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Zootekni; çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerini,
verim fonksiyonlarını verimlerinin genotipik olarak geliştirme yollarını ve rasyonel bakım ve
beslenme ve yetiştirme ilkelerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Zootekni; hayvan yetiştirme bilgisidir. Islahı içerir, hayvan yetiştirmenin bilgi ve
tekniğinden bahseder Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji, Tabii Tarih ve Biyoloji gibi ilim
kollarından faydalanır.

Zootekni başlıca iki büyük bölüme ayrılır.
1. Genel Zootekni
2. Özel Zootekni
1. Genel Zootekni: Bütün hayvancılık kollarını içeren genel esaslardan ilke ve

prensiplerden söz eder.
2. Özel Zootekni: Atçılık, sığırcılık, koyunculuk, keçicilik ve tavukçuluk gibi hayvancılık

şubelerini birer birer ele alarak bunların bakım ve besleme metotlarıyla ırklarından bahseder.

Hayvan Yetiştirmenin Milli Ekonomideki Yeri
Hayvan yetiştirmesi ekonomik ve uygar gelişmenin her döneminde önemli rol oynamıştır.

Tarım ve hayvancılık birbirleriyle sıkı münasebeti olan iki koldur. Hayvancılık için yem bitkileri
yetiştirmek şarttır. Bir tarım işletmesinde birçok toprak ürünleri ve döküntüleri vardır ki bunları
ancak hayvana yedirmekle değerlendirmek mümkündür. Bu ürünler ve verimler hayvan
yetiştirmekle et, süt, yapağı, yumurta, iş verimi gibi kıymetler haline dönüştürülür. Bundan dolayı
hayvancılığın milli ekonomi ve işletme ekonomisindeki en önemli rolü toprak mahsullerini daha
üstün kıymetler haline getirmesidir.

Hayvancılığın işletme ekonomisinde sınırlarını çizerken ekonomik düşünceyle hareket
etmek lâzımdır. Hayvanları ıslahtan maksat, bunların daha sıhhatli ve daha verimli olmalarını
sağlamaktır. Hayvancılık işletmesi ancak kârlı olduğu zaman üzerinde durulabilen ekonomik bir
işletmedir. Hayvan yetiştirme metotları bu gaye için uygulanır.

Milli Ekonomide Hayvancılığın Görevi
Her şeyden önce halkın muhtaç olduğu hayvansal ürünleri sağlamaktır. Bu hem bir

ekonomi, hem bir sıhhat ve hem de yurt savunma davasıdır. Et, süt, yumurta gibi hayvansal
ürünler bol ve üretimi toplum ihtiyacını karşılayacak ve koruyacak miktarda olmalıdır Ulusal
endüstrinin muhtaç olduğu hammaddelerin bir kısmı da hayvanlardan sağlanır. Halkın geçim
düzeyi yükseldikçe,   büyük şehirler kuruldukça,   endüstri ilerledikçe,   memleketin kaliteli
hayvansal ürünlere ihtiyacı artar.

Hayvancılığımızın Milli Ekonomimizde ve Tarım Gelirleri İçindeki Yeri
Gayri safi milli hâsılanın %15'i tarım ve hayvancılıktan sağlanmaktadır. Tarım gelirleri

içindeki hayvancılığın payı %15'tir.
Gelişmiş ülkelerde tarımın ulusal ekonomide işgal ettiği pay daha düşüktür. Fakat tarım

gelirleri içindeki hayvancılığın payı %70 civarındadır.
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Türkiye Hayvan Varlığı (TUİK 2008)
Tür 2008yılı mevcudu (baş)
Sığır 10.950.000

Manda 86.300
Koyun 23.965.000

Kıl Keçisi 5.435.000
Tiftik Keçisi 158.000

At 180.000
Merkep (Eşek) 273.500

Katır 62.200
Deve 970

Domuz 1700
Tavuk 244.280.000
Hindi 3.230.000

EVCİL HAYVANLARIN ZOOLOJİK SİSTEMDEKİ YERİ
Hayvanlar âlemi genel olarak yedi gruba ayrılır. Bunların içinde Vertebrata (Omurgalılar)

en  önemlisidir.  Vertebratada  7  sınıfa  ayrılır.  Bunlardan  da  Mamalia  (Memeliler)  en  önemli
sınıftır. Ayrıca Aves (kuşlar) sınıfı da önemlidir. Memeliler üç alt sınıfa ayrılır.

1. Yumurtlayan Memeliler-Ovomamalia (Prototheria): Bunlar en aşağı yapılı olup,
yumuşak kabuklu yumurta yumurtlarlar. Yumurtayı terk eden yavrular analarının bel
bölgesindeki büyümüş ter bezlerinden beslenirler. Avustralya'da yaşayan Ördek Gagalı
Platipinus-Ornitorenk.

2 Plasentasız Memeliler-Aplasentalia (Metatheria-meşimesiz-kordonsuz): Yavru ile
ananın uterus mukozası arasında plasenta yokluğu sebebiyle sıkı bir bağlılık yoktur. Bu sebepten
gayet zayıf doğan yavrular ananın karnı altındaki kesede uzun müddet ana bakımına muhtaçtırlar.
Kanguru

3. Plasentalı Memeliler-Plasentalia (Eutheria-kordonlu): Bunlarda fötus gebelik
esnasında uterusta teşekkül eden ve plasenta (meşime) ismini alan kan damarlarından zengin bir
organ vasıtasıyla ananın uterusuyla münasebettedir.

Memeliler sınıfına giren bütün evcil hayvanlar Plasentalia alt sınıfındandır. Bunlar
arasında bizi ilgilendiren takım Ungulatadır (Tırnaklılar).

Tırnaklılar  (Ungulata)  da  iki  alt  takıma  ayrılır.  Bunlardan  birisi  Tek  tırnaklılar
(Perissodaktila), diğeri Çift tırnaklılardır (Artiodaktila). Alt takım familyalara, familya cinslere,
cins türlere ayrılır. Biz zooteknide türü alır, sınıflandırmada türden başlar ve zoolojik
sistemdekinin aksine aşağıdan  yukarıya doğru gideriz. Mesela: Evcil sığır ve evcil tavuk için;

Tür Taurina (Evcil=gerçek sığır)
Cins Bos Bovina (Sığırlar)

Familya Cavicornia (Boş boynuzlular)
Alt alt takım Pecora (Geviş getirenler)

Alt takım Artiodaktila (Çift tırnaklılar)
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Takım Ungulata (Tırnaklılar)
Alt sınıf Plasentalia (Meşimeliler)

Sınıf Mamalia (Memeliler)
Grup Vertebrata (Omurgalılar)
Tür Gallus domesticus (Evcil tavuk)
Cins Gallus (Tavuk cinsi)

Familya Phasinidae (Sülüngiller)
Takım Gallinacae (Tavukgiller)
Sınıf Aves (Kuşlar)
Grup Vertebrata (Omurgalılar)

Evcil Hayvanların Sınıflandırılması ve Evciltme
Evcil hayvanlar şu şekilde sınıflandırılır;
1. Bilhassa evcil hayvanlar: Doğrudan doğruya insan eli altında yaşar, çoğalır ve

yetiştirilir. İnsanlara zevk ve fayda temin ederler. Hayatları insan hayatına bağlıdır. Örnek; at,
sığır, koyun, keçi vs.

2. İnsana alıştırılanlar: Serbest yetişir, çoğalır, insan bunları sonradan doğadan
yakalayıp kendine alıştırır ve faydalanır. Örnek; fil.

Evcil hayvan: İnsanlara ekonomik fayda sağlayan ve insan kontrolü altında yetiştirilip,
çoğaltılan hayvandır.

Evciltme: Normal olarak insana yaklaştırma veya alıştırma anlamına gelir. Evcil
hayvanlar yabani ırkların evciltilmesiyle meydana gelmişlerdir. Hayvanların ne şekilde
evciltildiği kesin değildir. İyi bilinen bir nokta evciltmenin bir yerde ve aynı dönemde
yapılmadığı, tersine birçok yerlerde ayrı ayrı dönemlerde gerçekleştirildiğidir. Evciltmede rol
oynayan bir nokta da hayvanda mevcut olan "topluluk halinde yaşama" içgüdüsüdür. Birçok
hayvan türü toplum ve sürü halinde yaşarlar. Bilhassa bunlar insan tarafından evciltilmişlerdir.

Bunlar insanların yaşadığı ve gıda artığı bıraktıkları yerlere kendiliklerinden sokulmuşlar
ve ilk defa bu gibiler evciltilmişlerdir. Hayvanların dini maksatlarla ayinlerde veya kurban olarak
kullanma veya bunların verimlerinden faydalanmak için evciltme daha sonra görülen olaydır.

Hayvan türlerinin ilk evciltildiği bölgeler ve evciltilen hayvan türleri:
1.  Orta  ve  Güney  Asya:  Sığır,  manda,  koyun,  at,  eşek,  zebu,  deve,  Çin  domuzu,  tavus

kuşu ve bazı köpek ırkları.
2. Kuzey Asya: Geyik.
3. Batı Asya: Keçi, bazı koyun ve eşek ırkları.
4. Avrupa: Soğukkanlı at ırkları, sığır ırkları, uzun başlı domuz ırkları, kuzey koyunları ve

tavşan.
5. Afrika: Kedi, deve kuşu ve Beç tavuğu evciltilmiştir.
Bugün mevcut hayvan ırkları yabani ırkların birinden değil, birçoğundan evciltmekle

meydana gelmiştir.
Evciltme Devirleri
İlk evciltilen hayvan köpek olup, yaklaşık 14000 yıl öncesine uzanan kuzey Irak'taki
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arkeolojik bulgular bu kanıyı vermektedir. Keçiler büyük olasılıkla 8000–9000 yıl önce
evciltilmişlerdir. Sığır, koyun ve domuzlar 7000–8000 yıl önce evciltilmişlerdir. Tavuklar kesin
bilgiler olmamakla beraber günümüzden 5000 yıl önce ve atlar da günümüzden 5000 yıl önce
evciltilmişlerdir.

Evciltme Metodu
Evciltmede, insanlara alıştırılabilen türlerden hayvanların çok genç bir yaşta alınıp, insan

elinde beslenmeleri ve bunların insanlara alıştırılmaları büyük olasılıkla önemli rol oynamıştır.
Açlık da evciltmede önemli bir etken olmuştur. İnsana alışabilen yabani hayvanlar beslenme
imkânları azaldığında, besin artıklarından yararlanmak üzere insan konutlarının çevresine
gelmişler ve böylece insana yakınlaşmışlardır. Kurtların insana bu şekilde yakınlaşmış ve bunun
sonucu köpeğin elde edilmiş olma olasılığı fazladır. Bugün bile yabani hayvanları insanlara
yakınlaştırmak için aç bırakılma metodundan yararlanılmaktadır.

