar ziyaret etmiĢler. Ağırlık ölçümleri, yaĢları 28 

gün oluncaya kadar iĢaretleme yöntemiyle yapmıĢlar. Ġlk 7 günde 2 defa vitamin ve 

mineral takviyeli yem, 8 – 14. günde iki defa karma ve hindi yemi, 15 – 21. günde iki 

defa karma ve hindi yemi, 22 – 28. günde bir defa karma ve hindi yemi vermiĢlerdir. 

Bu araĢtırmanın sonucunda 21 günlük 18 güvercinin ortalama ağırlıkları 293,0 ± 16,0 
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g iken, 28 günlük 36 güvercinin ortalama ağırlığı 333,0 ± 25,9 g olarak tespit 

edilmiĢtir.  

 

 

Rowan (1983) tarafından Güney Afrika’da eriĢkin erkek ve diĢi güvercinler 

üzerinde yapılan çalıĢmada, ortalama canlı ağırlıklar sırasıyla; 347,5 (326,0 – 375,7) 

g ve 321,1 (270,0 – 370,0) g, genel ortalama ise 340,5 (280,0 – 405,3) g olarak tespit 

edilmiĢtir. Aynı bölgede 18 ay üzeri 39 eriĢkin güvercin ile yapılan çalıĢmada, 

ortalama canlı ağırlığın 355 g olduğu ve canlı ağırlıkların kıĢ mevsiminde (Kasım - 

Mart) ağır (ortalama 380 g), yaz mevsiminde (Mayıs –Temmuz) hafif (ortalama 345 

g) olduğu tespit edilerek mevsimin etkisi önemli bulunmuĢtur. 

 

 

Dünyanın farklı bölgelerindeki erkek ve diĢi güvercinlerde tespit edilen 

ortalama canlı ağırlıklar Çizelge 1.3.’te verilmiĢtir (Johnston ve Janiga, 1995). Tüm 

bölgelerde cinsiyetin etkisi önemli olmuĢtur 

 

Çizelge 1.3. EriĢkin Yaban Güvercinlerin Farklı Ülkelerdeki Canlı Ağırlığı (g) 

Bölge Cinsiyet Güvercin Sayısı 

(n) 

Vücut Ağırlığı (g) 

(
X

SX ) 

ABD 

(Kansas) 

Erkek 41 358,7  ± 38,6 

DiĢi 37 340,1  ± 34,7 

 

Ġtalya 

Erkek 20 339,3  ± 30,8 

DiĢi 17 305,6  ± 34,3 

Sardunya Adası 

Sassari Bölgesi 

Erkek 7 295,7  ± 41,6 

DiĢi 12 287,9  ± 30,8 

Sardunya Adası 

Fertilia Bölgesi 

Erkek 8 289,4  ± 16,8 

DiĢi 2 242,5  ± 17,7 
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Janiga (1991) tarafından Tahtalı Güvercinlerde yapılan çalıĢmada, diĢilerde 

en yüksek ortalama ergin canlı ağırlığının 480 g olduğu bildirilmiĢtir. 

 

 

Murton ve ark (1971) tarafından Ġngiltere’de yapılan bir çalıĢmada, Columbus 

polumbus güvercin türlerini kullanılarak mevsimin canlı ağırlık üzerine etkisi 

incelenmiĢtir. 6 ay ve üstü yaĢlarda mevsimlere göre ortalama canlı ağırlıkları; 

ilkbahar – yaz aylarında (Mart – Ağustos) 328 ± 36 g (n= 2244); sonbahar - kıĢ 

aylarında (Eylül – ġubat) 337  ± 38 g (n= 1931); yıl ortalamasının erkeklerde 346 ± 

38 g (n= 584), diĢilerde 318 ± 31 g (n= 444) olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer yandan, 

çalıĢmada Haziran - Ekim ayları arasında ağırlık kaybı, Kasım ayında ise ciddi bir 

ağırlık artıĢı olduğu kaydedilmiĢtir. Nisan ve Mayıs aylarında yumurta sayısında artıĢ 

olurken Haziran ve Temmuz aylarında düĢüĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

 Haverschmidt (1948), 216 farklı kuĢ türü üzerinde yaptığı çalıĢmada erkek ve 

diĢi güvercinlerde ortalama canlı ağırlıkları Aralık ayında 315 g ve 296 g olarak 

tespit edilirken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin aylara göre ortalama canlı ağırlıkların 

Mart’ ta 193 g, Haziran’ da 167 g, Kasım’ da 110 g olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

 Curtis ve ark (1983) tarafından yapılan çalıĢmada, 20 ve 21 erkek ve diĢi 

güvercinde ortalama canlı ağırlıklarının 340 ve 330 g olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

 

 Cıntra (1988) doğal hayattaki kumru yuvalarını kullanarak yaptığı 

araĢtırmada, 218 yavrunun ortalama çıkım ağırlığının 24,8 ± 6,0 g olduğunu, bu 

yavruların % 97,7 sinin 3 aylık yaĢta ergin canlı ağırlığa ulaĢtığını bildirmiĢtir. Canlı 

ağırlık 247 diĢide 46,0 ± 3,49 g olarak bulunurken, 210 erkekde 48,6 ± 3,73 g tespit 

edilmiĢtir. 
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 Fekete ve ark. (1999) tarafından 40 ergin diĢi ve erkek güvercindeki ortalama 

canlı ağırlığı Çizelge 1.4.’te verilmiĢtir. Tüm cinslerde cinsiyetin etkisi önemli 

olmuĢtur. 

Çizelge 1.4. EriĢkin Farklı Cins Güvercinlerin Vücut Ağırlığı (g) 

Güvercin Cinsleri Cinsiyet Güvercin Sayısı 

(n) 

Vücut Ağırlığı (g) 

(
X

SX ) 

Texan 

(Amerika – Etlik) 

Erkek 5 583  ± 46 

DiĢi 5 514  ± 42 

Modaın 

(Ġsviçre – Etlik) 

Erkek 5 792  ± 44 

DiĢi 5 735  ± 82 

Taklacı Erkek 5 311  ± 21 

DiĢi 5 269  ± 19 

Posta Erkek 5 459  ± 54 

DiĢi 5 435  ± 42 

 

1.8. Yaşama Gücü: Güvercinlerde yaĢama gücü belirlenmiĢ bir döneme kadar 

yaĢayan yavru sayısının canlı doğan yavru sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. 

Elde edilecek yavru sayısı yumurtanın döllülük oranına, kuluçka randımanına ve 

yavruların yaĢama gücüne bağlıdır. Güvercinlerde yumurtaların döllülük oranının  

% 85 – 95 ve kuluçka randımanının % 80 – 85 olduğu bildirilmiĢtir (Sarıca ve ark, 

2003). 

 

 

 YaĢama gücünü etkileyen faktörlerin baĢında damızlıkta kullanılma yaĢı, tüy 

değiĢtirme sırasındaki üretim, ebeveynlerde yüksek yemleme kabiliyeti (yavruların 

ilk bakımında) ve kursak sütü üretim gücü, sağlık koruma prensipleri ve kayıt sistemi 

gelmektedir (Sarıca ve ark, 2003). 

 

 

Kautz ve Braun (1981) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 2 yaĢ üzeri 554 

güvercin ve 113 yavru güvercinin yaĢama gücüne bakıldığında, eriĢkinlerdeki 
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yaĢama gücü daha yüksek olmuĢ ve aralarındaki farklılık istatiksel olarak önemli 

olmuĢtur. 

 

 

Tavuk ve bıldırcınlarda ortalama yaĢama gücü oranları sırasıyla; broiler 

sürülerinde erkeklerde % 93,82, diĢilerde % 93,83, erkek ve diĢi karıĢık grupta  

% 93,81 olarak belirlenmiĢ, gruplar arasındaki yaĢama gücü yüzde değerleri istatiksel 

olarak önemsiz bulunmuĢtur. Bıldırcınlarda ortalama yaĢama gücü; 12 haftalık yaĢa 

kadar % 97 – 87, 5 haftalık yaĢa kadar % 86,5 olarak tespit edilmiĢtir (Ernst ve 

Coleman, 1966; Testik ve Uluocak, 1993; Atasoy, 1997). 

 

 

Sagar ve ark (1996), Yeni Zelanda da 1985 ve 1987 yılları arasında Kasım, 

Aralık, Ocak ve ġubat aylarında 50 ġapkalı Güvercin (Cape Pigeon) yuvasında 

yaptıkları gözlemlerde bir üreme peryodunda bıraktıkları yumurta sayısı ve 

yavrularda yaĢama gücü oranları sırasıyla; 1985 yılında 45, % 71,7; 1986 yılında 42, 

% 81,8 ve 1987 yılında 43, % 50 olarak bulunmuĢtur. 1987 yılında belirledikleri 

düĢük yaĢama gücünün Ocak ayında sıcaklıkların normalin altında olmasından 

kaynaklandıklarını belirtmiĢlerdir. 

 

 

Cıntra (1988), 218 kumru yuvasında Nisan ve Mayıs aylarında yavru ölüm 

oranının düĢük (% 2,8), Kasım ve Aralık aylarında yüksek (% 8), tüm yıl boyunca  

% 4,4 olduğunu tespit etmiĢtir. Mevsimin etkisinin önemli olduğu bulunmuĢtur. 

 

 

Hetmanski (2007), 809 yavru güvercin de yuvayı terk ettikten sonraki 2. ayda 

ölüm oranı % 8, 3. ayda % 6 olduğu, 4. ayda ise ölüm oranının gittikçe azaldığı tespit 

edilmiĢtir. Diğer yandan mevsime bağlı olarak yuvayı terk ediĢ Nisan ayından Eylül 

ayına kadar % 93 – 81 oranında iken, Kasım ve Aralık, Ocak ve Mart aylarında % 4 

– 9 oranında bulunmuĢtur. 
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1.9. Yem Tüketimi: Yem, hayvan sağlığına zarar vermeyen ve besin maddelerinden 

en az birini kapsayan organik veya inorganik maddelere denir (ġenel, 1986). Hayvan 

türü ne olursa olsun yem içerisindeki besin maddelerine, yaĢama payı, büyüme payı 

ve verim payı için ihtiyaç duyulmaktadır (Yeldan, 1984).  

