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G ilti .'>
Ül kemiz hayvan varhtı içı:ri~indeki koyun popu lasyunu
33.7 milyo" ilc ö'ıcınli biı ycı e sahipıir (26). Koyunlar
mcvsınıc bai:1ı polıöslıık hllYVllnlar olııp. bir ~iirüde çok ii.:iYI
d~ dişioin ıohumbnm~~ı için a:l :sayıda nkcgin kullanılımı!ı.
dulayısıyla bir ~rkckl~n çok sayıda yavru elde edilmesi, erkek
daınızlık 5o:çinıini vi.' yaygı n kullanımının önemini d:ıha ,lı
8rtıırnlSlkı adır. Bu nedenle damızlık seçimi ve damrdıkıa
kulbnılacak koçlarm spemlJıu l ujil< öıctliklcıi incelenerek
ııoıaıışiyel reılili ıeleri hakkındn sa!!lı klı hilgiler clele cdilnıc~i
hem sUni rcrıili ı~si h~m ıle melezlemc , ..0 seleksiyon
çalışma l arı açı~ından son dcrc\:c onmılidir. Ayrıca, ıeSIisierin
biiyiiklii~ii ;ic spcft1mıoeeneı;is am$ınela ['107.itif yönde bir
korel;ıı;yon bulunmas ı neden iy le (tl) t\:stis ölçüleri d;ıııııdıl<
",•..-çimi.ndc gözönünde bu l undurulnıa~, gereken önemli
kriıerlertle" hiri olarak dcı!crlcııdirilmekıediT{7). Koı,:laıda
ejekulal hacmi urtalama i ını (0.3-3.0), spcrnlSltOl'JJOn yotunIıığu 3.0 ~ ıo'> i ının J ( 1.0 - 6.0). rertil hir koçı~n .. Id .. ed ik<.-ck
sJlCnna miktan en düşük 0.4 11,1. spl;nııııl(UOOIi yotunhı~ıı 2.0
x Ht i mm', ımııii ~pcnn~t<>ıuuıı ",,,m % 70 ~" ~ııuııııal
spermaıu:roon or.ıımıııı ise Cil yük.sck % 20 ol ması gerekliAi
bildirilıııeku:dir (24 L.
Ak50Y ve ark. (2), !wsi. Akkardman, Conicdale ve Meri,,<.ıs ırl<ı koı,:l~rda yürÜltfıı:ı"er; bir ça lışmada ~pcmıaıuloj ik
ôzelli kler, Soylıı ve ark. (23 )' da değiş ik ırklaıı itlı~1 kuçl"rda
skrotal çevre JJ:tunluiju, dONo-vcnı ra! ıest i~ uıunlu~u ve
spcnnaıolojd{ ötellıkler bakıımııdan . ırklar ara~ında farklılık
bulunduğunu bclil1mekt~irl er.
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GiilY1l1. (5), Kı v ı rc ı k .rkı koçlarda sp~nna mil<tan", Ll2 1.28 ml, motilitcyi ". 80·90. yuı;u ıı1ı1ı111 2.IJ. 3.1 x 109J ml ve
anonnal spcnnntOl'.DQn oranını iı;e % 4.6 . 6.46 olarıılı. saptamıştır.

Güı:.,-c"

,.1'

Merinos koçlarda spernıu hacmi.
ö lii spmnalo:.:ooıı Onın!
ve anomlUl spennalU"Loun Or.ıUILIL ~ınısıyı.~ 0.75 ml, krem,
92.0~. 295.6 x ı if i cmJ • ıı.'Jtı \·c 3.0"l olarak tespiı cııniş
krdir.
Hmır,dy (I D), koçlarda ı c~ı i ~ büyii k liiğüniin. ırk, ya~. wsknmc dıımm u vi' nıc vsiıııe bıığlı oln mk farl<lılık gii!;terdi~iııi,
A~lııJuwlı (6)"da koçlarda oıı n l nnın ıesı i ~ 11 7. 'l1Ilu ğlılııl1l lO ~ııı,
ıesıi~ çapının i~ 6 Cılt oldutunu bydcımekltdir.
Kar.Ka (18), 2 ya)1ı mcriılOs koçlnrda yaplıg:ı çalışmada
çiftleşilte ~e7.onu içcri~inde ı esıis hacmi, skrola l çc" '"C uzun_
lugu, ıesıi, uzunluğu ve ıesıis ÇIIpml ~,ms,yla; 733.4 cm'.
33.2 ot 1.4 c m. 12.1% 0.45 cm ,,~ 6.2 % OA cm ular"ı.: bildir_
ark.

(ı ..ı),

ıeıık. nı..ısa kti\"iıe. moıi liıe. yoğun luk.

mekıedir.