Keçi ve koyunlar evciltildikten sonra, evciltilecek yabani hayvanların yavruları doğar
doğmaz yakalanmış, bunlar daha önce evciltilmiş olan keçi ve koyunların sütü ile beslenerek
insana yakınlaştırılmıştır. Koyun ve keçilerin evciltilmesinde bu hayvanların sevk ve idaresinde
maharetinden dolayı köpekten yararlanılmış olması mümkündür.

Evciltmenin Hayvanlar Üzerinde Yaptığı Değişiklikler
Evcil hayvanlar insan eli altında birçok morfolojik ve fizyolojik ıralarda değişikliklere

uğramıştır. Dış yapı bakımından bazıları daha irileşmiş, bazıları küçülmüştür. Mesela Simental,
Charolais, Shorthorn gibi sığır ırkları, Belçika, Ren, Arden, Shire gibi at ırkları irileşmiş; buna
karşılık Jersey, Guernsey gibi sığır ırkları, Midilli ve Shetland gibi at ırkları küçülmüştür. Koyun
ve keçilerde vücut genellikle irileşmiştir. Köpekler Saint Bernard ırkı hariç küçülmüşlerdir. Deve
ve Lama'da vücut büyüklüğü değişmemiştir.

Evcil hayatta kas, kemik, deri ve kıllarda çeşitli değişiklikler olmuştur. Boynuzlar step
sığırlarında uzamış, yerli karalarda kısalmıştır.

Evcil hayatta fizyolojik değişikliklerde olmuştur. Döl verimi kabiliyeti artmış, buna
karşılık kızgınlığın ve doğumların belli mevsimlere rastlaması kalmamıştır. Erken gelişme ve
yemden yararlanma kabiliyeti artmıştır. Verimler (et, süt vs.) artmıştır. Hayvanların sinir sistemi
ve psikolojileri de değişmiştir. Duyarlılık ve dikkat kabiliyetleri azalmıştır. Koyun, eşek, deve ve
kısmen domuzlarda zekâ azalmıştır. Atlar zekâlarından birazını kaybettikleri halde sığır ve
bilhassa köpeklerde zekâ artmıştır.

İnsanın yaptığı suni seleksiyon, hayvanları belli gayelerle damızlığa çekmesi, yetiştirme
metotlarıyla ıslah etmesi, bakım ve beslemenin düzeltilmesi evcil hayvanları yabanilere göre çok
farklı olan bugünkü durumuna getirmiştir. Tek verim yönlü (süt, yumurta) ırklarda dış koşullara
karşı reaksiyon yeteneği (konstitüsyon) yabani formdakine göre önemli ölçüde zayıflamıştır.

TÜRLER
Türü tarif itmek güçtür. Türler sürekli bir değişme halinde oldukları için bu kavramı iyice

sınırlamak mümkün olmaz. Tür; ortak morfolojik ve fizyolojik vasıflar gösteren, aralarında
birleştikleri zaman kesin olarak yavru veren ve bu vasıfları yavrularına ileten hayvan gruplarına
denir.
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Türlerin Meydana Gelişi:
Türlerin meydana gelişi hakkında çeşitli görüşler vardır. Bugün de belli bir görüşte tam

bir birlik yoktur. İsveçli bilim adamı Linne (1707–1778) tamamen Hilkat (yaratılış) teorisini
savunuyordu. Teorisine göre Allah önce ne kadar tür yaratmışsa, o kadar da tür mevcuttu. Türler
birbirinden türeyerek ve değişerek oluşmamaktaydı.

Cuvier de (1730) bu görüşü savunmakla beraber, fikrini paleontoloji verilerine
dayandırarak ilmileştirmeğe çalıştı. Teorisine göre, türler birbirlerinden ayrı yaratılmışlardı ve
jeolojik devirler birbirini aralıksız takip etmiyor, aksine katastroflarla (felaket) birbirlerinden
ayrılıyorlar ve her katastrof o esnada yaşayan türleri tamamen mahvediyordu. Bunu takip eden
devirde Allah yine bütün canlı türlerini yeniden yaratıyordu. Bu teoriye "katastrof teorisi" adı
verilir.

 Birçok tabiat bilgini Buffon, Erasmus Darwin (Charle Darwin'in dedesi), Owen, Goethe,
Oken, Geoffrey St. Hilair ve Lamarck katastrof teorisine karşı çıkmışlardır. Lyell, 1830 yılında
arz tabakalarının mevcut doğal etkenlerle meydana çıkan değişmeler olduğunu ispatlayarak "
katastrof teorisini "  ağır surette sarsmıştır.

Lamarck (1774–1829)   1809’da çıkan yayını "Philosophie Zoologique" ile bütün canlı
organizmaların durmayan bir değişme halinde olduklarını ve tabiatın basit, mükemmel olmayan
eserlerle başlayan daha mükemmele doğru ilerleme halinde olduğunu iddia ediyordu. Lamarck'ın
evrim (Tekâmül) teorisi üç temel noktayı içerir.

1. Çevre etkilidir, canlılarda değişmeye neden olan çevre faktörleridir.
2.  Kullanılan organlar gelişir ve büyür, kullanılmayanlar atrofiye olur ve küçülür.
3. Sonradan kazanılan karakterler kalıtsaldır.
Charles Darwin (1809–1892) “Tabii seleksiyon yoluyla türlerin çıkışı” (1859) ve "Evcil

hayatta hayvan ve bitkilerin değişmeleri” isimli kitaplarıyla; bugün yaşayan canlıların daha ilkel
örneklerden kök aldığını, bütün canlılarda durmadan basitten mükemmele doğru bir değişme
olduğunu ve bu değişmenin tabii ve suni seleksiyonla olduğunu söylüyordu. Tabii seleksiyonda
"hayat mücadelesinde" zayıflar yenilir, yok olur; kuvvetliler kazanır yaşarlar. Paleontoloji,
arkeoloji, jeoloji, bitki ve hayvan coğrafyası, karşılaştırmalı (komparatif) anatomi ve kan
proteinleri üzerinde yapılan araştırmalar evrimi destekler.

Evrimin Ana Nedenleri: Lamarckizm; çevrenin etkisiyle sonradan kazanılan ıraların
kalıtsal hale geçtiğini kabul etmektedir.

Darwinistler, evrimin esas sebebini canlılardaki variabilite kabiliyeti olarak görürler.
Suni seleksiyonda insanlar, tabii seleksiyonda hayat mücadelesi türlerin meydana gelmesinde rol
oynar. Darwin mutasyonlara kıymet vermiyor, küçük varyasyon ve modifikasyonların evrimde
rol oynadığını kabul ediyordu.

Neodarwinistler; evrimi çevrenin etkisi altında meydana gelen seleksiyonla ve biyolojik
bakımdan da mutasyon ve yeni kombinasyonlarla açıklarlar. Yani yeni darwinizm savunucuları
dış etkilerle sonradan kazanılan karakterlerin kalıtsal olduğunu kabul etmezler; evrimde doğal
seleksiyon, yeni kombinasyon ve mutasyon denen ani değişiklikler başlıca öğelerdir.

Ek olarak söyleyebiliriz ki bugün ne Lamarckizm'in ne de Darwinizm'in evrimi
(evolusyon) izah ettiği söylenemez. İdioplazma denen genotip ve canlı organizma nedir, niçin
değişir ve bu nasıl olur? Bu sorulara cevap verip, direk olarak hayat dediğimiz olayların özüne ait
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karanlıkların çözümüne bağlıdır.
Türlerin oluşu hakkındaki teorilerin özeti:
1.  Ptolamaüs (Mas Zoo): Synthyxis mathematica=İncile göre yaratık teorisi
2.  Cuvier(1730):Katastrof teorisi
3.  Linne (1707–1778): Hilkat teorisi
4. Lamarck (1774–1829): Kazanılmış ıraların döllere geçtiği teorisi (organların kullanılıp

kullanılmadığı ve çevre şartlarının etkinliği)
5. Haeckel: Biogenetik kanun, türlerin oluşunda etkilidir. Yani ontogeni ve filogeni

teorisi (Ontogeni; zigottan yavrun doğana kadar oluşan değişim, Filogeni; milyarlarca yılda
basitten komplekse doğru oluşan değişim).

HİBRİDASYON (HYBRİDATION)
İki tür ya da türler arasında yapılan birleştirmelere hibridasyon ve elde edilen döllere

hibrit (bastart) denir. Erkek bastardlarda genel olarak spermatozoit meydana gelmediğinden döl
vermezler. Dişiler ana ve baba soylarıyla geriye melezlendiğinde çoğunlukla döl verir. Fakat bu
döller ya erken atılır yahut ta doğan yavrular çok defa zayıf, cılız ve yaşama gücünden
mahrumdurlar. Kesin bir kaide olmamakla beraber, iki tür aralarında ne kadar yakın akraba iseler,
döllenmede o oranda yükselmektedir.

At türünün bastardları:
a) Eşek aygırı X kısrak = katır
b) Aygır X Dişi eşek = Bardo
Zebra ve atla veya zebra ve eşekle yapılan birleştirmelerden Zebroid ismi verilen

bastardlar alınmıştır.
Sığır türünün bastaıdları:
a) Cattalo (Kedalo) :

Sığır ineği X Bizon boğa = 1.hibrit
1.dişi hibrit X Sığır boğa = 2.hibrit
2.dişi hibrit X Bizon boğa = Cattalo

b) Sığır X Ya k (Tibet sığırı) = Döl elde edilmiş
c) Sığır X Gayal = Döl elde edilmiş
d) Sığır X Gaur = Elde edilen erkek döl ile inek arasında yapılan birleştirmeden döl

alınmış
e) Sığır X Banteng = Döl elde edilmiş
Koyun ve keçi türünün bastardları:
Tabii yolla olmamakta, suni yolla OVİD ve CAPRİD'ler elde edildiği bildirilmektedir.

Suni yolla, ya dişi genital organlar öbür türün spermasıyla satüre edilmekte (doyurulmakta) veya
keçiye koyun, koyuna keçi kanı verildikten sonra diğer türün spermasıyla tohumlanmakta
veyahut koç ve teke spermaları karıştırılıp bununla keçi ya da koyunların tohumlanmasıyla ovid
ve capridler elde edilmektedir. O ovid ve capridlerde büyüm ve gelişme hızı düşüktür ve geç
gelişip, geç ergin olmaktadırlar.
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IRKLAR
Bir tür içindeki hayvanlar birçok esas özellik bakımından birlik göstermekle beraber

birçok farkla da birbirlerinden ayrılırlar ve birbirlerinden farklı olan şahısları belli gruplarda
toplamak mümkündür. Bir tür içinde ortak ıralarla beliren ve bu ıralarını yavrularına geçiren
hayvan gruplarına ırk denir. Çeşitli ırkların birleştirilmesine melezleme (Tesalüp) ve elde edilen
döllere melezleme. Mahsulü veya Metis=Melez adı verilir.