 

 

Yavru büyütme dönemi beslenmesinde rasyonda yüksek miktarda % 30 – 40 

baklagiller yer alır. Bu dönemde her kg yemde % 14 – 16 ham protein, 2900 – 3350 

kcal metabolik enerji bulunmalıdır. Güvercinlerin sonbahar ve kıĢ aylarında 

yemlemelerinde düĢük protein düzeyli yemler kullanılır (Scheid, 1986). Buna bağlı 

olarak Çizelge 1.5’te değiĢik mevsim dönemlerine göre güvercinler için kullanılacak 

rasyon örneği verilmiĢtir (Anonim, 1966; Bolla, 2007). 

 

 

Çizelge 1.5. AraĢtırmada Mevsimlere Göre Kullanılan Rasyon Örneği (Anonim, 

1966; Bolla, 2007) 

 

YEM MADDELERİ SONBAHAR – KIŞ 

(kg) 

İLKBAHAR – YAZ 

(kg) 

Buğday 30 16 

Bezelye 40 60 

Mısır 20 14 

Darı 10 10 

TOPLAM 100 100 

 

Genel olarak güvercin yemlerinde % 12’den fazla protein, % 65 düzeyinde 

karbonhidrat, % 3,5 ham selüloz ve % 3 düzeyinde yağ bulunmaktadır. Güvercin 

rasyonlarında kullanılacak tane yemlerin seçiminde bulunabilirlik, kullanıĢlılık ve 

fiyat ön planda tutulmaktadır (Sarıca ve ark, 2003). Güvercin yeminde enerji içeriği 

bakımından Böttcher (1975) tarafından önerilen düzey 3200 kcal/kg’dır. 
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Hullar ve ark (1999) tarafından yapılan çalıĢmada, 2 – 3 yaĢlı ortalama 460 g 

ağırlığında 10 eriĢkin güvercinde ayrı ayrı enerji ve sindirilebilir protein hesapları 

yapılarak verilen yem içeriğinde mısır, buğday, arpa, beyaz ve sarı darı, sorgum, 

bezelye, kanarya tohumu, ayçekirdeği ve kenevir yer almaktadır. Bütün yemler ayrı 

ayrı ad libitum olarak verilmiĢtir. Yapılan yem analizinde yem içeriğinin protein ve 

enerji düzeyinin yüksek olarak tercih edilmesinin sebebi, uçuĢ sırasındaki kas 

fonksiyonlarının yürütülmesi olabileceği bildirilmiĢtir. 

 

 

Güvercinler elle beslendiğinde günlük tüketilecek yemler 2 defada 

verilmelidir. Yavruların yoğun olduğu dönemde ise yem daha sık aralıklarla, günde  

3 – 4 defa verilmelidir. Güvercinlerin tane yemlerden istediklerini tüketmelerine 

imkân vermek üzere her yem maddesi ayrı yemliklere konulmalı, mineral – vitamin 

karıĢımı ise ayrı bir yemlikte bulunmalıdır (Sarıca ve Ark, 2003). 

 

Genel olarak etçi güvercin yetiĢtiriciliğinde;  

 - 1 ebeveyn çifti günde 12 g, yılda 45 kg yem, 

 - 1 ebeveyn çifti yılda 4 kg grit, 

 - 1 ebeveyn çifti inkubasyon döneminde yaklaĢık 20 – 22 kg yem, 

 - YaklaĢık 500 g ağırlığa (3 – 4 ay)  ulaĢan kesilebilecek bir güvercin 3 kg 

yem tüketmektedir. Kesim ağırlığındaki etçi güvercinin yemden yararlanma oranı 6:1 

olarak tespit edilmiĢtir (Scheid, 1986). 

 

 

Tavuk ve bıldırcınlarda hayvan baĢına yem tüketimi değerleri sırasıyla; 

broiler sürülerinde; 4143,58; 3825,32, 3925,74 ve 3604,25; 3411,78; 3593,60 g 

bulunmuĢtur. 100 diĢi bıldırcının yumurtlama döneminde günlük yem tüketimi, 

bıldırcın baĢına 26,41 g olarak tespit edilmiĢtir. Yumurta veriminin artıĢına bağlı 

olarak yem tüketiminde artıĢ gözlenmiĢtir (Atasoy, 1997; Kırmızıbayrak ve Altınel, 

2001; Nazlıgül ve ark, 2001). 
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 Zeigler ve ark (1971) tarafından yapılan çalıĢmada, 12 Beyaz Carneu 

güvercininde 25 günde bir yem ve su tüketimi ölçümü yapılmıĢtır. Yem içeriği olarak 

% 50 kefir, % 40 burçak, % 10 kenevir karıĢımı olan 612 g yem ile baĢlanmıĢ, 575 g 

yem tüketimi gerçekleĢmiĢtir. Diğer yandan 1459 ml su ile baĢlanmıĢ, 1148 ml su 

tüketimi gerçekleĢmiĢtir. 4 haftalık peryodlar sonucunda; yemin yaklaĢık % 20’lik, 

suyun ise % 30’luk günlük alımı gerçekleĢtiği halde vücut ağırlığının % 4’ten fazla 

iniĢ – çıkıĢ göstermediği tespit edilmiĢtir. 

 

 

 Vasquez (2004) 44 Columba inort wetmorei türünde yaptığı çalıĢmada, 

günlük yem programı uygulamıĢtır. Verilen tane yemler % 15 protein, % 2,5 yağ ve 

% 10,5 lif içermekte olup, bir kuĢa 45 – 55 g yem verilmiĢtir. Her birinin günlük 

olarak 54,383 cal’lik enerji içeren ortalama 11,425 g yem tükettiği tespit edilmiĢtir. 

Yapılan çalıĢmada kullanılan güvercin türünün diğer güvercin türlerine göre daha az 

yem tüketmesinin sebeplerinin; seçilen güvercinlerin yaĢının 10 yaĢ üzerinde olması, 

uçma, üreme ve yuva kurma gibi enerji harcanılan aktivitelerde bulunmamasından 

kaynaklandığı bildirilmiĢtir. 

 

 

Rutz (2004) tarafından yapılan çalıĢmada, park civarındaki 138 güvercinin 

canlı ağırlığı 205 ± 113 g, hastane civarında 109 güvercinin canlı ağırlığı 323 ± 278 

g ve kilise civarında 77 güvercinin canlı ağırlığı 217 ± 148 g olarak bulunmuĢtur. 

Canlı ağırlıklar arasında oluĢan bu farklılıkların yaban güvercinlerin bulundukları 

bölgedeki bulup, tükettikleri yem miktarlarına göre değiĢiklik göstermesinden 

kaynaklandığı düĢünülmüĢtür. 

 

 

Bu araĢtırma ile Ankara da benzer bakım ve besleme Ģartlarında yetiĢtirilen 

evcil taklacı güvercinlerde canlı ağırlık, yumurta ağırlığı, yem tüketimi ve bunlar 

üzerine mevsim ve ana yaĢının etkisi ile dölverim özellikleri ve büyüme özelliği (2 

aylık yaĢa kadar yavrularda) bir yıl süreyle incelenmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

 

2.1. Gereç 

 

 

 

2.1.1. Hayvan Materyali 

 

 

Bu araĢtırma, 1 Eylül 2006 ile 1 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara’ya bağlı 

Altındağ, Sincan ve BeĢtepe semtlerinde 1’er, Uluğbey semtinde 2 olmak üzere 

toplam 5 ticari iĢletmede yürütülmüĢtür. 

 

 

AraĢtırmanın hayvan materyalini, değiĢik morfolojik özelliklere (alaca, boz, 

boz dumanlı, boz kirli, boz benekli, boz göğsü paslı, boz akkuyruk, boz perçemli, 

gök koyu, gök takkalı, gök akkuyruk, dumanlı benekli, kızıl boz, ayakları tüylü veya 

çıplak… vb) sahip 100 çift taklacı damızlık güvercin ile bu güvercinlerden elde 

edilen toplam 1620 yumurta ve bunlardan elde edilen 1417 yavru oluĢturmuĢtur. 

 

 

AraĢtırma süresince güvercinlerin ergin canlı ağırlığı, yaĢama gücü, yem 

tüketimi, yumurta verimi ve ağırlığı, yavru sayısı, yavruların canlı ağırlığı ve yaĢama 

gücü belirlenmiĢ ve bu özelliklere mevsimin ve ana yaĢının etkisi incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada kullanılan 100 diĢi güvercin 1 – 3; 4 – 6 ve 7 + olmak üzere 3 yaĢ 

grubunda incelenmiĢtir. 

 

 

 

 



 32 

2.1.2. Bakım ve Besleme  

 

 

Bakım ve besleme iĢletmeler tarafından yürütülmüĢ olup, iĢletme sahiplerine 

veterinerlik hizmetleri verilerek destek sağlanmıĢtır. Kümesler gün ıĢığından 

yararlanılarak doğal Ģekilde aydınlatılmıĢtır. Kümesler bahçe kümesleri olup, 

doğrudan rüzgâr gelmeyecek ve sabah güneĢini alacak yapıda kümeslerdir. 

Havalandırma için bazı kümeslerde demir parmaklı pencere, bazılarında yukarıya 

açılan bir baca mevcut olup, havalandırma baca ve pencereler vasıtasıyla doğal 

Ģekilde yapılmıĢtır. AraĢtırma süresince kümes içi sıcaklığı 18 – 22 °C arasında 

tutulmuĢtur. Kümeslerdeki sıcaklığın daha aĢağılara düĢmemesi için çevre 

sıcaklığının çok düĢük olduğu durumlarda değiĢik ısıtıcı cihazlar kullanılmıĢtır. 