Sunulan

çalışmada, Gfin-eyı1otu

Anndolu bôlgcsinocki
elinde yaygm şeki lde bulunan. değişiI< yerlerde
HaınMan ya da kUn koyu nu olarak hi mkıldinleıı. aııcak iz1cncbildigi kadarıyla lilerJtür kayıtlarıı'a mstlamnayan 11am·
dane Il kı koçlarm ba?ı spemıatoloj ik özellik kri H' testis
ölçillerin in beliılenmesi amaç13111111~111".
yetiştiricilerin

MATERYAL VE METOT
Bu ÇIllışmada, ma[cryal olarJk Y.Y.O Veıerincr Fa kiıı ıesi
ve Deneme Çill1iğiııc lIil 18·20 aylık. s:ı.~lıklı , vU-

Anışt ımıa

Y. Y.O.

ve daJı.:ı /:iııc,: hiç "'iııııd;ı kulkoç kullaOlldı.
Koçlar ..şım :\oC7oOrıu baş laııgıcırıda kızgm koyun kulla
mlanık 2 hafta slıre~[e sun; vajcn~ alışlırıldı. Bu dönemde
ahl\lln 3 ejd:u131 deAeı1endimıcye nlınmadı. Takip ~"<k:n di)..
ncm<1c h~fıada 2 ke~ o lmak üzere lapı~111 6 spcnnn örneği

cut

ağırlıkları

lanılmaınış

5

birbirine

yakın

baş Haınd:ınc ırkı

lxıızcr şekilde SUnı vajeıı yöıııemiy l e alındı.

rengi, kiı ı .: lı,'re
ölö \"/: anıımın ı spc:mııuozoon oranları Tekin (24)" in bildirdigi yöntcmlerden yararlanılarak
lxlirlendi. Aynı dÖlıcmdc ller bi r koça .iı skrOl.ı çev",
uzıınhıgıı. Icsti5 hacmi, kaud:ı·cpididim;$ d:ıhil s.:ığ 'oc sol
U~Sıi5 112U"lııkbn (dorso·venırnl) ile salı ve sol 1;;'Slis kalUlElde cdil"n

~pc:tlm önıc~lcıi"d~ mikıarı .

keıi, moıili ıc, yogunlıık.

TAnTı ş MA

ırkı kOçlarda sımsıyla 0.9 i :\; Q.l» ml . 1.1 2 · 1.2l! ml Ve 0.93
ol 0.02 ml olanıl.: kaydcd ilnıekı.:dır. Çalışıroda elde edilen
orı:ıl:ıına ~je~ui"i ;ı;ıcı;ıi

(0.87 ,., o. ı;; ml) ı.:o..13r için beIinilcil
"!.i k""I:ırt1:ın du ...'k. Mennos ve
ı.·esi ırkıkoçlara yakın olarak sapıand!.
KoçJ:ınb sJ>C""a ",nsı dei;işıl.: amşuncılarea kirli hem
(24). !'ııyu hem (17) ve ~I"C'" (14) obrnl.: bi ldirilmektedir.
IInnıd3ne Lrkı kuçları n ~rıcm.~ı.,,,nın bem rçngindc <;ılduğu
belirlen'I;. Spcnna ônıeklcrind.:: elde edilen m".~, ~ıiviıe, Boland I'e ark. (8)'lıın "erilerinden (2.55 ± 0.10 - 3.20.:1: 0.12)
yüksek, Sııytı, "c :ırk. ( 23 )' nııı farklı ırkıarda bildirdi)!i kimi
"erilerden yOksck +(+). _ kimileriyle 17<:1W."I" -..(+).
.......ı-+ bulundu.
Spcmı:ııoZOOIl nıOliliıcsi çe,illi amşıırıcılarla Akkar:ınıan.
h-C$; (4). Kıvırcık (16). ;\lcri'Kl5. Kanılıç ve I);ığlıç (25 ) ırk ı
koçlarda .'.ırıı5Iyla OY. 83.27. 85.33. H7.5_90.0, 84.8. 76.2 ve
75.2 olar:ı\.: bildi rilnıckıed,r. ilu çnlışI113dn elde e,Jik" 11\01ilitc Or:ını (83.83 :i: 4.67) Akbı-.iI1lan, kes; vc MerilIQs ırkı
kOçlarla p;:ımldhk g~criıken. Kıvııc,ı': ırkı koçlardan dü~ük
Il:ınıhç vc Dağlıç ırkı koçlardnn yüksek bulunmuşt"r. Mrvos
"c ark. (22). crWn v~ g"nç koçl~ rda nıoıiliıcnin ılŞlIlL "",;tl)ıııında % SO - 90 D12Slndıı oıdu~unu bıldinnektedir.
Çahsınada elde edilen (2.69 :ı:O.63x 10·/1111) ij)Cııııal1L1.OOD
yo~unluiiu. Anigo vc ~[k. (~r ııın Mancltcgo ırkı koçbrda
içerisinde.
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iıklnrı (knınio-budal) tespiı edi ldi . Skroıal çevre uzunluğu
ve 1~'Stis hacmi Tekin (24)' in bildirdili} nıemieric. sa.; ve
sol ıestise aiı U1.lınlıık \"i: kalınlık lınn bdırlenmesinde işe
kumpas lcullanıldı. Testis ölçümleri ışım $C7oOnu içcıisindc 20
günlük ar:ılıklarl" toplam 3 kez ynpı ldı v<,: hcr bir koça ail
onalaına de~erler hesaplandı.