Irkların oluşu: Çeşitli yabani ırkların evciltilmeleri ırkların meydana gelmesine neden
olmuştur. İnsan eski çağlardan beri yaptığı büyük göçlerde hayvanları da beraber götürmüş ve bu
suretle ırkların birbirine karışmasına neden olmuş, bu da yeni ırkların meydana gelmesini
sağlamıştır. Bundan başka bakım ve besleme usulleri, ıslah metotları, saf yetiştirme, kan yakınlığı
ve melezleme yeni ırkların meydana getirilmesine neden olmuştur.

Irkların Sınıflandırılması (Tasnifi)
I.  Genel ekonomik önemlerine göre:
a) İlkel (yerli=iptidai) ırklar
b) Onarılmış yerli ırklar veya geçit ırkları
c) Kültür ırkları.
II. Verim kabiliyetlerine göre:
a) Atlarda: Binek atı, Araba (koşum) atı, İş atı, Yarış atı
b) Sığırlarda: Sütçü ırklar, Etçi ırklar, Kombine verimli ırklar (sütçü-etçiler, etçi-sütçüler)
c) Koyunlarda: Yapağıcı, etçi, sütçü ırklar
d) Tavuklarda: Yumurtacı, etçi veya kombine verimli ırklar
III.  Kökenlerine göre:
a) Saf ırklar (Sabit=konsolide)
b) Melez ırklar (karışık)
1V. Yayılma alanlarına göre: Sığırlarda; dağ ve ova sığırları gibi
V. Dış görünüşlerine göre:
a) Koyunlarda; ince ve kısa kuyruklu, yağlı kuyruklu, uyluğu yağlı kuyruklu
b) Keçilerde; beyaz ve renkli ve boynuzlu ve boynuzsuz gibi sınıflandırılırlar.
Taşıdığı özelliklerden dolayı genel ekonomik önemlerine göre sınıflandırılması yapılan

ırkları açıklayalım.
1- İlkel (Yerli=iptidai) ırklar:
Doğanın kucağında, çevre şartları etkisi altında yetişen ve üzerinde insan tarafından fazla

çalışılmamış ırklardır. Bu sebepten bunlara doğal ırklarda denir. Küçük hayvanlardır. Verimleri
az olup, beden yapıları mükemmel sayılamaz. Yemden yararlanma kabiliyetleri azdır. Buna
karşılık, kaba, hazmı güç gıdalardan kültür ırklarına nazaran daha fazla istifade ederler. Çok
dayanıklı ve kanaatkârdırlar. Hastalıklara, sert iklime, kötü yemleme şartlarına dayanıklıdırlar.
Tabiat şartlarının elverişsiz olduğu yerlerde, steplerde, çorak, dağlık yerlerde ve ziraatın geri,
bakımın gelişmediği yerlerde bu ırklar ekonomik değer ifade ederler. Bu yerleri azami derecede
değerlendirebilirler. Kültür ırklarının kısa zamanda mahvolduğu yerlerde yerli ırklar verimlerini
az da olsa sürdürürler. Yerli koyun ve sığır ırkları vs.

2-  Onarılmış (Islah edilmiş) yerli ırklar veya geçit ırkları:
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İlkel şartlar içinde yetişen yerli ırklar bakım, besleme şartlarının düzeltilmesi, meraların
ıslahı, yem ziraatının geliştirilmesi ve ileri yetiştirme metotları uygulanarak hayvanlar ıslah edilir.
Böylece bu ırkların beden yapıları düzeltilir. Verimleri yükseltilir ve yerli ırklara göre daha
değerli hale getirilir. Eğer ıslah yabancı kan katılmadan yapılırsa, buna sadece ıslah adı verilir.
Fakat aynı zamanda az miktarda yabancı kan da kullanılırsa, o zaman buna asilleştirme adı
verilir. Bu ırklarda ıralar o kadar mükemmelleştirilmiştir ki kültür ırklarından ayırt etmek zordur.
Fakat yerli ırk, bütün asli karakterlerini korur. Katılan yabancı kan onu başka ırk yapamaz.
Würtenberg koyunları, Franken koyunları örneklerdir. DAK Ruslar tarafından Simental ve Esmer
kanı katılarak ıslah edilmiş (onarılmış) ırktır.

3- Kültür ırkları:
Kültür ırkları ya saf yetiştirme veya melezleme metoduyla meydana gelmişlerdir. Safkan

İngiliz atı, Orlof ve Amerikan tırısçıları, Et Merinosu, Shorthorn sığırı, Hollanda sığırları, Jersey
ve Angler ırkları melezleme suretiyle veya kan katma ile oluşmuşlardır.

Simental sığırları ve Merinos koyunları saf yetiştirme ile oluşmuşlardır.
Kültür ırkları verim yönünden çok üstündürler. Bu da kültür hayvanları için tehlike arz

etmektedir. Fazla verim vermeleri, iklim şartlarına ve hastalıklara dayanamamaya yol açmaktadır.
Bunun için kültür ırkları üzerinde yapılan seleksiyonda yalnız verime değil, ön planda sağlam
beden yapısına, hijyene ve çevre hijyenine önem vermek gerekir.

Tek verim yönü:
Genellikle bir veri üzerinde durularak yapılan yetiştirme şeklidir. Örneğin atlarda İngiliz

atı ve Amerikan tırısçısı gibi
Sığırlarda Jersey ırkı (sütçü), Angler ırkı(sütçü), Aberden Angus ırkı (etçi), Shorthorn ırkı

(etçi). Koyunlarda, Elektoral Merinosu yalnız ince yapağı için yetiştirilir. Tavuklarda yumurta
yönünde yetiştirilen Leghornlar gibi.

Kombine verim yönü:
Bugün tek verim yanında en az öteki bir verimde arzu edildiğinden ırklar kombine verim

yönünde yetiştirilmektedir.
Kombine verim denilince birçok verim yönünde yetiştirilen ırklar anlaşılır. Kombine

verimlilere örnek: Karacabey yarım kan Arap atı (binek, araba, iş hayvanı). Et Merinosu (et-
'yapağı), Esmer sığı ırkı (süt, et), Saanen keçisi (süt, et).

Kan derecesi ve Asalet:
Kan deyimi, biyoloji bilimlerinin (genetiğin) henüz gelişmediği zamanlardan kalmış

yanlış bir deyim veya terimdir. O zamanlar kanın kalıtsal kabiliyetler taşıdığı ve kanla beraber
ıralarında mekanik bir tarzda döllere bölündüğü kabul ediliyordu. Zooteknide kan deyimi hâlâ
kullanılır. Bugün kan derecesi denilince kalıtsal ıralardan başka özellikler, yani hayvanların
asabiyetleri, güzellikler, ırk karakteri ve asalet anlaşılır. Arıkan tabiri İngiliz atları, safkan
Shorthorn, safkan Saanen keçisi, safkan Et Merinosu gibi tüm safkanlar için kullanılır.

Bir hayvan çok kana sahip denildiğinde, hangi ırka aitse o ırkın en belirli vasıflarını en iyi
şekilde gösterdiği, safkana yaklaştığı, yine bir miktar yabancı kan taşıdığı anlaşılır. Az kana
malik tabiri de ıslahın ilk kademesinde olan henüz asilleşmemişler için kullanılır. Sistemsiz
melezlemelerden elde edilen döllere melez denildiği halde, sistemli olanlar için yarımkan tabiri
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kullanılır. Mesela İstanbul civarında birçok Simental melezi (kırması) vardır. Bir harada
Montafon ve yerliler arasında yapılan melezleme dölüne yarımkan denir. Melezlemelerin
derecesine göre 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 vs. gibi, tabirler kullanılır.

Asalet: Hayvanların ait oldukları ırkın bütün karakterlerini iyice göstermeleri, beden
yapısının güzelliğiyle birlikte, yüksek verime ait ıraları göstermelerine denir.

Bir hayvan asil denince, onun en iyi ırk ıralarını gösterdiği, güzel bir bedene sahip olduğu,
yüksek verim ve iyi bir şecereye (soy) sahip olduğu anlaşılır.

Yarımkan; safkan İngiliz atının soğukkanlı ya da sıcakkanlı başka bir ırktan atla
birleştirilmesiyle veya iki ayrı yarımkan arasında yapılan birleştirmeyle elde edilir.

Çevrenin Havyanlar Üzerine Etkisi
Her hayvan yaşadığı çevrenin ve geliştiği toprağın ürünüdür. Çevrenin tesirleri çeşitli

yönlerden olur. Başta iklim, gıda, idman gelir. Çevrenin hayvanlar üzerine olan tesirlerini
inceleyen ilme de ekoloji denir.

1- İklimin etkisi: İklim canlı organizma üzerinde yağışlar, rutubet (nem) derecesi, ışık,
yükseklik, ısı, hava basıncı gibi elementleriyle etki yapar.

Hayvan yetiştirmede en elverişli iklim ılık (ılıman=mutedil) iklimdir. Sahillerdeki alçak
arazi bölgeleri, rutubetli ılık ova iklimleri hayvancılık için en elverişli olanlardır. Çünkü ılıman
iklimlerde vejetasyon kuvvetli olur. Meralar bol otludur. En verimli olan kültür ırkları bu iklimde
yetişmişlerdir.

Steplerdeki kontinental (karasal=sert) iklimler hayvanların gelişmesini önlerler. Bu
bölgelerde iyi gelişmiş yüksek verimli hayvan; yetiştirmek olanaksızdır.

Sıcak iklimde derinin epidermis tabakası gelişir ve bu tabaka bu iklimdeki haşerelerden
hayvanları korur.

Soğuk iklimde derinin corium tabakası gelişir, bu tabakanın gelişmesi havyanın
yağlanmasını kolaylaştırır ve kendilerini soğuktan korur.

İklimin boynuz ve kıllara tesiri vardır. Macaristan'da, başka yerden getirilen kısa
boynuzlu hayvanlarda boynuz uzamıştır. Sıcak yerde kıl kısalır. İncelir ve seyrekleşir. Soğukta
ise uzar, sıklaşır ve kalınlaşır. Ankara kedi ve köpeklerinde kıllar yumuşak ve parlaktır. Başka
yerlere götürülen Ankara Keçilerinde kıl uzamış, sıklaşmış, fakat parlaklıkları kaybolmuştur.
Rutubetli yerlerde. Ankara Keçisi ve Merinos koyunları soysuzlaşırlar.