Özellikle kuluçka ve yavru bakımı döneminde kümes içi sıcaklığın düĢmemesine 

özen gösterilmiĢtir. 

 

 

 

2.1.3. Kümesler ve Ekipmanlar 

 

 

Kümeslerin ve yuvalıkların yapımında kısmen betonarme kısmen de tahta 

kullanılmıĢtır (ġekil 2.1). Yuvalıklar bir çift güvercinin yaĢayabileceği Ģekilde 

40x40x40 cm ebadlarında yapılmıĢtır (ġekil 2.2). Yuvalıkların içerisinde üstü açık 

folluklar bulunmakta ve bu follukların zeminine altlık olarak kuru ot ve saman 

parçaları yer almaktadır. Yuvalıkların temizliği haftada bir kez yapılmıĢtır. Suluk 

olarak 1 – 2,5 ve 5 lt’lik plastik malzemeden suluklar kullanılmıĢtır (ġekil 2.3). 

Suluklara sürekli temiz su konulmuĢtur. Kümeslerde 10 cm derinliğinde, 20 cm 

geniĢliğinde, 70 cm uzunluğunda tahtadan yemlikler kullanılmıĢtır (ġekil 2.4).  
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ġekil 2.1: AraĢtırmanın Yürütüldüğü Güvercin Kümeslerinden Bazıları 

(Sincan – BeĢtepe - Uluğbey) 

            

 

ġekil 2.2: AraĢtırmanın Yürütüldüğü Kümeslerde Bulunan Yuvalık ve Folluk  
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ġekil 2.3: AraĢtırmada Kullanılan Suluk Örnekleri. 

 

 

 

ġekil 2.4: AraĢtırmada Kullanılan Yemliklerden Bir Örnek 

 

 

AraĢtırma süresince kümeslerde hijyen kurallarına dikkat edilerek 

dezenfeksiyon iĢlemi Ġyodin, ozon veya sönmemiĢ kireçle sağlanmıĢtır. Ayrıca iç 

parazitlerle mücadele için Levamizol (her 4 ayda bir kere yapılmak üzere 1 lt suya 1 

g), Paraziquantel (1 adedi 2,5 lt suda eritilerek), dıĢ parazit için Cypermethrine 

(püskürtme yöntemiyle 1 lt suya 20 ml) uygulanmıĢtır. Ayrıca kümeslerdeki ergin 

güvercinlere Aralık ayında Nobivac/Nobilis Paramyxovirus aĢısı ( her kuĢa 0,25 cc / 

im ) uygulanmıĢtır.  

 

 

Yavrular, 30 – 35 gün ana – babalarıyla birlikte barındırıldıktan sonra; yarıĢ 

özelliklerini kazanmak amacıyla ayrı kümeslere alınmıĢlardır. Bu sürede yavruların 

bakım ve beslemesinde ayrıca bir destek sağlanmamıĢtır. 
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2.1.4. Yem Materyali 

 

 

AraĢtırmada bütün kümeslerde ilkbahar - yaz ve sonbahar - kıĢ mevsimlerinde farklı 

yemler kullanılmıĢtır. Tüketilen yem miktarları her mevsim için ayrı ayrı 

kaydedilmiĢtir. Güvercinlere verilecek yemlerin ve altlıkların, tahta ızgaralar 

üzerinde rutubetsiz ve havadar bir yerde muhafaza edilmesine dikkat edilmiĢtir. 

 

 

Erginlerde günlük yemlemeler toplu yemleme Ģeklinde olup, sabah 7.00 – 

8.00 akĢam 16.00 – 17.00 saatleri arasında olmak üzere iki öğünde yapılmıĢtır. 

Ayrıca vitamin - mineral takviyesi için yem katkıları özellikle yavrulama ve tüy 

dökümü dönemlerinde, taĢlık için ise kum takviyesi sürekli olarak yapılmıĢtır.  

 

 

 Sonbahar - kıĢ yemi olarak; mısır, burçak, kenevir, ay çekirdeği ve buğday 

kullanılırken, ilkbahar - yaz yemi olarak mısır, aspir, ay çekirdeği, kardi, fiğ ve 

buğday kullanılmıĢ ve oranları Çizelge 2.1’de verilmiĢtir.  

 

 

Çizelge 2.1. Ġlkbahar – Yaz ve Sonbahar – KıĢ Mevsimlerine Göre Yemde 

Güvercinlere Verilen Rasyonların BileĢimi 

 

Ham Maddeler  

Mevsim 

İlkbahar – Yaz (%) Sonbahar – Kış (%) 

Mısır 7,5 8 

Buğday 80 82 

Aspir 2,5 - 

Ay Çekirdeği 2,5 2 

Kardi 5 - 

Fiğ 2,5 - 

Burçak - 5 

Kenevir - 3 
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 Ġlkbahar - yaz ve sonbahar - kıĢ mevsimlerinde kullanılan yemlerin analizleri 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı yem analizi laboratuvarında yapılmıĢ olup analiz sonuçları Çizelge 2.2’ de 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.2. AraĢtırmada Yaz ve KıĢ Mevsiminde Kullanılan Yem Analiz Değerleri 

 

 Mevsim  

İlkbahar - Yaz Sonbahar - Kış 

Ham Protein (%) 18,90 17,40 

Ham Yağ (%) 5,5 8,7 

Metabolik Enerji 

(kcal/kg) 

3035 3290 

 

 

 

2.1.5. İklim Koşulları 

 

 

AraĢtırma alanı olan Ankara Ġlinin iklimi karasal iklim olup, kıĢ ayları soğuk ve kar 

yağıĢlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak geçmektedir. Ġklim değerleri Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünden alınmıĢtır. 

 

 

 AraĢtırma alanı ile ilgili sıcaklıklar aylara göre Çizelge 2.3’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 2.3. 2006 – 2007’de Ankara’da Sıcaklık Ortalamaları (Anonim 2008 (a)) 

 

 

AYLAR 

SICAKLIK (°C) 

 

En Düşük  

 

En Yüksek   Ortalama  

 

2006 YILI    

Eylül 14,8 22 18,1 

Ekim 8,2 18,9 13,5 

Kasım -1,2 13,2 5,6 

Aralık -6,3 5,6 1,1 

2007 YILI    

Ocak -7,6 15,7 1,2 

Şubat -8,5 15,3 2,5 

Mart -3,6 24,5 7,2 

Nisan -2,1 21,5 8,9 

Mayıs 7,9 32,6 19,1 

Haziran 11,2 36,6 22,5 

Temmuz 14,1 39,1 26,6 

Ağustos 16,1 38,6 26,3 

 

 

 

2.2. Yöntem 

 

 

 

2.2.1. Yumurta Ağırlığı (g), kuluçka süresi boyunca yavru çıkımına kadar yumurta 

ağırlıkları tespit edilmiĢtir. Tartımlar haftada bir gün, 0,01 g’a hassas dijital terazi 

kullanılarak yapılmıĢtır. ġekil 2.5’de yumurta örneği, tartı aleti ve tartım iĢlemi 

gösterilmiĢtir. 

 

    
ġekil 2.5: Yumurta ve Yumurta Ölçümleri 



 38 

2.2.2. Kuluçka Süresi (gün), Kanatlı hayvanlarda döllenmiĢ yumurta hücresinin canlı 

bir civciv haline gelmesi için yumurtada geçirdiği geliĢim süresidir (Pond ve Bell, 

2005). Kuluçka süresi yumurtlama tarihleri ile civcivin çıkıĢ tarihi arasında geçen süre 

(gün) olarak belirlenmiĢtir. Yumurtlayan güvercin hemen kuluçkaya yatmaktadır. 

 

 

2.2.3. Canlı Ağırlık (g), yavrularda 2 aylık (60 gün) yaĢa kadar büyüme, 7 gün 

arayla sabah saatlerinde yapılan tartımlarla belirlenmiĢtir. Tartımlar 0,01 g’a hassas 

dijital terazi kullanılarak yapılmıĢtır. AraĢtırmada tartımlar, 7 gün arayla düzenli bir 

Ģekilde yapıldığı için farklı zamanlarda çıkan yavruların tartımı farklı günlere 

rastlamıĢtır. Dolayısıyla bu tartımlar 1, 8, 16 ve 24. günlere göre interpolasyon 

yöntemiyle düzeltilmiĢtir. ġekil 2.6’de 20 günlük bir yavrunun tartımı ve tartımda 

kullanılan digital tartı aleti gösterilmektedir. Ayrıca ġekil 2.7 ve 2.8’de bazı günlere 

ait civciv görüntüleri verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.6: 20 Günlük Bir Yavrunun Tartımı ve Tartımda Kullanılan Digital Tartı 

Aleti. 

 

    

2, 3 ve 4 günlük yavrular 
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6, 7,8 ve 9 Günlük Yavrular 

 

ġekil 2.7: 2 - 9 Günlük Yavrular 

 

 

   

12, 13, 14 ve 15 Günlük Yavrular 

   

 

20, 25 ve 30 Günlük Yavrular  

 

ġekil 2.8: 12 - 30 Günlük Yavrular 
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2.3. Yaşama Gücü: Belli bir döneme kadar yaĢayan hayvan sayısının canlı doğan 

hayvan sayısına oranı ile hesaplanmıĢtır (Akçapınar ve Özbeyaz 1999). Ölümler 

iĢletmeye ait kayıt defterlerinden yararlanılarak tespit edilmiĢtir. 