II ULe,;ULAn
Amşıı nnad~ k ullanılan

k"'l'ların spcmıaıolojik öıell i k·

lerine ait bulgular ıalık> I'de , 'C
lan ise talılo ı'tlc sunulrııuşıur.

tesıiskli: ilışkın

ölçüm ""nuç-

VE SONUÇ

Ejckulaı h:ı<;nıi Meri lıO$ (4). Kıvırcık (15) "c Ives i (11)

sın ırbr

v('/. F(,k.

Kıvır<:ık

5.4 x 10~/ml <;ıl~mk belinıiği dc~crden öııemli oı-~nıla düşük,
AkllOY ve Bık. (3)' Ilm McrinO$ koçlard: ı (2.68 .\ 10'lml)
bildirdijj:ı değerlere yakın bulundu. M~rıiıı (20). koçların wrii
içerisind<: OJlIim:ıl bir geı..lik olurlır.billO,~~i için ;;p<:r"ı:ıı~n yoğunlıığıınnn CIL
bikli""i~ıir.

az

h

1(1 ımı olması

l)ufour "( a<k. (22)" 0I}; "e Suffol k

hıı;I,lıda

gerekıiiini

iii!!

sperına_

ıoroon Or:ınııu % 43, 36.<,. Aksoy ve :ırk. (2)' i ise kesi, AkJ.:;ırnıııan. Cmricd.,lc "c Merinos koçlmdn suroıı)"la %1 0.76.
6.67 . 9.50 ve 13.00 Olflmk bildimıckı~irler. Çalı~nıada elde
edilen ölü ııpcruıaluıoon Or:ını Dnfour ve ark . (ıı)' nın bulgu13Iıılll.an "neliili d~'n:ccdc düşük. Aksoy ve ark . (2)" nın veri_
leriyle uygunluk g()sıcrınck[~..ıir.
Haınd:ıııc: ır\:ı kOçlarda elde ~,Jık" % S.SK.U.Jj'liik
anormal ,;pcmınıorooıı oranı Til"",n ve arı<. (27)' nın 'Y. I.S ·
lik dege'Ic<ll1den yükSl.'k. Aksoy "e nrk. (i)" nııı % 9.39 v~
W,emcr vc Rulı1c (28)' Ilin bildirdigı %7 .5:1:0.3 değerlere yak ı n bulunmuşıur. UoulIdy (LO). koçlnrd~ıı ulman "pcnna ör.
neklerinin hcpı:indc çeşiıl i spı:nııntoıooıı "Ilunnalitdcri buhı_
n:ıbiJ<'Cc!ıi, mıcak [11l111131 koç Sf"!mıas1I1da nnonnnl spcnıııı1020011 Olaıııııııı %30' un ~7.crirıdc OllIllIınaS' gerekıiğin; bil.
dirmı:klcdir.

"mghl ( 19). k oçl:ırda lestis hacmini 723.4 cm'. Aıaman
ve ark. (7)'1 545.5 cml . Miı:kclsen "e ark. (2L)' J skrotal çC\rı: uzuııluğunıı 38.1 cın, Gillyüz (15)' ise 29.5·)3 Cm aı-.sında
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oldu~unu bildirmektedir ler. Bolnnd v~ ~ rk . (8) Suffolk . Tcltcl
ve Horsct I lom trk koçlarda testis uı:unlukl~rt urta l~Ulaslt11
18.86 Cm ol nrıık kl1ydctmcktcd ir.Du al~nda yapılaıı (!i[;er
araşt ırmabrda lvesi (ii) ve Merinos (18) koçlarda testis
uzl.mlu~u ve kahnhklan urtalama$lruu sll1Işıyla i 1.~3%().63,
6.4 i 0.44. 12.1 ± O.4S vı:6.2 ± 0.4 cm olduğıı !>elirlenmiştir.
Çalışmada elde edilen ıcsı iıı ölçiilerinin yabaneı ırlrı: brd:ın
oldukça diişük olmnma karşılık Merinos, Kıvırcılt ,'e h'cşi
koçlarda bildirilen testi! ôlçülerine yakın oldugu göılcrıdi.
Koçlarda ıest is bllyükl(ieünün ırk, ya:ı. balen",c durumu ve
me\'~ime bath obr:ık f:ırklı lı k giistcnligi çeşıtli nraş
t ı ncılarça (4, 9, 13.2 1) kaydedilmektedi r.
Sonuç olarak, bu a m~tırmada Il~ırıd~ne ırkı koçlam ait
~pcrnıatolojik öıeııikl~rin normal sınırla r içerisinde Olrlıı~ıı ve
bu ırka ait tesıis ii l{,:ülcrinin yerli ırkIMıını1., yakı n olrluğu
göz lendi. ArJşlIrnı"1l1ll hcm H~ındnne ırkı koçların baz ı
anuroluj ik iizdliklcıiııi litemtOre ka1~1ndınnasl, hem UC bundan wnr.;ki ı;alışııııılnra ?'emin oluşturması ""mndan önem
taşıdıi;ılanıınlinc "~rı\l1llşhr.
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