İklim değiştiren hayvanlar çok defa solunum sistemi hastalıklarına yakalanırlar.
Yüksek ve dağlık bölgelerde hava hafif olduğundan muhtaç olduğu oksijeni alabilmek

için hayvanların göğüs yapısı kuvvetli, derin ve uzun olur. Akciğer kapasitesi fazladır.
Yapılan araştırmalar 500 metreden yukarı yerlerde metabolizmanın arttığını, vücuttaki iç

yağların azaldığını, buna karşılık protein biriktiğini göstermiştir. Yüksek yerlerde kandaki
alyuvar ve hemoglobin sayısı artar. Işıksız yerlerde hayvanların kanındaki hemoglobin azalır.

Güneş ışığının etkisi: Özellikle tavuk, hindi, diğer kanatlılar ve koyunlarda üreme
faaliyeti gün uzunluğu ile sıkı bir şekilde ilişkilidir. Kanatlılar normal olarak gün uzunluğunun
artmakta olduğu mevsimde yumurtlarlar ve civcivlerini çıkarırlar. Koyunlarda ise
kanatlılardakinin aksine gün uzunluğunun azalmakta oluşu üreme faaliyetini kamçılar, koyunların
büyük çoğunluğunda sıfat mevsimi sonbahar aylarına rastlar ve doğum ilkbaharda olur.
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Radyoaktif ışınlardan X ışınlarının canlılarda mutasyon oranını artırdığı Mülleı isimli
araştırmacı tarafından 1927 yılında gösterilmiş ve araştırıcı Nobel ödülü kazanmıştır. Daha sonra
kozmik radyasyonların gen mutasyonlarında rol oynadığı ve doğal seleksiyonda etkili olduğu
ortaya konmuştur.

Isının etkisi: Güneş en önemli ısı kaynağıdır. Güneşin ultraviyole ışınlarına hayvanların
maruz kalması deride bulunan vitamin D provitaminlerini harekete geçirerek, D vitamini
şekillenmesini sağlar. Bu vitamin raşitizmin önlenmesi için gereklidir.

Bugün Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetiştirilen çiftlik hayvanlarının soğuk
havaya uymuş oldukları kabul edilebilir. Bu hayvanlar soğuk ortamda yeteri kadar ısı üretme
yeteneğine sahiptirler ve daha fazla yeme ihtiyaç duymaktadırlar. Soğuk iklimlerde bile barınak
olmaksızın yaşamlarını sürdürebilmekte ve verim verebilmektedirler. 15 yıl önce İngiltere ve
İskoçya'daki koyun popülâsyonunun % 90'dan fazlası barınaksız yetiştirilmekte ve kuzulama
açıkta doğurmakta, yavrulara birkaç gün rüzgârdan korunmak için basit barınma olanakları
sağlanmakta, bunun dışında barınak kullanılmamaktadır.

İklimin salgı bezi (gudde) faaliyetinde de etkisi açıktır. Genellikle kuru sıcak, soğuk ve
sert iklimlerde süt oluşumu azalır. En sütlü hayvanlar rutubetli iklimlerde gelişir.

2- Gıdanın etkisi: Hayvanların yüksek et verimleri, beden yapılarının düzelmesi ve
ağırlıklarının artması iyi gıdaya bağlıdır. Gençlikte iyi beslenen hayvanlarda göğüs derin,
kaburga ve göğüs kesiti yuvarlak, buna karşılık iyi beslenmeyenlerde göğüs dar olur. Gelişme
çağında iyi beslenenlerde, iskelet kemiklerinin orta kısmıyla uç kısımdaki kıkırdakların
kemikleşmesi daha erken olur. Bu nedenle bacaklar daha kısa olur. Aynı şekilde kafa
kemiklerinin kenarlarındaki kıkırdak kısımlarda erken kemikleşir. Bu yüzden bol gıda ile
beslenen ırklarda baş küçük olur. İyi beslenenlerin kas yapısı kuvvetlidir, et verimi yüksek olur.
İyi beslenen etçi ırklarda bedenin önden ve arkadan görünüşü dolgun, yandan bakılınca eşkenar
dörtgen manzarasındadır. Gıda (besin) sindirim organları üzerine de etkilidir. Örneğin sığırlarda
uzun süre sütle beslenenlerde ilk üç mide gelişmeden kalır, dördüncü mide gelişir (rumen,
retikulum, Omasum ve abomasum).

3- İdmanın etkisi: Bu  da  hayvanların form ve  verimi  üzerine  etkilidir.  İşleyen organlar
kuvvetlenir ve gelişir. Çalışmadan kalanlar atrofiye olur. Örneğin tane halinde besinle beslenen
danalarda çeneler ve çene kasları ve baş kuvvetli olur. Engebeli (Arızalı) arazide yetiştirilen
hayvanlar adımlarını fazla geniş atamadıkları için, gerek cidago ve omuz, gerekse göğüs ve bacak
yapıları değişiktir, yani bunlarda boyun, cidago ve omuzlar gelişmez. Scapulalar dik olur. Bacak
açıları açıktır. Buna karşılık süratli (hızlı) koşarlar. Esaslı bir idmana tabi tutulan yarış atlarında
boyun ve cidago, omuzlar ve sağrı yapısı gayet iyi gelişmiş, omuzlar da meyillidir. Art bacak
açıları daha kapalıdır.

Çok süt verimi iyi besleme, seleksiyon kadar süt bezlerinin idmanı ve iyi sağımına
bağlıdır. İdmanla sindirim (hazım) organları gıdaları daha iyi sindirir. Yüksek et verimi de
sindirim organlarının idmanına bağlıdır. Erken gelişen etçi ırklar bu idman sayesinde proteince
zengin kesif yemleri geç gelişenlere göre çok daha fazla sindirme kabiliyetine sahiptir.

4- İklime uyma-Aklimatisation: Bu durum, bütün çevre şartlarına uyma demektir. Yani
iklim, bakım, besleme ve kullanma şekillerine hayvanların alışması demektir. İklim değiştiren
hayvanlar geldikleri yere göre ne kadar farklı bir çevreye gelirlerse, iklime uyma da o kadar güç
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olur. Bir hayvanın iklime uyması, bu yeni şartların histobiyolojik bünyesine paralel durumda
bulunmasıyla ilgilidir. Bu dengeye ayak uyduramayan hayvanlar yeni iklime uyamaz ve yok
olurlar. Bazı ırklar iklim değişmelerine çok dayanırlar ve bu yüzden her tarafa dağılırlar, bazı
ırklarda ise bu hal azdır.

Oldenburg atları çok sınırlı yerlerde yetiştirilirlerdi. Bunların yetişme alanı iklim ve
toprak şartları ile yakından ilgilidir. Shorthorn etçi sığırları İngiltere dışında ancak iklimi çok ılık
ve meraları kuvvetli yerlerde yetişmiştir. Hollanda sığırları da her tarafa yayılmamıştır.

Bir çöl hayvanı olan Arap Atı, rutubetli, bol gıdalı yere gelince; kabalaşır ve irileşir,
asaletini ve en önemli özelliklerini kaybeder. Simental sığırları da, Avrupa'da ancak ılıman
yerlerde yetiştirilebilmiştir. Almanya'nın birçok yerlerinde, Macaristan, Balkanlar ve Türkiye'nin
bazı yerlerinde dejenere olmuşlardır. Bu gibi kültür ırklar anavatandan uzak ve bilhassa iklim,
besleme ve bakım şartları elverişsiz yerlere gelince bozulur, soysuzlaşır ve verim kabiliyetlerini
kaybederler, hastalanırlar. Yok, olmasalar bile küçülür, beden yapıları bozulur ve verimce yerli
ırkların da aşağısına düşerler. Bu konuda her yerde yaşanan acı tecrübeler akıldan çıkmaz ve
çıkartılmamalıdır. Bu hayvanlar yok olmasalar bile yerli ırklar üzerinde ancak renk (don), bazı
izler bırakırlar. Yani ancak mevcut ırkın saflığını bozmakla kalırlar. Onun için yabancı ırklardan
çok yerli ırkları ıslah etmek, bunların beden yapılarını düzeltmek, verimlerini artırmak yoluna
gidilmelidir. Sığır, koyun ve atlar işletmede yetiştirilen yemlerle beslenmeğe mecburdur ve mera,
kesinlikle gereklidir. Onun için çevrenin tesirleriyle daha çok karşı karşıyadır. Özellikle sığır ve
koyunları yeni çevrelere alıştırmak güç olur. Çevre şartlarına uyamayanlar dejenere olurlar.
Zooteknide soysuzlaşma denilince, daha ziyade hayvanların ırk vasıflarını kaybetmesi anlaşılır.
Çevre şartları arasında daha ziyade bakım yetersizlikleri, hayvanların kemik yapılarının
zayıflamasına yani raşitizme tutulmalarına ve ırk karakterlerini kaybetmelerine sebep olur. Çok
erken gelişme yani hayvanların lüzumundan çok fazla beslenmeleri de bir nevi soysuzlaşma,
yapının bozulmasını sağlar. Bu gibilerde kemik ve kas yapısı kabalaşır, mafsallar büyür, bilekler
dikleşir, deri kalınlaşır. Bu da yapı kabalaşması şeklinde kendini gösterir ki soysuzlaşma deyimi
kullanılır. Aynı şekilde verim yönlerinde mübalağaya varmak ta hayvanları soysuzlaştırır. Yalnız
süt ve yalnız ince yapağı verim yönüne önem vermek, hayvanları yalnız verimi göz önüne alarak
seçmek yapıyı zayıflatır. Kemik yapısı incelir, göğüs, sağrı-beden daralır, deri incelir, kıllar
seyrekleşir ve beden mukavemeti azalır. Bu da konstitüsyon incelmesi seklinde beliren bir
soysuzlaşmadır.

Yeri bir çevreye getirilen hayvanlar bir alışma devresi geçirirler. Bu devreye hassasiyet
(alışma) devresi adı da verilir. Hayvanlar yeni geldikleri yerde hastalanırlar, sakinleşir,
sessizleşirler, canlılık ve mukavemetleri azalır. Atar çok defa enflüanza ve gurm'a tutulurlar.
Yarış atları kronik bronşite yakalanırlar. Sığır ve koyunlarda mafsal ağrıları, iştahsızlık ve umumi
düşkünlük görülür. Bu tesirler bilhassa tenasül (seks) faaliyetinde kendini gösterir. Yeni bölgeye
gelen erkek hayvanlar epeyce bir zaman sıfat (aşım) yapamaz, yapsa da neşesiz olurlar. Dişiler
kızgınlık göstermez ve güç gebe kalırlar. İklim ve çevre değiştiren hayvanlarda olduğu gibi
meradan ahıra alınan hayvanlarda da aynı görüntüler daha zayıfça ortaya çıkar.