 

 

2.4. Yem Tüketimi: Güvercinlerin yemlemesinde mevsime göre farklı yemler 

kullanıldığı için bir yıl içerisinde tüketilen yem miktarı ilkbahar – yaz ve sonbahar – 

kıĢ olmak üzere iki dönemde incelenmiĢtir. Her dönemde tüketilen yem miktarının 

toplamı toplam güvercin sayısını toplam canlı ağırlığına bölünerek bir güvercinin o 

dönemde tükettiği yem miktarı; gün sayısına bölünerek bir günde tüketilen ortalama 

yem miktarı belirlenmiĢtir. Güvercinlerin önlerinde serbest olarak sürekli su 

bulundurulmuĢtur. Toplam yem tüketimine mevsimin etkisi incelenmiĢtir. 

 

 

2.5. İstatistiki Değerlendirmeler 

 

 

Kuluçka süreleri, yumurta sayısı, yumurta ve yavru ağırlığına; mevsimin ve ana 

yaĢının etkisi iki yönlü varyans analizi ile yapılmıĢtır. Etki düzeyi önemli çıkan 

sonuçların karĢılaĢtırılması ise Duncan testi kullanılarak yapılmıĢtır (Duncan, 1975; 

DüzgüneĢ ve ark., 1993). 

  

 

 Yumurta ağırlığının tespiti için alınan veriler 1, 10 ve çıkım öncesi günlere 

göre interpolasyon yöntemi ile düzeltilmiĢtir. Daha sonra mevsim ve ana yaĢına göre 

etkisi iki yönlü varyans analizi yapılarak incelenmiĢtir. 

 

 

 Yavru ağırlığının tespiti için alınan veriler 1, 8, 16, 24, 30 ve 60. günlere göre 

interpolasyon yöntemi ile düzeltilmiĢtir. Daha sonra mevsim ve ana yaĢına göre 

etkisi iki yönlü varyans analizi yapılarak incelenmiĢtir. 
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 YaĢama gücünün ve kuluçka randımanları arasındaki farklılıklar khi – kare 

testi yapılarak değerlendirilmiĢtir.  

 

 Kuluçka sayısı mevsim ve ana yaĢına göre tekrarlı ölçümlerde varyans analizi 

ile değerlendirilmiĢtir. 

 

  

Verilen istatistiki analizler için SPSS 14.01 (Lisans No:9869264) paket 

programından yararlanılmıĢtır (Anonim, 2001).  
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3. BULGULAR 

 

 

 

3.1. Döl Verimi  

 

 

Genç (1 – 3), orta yaĢlı (4 – 6) ve yaĢlı (7 +) gruplardan elde edilen toplam 

yumurta ve yavru sayısı; kuluçka süresi, sayısı ve randımanı ile bunların üzerine ana 

yaĢı ve mevsimin etkisi Çizelge 3.1’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.1. Ankara Bölgesi Evcil Güvercinlerde YaĢ ve Mevsime Göre Üreme Özellikleri 

İncelenen 

Çevre 

Faktörleri 

Güvercin 

Sayısı  

Yumurta 

Sayısı 

Yavru  

Sayısı  

Kuluçka 

Randımanı 

(%) 

Kuluçka  

Sayısı 

Kuluçka  

Süresi  

(gün) 

 

Mevsim 

 

    

*** 

  

*** 

Sonbahar 25 474 442 93,20
a 

206 19,46 ±0,07
b
 

KıĢ 25 405 359 88,70
b 

165 19,82 ±0,07
 a
 

Ġlkbahar 25 485 376 77,50
c 

173 19,37 ±0,07
 ab

 

Yaz 25 256 240 94,00
a 

86 19,15 ±0,10
b
 
 
 

     

Ana Yaşı    -  - 

Genç 32 518 444 85,70 194 19,51±0,07 

Orta YaĢlı 39 620 552 89,00 253 19,43±0,06 

YaĢlı 29 482 421 87,30 183 19,55±0,07 

TOPLAM 100 1620 1417 88,35 630 19,49 ±0,04 

-: Önemli Değil, ***: P<0,001 
a,b,c 

: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. P<0,05 
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3.1.1. Kuluçka Süresi  

 

 

Ortalama kuluçka süresi, Çizelge 3.1’de verilmiĢ olup, mevsimlere göre en uzun 

kuluçka süresi kıĢ mevsiminde 19,82 ± 0,07, en kısa ise yaz mevsiminde
 
19,15 ± 0,10

 

gün olarak tespit edilmiĢtir. Kuluçka süresi bakımından mevsimler arasında farklılıklar 

önemli bulunmuĢtur (P<0,001). Ana yaĢına göre ise en uzun (19,55 ± 0,07) 

yaĢlılardan, en kısa (19,43 ± 0,06) orta yaĢlı analardan elde edilen yumurtalarda 

tespit edilmiĢtir. Ana yaĢının kuluçka süresine etkisi önemsizdir. 

 

 

 Kuluçka randımanı, Çizelge 3.1’de verilmiĢtir. En yüksek kuluçka 

randımanı % 94,00 ile yaz ve % 93,20 ile sonbahar mevsimlerinde, en düĢük 

randıman ise % 77,50 ile ilkbahar mevsiminde tespit edilmiĢtir. Kuluçka randımanı 

bakımından mevsimler arası farklılık önemli (P<0,001) bulunmuĢtur. Kuluçka 

randımanı ana yaĢına göre en yüksek % 89,00 ile orta yaĢ grubunda, en düĢük 

randıman % 85,70 ile genç analarda tespit edilmiĢtir. Ana yaĢının kuluçka 

randımanına etkisi önemsizdir. 

 

 

3.1.2. Yumurta Sayısı ve Ağırlığı 

 

 

YaĢ grupları ve mevsime göre güvercin baĢına düĢen yumurta sayıları Çizelge 3.2’de 

verilmiĢtir. Mevsim gruplarına göre; sonbahar, kıĢ, ilkbahar, yaz mevsiminde 

yumurta sayıları sırasıyla 4,31 ± 0,11, 3,59 ± 0,01, 3,76 ± 0,07 ve 2,00 ± 0,00 olarak 

tespit edilmiĢ ve mevsimin etkisi önemli (P<0,001) bulunmuĢtur. En yüksek yumurta 

sayısı sonbahar mevsiminde tespit edilirken, en düĢük yaz mevsiminde 

kaydedilmiĢtir. Çizelgeye göre genç, orta yaĢlı ve yaĢlılarda yumurta sayıları 

sırasıyla, 3,40 ± 0,10, 3,46 ± 0,09, 3,43 ± 0,11 olarak tespit edilmiĢ ve gruplar arası 

değerler istatiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur. 
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Çizelge 3.2. Mevsimlere ve Ana YaĢına Göre Yumurta Sayısı / Güvercin (n=100) 

 

İncelenen Çevre Faktörleri Yumurta Sayısı / Güvercin 

X
SX  

Mevsim *** 

Sonbahar 4,31 ± 0,11
 a
 

KıĢ 3,59 ± 0,01
 b
 

Ġlkbahar 3,76 ± 0,07
 b
 

Yaz 2,00 ± 0,00
 c
 

 

Ana Yaşı - 

Genç 3,40 ± 0,10 

Orta YaĢlı 3,46 ± 0,09 

YaĢlı 3,43 ± 0,11 

TOPLAM 3,43 ± 0,06 

-: Önemli Değil, ***: P<0,001 
a,b,c 

: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. P<0,05 

 

 

YaĢ gruplarına göre güvercin baĢına düĢen yıllık yumurta sayıları Çizelge 

3.3’de verilmiĢtir. Çizelgeye göre güvercin baĢına düĢen yıllık yumurta sayısı genç, 

orta yaĢlı ve yaĢlılarda sırasıyla 13,68 ± 0,16; 13,55 ± 0,15; 13,72 ± 0,13 olarak tespit 

edilmiĢtir. YaĢa göre yıllık yumurta sayısı önemsiz olarak kaydedilirken, en fazla 

yaĢlı grupta, en az orta yaĢlı grupta bulunmuĢtur. 

Çizelge 3.3. YaĢa Göre Yıllık Yumurta Sayısı / Güvercin  

İncelenen Faktör Güvercin Sayısı Yumurta Sayısı / Güvercin 

X
SX  

Yaş  - 

Genç 32 13,68 ± 0,16 

Orta YaĢlı 39 13,55 ± 0,15 

YaĢlı 29 13,72 ± 0,13 

TOPLAM 100 13,64 ± 0,08 

-: Önemli Değil 
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Çizelge 3.4’de gösterilen ve yedi gün arayla yapılan tartım sonuçları 

kuluçkanın farklı günlerinde elde edildiğinden 1., 10. ve çıkım öncesi günlere göre 

interpolasyon yöntemiyle düzeltilmiĢtir. Kuluçka sırasında yumurta ağırlıklarında 

meydana gelen düĢüĢe mevsimin etkisi 1, 10 ve çıkım öncesi günde önemli (P<0,05, 

P<0,01; P<0,001), ana yaĢının etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur.  