IRK KARAKTERLERÎ
Bir ırk içindeki hayvanlar ortak ıralara sahiptirler ve bu ıralarını yavrularına da geçirirler.
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Bunlara ırk karakterleri denir. Irk karakterleri A- Fizyolojik, B- Morfolojik olmak üzere ikiye
ayrılır. Boy uzunluğu, canlı ağırlık, süt verimi, yapağı ve yumurta yerimi, sürat ve mükavamet,
yemden yararlanma kabiliyeti, döl verimi, erken gelişme gibi ıralar fizyolojik ıralardır. Erkeklik-
dişilik, göz rengi, kıl ve derinin rengi (don), huy çeşitleri, boynuzların şekli ve büyüklüğü gibi
ıralar morfolojik ıralardır. Morfolojik ıralar hayvanların dış görünüşüne ve beden yapısına ait
olan ıralardır.

A- Fizyolojik (Kantitatif=Nicel) Irk Karakterlerinin Özellikleri:
1 - Ölçülebilir veya tartılabilirler
2- Meydana getirdikleri sınıflar geçişlidir
3- Çevre şartlarının rolü büyüktür
4- Normal dağılışa benzer dağılış gösterir
5- Çok sayıda genlerin iştiraki ile determine edilir.

3- Morfolojik (Kalitatif=Nitel) Irk Karakterlerinin Özellikleri:
1- Ölçmek ve tartmak mümkün değildir
2- Meydana getirdikleri sınıflar geçişli değildir.
3- Çevrenin rolü yoktur veya pek azdır
4- Binominal dağılım gösterirler
5- Az sayıda genler tarafından determine edilir

Konstitüsyon ve Konstitüsyonun Önemi:
Konstitüsyon; organizmanın bütün halinde dokuların yapılış tarzı ve çevre şartlarına karşı

reaksiyon şekli, bünyesi demektir. Konstitüsyon kalıtsal bir kabiliyettir ve bir ırk özelliğidir. Öyle
ki ırkın bütün fertlerinde aynı şekil ve kuvvette olmayan bir ırk özelliğidir. Konstitüsyon çeşitli
şartlar altında kuvvetlenir veya zayıflayabilir. Konstitüsyon; gelişme şartları içinde rol oynayan
ve genetik bir temele dayanan faktörlerin ortak sonucudur veya sıhhat, dayanıklılık ve her türlü
verimin devamıdır, denilebilir. Konstitüsyon tüm organizma için veya organizmanın bir kısmı
için (parsiyal konstitüsyon) olabilir. Örneğin ciğer konstitüsyonu, mide konstitüsyonu. Parsiyal
konstitüsyonların toplamı genel konstitüsyonu yapar.

Konstitüsyonun sınıflandırılması
I- İnsan (Beşeri) hekimliği yönünden yapılan sınıflandırılma

a) Typus Respiratorius
b) Typus Digestivus
c) Typus Cereblalis
d) Typus Muscularis

II- Hekimlik (Tıbbi) yönünden yapılan sınıflandırılma
a) İyi konstitüsyon
b) Gevşek konstitüsyon
c) Zayıf konstitüsyon

III- Yetiştiricilik yönünden yapılan sınıflandırılma
a) Sağlam konstitüsyon
b) Asil konstitüsyon
c) Kaba konstitüsyon
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d) İnce konstitüsyon
e) Fazla ince konstitüsyon

IV- Sağlık yönünden yapılan sınıflandırılma
a) Kuvvetli konstitüsyon
b) Sağlam konstitüsyon
c) İnce konstitüsyon

Konstitüsyonu kuvvetli olan hayvanlar iklim ve hava değişikliklerine, değişik yaşama
şekillerine karşı dayanıklıdırlar. İnce konstitüsyona olan hayvanlar ise aynı tesirlere karşı
dayanıklılık göstermezler. Sağlam konstitüsyonlu olanların dayanıklılıkları da yüksektir. Böyle
hayvanlar dıştan kuru ve sağlam yapılı gözükürler.

Hayvanların genç yaştaki bakımları konstitüsyon yönünden çok önemlidir. En önemli etki
bu devrede olur. Sert şartlar altında yetişen hayvanlar sağlam yapılı olurlar, tersine fazla ihtimam
gösterilmesi ve özel olarak daima ahırda kalmaları dayanıklılığı azaltır.

Konstitüsyonu sağlam hayvanlar sıhhatlidirler. Kılları sıkı, kasları sıkı, vücutları dolgun,
bacakları kuvvetli ve kurudur. Bu tip konstitüsyona kombine verimli hayvanlarda rastlanır. İnce
konstitüsyonlu hayvanlar dıştan kuru ve asildirler. Kılları düz parlak, bedenleri yüksek ve dar,
kemikleri belirgin, eklem ve tendoları sağlamdır. Çoğunlukla ölçülü yapılan kan yakınlığı metodu
ile yetiştirilen hayvanlarda görülür. Kötü konstitüsyonda beklenilmeyen bir incelik veya kabalık
ve gevşeklik belirir. Bu tip hayvanların bedenleri dar, başları ve burun uçları uzun ve sivricedir,
derileri incedir. Kaslar zayıf, bacaklar uzun ve ince, bakışları canlı değil donuktur. Kızgınlık
(hırap) düzensizdir. Güç gebe kalırlar ve kolay yavru atarlar. Hastalıklara karşı dayanıksızdır.
Yemden yararlanma kabiliyetleri azdır, damızlığa elverişli değillerdir. Kaba ve gevşek
konstitüsyonlu hayvanların başları büyük, kısa, geniş ve kalındır. Deri be kıllar da kalın ve serttir.
Oynak ve kaslar belirgin değildir.

MİZAÇ(Temperament)
Hayvanlarda sinirlilik veya sakinlik, iyi veya kötü huyluluk şekillerinde beliren sinirsel

görünüme mizaç adı verilir. Mizacın canlılığından veya lenfatikliğinden daha çok hayvanın
hareket kabiliyeti ve dayanıklılığı anlaşılır. Hayvan canlı ve lenfatik olmasına göre asabi veyahut
tembel isimlerini alır. Bazıları iyi, bazıları da kötü huyludur. Ürkeklik ve korkaklıkta bu aradadır.
Mizaç hakkında bilgi edinmek kolaydır. Hayvanın beden yapısı, duruşu, hareketleri, bakışı, kulak
ve kuyruk hareketleri mizaç hakkında bilgi verir. Lenfatik mizaçlı hayvanlarda duruş gevsek,
hareketleri ağırdır, Genellikle sakindirler, göz ve bakışları yorgun görünüşlüdür. Mizaçları canlı
olanları daha canlı ve hareketlidirler. Duruş ve bakışları daha dikkatlidir. Fazla sinirli olanlar
kulak ve kuyruklarını sık sık oynatırlar. Ürkek olanlarda en küçük hareketlere karşı reaksiyon
gösterirler.

Erken gelişen hayvanlarda mizaç sakindir. Bir Belçika Atı sıcakkanlı atlara göre daha
ağırkanlıdır. Mizaçla bedenin hacmi arasında da ilgi vardır. Fazla iri ve yemden yararlanması
üstün ırklarda mizaç, sinirli olanlara göre daha lenfatiktir. Mizaç farkları atlarda sığırlardan
fazladır. Fazla İngiliz kanı taşıyan hayvanlarda ve doğu atlarında mizaç canlı ve asabidir.
Sığırlarda mizaç farkları o kadar belirmez. Bununla beraber iri cüsseli Simental sığırları ile küçük
sığır ırkları arasında yine fark vardır.
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Kötü huylar; özellikle atlarda ısıran, tepen ve kötü huylulara rastlanır. Mizaç bu kötü
huylulukta kalıtsal olabilir. Yani bu hayvanlar doğuştan kötü huylu olabilir. Fakat kötü huyluluk
çoğu zaman hayvanın eğitim, terbiye ve kullanılmasında yapılan hatalarla olur.

Hayvan psikolojisi: Bugün hayvanlarda şuur başlangıcı sayılabilecek bazı ipuçlarının
bulunduğu kabul edilmektedir. Köpekler bazı ses ve hareketlerle insana bazı hislerini
anlatabilmektedirler. Hayvan psikolojisi hayvanın lisanı olmadığı için karanlık bir alan olarak
kalmaktadır.

Hayvanın ruhsal hayatında tedailer (çağrışım=association) büyük rol oynar. İnsanda
olduğu gibi hayvanda da belirli izlenimler, bazı anı ve hatıraları uyandırabilir. Arabaya koşulmuş
bir atın kuyruğu dizginlere takıldığında kırbaçlanması, hayvanın hafızasında kalabilir. Bu hayvan
başka bir zaman kuyruğu dizginlere takılınca, ürker ve dörtnala kalkmak ister. Sebebi kuyruğun
dizgine takılmasından meydana gelen anılmanın, eski kırbaçlanma hatırasını uyandırmasıdır.

Dressaj adı verilen hayvan terbiyesinde, hayvanları istediğimiz hareketlerde
ödüllendirmek, başka bir hatada cezalandırmakla olur (asfersiyasyon).

Hayvanların Hissi (Duygusal) Hayatları: Yavru sevgisi, bazı hayvanların arkadaşlarıyla
kurdukları dostlukları, insana bağlanışları bu aradadır. Yavru sevgisi bütün dişi hayvanlarda
görülür. Bunlar yavruları uzaklaştırınca hırçınlaşırlar, ipleri koparıp koşarlar. Hayvanların
bulundukları yeri anlama hisleri ise beş duyularından bilhassa koku hissine bağlıdır. At, köpek ve
sığırlarda bu duygu oldukça değişiktir. Hayvanlarda arkadaşlık hissi, insana gösterdikleri hissi
ilgilerde köklerini beş duyudan alan bazı düşünce ve mantığa dayanır. Bazı at ve sığırlar merada
iken birbirleriyle arkadaşlık ederler, ayrılmak istemezler. Fakat bu bağlılık ahıra girince hemen
unutulur. Hayvanların insanlara dostlukları köpek ve atlarda fazladır.

Erken Gelişme Kabiliyeti
Bazı ırklar gelişmelerini diğerlerine göre daha kısa zamanda bitirirler. Bu yeteneğe erken

gelişme kabiliyeti denir ve kalıtsaldır. Belçika atları ve Safkan İngiliz atlarının 2-2,5 yaşında
gelişmeleri biter. Simental ve Shorthorn sığır ırkları ile İngiliz etçi koyun ırkları erken gelişirler.

Bütün kalıtsal ıralar gibi, erken gelişme kabiliyetinin gelişmesi uygun çevre şartlarına, bol
yeme bağlıdır. Erken gelişen hayvanlar proteince zengin yemleri büyük ölçüda sindirir ve protein
biriktirme kabiliyetine sahiptir.