 

Çizelge 3.4. Güvercinlerde Mevsim ve Ana YaĢına Göre ÇeĢitli Dönemlerinde 

Yumurta Ağırlıkları (g) 

Faktörler 

GÜNLER  

1. 10. Çıkım Öncesi Kayıp 

n 
X

SX  n 
X

SX  n 
X

SX  

 

% 

 

Mevsim 

 
 **  *  ***  

Sonbahar 474 16,91±0,04
a 

446 14,79±0,05
a 

396 13,19±0,06
c 

22 

KıĢ 405 16,86±0,05
b 

368 14,77±0,05
a 

320 13,32±0,07
b 21 

Ġlkbahar 
485 16,93±0,04

a 
379 14,72±0,05

b 
255 13,86±0,08

 a 18 

Yaz 
256 16,65±0,06

c 
196 14,55±0,07

c
 84 13,90±0,13

 a 17 

 

Ana Yaşı  -  -  -  

Genç 518 16,86±0,04 442 14,78±0,05 344 13,57±0,072 20 

Orta YaĢlı 620 16,82±0,04 543 14,69±0,05 421 13,55±0,074 19 

YaĢlı 482 16,83±0,05 404 14,66±0,05 290 13,57±0,082 19 

Genel 

Ortalama 
1620 16,85±0,05 1389 14,71±0,06 1055 13,58±0,070 

19,4 

a,b,c 
: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05) 

*: P<0,05, **: P<0,01, *** P<0,001, -: Önemli Değil 

 

 

Diğer yandan, mevsimlere göre yumurta ağırlıkları arasındaki farklılıklara 

bakıldığında; yaz mevsimi ile tüm mevsimler arasındaki farklılık önemli 

bulunmuĢtur. 
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3.2. Büyüme  

 

 

3.2.1. Canlı Ağırlık 

 

 

Çizelge 3.5., ġekil 3.1. ve ġekil 3.2’de görüldüğü üzere 1. 8. 16. ve 60. günlerde 

yapılan tartımlardaki canlı ağırlık artıĢı üzerine mevsimin etkisi önemli (P<0,05, 

P<0,001), 24 ve 30. günlerde mevsimin etkisi önemsiz, ana yaĢının etkisi tüm 

günlerde önemsiz bulunmuĢtur.  
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Çizelge 3.5. Yavrularda Ortalama Canlı Ağırlıklar (g) ve Standart Hataları 

Faktörler 

GÜNLER 

1. 8. 16. 24. 30. 60. 

n 
X

SX  n 
X

SX  n 
X

SX  n 
X

SX  n 
X

SX  n 
X

SX  

Mevsim  ***  ***  *  -  -  *** 

Sonbahar 442 44,56±1,43
c 

427 145,16±1,49
 c 

386 189,55±0,66
ab 

348 240,34±0,58
 

335 249,26±0,42
 335 256,72±0,28

a 

KıĢ 359 41,78±1,66
b 

332 142,61±1,99
b 

303 188,44±1,13
a 

260 242,15±0,89
 

257 251,63±0,54
 247 258,05±0,35

b 

Ġlkbahar 376 33,27±1,32
a 

385 138,32±1,48
 ab  

392 186,80±1,08
a 

282 240,81±0,74
 

268 250,22±0,49
 267 258,42±0,29

b 

Yaz 240 39,26±2,01
b 

186 131,51±2,48
a 

227 191,46±2,812
b 

178 240,25±0,72
 

174 249,56±0,48
 174 257,75±0,39

ab 

 

Ana Yaşı  -  -  -  -  -  - 

Genç 444 39,95±1,44 429 140,70±1,65 423 188,68±0,93 347 240,77±0,66 332 250,14±0,43 327 257,90±0,29 

Orta YaĢlı 552 39,83±1,27 522 141,66±1,44 509 189,57±0,81 413 241,61±0,57 404 250,62±0,39 398 257,72±0,26 

YaĢlı 421 37,76±1,42 379 138,77±1,60 376 188,13±0,63 308 240,07±0,37 298 249,50±0,45 298 257,30±0,29 

Genel 

Toplam 
1417 39,26±0,79 1330 140,52±0,90 1308 188,87±0,47 1068 240,89±0,37 1034 250,16±0,52 1023 257,66±0,16 

 

a,b,c 
: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05) 

*: P<0,05, ***: P<0,001, -: Önemli Değil 
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Şekil 3.1. Mevsim Gruplarına Göre Canlı Ağırlıklar (g) 
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Şekil 3.2. Ana YaĢı Gruplarına Göre Canlı Ağırlıklar (g) 
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Ergin diĢi ve erkeklerin bir defaya mahsus olmak üzere yapılan tartım 

sonucuna göre diĢi ve erkek canlı ağırlıkları arasındaki farklılığın önemli (P<0,001) 

olduğu Çizelge 3.6.’ de görülmektedir.  

 

 

Çizelge 3.6. Cinsiyetlere Göre Ergin Güvercinlerde Canlı Ağırlıklar (g) 

Güvercin 

Sayısı (n) 

Cinsiyet Canlı Ağırlık (g) 

X
SX  

Önemlilik 

 

100 DiĢi 284,58±1,19  

*** 100 Erkek  296,67±1,13 

***: P<0,001 

 

 

3.3. Yaşama Gücü 

 

 

YaĢama gücünü belirlemek için kümeste ölen hayvanlar günlük olarak kayıt 

edilmiĢtir. DeğiĢik dönemlerde mevsime ve ana yaĢına göre yaĢama gücü oranları 

Çizelge 3.7.’de verilmiĢtir. 

 

 

AraĢtırmada elde edilen 1417 yavrudaki toplam yaĢama gücü oranları 1. 

hafta, 1. ay ve 2. ayda sırasıyla % 92,70, 74,40 ve 73,80 olarak tespit edilmiĢtir. 

Mevsimin yaĢama gücüne etkisi önemli (P<0,05, P<0,001) bulunmuĢtur. En yüksek 

yaĢama gücü yaz mevsiminde elde edilmiĢtir. Ana yaĢının yaĢama gücüne etkisi 1. 

ve 2. aylarda önemli (P<0,001), 1. hafta da önemsiz tespit edilmiĢtir.  
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Çizelge 3.7. Farklı YaĢ Gruplarında Ve Mevsime Göre Elde Edilen Yavru Sayısı Ve 

YaĢama Gücü 

 

İncelenen 

Çevre 

Faktörleri 

1. Hafta 1. Ay 2. Ay 

Y
a
şa

y
a
n

 

Ö
le

n
 

% 

Y
a
şa

y
a
n

 

Ö
le

n
 

% 

Y
a
şa

y
a
n

 

Ö
le

n
 

% 

Mevsim * *** *** 

Sonbahar  442 43 91,10
a 

335 130 72,00
a 

335 117 72,00
a 

KıĢ  359 39 90,20
a 

257 117 68,70
a 

247 111 67,10
b 

Ġlkbahar 376 19 95,20
b 

268 100 72,80
a 

267 103 72,20
a 

Yaz 240 14 94,50
b 

174 33 84,10
b 

174 33 84,10
c 

 

Ana Yaşı - *** *** 

Genç 444 35 92,70 332 139 73,20
a 

327 135 73,80
a 

Orta YaĢlı 552 45 92,50 404 136 77,40
b 

398 124 70,90
b 

YaĢlı  421 35 92,70 298 105 72,80
a 

298 105 73,90
a 

Toplam 1417 115 92,70 1034 380 74,40 1023 364 73,80 

 

-: Önemli Değil,*: P<0,05, ***: P<0,001 

a,b,c 
: Farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05) 

 

 

 

3.4. Yem Tüketimi 

 

 

Güvercinlerde yem tüketimi sadece erginlerde belirlenmiĢtir. Ortalama yem tüketimi 

Çizelge 3.8’da verilmiĢtir. Mevsimlere göre farklı rasyon kullanılmıĢ, yem 

tüketimleri haftalık; ergin canlı ağırlığı ise bir defa tartılıp kayıt edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.8. Güvercinlerde Ergin Canlı Ağırlık ve Günlük Yem Tüketimi (g) 

 

 

Mevsim 

 

Güvercin 

Sayısı 

(n) 

 

Canlı Ağırlık 

(g) 

 

Günlük Yem 

Tüketimi 

(g/güvercin) 
X

SX  

İlkbahar – Yaz 200 290,72±0,36 21,45 

Sonbahar - Kış 200 290,48±0,43 20,97 
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4. TARTIŞMA 

 

 

 

4.1. Döl Verimi  

 

 

Güvercinlerin üreme biyolojisi ile ilgili olarak yapılan çalıĢma sayısı sınırlı 

olmasından dolayı tartıĢma bölümünde diğer kanatlı türlerinde yapılan çalıĢmalardan 

faydalanılmıĢtır. 

 

 

4.1.1 Üreme Yaşı 

 

 

Bu çalıĢmada, araĢtırma materyali olan 100 diĢi güvercin içerisinde 82’si 2 – 8 yaĢ 

grubu (1 yaĢ 5 adet, 9 yaĢ 9 adet ve 10 yaĢ 4 adet) içerisindedir. Bu durum 

yetiĢtiricinin damızlık olarak belirlediği yaĢ grubunu çoğunlukla 2 – 8 yaĢ arasından 

seçtiğini göstermektedir. YetiĢtiricinin ana yaĢı olarak belirlediği yaĢ grupları 

sonuçlarına bakıldığında, Crawford (1990), Bokhari (1994) ve SavaĢ (2001)’in 

çalıĢmaları ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

 

 

Güvercinlerin uzun yıllar (10 yıl civarında) damızlıkta kullanıldıkları ve yaĢın 

ilerlemesine bağlı olarak yumurta hacmi ve ağırlığının değiĢmediği bildirilmiĢtir 

(Anonim 2008 (d)). Birçok evcil kanatlıların aksine güvercinlerde ana yaĢının 

yumurta ağırlığı üzerine etkisi ile ilgili herhangi bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. Bu 

çalıĢmada da ana yaĢının yumurta ağırlığı üzerine etkisi önemsiz bulunmuĢtur.  
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4.1.2. Kuluçka Süresi  

 

 

Bu araĢtırmada, kuluçka süresi üzerine, mevsimin etkisi ise önemli (P<0,001), ana 

yaĢının etkisi önemsiz olarak bulunmuĢtur. 

 

 

 Bazı kanatlı türlerinde yaĢa bağlı olarak kuluçka süresi değiĢmektedir. 

Tavuklarda orta yaĢlı damızlıklardan elde edilen yumurtalardan normal zamanda civciv 

çıkmasına karĢın yaĢlılarda süre daha uzundur. En uzun süre ise en genç damızlık 

sürülerinden elde edilen yumurtalarda görülmüĢtür (Atasoy, 2007). 

 

  

 Yapılan araĢtırmada yaĢa bağlı olarak kuluçka süresinde önemli farklılığın 

olmaması, yine yaĢa bağlı olarak yumurta hacim ve ağırlığında önemli bir farklılık 

olmamasına bağlı olabilir. Mevsimin kuluçka süresine etkisinin önemli olması 

muhtemelen sıcaklığın etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Barınaklarda iç sıcaklık 

kontrol edilememektedir. Bu nedenle de ilkbahar ve yaz mevsiminde sıcaklığın daha da 

artmasından kuluçka süresi daha kısa bulunmuĢtur. 

 

 

 Bu araĢtırmada elde edilen ortalama kuluçka süresi, diğer güvercin türlerinde 

ve Japon bıldırcınlarında elde edilen sürelere benzer; keklik, ev kırlangıcı (D. 

Urbica) ve sülünden farklı bulunmuĢtur (Fritzche, 1986; Wismann, 1996; Saygılı, 

2005). 

 

 

Bu çalıĢmada elde edilen ortalama kuluçka randımanı oranı, Hovey ve ark 

(1999)’nın çalıĢmasında elde edilen değerlerden farklı bulunmuĢtur. Kuluçka 

randımanına ana yaĢının etkisi önemsizken, mevsimin etkisi önemli olarak 

bulunmuĢtur. Bu durum muhtemelen güvercinlerin yaz döneminde tüy dökümüne 

girmesinden dolayı az sayıda yumurta yumurtlaması, buna bağlı olarak da elde edilen 



 55 

yavru sayısının az olması ve dolayısıyla ana – baba tarafından da iyi bakılmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

 

Yapılan çalıĢmada kuluçka süresi boyunca yumurtalarda ağırlık kaybı 

meydana gelmiĢ olup, bu sonuç, Hovey ve ark. (1999) ve Zicus ve ark (2004)’nın 

yaptığı çalıĢma ile benzerlik göstermiĢtir.  

 

 

4.1.3.Yumurta Sayısı ve Ağırlığı 

 

 

Bu çalıĢmada elde edilen ortalama yumurta ağırlığı ve sayısı daha önce güvercinler 

üzerinde yapılan çalıĢmalarda elde edilen verilere benzer olarak bulunmuĢtur 

(Kikkawa, 1980; Janiga, 1991; Bokhari, 1994; Konyukhov, 2000). Diğer yandan bu 

çalıĢmada bir yıl içerisinde elde edilen toplam yumurta sayısı Ensminger (1993) 

tarafından yapılan çalıĢmaya benzer, Preble ve Heppner (1981) tarafından bildirilen 

çalıĢmadaki yumurta sayısından yüksek olarak bulunmuĢtur. Bu çalıĢmadaki sonucun 

insan kontrolünde yapıldığı için daha iyi bakım ve besleme Ģartlarının 

sağlanmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

 

Bu çalıĢmada yumurta ağırlığına ana yaĢının etkisi önemsiz olarak 

bulunurken mevsimler arası farklılık önemli (P<0,01) olarak bulunmuĢtur. Ana 

yaĢının yumurta ağırlığına etkisinin önemsiz olması daha önce belirtildiği gibi bu tür 

için normal olduğu bildirilmektedir. Yaz mevsiminde yumurta sayısının düĢük 

olması güvercinlerin bu mevsimde tüy dökmelerinden kaynaklandığı muhtemeldir. 

Bu araĢtırmada güvercinlerin tüy dökümü sırasında yumurtlamaya devam ettikleri 

tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla güvercinler, tavuk gibi kanatlı türlerinden daha farklı bir 

durum sergilemiĢlerdir. 
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 Bu araĢtırmada her güvercinin bir defada 4 – 15 saat fark ara ile 2 yumurta 

yumurtladığı daha sonra da gurka yattığı görülmüĢtür. Bu sonuç, Levi (1947), 

Thomas (1954), Cintra (1988), Janiga (1991) ve SavaĢ, (2001)’ın bildiriĢleri ile 

benzerlik göstermektedir. 

 

 

Yapılan çalıĢmada tespit edilen ortalama yumurta ağırlıkları Koga ve ark. 

(1976), Kikkawa (1980), Janiga (1991), Bokhari (1994) ve Konyukhov (2000)’ın 

çalıĢmaları ile örtüĢmektedir. 

 

 

Bu çalıĢmada bir günlük yumurtaların ortalama yumurta ağırlıkları aynı tür 

için elde edilen ortalama ağırlıklara Bokhari (1994)’e benzer, Hubbard (2005)’ın 

kumrular üzerinde yaptığı çalıĢmada elde ettiği sonuçlarla farklılık olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

 

Elde edilen ortalama yumurta ağırlıkları, keklik ve bıldırcınlarda elde edilen 

ortalama ağırlıklara benzer, tavuk ve sülün yumurtalarından hafif, kırlangıç 

yumurtasından ağır olduğu görülmüĢtür (Çetin ve ark, 1997; Kırıkçı ve ark, 2000; 

Atasoy ve ark, 2000; Nazlıgül ve ark, 2001; Saygılı, 2005). 

 

 

  

4.2. Büyüme 

 

 

4.2.1. Erginlerde Canlı Ağırlık 

 

 



 57 

Bu araĢtırmada erkeklerin ortalama canlı ağırlıkları diĢilere göre yüksektir. 

Cinsiyetler arası farklılık istatiksel olarak önemli (P<0,001) bulunmuĢtur. Bu 

değerler Haverschmidt (1948), Murton ve ark (1971), Haque ve ark (1982), Curtis ve 

ark (1983), Rowan (1983), Cintra (1988), Johnston ve Janiga (1995), Fekete ve ark. 

(1999), Khargharia ve ark., (2001), Bartyzel ve ark (2003) ve Ibrahim ve Akut 

(2007) yaptığı çalıĢmalarla benzerlik göstermektedir.  

 

 

4.2.2. Yavrularda Canlı Ağırlık 

 

 

Bu araĢtırmada yavrular için elde edilen canlı ağırlık ortalamaları aynı tür için elde 

edilen ortalamalarla benzer (Levi, 1947; Bokhari, 1994; Kurtdede, 2002) 

bulunmuĢtur. Ana yaĢının canlı ağırlık üzerine etkisi önemsizken, mevsimin etkisi 

24. ve 30. günler hariç önemli bulunmuĢtur (P<0,05, P<0,001).  

 

 

 Yapılan araĢtırmada çıkım ağırlıklarından baĢlamak üzere haftalık yapılan 

tartımlar sonucunda; en yüksek canlı ağırlık artıĢının 1. haftada gerçekleĢtiği 

görülmüĢtür. Canlı ağırlık artıĢı, 1. haftanın sonunda çıkım ağırlığının yaklaĢık 3 

katına ulaĢmaktadır. Ancak, ilk haftadan sonraki yapılan tartımlar sonucunda canlı 

ağırlık artıĢ hızının oranında düĢüĢ gerçekleĢmiĢ, buna karĢılık canlı ağırlık 

miktarında 60. güne kadar doğru orantılı artıĢ gözlemlenmiĢtir. Bu sonucun da 

normal olduğu bildirilmiĢtir (Khargharia ve ark., 2001; Kangas ve ark, 2006; Ibrahim 

ve Akut, 2007). 

 

 

 Mevsimin canlı ağırlık üzerine etkisi özellikle kıĢ mevsiminde yavruların 30 

ve 60. günlerdeki tartımlarında görülmüĢtür. Bu durum, Haverschmidt (1948), 

Murton ve ark (1971), Rowan (1983), Curtis ve ark (1983) ve Sargisson ve ark 

(2007) yaptığı çalıĢmalar ile benzerlik göstermektedir.  
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 Bu araĢtırmada güvercin yavrusunun ergin canlı ağırlığının % 90’ına ulaĢması 

2. ayın sonunda gerçekleĢmektedir. Bu sonuç Cintra (1988)’nın yaptığı çalıĢma ile 

benzerlik göstermektedir. Diğer yandan farklı kanatlı türlerden Saygılı (2005)’nın ev 

Kırlangıcı (D. Urbica) ile yaptığı çalıĢma ile de uyum içerisindedir.  

 

 

 Elde edilen sonuçlar ıĢığında yavruların en hızlı büyüdüğü 1. haftada çevre 

Ģartlarının optimum düzeyde olması ve özellikle ebeveynlerin iyi beslenmesi 

gerekdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

 

  

4.3. Yaşama Gücü 

 

 

Bu araĢtırmada elde edilen yaĢama gücü değerleri erginlerde % 100’e yakın 

bulunduğu için herhangi bir değerlendirme yapılmamıĢtır. Yavrulardaki yaĢama 

gücü değerleri daha önce aynı tür için elde edilen değerlere benzer (Sagar ve ark, 

1996), farklı türlerden tavuk ve bıldırcınlardan düĢük (Ernst ve Coleman, 1966; 

Testik ve Uluocak, 1993; Atasoy, 1997) olarak bulunmuĢtur. 

 

 

 Bu araĢtırmada ana yaĢının yaĢama gücü üzerine etkisi 1. hafta da önemsiz 

bulunmuĢtur. Bu durum, yetiĢtiricinin çok genç ve çok yaĢlı anaçları damızlıkta 

kullanmamasından kaynaklanmıĢ olabilir. Nitekim Kautz ve Braun (1981) tarafından 

yapılan çalıĢma sonucunda 2 yaĢ üzeri güvercinlerin yaĢama gücünün yüksek olması, bu 

çalıĢmada yapılan araĢtırma ile örtüĢmektedir. Mevsimin yaĢama gücüne etkisi önemli 

(P<0,05, P<0,01, P<0,001) olarak bulunmuĢ olup, Cintra (1988)’nın yaptığı çalıĢma 

ile benzerlik göstermektedir. 
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 Hetmanski (2007), tarafından yapılan çalıĢmada ölüm oranı yavru çıkımını 

takiben düĢmüĢtür. Bu durum yapılan çalıĢma ile örtüĢmemektedir. Ancak yapılan 

araĢtırmada yaĢama gücü 1. hafta da yüksek bulunurken, 1. ve 2. ayda düĢüĢe geçmiĢtir. 