Yemden Yararlanma Kabiliyeti
Bu kabiliyet hayvanların besinlerle aldıkları besin maddelerini verime değiştirme

(dönüştürme) kabiliyetidir. Bu kabiliyet bireye ve ırka göre değişir. Erken gelişen ırklar, koşum
atları, etçi sığır ve koyun ırkları, geç gelişen ilkel ırklara göre özellikle değerleri yüksek proteinli
gıdaları daha iyi sindirir ve değerlendirirler.

Bir yetiştirici hayvanın yemden yararlanmasına çok dikkat etmek, onları bu bakımdan
gözaltında tutmak zorundadır. Etçi ırklarda besiye konulan hayvanlar sık sık tartılarak aldıkları
yeme göre beden ağırlıklarının artıp artmadığı kontrol edilmelidir. Sütçü ırklarda ise, muntazam
süt kontrolleri yapmak hayvanın verdiği süt ve yağ miktarının ölçülerek aldığı yemi
değerlendirmeyen hayvanları sürüden, damızlıktan çıkarmak gerekir.
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Kondisyon
Hayvanların bakım ve beslenmelerine göre gösterdikleri zayıflık veya topluluk durumuna

kondisyon (erk) denir. Kondisyon bilhassa beslenmenin şekline, yetiştirme yönüne göre değişir.
İyi beslenen hayvanlar daha toplu, kötü beslenenler ise zayıftırlar. Verim yönüne göre de et
kondisyonu, süt kondisyonu, atlarda yarış kondisyonu, damızlık, mera, sergi kondisyonu, gibi
isimler alır. Süt kondisyonunda olan bir hayvan yağlı değildir. Beden yapısı ince olduğu için
vücudunda yağ biriktirmemiştir. Bu hayvanlar biraz zayıf, ince ve narin olurlar. Et
kondisyonunda süt kondisyonunun aksine, kaslar gelişmiş, yağ birikmiş, beden geniş ve derindir.
Yarış kondisyonundaki bir atta kasların iyi gelişmiş olması, buna karşılık bütün vücudun
kuruluğu, dar ve derin göğüs, kuvvetli eklemleri ve çekik karnı ile anlaşılır. Sergi
kondisyonundaki hayvan ise iyi beslenmiş hatta yağlandırılmıştır. Vücutta biriken yağlar ve
boğumlu göğüs, dar sağrı, pelvis yapısı gibi birçok kusurları örter. Damızlık kondisyonundaki
hayvanlar ise ne fazla yağlı ne de fazla zayıftırlar. Balıketinde dediğimiz şekli gösterirler.
Damızlıkların yüksek döl verimi göstermeleri için gerek fazla yağlanmaları gerekse zayıflamaları
doğru değildir.

Çevreye Uyum Mekanizmaları
Çevre sıcaklığına uyum
Bütün çiftlik hayvanları vücut sıcaklıklarını oldukça sabit bir düzeyde tutarlar, yani

homoiotermiktiler. Normal vücut sıcaklığı sığırda 38.8 ± 0.2 °C; koyunda 39.0 ± 1 °C, keçide
39.8 ± 0.5 °C, atta 38.0 ± 0.2°C ve tavukta 41 ± 1 °C dir.

Isı üretimi: Hayvanların çeşitli vücut faaliyetleri ısı üretimine yol açar. Isı üretimi yeni
doğmuş hayvanlarda büyümekte ve verim vermekte olan hayvanlara göre azdır. Yüksek süt veren
inek, süt vermeyen aynı büyüklükteki bir ineğin iki katı ısı üretir. Isı üretimi erkeklerde dişilere
ve kastre edilmiş erkeklere göre daha fazladır. Tiroidin, hipofiz ön lobunun adrenal bezlerin ve
gonadların salgılarındaki artış metabolizmayı hızlandırabilir ve ısı üretiminin artmasına yol
açabilir.

Besin hayranlarda her şeyden önce enerji kaynağıdır. Hazmedilebilir 1 gr yağ, aynı
miktardaki karbonhidratın yaklaşık 2.3 proteinin ise 1.6 katı ısı meydana getirir. Ruminantlarda
rumendeki karmaşık fermentasyon olayları da ısı üretimine önemli ölçüde katkıda bulunur. Fazla
kas çalışması, yüksek çevre sıcaklığında bulunma ve ısı kaybındaki aksama vücut sıcaklığında
geçici bir yükselmeye yani ateşe neden olur. Hayvanlarda "ateş" daha çok patojen etkenlerin yol
açtığı hastalıklarda görülür.

Homoiotermik hayvanlarda, bu arada çiftlik hayvanlarında vücut sıcaklığının belli
düzeylerde tutulabilmesi için vücutta üretilen ve dışarıdan alınan ısı ile vücuttan kaybedilen ısı
arasında bir dengenin bulunması gereklidir.

Isı Kaybının Fiziksel Düzenlenmesi:
Isının bir kalorifer radyatöründen çevreye geçmesi ile bir hayvan vücudundan çevreye

geçmesi arasında süre bakımından büyük bir ayrılık yoktur. Isı kaybı yönünden kalorifer sistemi
ile hayvan arasındaki fark hayvanlarda damar ve solunum sisteminin bulunması ve bunların
faaliyetlerinin sinir sistemi tarafından düzenlenmesidir. Canlı ve cansız maddelerde ısı kaybı belli
fizik kurallarına bağlı olarak meydana gelir. Hayvanlarda ısı kaybı radyasyon, konveksiyon,
kondüksiyon ve evaporasyon (buharlaşma) yolu ile olur.
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Radyasyon: Issının, elektromagnetik dalgalar (ısı dalgaları) halinde havaya geçmesi
olayıdır. Vücutta ısının artması, elektron ve atomların daha hızlı hareketine neden olur ve bunlar
vücuttan enerji dalgalarının uzaklaşmasına yol açar. Böylece ısı sıcak kütleden yani vücuttan
soğuk kitleye örneğin ahır duvarlarına geçer. Eğer çevre ısısı vücut ısısından fazla olursa, o
zaman ısı geçişiminin yönü de ters olur. Örneğin duvardan hayvan vücuduna doğru olur.

Konveksiyon: Hareket eden sıvı ya da gaz maddeleri de ısı kaybıdır. Hayvanın etrafında
şekillenen bir hava tabakası vücudun ısısını alarak ısınır. Hayvanı bir elbise gibi saran bu hava
tabakası hayvanın hareketi, rüzgâr ya da bir vantilatör ile dağıtılırsa hayvanı çevreleyen yeni hava
tabakası da hayvandan ısı alarak onun ısı kaybetmesine neden olur. Bu nedenle hava hareketinin
artması ısı kaybını da artırır. Rüzgârda ya da hava cereyanında kalan bir hayvanın üşümesi bu
nedene bağlıdır.

Kondüksiyon: Madde transferi olmaksızın ısının bir ortamdan yer değiştirmesini ya da
bir ortamdan diğerine geçmesini belirler. Bir uçtan ısıtılan çivinin öbür uçtaki parmağı yakması
kondüksiyon yoluyla ısının iletilmesi sonucudur. Herhangi bir hayvan çevre ile fiziksel temas
halinde olduğunda ısı kaybeder ki, bu kondüksiyon yoluyla olan bir ısı kaybıdır. Eğer vücut kalın
bir yün, kıl ya da tüy örtüsü ile korunuyorsa kondüksiyon yolu ile ısı kaybı azdır. Soğuk su ısıyı
iyi geçirdiğinden etkili bir serinleme ortamıdır. Bir hayvan buzlu suya batırılırsa, şiddetle üşür;
balinalarda olduğu gibi vücut bir yağ tabakası ile kaplı ise buzlu suda üşüme meydana gelmez.
Kışın beton zemine yatan bir hayvanın beton zemini ısıtması, kondüksiyonla hayvanın ısı
kaybetmesi sonucu meydana gelir. Burada ısı hayvanın derisi yoluyla beton zemine geçer. Isı
geçişimi hızı temasta olan maddenin ısı iletkenliğine bağlıdır. Örneğin beton tuğladan; tuğla
tahtadan daha iletkendir. Bu nedenle beton zemine yatan bir hayvan tuğla zemine göre, tuğla
zemine yatan ise tahta zemine yatana göre daha fazla ısı kaybeder.

Evaporasyon (Buharlaşma): Vücut sıvılarının buharlaşması yolu ile vücuttan ısı kaybı
olayıdır. At fazla terleyen bir türdür. At dışındaki çiftlik hayvanlarının bir kısmı çok az
terlediğinden, bir kısmı da hiç terlemediğinden, bunlar çokluk terlemeyen hayvanlar olarak
sınıflandırılırlar. Bununla beraber terlemeyen hayvanların vücut yüzeyinden de nem kaybı olur,
buna hissedilmeyen terleme denir. Akciğerlerden solunumla dışarı çıkarılan hava ile de, önemli
miktarda su buharlaşır. Solunum sisteminden her zaman bir miktar nem ve ısı kaybı olur ve bu
vücuttan ısı atılmasına katkıda bulunur. Buharlaşma ile olan ısı kaybının miktarı deri içindeki
veya yüzeyindeki nem miktarına, vücut örtüsünün tipine, hayvanı çevreleyen havanın sıcaklığına,
doymuşluğuna ve hızına, solunum hızına ve hacmine ve solunumla alınıp verilen havanın
sıcaklığına ve nemlilik oranına bağlıdır.

Isı Kaybının Fizyolojik Düzenlenmesi:
Hayvanlarda sıcaklığı duyma mekanizması beynin hypothalamus bölgesidir ki;

hayvanlarda hypothalamus mekanik aygıtlardaki termostatın yerini tutar. Aygıt sıcaklığının
istenen düzeye çıkması ile aygıtın çalışması durur; sıcaklık bu düzeyin bir miktar altına
düştüğünde, termostat otomatik olarak aygıtın tekrar çalışmaya başlamasını sağlar.

Hypothalamus içinden geçen kanın sıcaklığı normal sınırın üzerine çıkınca bu organ
vücudun ısı kaybı ile ilgili sistemlerini geçirir. Ayrıca vücut yüzeyinde bulunan ve derideki kan
miktarını, ter bezlerinin çalışmasını, kıl veya tüylerin dikilmesini düzenleyen duyu alıcılarının da
vücut sıcaklığının düzenlenmesinde katkısı vardır.
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Hayvanların değişik çevre sıcaklıklarına uyumları aşağıdaki belirtilen şekilde olur. + 16°C
ile + 18°C arasındaki çevre sıcaklıklarında ısı kaybı yönünden önemli bir güçlük söz konusu
değildir. Isı üretimi ile ısı kaybı yaklaşık olarak dengededir. Daha düşük sıcaklık derecelerinde,
örneğin -15 ile + 10°C arasında ısı üretimini artırmak için yem tüketimi ve hareketlilik artar.
Derideki kan damarları çok büzülür ve ekstremitelerdeki kan dolaşımı büyük ölçüde azalır. Vücut
yüzeyi soğuduğu zaman titreme başlar ve yüzeydeki ılık hava tabakasının korunması için vücut
kıllar ve tüyleri dikelir ve kabarır; bu durum konveksiyonla ısı kaybını azaltır.

Çiftlik hayvanları + 18°C ile + 30°C lik çevre sıcaklıkları arasında serinleme sistemlerini
harekete geçirirler. Sıcaklık arttıkça derideki kan damarları genişler. Kan etkili bir ısı taşıyıcısı
olduğundan, kanın vücut yüzeyine getirilmesi radyasyon, konveksiyon ve kondüksiyon yolu ile
ısı kaybını artırır. Terlemeyen hayvanlarda vücut yüzeyinden hissedilmeyen terleme yolu ile nem
kaybı artar. Buharlaşmayı dolayısıyla ısı kaybını artırmak için solunum hızlanır. Süt ineklerinin
etkili serinleme olanakları yoksa yem alımı, dolayısıyla süt verimi düşer.

Çevre sıcaklığının + 30°C'ın üzerine çıkması halinde sağlıklı bir yaşamın sürdürebilmesi
için, vücudun çok etkili düzenlemeler yapması gereklidir. Eğer havadaki nem oranı düşükse ya da
buharlaşma hava hareketleri ile artarsa, vücut yüzeyinden nemin buharlaşması önemli ölçüde
serinletici etki yapar. Terleme esnasında buharlaşma ile ısı kaybı artar. Sıcak havada sığır, koyun
ve tavukta solunum sayısı normal sınırın üzerine çıkar ve akciğerlerden buharlaşma yolu ile ısı
kaybının artırılmasına çalışılır. Sonunda hayvanlar hareketsiz ve soluk soluğa bir duruma girerler.
Soluk soluğa girmeden önce gölge bir yer ararlar, güneş ışınlarından kaçınırlar, yem tüketimini
azaltırlar, uzun süre hareketsiz bir şekilde yatarlar, çevrede su varsa suyun üzerine uzanırlar.

Güneş ışınlarının yol açacağı zararları azaltmak için birçok ırklarda deri pigmentlidir. Bu
ekvatora yakın yüksek bölgelerdeki hayvanlar için bildirilir. Tropik bölgelerin koyun ırkları, kıl
benzeri bir vücut örtüsüne, ılıman ve serin bölgelerin koyun ırkları ise kesif tipte bir yapağı
örtüsüne sahiptirler. Kutuplarda yaşayan su hayvanları, özellikle balinalar, soğuktan deri altı yağ
tabakası yardımı ile korunurlar.

İnsan ve hayvanlar belli sıcaklık dereceleri arasında en verimli bir düzeyde ve en rahat bir
durumda olurlar. Bu sıcaklık düzeyine konfor zonu, yani rahatlık düzeyi denir. Termonötralite
zonu, belli bir hayvanın ısı dengesi içinde olduğu ve normal vücut sıcaklığını kolaylıkla
sürdürebildiği çevre sıcaklığı sınırları arasında kalan sıcaklıklardır. Yüksek süt verimli bir inek
için uygun olan optimum sıcaklık derecesi yeni doğmuş bir buzağı için olandan çok daha
düşüktür.

YÜKSEKLİĞE UYUM
Yüksekliği 3000 m'den fazla olan bir yerde yaşayan insan ve hayvanlarda thoraks'ın

anteroposterior boyutu, sternum uzunluğu ve thoraks hacmi artış gösterir. Bu, akciğerlerden daha
fazla hava alışverişi olmasına olanak verir. Akciğerlerdeki kılcal damarlar çoğalır ve hava daha
geniş bir kılcal damar yüzeyi ile karşı karşıya gelir. Hem toplam kan hacmi ve hem de her ünite
kan hacmindeki alyuvar sayısı artar. Alyuvar sayısı artınca, kandaki toplam hemoglobin miktarı
da artar ve böylece dokuların oksijen gereksinmesi karşılanır. Orta büyüklükteki bir insanın 3000
m'nin üzerindeki yüksekliklere uyabilmesi için fazladan 2 litre kana ve 676 g hemoglobuline
gereksinmesi vardır; ayrıca kan bilirubinindeki %10 ve kandaki piruvik asitte %80 oranında bir
artış gereklidir.
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Yüksekliğe önceden uyum geliştirmemiş insan veya hayvan deniz yüzeyinden yükseğe
doğru çıkınca, yalnızca basit bir rahatsızlık duyabileceği gibi solunum hızlanıp, oksijen azlığı
nedeni ile fazla solunum sonucu normal asit baz dengesini bozarak dağ hastalığına maruz
kalabilir.

YEM KITLIĞINA UYUM
Türkiye'nin çök büyük bir kısmında yem fazlalığı değil, yem kıtlığı hayvanlar için sorun

yaratır. Ortadoğu, Orta ve Güney Asya ve Afrika'nın kurak bölgelerinde yem kıtlığı hayvan
yetiştirmede büyük güçlükler yaratır. Bu bölgelerin hayvanları yağ depolayabilmek için
vücutlarının belli yerlerinde değişimlere uğramışlardır. Bu değişmeler Asya ve Afrika'nın yağlı
kuyruklu ve uyluğu yağlı koyun ırklarında, hörgüçlü Zebu sığırlarında ve develerde
görülmektedir. Yağlı kuyruklu koyunlar yemin bol olduğu zamanlarda kuyruklarında yağ
biriktirirler; bir yem kıtlığında (örneğin kış aylarında) kuyruktaki yağ deposunun bir kısmı enerji
kaynağı olarak kullanılır ve yağlı kuyruk küçülür. Arap ülkelerindeki develerin çöl koşullarındaki
yem kıtlığına uyum yetenekleri uzun zamandan beri bilinir.

SU KITL1ĞINA UYUM
Hayvanların su kıtlığına uyumları az su içmek şeklinde olmaktan çok, alınan suyun

dışarıya verilme şekli ve miktarı ile ilgilidir. Ruminantlar tek mideli hayvanlara göre genellikle
su kıtlığından daha az etkilenirler. Çünkü bu hayvanlar rumenlerinde uzunca süre kendilerine
yetecek kadar su depolayabilirler. Ruminant türleri arasında da deve, su yokluğuna en iyi uyum
gösteren türdür. Develer haftalar süren su yokluğuna dayanabilirler. Çoğu memeli türleri vücut
ağırlıklarının %12-15'i oranında su kaybettikleri zaman fiziksel bozukluklar gösterdikleri halde,
develer vücut ağırlıklarının %25'i kadar su kaybetseler bile bundan önemli bir zarar görmezler.

Develerin su kıtlığına karşı gösterdikleri bu dayanma gücü, bu yönden özel adaptasyon
mekanizmaları geliştirmiş olmalarının bir sonucudur. Bunlardan birisi develerin vücutlarında
büyük miktarda su depolayabilmesidir. Uzun süre susuz kalmış olan bir deve 10 dakika gibi kısa
bir süre içinde vücut ağırlığının %30'u kadar su içebilir.

Bu uyum mekanizmalarından biri de develerin normalde günde 5–10 litre olan idrar
boşaltımını su yokluğunda 0.5 litreye kadar düşürebilmeleridir. Bu develerin (bir ölçüde de diğer
ruminantların) böbrek tubuluslarındaki üreyi büyük ölçüde reabsorbe ederek yeniden protein
sentezinde kullanılmak üzere rumene geri gönderebilmeleri ile ilgilidir. Bu mekanizma yem
proteinlerinden daha etkili yararlanmayı sağladığı gibi, böbrekten üre gibi metabolizma
artıklarının daha az oranda atılmasını ve bu atılmanın daha az su ile yapılmasını mümkün kılar.

Develerin su kıtlığına uymalarına yardım eden diğer bir mekanizma da vücut sıcaklığının
gündüz ve gece çok farklı olabilmesidir. Develerde vücut sıcaklığı gündüzün yüksek çevre
sıcaklıklarında 40°C'a kadar çıkabilir ve geceleyin çevre sıcaklığının azalmasıyla 34°C'a kadar
düşebilir. Gündüzün vücut sıcaklığının 6°C kadar artmasıyla 500 kg'lık bir devenin vücudunda
2500 kcal depolanır. Bu ısının evaporasyon ve terleme ile atılması için 5 kg kadar su
kaybedilmesi gerekir. Develer gündüz depolanan bu ısıyı vücuttan su kaybederek değil, fakat
geceleyin vücut sıcaklıklarını azaltarak çevreye verirler. Bu arada vücut sıcaklığı 34°C'a kadar
düşebilir. Bu yolla 500 kg ağırlığında bir deve günde 4–5 kg kadar suyu vücudunda alıkoymuş
olur.

Su kıtlığında develerin, sağlıklarına zarar vermeden, büyük oranda (%25) su
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kaybedebilmeleri kan serumundaki albumin: globülin oranının yüksek olması ile ilgilidir.
Albuminler yüksek oranda su tutabildiklerinden, vücutta dehidrasyon olduğunda bile kan
koyulaşmaz. Vücuttaki su kaybı kas dokusundan ve intersellüler boşluklardan olur. Böylece
develer önemli ölçüde dehidrasyona uğrasalar bile, bunların kan sirkülâsyonu ve hayat
faaliyetleri devam eder.

Develerin özellikle hörgüçlerinde görülen yağ toplanması da su kıtlığına uyumla ilişkisi
vardır. Elverişli koşullarda depo edilen bu yağ, yem kıtlığında bir enerji deposu görevi yapması
yanında, su kıtlığında vücutta su üretilmesine de yardımcı olur. Yem kıtlığında bu yağlar
kullanılırken, yağlarda meydana gelen biyolojik oksidasyon sonucu günde 1–3 litre su şekillenir.
Bu da develerin uzun süre su içmeden yaşamlarını sürdürmede etkendir.

Laktasyonda olmayan develerin 41°C deki su gereksinmeleri her kg canlı ağırlık için
ortalama 61 ml/gündür. Aynı durumdaki Merinos koyunları her kg canlı ağırlık için 110 ml/gün,
inekler ise 148 ml/gün suya gereksinim gösterirler. Uzun bir su kıtlığı periyodundan sonra
develer 10 dakika içinde 80 litre su içebilirler. Bu suyun bir bölümü su kaybını giderir, bir
bölümü de yeni bir susuzluk periyodu için rumende depolanır. Devede eritrositler yüksek bir
ozmotik rezistansa sahip olduklarından, haftalar süren bir susuzluk döneminden sonra, böyle
fazla su içilmesi sonucu kanda sulanma meydana gelse bile eritrositler bundan zarar görmezler.