Bunun nedeni de yavru 1. aya geldiği zaman ana – baba 2. yavruyu yumurtlama dönemine 

girdiğinden bakım azalmaktadır. Ayrıca çalıĢmadaki kuĢların taklacı özellikte olmasından 

dolayı 1. aydan sonra yavruların ayrı kümese alınmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Diğer yandan kuĢçularla yapılan görüĢmelerden, çalıĢmanın yapıldığı 

dönemde kıĢ mevsiminin oldukça soğuk geçmesi ve hava sıcaklığında sık sık değiĢkenlik 

göstermesinden dolayı ana – babanın 2. yumurtaya geçiĢ döneminin kısaldığı ve yavru 

bakımının yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

 

 

 Ayrıca özellikle kıĢ aylarında hastalıkların (Salmonella Enfeksiyonu) çıkıĢına 

bağlı olarak da yaĢama gücünün olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiĢtir. 

 

 

  

4.4. Yem Tüketimi  

 

 

AraĢtırma süresince verilen yemlerin içeriği (hammaddeleri) Böttcher (1975) ve 

Scheid (1986)’ın kullandığı rasyona benzer, Vasquez (2004) ile farklı olduğu 

görülmüĢtür. Bu farklılığın, araĢtırmada kullanılan materyalin farklı amaçla (taklacı, 

oyun, performans vb) kullanılan güvercinlerden oluĢmasından ileri geldiği 

sanılmaktadır. 

 

 

Diğer yandan araĢtırmada bulunan günlük yem tüketimi, aynı türde ve farklı 

türlerden bıldırcınlarda yapılan çalıĢma ile benzerlik göstermektedir (Scheid, 1986; 

Kırmızıbayrak ve Altınel, 2001; Nazlıgül ve ark, 2001). 
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Yapılan araĢtırmada kullanılan güvercinler besi güvercini olarak 

düĢünülmediğinden ergin güvercinlerin günlük yem tüketimi hesaplanmıĢtır. Diğer 

yandan mevsimlere göre verilen yem maddelerinde değiĢiklik olması sebebiyle 

mevsime göre tüketilen günlük yem miktarı hesap edilerek bulunmuĢtur. Bulunan 

günlük yem miktarının sonbahar ve kıĢ aylarında daha düĢük olması, güvercinlerin 

bu dönemlerde daha az idmana tabii tutulmasının bir sonucu olabilir.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 

Ankara’ya bağlı semtlerde özel iĢletmeye ait 5 kümesde taklacı özellikli 

güvercinlerde döl verimi, yaĢama gücü ve büyüme özelliklerini (2 aylık yaĢa kadar 

yavrularda) belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırmda elde edilen sonuçlar aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 

Döl Verimi Özellikleri  

 

Yaş 

YaĢama gücünün en yüksek olduğu yaĢ 4 ve üzeri yaĢ grubudur. 

 

Kuluçka süresi (gün)  

Mevsime Göre;                                 Ana YaĢına Göre; 

Sonbahar; 19,46                              Genç;           19,51 

KıĢ;          19,82                              Orta YaĢlı;   19,43 

Ġlkbahar;  19,37                              YaĢlı;           19,55 

Yaz;         19,15 

 

Kuluçka Randımanı (%) 

Mevsime göre;    Ana yaĢına göre; 

Sonbahar; 93,20    Genç;  85,70  

KıĢ;  88,70    Orta YaĢlı;  89,00    

Ġlkbahar;  77,50    YaĢlı;  87,30    

 Yaz;  94,00       

 

Yıllık Yumurta Sayısı / Güvercin 

Ana yaĢına göre; 
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Genç  13,68 

Orta YaĢlı 13,55 

YaĢlı  13,72 

 

Yumurta ağırlığı (g) 

Mevsime göre;  Sonbahar KıĢ  Ġlkbahar Yaz 

Günler 

1.   16,91  16,86  16,93  16,65 

10.   14,79  14,77  14,72  14,55 

Çıkım Öncesi  13,19  13,32  13,86  13,90 

 

Ana yaĢına göre; Genç  Orta YaĢlı YaĢlı  

Günler  

1.    16,86  16,82  16,83 

10.    14,78  14,69  14,66 

Çıkım Öncesi  13,57  13,55  13,57 

 

 

 

Büyüme Özellikleri 

 

 

Canlı Ağırlık (g) 

 

Mevsime göre; Sonbahar KıĢ  Ġlkbahar Yaz 

Günler 

1.    44,56  41,78  33,27  39,26 

8.    145,16  142,61  138,32  131,51 

16.    189,55  188,44  186,80  191,46 

24.    240,34  242,15  240,81  240,25 

30.    249,26  251,63  250,22  249,56 

60.    256,72  258,05  258,42  257,75 
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Ana yaĢına göre; Genç  Orta YaĢlı YaĢlı  

Günler  

1.    39,95  39,83  37,76 

8.    140,70  141,66  138,77 

16.    188,68  189,57  188,13 

24.    240,77  241,61  240,07 

30.    250,14  250,62  249,50 

60.    257,90  257,72  257,30 

 

Ergin Canlı Ağırlıklar (g) 

DiĢi 284,58 

Erkek  296,67 

 

Yaşama Gücü (%) 

Mevsime göre; Sonbahar KıĢ  Ġlkbahar Yaz 

1. hafta  91,10  90,20  95,20  94,50 

1. ay   72,00  68,70  72,80  84,10 

2. ay   72,00  67,10  72,20  84,10 

 

 

Ana yaĢına göre; Genç  Orta yaĢlı YaĢlı   

1. hafta  92,70  92,50  92,70 

1. ay   73,20  77,40  74,40 

2. ay   73,80  72,80  73,80 

 

Yem Tüketimi (g/gün)  

Ġlkbahar – Yaz mevsiminde yem tüketimi; 21,45 

Sonbahar - KıĢ mevsiminde yem tüketimi; 20,97 
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AraĢtırma bulgularına göre önerilen bazı hususlar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

1. Bu çalıĢma ile taklacı güvercinlerde ilk defa yumurta ağırlığı tespit 

edilerek, ana yaĢının ve mevsimin yumurta ağırlığına etkileri ortaya konulmuĢtur. 

Bunun bilinmesi ana yaĢının ve mevsimin etkileri göz önünde bulundurularak 

damızlık yaĢının belirlenmesi, kuluçka ve yavru bakımının hangi mevsimlerde 

yapılmasının uygun olacağının tespit edilmesi açısından önemlidir. Yapılan 

araĢtırmada her ne kadar ana yaĢının etkisi önemsiz çıkmıĢ olsa da, yeni güvercin 

yetiĢtiriciliğine baĢlayan yetiĢtiricinin ana yaĢına ve ananın yavru bakım 

özelliklerine de dikkat etmesi gerekmektedir. 

 

 

2. Bu araĢtırma ile ilk defa yavruların canlı ağırlığı tespit edilmiĢtir. 

Canlı ağırlığına ana yaĢı ve mevsimin etkileri ortaya konulmuĢtur. Bu durumun 

bilinmesi, döl verim özelliklerinin ve mevsime göre bakım koĢullarının 

ayarlamasının nasıl yapılacağının tespit edilmesi açısından önemlidir. 

 

 

3.  Bu araĢtırma ile taklacı güvercinlerin, kuluçka sürelerinin mevsime 

göre farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Böylece, yetiĢtiriciye mevsime göre çıkım 

süreleri hakkında bilgi verilmektedir.  

 

 

4. YetiĢtirici geleneksel olarak kuluçkaya yatırmak için ġubat ayında 

damızlıklarını belirlemekte ve Temmuz ayında tüy dökümüne giren kuĢlarını eĢden 

ayırarak, ekstra bakım - besleme uygulamaktadır. Bu yöntem ile yılda bir çift kuĢtan 

sağlıklı ve uçuĢ özelliği gösteren yaklaĢık 8 – 10 yumurta elde etmektedir. Ancak 

yapılan çalıĢma bir yıl sürdüğünden 13 – 14 yumurta elde edilmiĢ, yaĢama gücü 

biraz düĢük bulunmuĢtur. Söz konusu bu durumda planlı ve programlı bir çalıĢmanın 

yapılmasının gerekliliği önerilmektedir. 
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5. YetiĢtiricinin uzun yıllardan beri geleneksel olarak bir beslenme 

programı uyguladığı görülmüĢtür. Bu araĢtırma ile ilk defa verilen yemlerin analizi 

yapılarak ham madde değerleri tespit edilmiĢtir. Bu konuda da bilimsel çalıĢmaların 

yapılması önerilmektedir.  

 

 

 6. Yapılan araĢtırma ile ilk defa tüy döküm süresince yumurta alındığı, 

tüy dökümü öncesi ve sonrasında yumurta sayısında düĢüĢ gözlendiği tespit 

edilmiĢtir. Bu durumda yetiĢtiricinin ilave bakım ve besleme programlarını 

uygulaması önerilmektedir. 

 

 

7. AraĢtırmada yavru canlı ağırlık artıĢının birinci haftada yüksek 

olduğu tespit edilmiĢ olup, bunun sonucu olarak bu dönemde ilave bakım ve 

besleme uygulanmasının gerekliliği yetiĢtiriciye önerilmektedir. 

 

 

8. Yapılan çalıĢmada, kümes Ģartlarının değiĢtirilmesi için gerekli 

veterinerlik desteğinin verilmesinin yanı sıra, yetiĢtiricinin de optimum kümes 

Ģartlarının sağlanması hususunda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. 

 

 

9. Ġlkbahar dönemindeki döl verimi özelliklerinin iyi bulunması bu 

dönemdeki bakım ve beslemeye özen gösterilmesi ile açıklanabilmektedir. 