Hayvanların Çevrelerine Özel Uyumları
Büyüklük ve şekil:
Büyük yapılı bir hayvanda birim canlı ağırlığa düşen vücut yüzeyi daha az olduğundan,

böyle bir hayvan en soğuk iklimlere uyum gösterir. Avrupa sığır ırkları ve Asya'nın soğuk
bölgelerinin sığır ırkları genellikle sıkı yapılı ve düz derilidir. Tropik bölgelere adapte olmuş
Zebu sığırları ile diğer sığır ırklarında birim canlı ağırlığa düşen vücut yüzeyi daha büyüktür.
Zebu sığırları hörgüçlerinden başka çok gevşek ve karın altında kıvrımlar yapan bir deriye
sahiptirler. Soğuk ve ılıman bölgelerde geliştirilmiş koyun ırkları her zaman iri vücutlu
olmamakla birlikte, bu ırklarda vücut sıkı yapılıdır; boyun, kulaklar ve kuyruk kısadır. Bu
nedenle birim canlı ağırlığa düşen vücut yüzeyi bunlarda da daha azdır. Develer uzun boyunları,
yüksek bacakları, çölde yürümeye uygun geniş tabanları ve yağlı hörgüçleri ile sıcak ve kurak çöl
koşullarında ısı kaybına, yem ve su kıtlığına dayanmaya elverişli bir vücut yapısına sahiptirler.

Vücut örtüsünün tipi:
Tropik bölgelerdeki ve çöllerdeki koyun ırklarının vücutları yün yerine kısa kıllılarla

kaplıdır ve bunların bazılarında karın altı çıplak veya az örtülüdür. Buna ek olarak, sıcak
bölgelerin koyun ve keçilerinde genellikle bacaklar, boyun, kulaklar ve kuyruk uzundur. Bu
değişiklikler radyasyon ve konveksiyon yolu ile olan ısı kaybını artırır. Ilıman ve serin bölgelerin
koyun ırkları genellikle ince yapağıdan oluşan kesif bir vücut örtüsüne sahiptir.

Deri kalınlığı ve pigmentasyon:
Ilıman bölgelerin sığır yetiştiricileri genellikle sığırlarının ince derili olmasın isterler.

Güney Amerika'nın bazı bölgeleri ile Afrika'da ise sığırların kalın derili olmaları istenir. Tropik
ve Suptropik bölgelerde, böceklerden, çalı yaralanmalarından ve güneş ışınlarından doğan
kayıplar bazen önemli boyutlara ulaşır. Beyaz bir deri veya vücut örtüsü ışık enerjini kırma
bakımından üstün özelliklere sahiptir, fakat pigmentsiz derili hayvanlar güneş yanıklarına ve
kansere çok duyarlıdır. Derinin pigmentli oluşu tropik bölgelerde ve çöllerde aranan bir özelliktir.
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YETİŞTİRME METOTLARI
Yetiştirme; bir üretme, yavru sayısını artırma işi demek değildir. Aynı zamanda bir spor

ve zevk işi de değildir. Yetiştirme; hayvancılık alanında bugüne dek kazanılmış sonuçların ışığı
altında sağlam, sıhhatli, iyi konstitüsyona sahip, maksada uygun tip ve uzun ömürlü istenilen
verime yaklaşmış fertler elde etmek demektir.

Hayvan yetiştiriciliğinde çiftleştirme ya da birleştirmelerde izlenen ve birleştirmenin
yapıldığı fertler arasındaki genotipik yakınlığı esas alan metotlara yetiştirme metotları den

Bir ırk ya da sürüde hangi yetiştirme metodunun daha yararlı olacağı ya da
uygulanacağını tespit etmek için eldeki hayvanların genetik yapıları, bölgenin coğrafik durumu,
çevre şartları, ekonomik ve pazar şartlarının dikkate alınması lazımdır. Değişik bölgelerde bu
faktörlerden birisi ya da öbürü daha fazla ağırlığa sahip olabilir. Bu nedenle aynı karakterde fakat
farklı bölgelerdeki iki sürüye farklı yetiştirme metodu uygulanması gerekebilir.

Yetiştirme metotları genel olarak ikiye ayrılarak incelenir.
1- Saf Yetiştirme (Purebred breeding)
2- Melezleme (Crossbreeding)
1- Saf Yetiştirme
A- Akrabalı Yetiştirme (Inbreediııg-inzucht)
a) Yakın akrabalı yetiştirme (closbreeding)
b) Uzak akrabalı yetiştirme (linebreeding)
B- Akrabalık Dışı Uzak Yetiştirme (outcrossing)
2- Melezleme (Eski deyimle, Tesalüp)
A- Çevirme melezlemesi
B- Kullanma melezlemesi
C- Kombinasyon melezlemesi
Saf Yetiştirme:
Pratikte aynı ırk içinde birleştirmelere denir. İlmi anlamda belirli ıralar bakımından

homozigot (saf yapılı) şahısların birleştirilmesidir. Pratik hayvancılıkta bu şekilde ilmi anlamda
bir saf yetiştirme bahis konusu olamaz.

Akrabalı Yetiştirme:
Hayvan yetiştiriciliği alanında biz normal olarak pedigrilerinin ilk 4–6. generasyonlarında

bir veya daha fazla ortak atalara sahip olan fertleri akraba kabul ederiz. Birbirleri ile akraba olan
hayvanlar arasında yapılan birleştirme sistemine akrabalı yetiştirme denir. Teknik ve biyolojik
anlamda, bir veya daha fazla ortak atalara sahip hayvanlar akraba kabul edilirler. Esasında bir
sürüdeki herhangi iki hayvan bu anlamda genellikle akrabadırlar. Bunun sebebi, bir hayvanın
pedigrisindeki hayvan sayısının her generasyonda bir evvelkinin iki misli olmasıdır (Yani iki
ebeveyn, dört büyük ebeveyn, sekiz büyük-büyük ebeveyn).

Aynı prensibi bir insan ailesine tatbik edersek, her birimizin pedigrisini İsa zamanına
kadar geriye doğru tespit etmemiz mümkün olduğu takdirde, her pedigrideki insan sayısının
şaşılacak kadar fazla olduğunu görürdük. Her generasyon için geçen süreyi 28 yıl kabul edersek
İsa zamanından 60 generasyon uzakta olduğumuz anlaşılır. Her generasyonda ebeveyn sayısı iki
katına çıktığından her birimizin pedigrisinin en sonunda (Yani Milattan sonra 1 senesi etrafında)
aşağı yukarı 600.000.000.000.000.000 şahıs bulunacaktı. Pek tabiidir ki, o zamanda bu sayıda
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canlı fert mevcut değildir. Binaenaleyh, birçok şahısın bu son veya diğer generasyonlarda her
birimizin pedigrisinde tekerrür(tekrar) etmiş olması icap ed er. Şüphesiz her birimizin
pedigrisinde birçok ortak atalar mevcuttur.

Kan yakınlığı: Akraba olan fertler arasındaki yapılan birleştirmelerin sonucu olarak fertte
meydana gelen homozigotluktur.

Kan yakınlığı üç çeşittir.
1- Sıkı kan yakınlığı: Ana-baba ile çocuklar, büyükbaba ve torunlar veya kardeşler

arasında yapılan birleştirmelerden elde edilen bireylerde görülür.
2- Yakın kan yakınlığı: Yavrular ile hala, amca, teyze, kardeş çocukları arasında yapılan

birleştirmelerden elde edilen bireylerde görülür.
3- Uzak kan yakınlığı: Yeğen çocukları ve daha uzak akrabalar arasındaki

birleştirmelerden elde edilen bireylerde görülür.
Bazen yetiştirme programında yüksek kapasiteli bir damızlığa çok fazla yer verilir ve

onun, sürünün gen yapısına mümkün olduğu kadar fazla katkıda bulunması istenir. Bu metoda
kan hattı yetiştirmesi denilir.

Akrabalık Dışı Yetiştirme (Outcrossing)
Aynı ırk veya alt ırk içerisindeki akraba olmayan hayvanlar arasında yapılan bir

çiftleştirme veya yetiştirme işidir.
Kan Tazeleme: Saf yetiştirme sürülerde uzun yıllar aynı ailelerden damızlık kullanılması,

kan yakınlığını artırır. Bu nedenle, yani kan yakınlığının artmasıyla hayvanların konstitüsyonları
zayıflar, dayanıklılık ve tenasül kudreti azalır, bunu önlemek için kan tazelemesi yapılır. Yani
aynı ırktan olmakla beraber, başka yerlerden ve başka sürülerden damızlık getirilmek suretiyle
birleştirme yapılır. Bu suretle kan tazeleme yapılmış olur ki kan tazeleme, bu sürüdeki hayvanlara
baka bölgeden aynı ırk hayvanları getirip katmaktır. Bu çok defa gerekli bir metottur.

Melezleme (Tesalüp)
İki ayrı ırka mahsus hayvanlar arasındaki birleştirmelere melezleme adı verilir. Bu

itibarla. İngiliz atı ile Arap atı, Yerli Kara ile Bos Irk ve Karaman ile Dağlıç arasındaki
birleştirmeler melezlemedir. Melezleme başlıca 3 şekilde yapılır.

1- Çevirme melezlemesi: Bir ırk hayvanlarına başka (beğenilen) ırktan erkek damızlıklar
vererek ve generasyonlar boyunca bu usule devam ederek mevcut ırkı başka bir ırka çevirmektir.

2- Kombinasyon melezlemesi: İki veya daha fazla ırkın arzu edilen vasıflarını, bir ırkta
birleştirmek, istenilen vasıfların bir kombinasyonunu yeni ırkta bir araya getirmektir.

3- Kullanma melezlemesi: Yalnız kullanılacak (et, süt, yumurta vs verimi için) hayvan
elde etmek maksadı ile iki ırkı birleştirmektir. Bu usulün özelliği elde edilen dölleri damızlıkta
kullanmamak ve melezlenen ırkları ayrıca saf olarak yetiştirmektir.

Kan katma: Elde mevcut ve yüksek vasıflara malik olan homojen bir ırk, bazı vasıflar
bakımından eksiklikler gösterir. Bu gibi ırklarda eksik olan bu vasıfları tamamlamak için başka
bir ırkın kanı kullanılır ve bu eksikliğin tamamlanmasına çalışılır. Burada dikkat edilmesi
gereken önemli nokta ırka yalnız istenilen vasfın kazandırılması, tipin ve ırk homojenliğinin
muhafaza edilmesidir.