 

 

10. Diğer yandan, bu araĢtırmada yapılan tüm çalıĢmalar için yeterli 

kaynak bulunamayıĢı da bu konuda daha fazla çalıĢma yapılmasının gerekliliğini 

göstermektedir. 
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ÖZET 

Evcil Güvercinlerde (Taklacı) Üreme, Yaşama Gücü ve Büyüme Özellikleri 

 

Bu araĢtırma, 1 Eylül 2006 – 1 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara’ya bağlı 

Altındağ, Sincan ve BeĢtepe semtlerinde 1’er, Uluğbey semtinde 2 olmak üzere 

toplam 5 ticari iĢletmeye ait kümeslerde bulunan taklacı güvercinlerde yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada kuluçka süresi, kuluçka randımanı, yumurta verimi ve ağırlığı, yavru 

sayısı ve ağırlığı, ergin canlı ağırlığı, yaĢama gücü ve yem tüketimi tespit edilmiĢtir. 

 

AraĢtırmada eĢit sayıda erkek ve diĢilerden oluĢan 200 taklacı güvercin 

kullanılmıĢtır. Ortalama kuluçka süresi 19,49 ± 0,04 gün olarak tespit edilmiĢtir. 

Mevsimin kuluçka süresine etkisi önemli (P<0,001), ana yaĢının etkisi ise önemsiz 

bulunmuĢtur. En yüksek kuluçka randımanı % 94 ile yaz ve % 93,2 ile sonbahar 

mevsimlerinde, en düĢük randıman ise % 77,5 ile ilkbahar mevsiminde bulunmuĢtur. 

Kuluçka randımanı bakımından mevsimler arası farklılık önemli (P<0,001) 

bulunmuĢtur. Kuluçka randımanı ana yaĢına göre en yüksek % 89,00 ile orta yaĢ 

grubunda, en düĢük randıman % 85,70 ile genç analarda tespit edilmiĢtir. Ana 

yaĢının kuluçka randımanına etkisi önemsizdir. Mevsim gruplarına göre; yumurta 

sayıları sırasıyla sonbahar, kıĢ, ilkbahar, yaz mevsiminde 4,31 ± 0,11, 3,59 ± 0,01, 

3,76 ± 0,07 ve 2,00 ± 0,00 olarak tespit edilmiĢ ve mevsimin etkisi önemli (P<0,001) 

değer bulunmuĢtur. Ana yaĢına göre genç, orta yaĢlı ve yaĢlılarda yumurta sayıları 

sırasıyla, 3,40 ± 0,10, 3,46 ± 0,09, 3,43 ± 0,11 olarak tespit edilmiĢ ve gruplar arası 

değerler istatiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur. YaĢa göre güvercin baĢına düĢen 

yıllık yumurta sayısı genç, orta yaĢlı ve yaĢlılarda sırasıyla 13,68 ± 0,16, 13,55 ± 

0,15, 13,72 ± 0,13 olarak tespit edilmiĢtir. YaĢa göre yıllık yumurta sayısı önemsiz 

olarak kaydedilirken, en fazla yaĢlı grupta, en az orta yaĢlı grupta bulunmuĢtur. 

Kuluçka sırasında 1, 10 ve çıkım öncesi günde yumurta ağırlıklarında % 19,3’lük 

oluĢan kayıba mevsimin etkisi önemli (P<0,05, P<0,01; P<0,001), ana yaĢının etkisi 

ise önemsiz bulunmuĢtur. Toplam 1620 yumurtanın ortalama ağırlığı 16,85 ± 0,05 g 

olarak tespit edilmiĢtir. Yumurta ağırlığına mevsimin etkisi önemli (P<0,01), ana 

yaĢının etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur. 

 

 1, 8, 16, 24, 30 ve 60. günlerde elde edilen ortalama canlı ağırlıklar sırasıyla 

39,26 ± 0,79; 140,52 ± 0,90; 188,87 ± 0,47; 240,89 ± 0,37; 250,16 ± 0,52 ve 257,66 

± 0,16 g olarak bulunmuĢtur. Canlı ağırlık artıĢına mevsimin etkisi 1., 8., 16. ve 60. 

günlerde önemli (P<0,05, P<0,001), 24 ve 30. günlerde önemsiz, ana yaĢının etkisi 

ise tüm günlerde önemsiz bulunmuĢtur.  

 

Ortalama canlı ağırlıklar ergin diĢi ve erkeklerde sırasıyla; 284,58 ± 1,19 ve 

296,67 ± 1,13 g olarak tespit edilmiĢtir. Cinsiyetin etkisi önemli (P<0,001) olarak 

bulunmuĢtur. 

 

 AraĢtırmada elde edilen 1417 yavrudaki yaĢama gücü oranları 1. hafta, 1. ay 

ve 2. ayda sırasıyla % 92,70; 74,40 ve 73,80 olarak tespit edilmiĢtir. Mevsimin 

yaĢama gücüne etkisi önemli (P<0,05, P<0,001) bulunmuĢtur. En yüksek yaĢama 
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gücü yaz mevsiminde elde edilmiĢtir. Ana yaĢının yaĢama gücüne etkisi 1. ve 2. 

aylarda önemli (P<0,001), 1. hafta da önemsiz tespit edilmiĢtir.  

 

 Ergin güvercinlerde ilkbahar ve yaz döneminde günlük yem tüketimi 21,45 ve 

sonbahar ve kıĢ döneminde ise 20,97 g olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Sonuç olarak, bu araĢtırmada Taklacı Güvercinler için elde edilen döl verim 

özellikleri ile yaĢama gücü oranları yüksek bulunmuĢtur. Bu güvercinlerden yılın her 

mevsiminde yumurta elde edilip kuluçkaya yattıkları gözlenmiĢtir. Mevsimin 

kuluçka süresine, kuluçka randımanına, yumurta ağırlığına ve canlı ağırlığına etkisi 

önemli, ana yaĢının etkisi ise önemsiz olarak bulunmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Taklacı Güvercin, üreme, büyüme, yaĢama gücü. 
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SUMMARY 

Reproduction, Vitality and Growth Characteristics of Domestic (Tumbler) 

Pigeons 

 

This study was conducted to determine the incubation (hen’s bird) period, incubation 

efficency, egg yield and weight, number of brood, adult alive weight, vitality, feed 

consumption of the tumbler pigeons which are raised in the coops of 5 commercial 

enterprises located at Altındağ, Sincan, BeĢtepe (1 establishment on each) and 

Uluğbey (2 establishments) districts of Ankara, between the dates of the 1
st
 of 

September 2006 to the 1
st
 September 2007. 

 

In this study 200 tumbler pigeons were used consisting of equal number of 

male and female. The average incubation period was determined as 19,49 ± 0,04 

days. The effect of the incubation period of the season was found significant 

(P<0,001) but the effect of hen’s age was not found significant. The highest 

incubation efficiency was found in summer with 94,00 % and in autumn with 93,20 

% and the lowest incubation efficiency was found in spring with 77,50 %. In terms of 

incubation efficiency the differences between seasons (P<0,001) were found 

significant. The highest incubation efficiency of the hen’s age was identified 89,00 % 

with the middle age group, the lowest yield was identified. 85,70 % in the young 

hen’s the effect of hen’s age to the incubation efficiency is insignificant. According 

to season groups, number of eggs, respectively, in fall, winter, spring and summer 

was found as 4,31 ± 0,11, 3,59 ± 0,01, 3,76 ± 0,07 and 2,00 ± 0,00. The effect of 

season value was found significant (P<0,001). In the number of eggs according to the 

hen’s age young, middle-aged and elderly, respectively, was found as 3,40 ± 0,10, 

3,46 ± 0,09, and 3,43 ± 0,11 and the values between groups was found statistically 

insignificant. With regards to the age, the annual number of eggs per pigeon by 

young, middle-aged and elderly respectively was found 13,68 ± 0,16, 13,55 ± 0,15, 

13,72 ± 0,13 number of eggs recorded as insignificant when they were compared to 

age and they were found mostly in elderly group, at least in middle-aged group. 

During the incubation 1, 10 and hatching egg weight per day 19,3 % loss of weights 

effect season was found significant (P<0,05, P<0,01, P<0,001) but the effect of hen’s 

age were not significant. The average weight of total of 1620 eggs were identified 

16,85 ± 0,05 g. The effect of season on egg weight was found significant (P<0,01) 

but the effect of hen’s age were not significant. 

 

The average alive weight was obtained at day 1, 8, 16, 24, 30 and 60 was 

found to be respectively, 39,26 ± 0,79, 140,52 ± 0,90; 188,87 ± 0,47; 240,89 ± 0,37, 

0,52 and 250,16 ± 257,66 ± 0,16 g. The impact of season to increasing alive weight  

1 st, 8 th, 16 th and 60 th days were found significant (P<0,05, P <0,001), 24 th and 

30 th days were found insignificant; the effect of hen’s age was found insignificant 

on all days. 

 

The average of adult alive weights of female and male, respectively were 

found as, 284,58  ± 1,19 g and 296,67  ± 1,13 g. The effect of gender was found to be 

significant (P<0,001). 

 



 69 

The average percentage of vitality rates on 1417 broods in 1st week 1st month 

and 2nd month respectively were determined as, 92,70 %, 74,40 and 73,80. The 

effect of season on the vitality was found significant (P<0,05, P<0,001). The highest 

vitality rate was obtained in summer.The effect of hen’s age in 1st and 2nd month 

was significant (P<0,001), but in 1st week it was found insignificant.  

 

In adult pigeons daily feed intake was determined as 21,45 g in spring and 

summer period while it was determined as 20,97 g in autumn and winter period. 

 

As a result, in this study the fertility characteristics and vitality rates obtained 

for Tumbler Pigeons were found high. Each season in a year the eggs obtained from 

pigeons and their brood have been observed. Incubation time of the seasons, the 

effect of incubation of efficiency, egg weight and alive weight was found important 

but effect of hen’s age was found to be insignificant. 

 

Key Words: Tumbler Pigeon, reproduction, growth, vitality. 
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