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Araflt›rma Makalesi

Farkl› Yetifltirme fiekillerinde Sülünlerin (Phasianus colchicus)
Baz› Verim Özellikleri

Kemal KIRIKÇI, Cafer TEPEL‹, Aytekin GÜNLÜ, Orhan ÇET‹N
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dal›, Konya - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 09.04.2002

Özet: Bu araflt›rmada çiftlefltirme kafeslerinde ve odada serbest halde çiftlefltirilen sülünlerin yumurta ve kuluçka verim özellikleri
incelendi. Bu amaç için 6 erkek ve 30 difli, 1 erkek : 5 difli oran›nda olacak flekilde kafeste ve 4 erkek ve 20 difli kapal› kümeste sürü
halinde çiftlefltirildi. Kafes ve serbest haldeki sülünlerden elde edilen, yumurta verimi, k›r›k yumurta oran›, ölüm oran›, fertilite,
kuluçka rand›man›, ç›k›m oran› de¤erleri s›ras›yla; % 32,84 ve 19,38, % 28,63 ve 36,34, % 26,67 ve 30,00, % 61,09 ve 47,27,
% 49,55 ve 29,46, % 54,36 ve 41,54 olarak tespit edildi. Gruplar›n yumurta verimi, k›r›k yumurta oran›, ölüm oran›, fertilite ve
kuluçka rand›man› de¤erleri aras›nda P < 0,01; ç›k›m oran› de¤erleri aras›nda ise P < 0,05 düzeylerinde istatistiki önemlilik
belirlendi.
Bu araflt›rma sonucunda; sülünlerin dar alanl› kapal› kümeslerde serbest halde yetifltirmeye uygun olmad›klar›, sülünler için uygun
olan alan geniflli¤inin araflt›r›lmas› gerekti¤i, sülün yumurtalar›n›n kuluçkas›nda kuluçka flartlar›na azami ihtimam gösterilmesi
gerekti¤i sonucuna var›ld›
Anahtar Sözcükler: Sülün, yetifltirme, verim özellikleri.

Production Characteristics of Pheasants (Phasianus colchicus) in Different Breeding Regimes
Abstract: In this study, the egg production and hatchability characteristics of pheasants (Phasianus colchicus) mated in cages and as
a free flock in closed pens were investigated. For this purpose 6 males and 30 females in a ratio of 1 male to 5 females were mated
in cages and 4 males and 20 females were mated as a free flock in closed pens. The egg production (%), damaged egg rate, mortality
rate, fertility, hatchability and hatchability of fertile eggs were determined as 32.84 and 19.38%, 28.63 and 36.34%, 26.67 and
30.00%, 61.09 and 47.27%, 49.55 and 29.46% and 54.36 and 41.54%, respectively. The differences in egg production (%),
damaged egg rate, mortality rate, fertility and hatchability of the total number of eggs in the groups were significant (P < 0.01).
The hatchability levels of fertile eggs were different and statistically significant (P < 0.05).
In conclusion, pheasant breeding in closed areas is not appropriate. The optimum closed area needed must be investigated. The
hatching conditions of pheasant eggs should also be carefully controlled.
Key Words: Pheasant, breeding, production characteristics.

Girifl

Phasianus colchicus (Et-tipi sülün, Halkal› sülün) tabii
olarak Türkiye dahil dünyan›n bir çok bölgesinde yay›lma
alan› bulmufltur. Bu kufllar ›l›man iklime sahip denizden
400 m’ye kadar olan yüksekliklerde çal›l›k alanlarda, 1
erkek 5-6 difliden oluflan aileler halinde yaflarlar. Entansif
sülün yetifltiricili¤inin materyali de bu sülünlerdir (1).
Baz› araflt›r›c›lar (2-4) sülünler üzerinde yapt›klar›
araflt›rmalar›nda
sülünleri
bireysel
çiftlefltirme
kafeslerinde çiftlefltirirlerken; baz› araflt›rmac›lar (5,6)
sülünleri de¤iflik difli erkek oranlar›nda serbest olarak

sürü halinde ve tabii ayd›nlatma flartlar›nda aç›k
kümeslerde sürü halinde serbest olarak çiftlefltirmifllerdir.
Çetin ve ark. (3) 1 erkek : 5 difli oran›nda ve çiftlefltirme
kafeslerinde yetifltirdikleri sülünlerin yumurta verimi,
kuluçka rand›man›, fertilite ve ç›k›m oranlar›n› s›ras›yla;
% 39,37, % 62,03, % 81,63 ve % 75,99; Tepeli ve ark.
(4), farkl› flekillerde ayd›nlatma program› uygulad›klar› ve
1 erkek : 5 difli oran›nda çiftlefltirme kafeslerinde
yetifltirdikleri sülünlerden ayn› verimleri ayn› s›rayla; %
28,81-49,02, % 39,48-54,09, % 62,17-70,47 ve %
63,50-76,76 olarak bildirmifllerdir. Mashaly ve ark. (5)
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de¤iflik yafllarda (21, 25 ve 27 haftal›k) ayd›nlatma
yaparak serbest sürü halinde çiftlefltirme yapt›rd›klar›
sülünlerin yumurta verimlerini 39-65 adet/sülün,
fertilitelerini ise % 67-75 olarak tespit ederlerken; Bates
ve ark. (6), 1 erkek 12 difli ve 1 erkek 18 difli oranlar›nda
serbest sürü halinde çiftlefltirdikleri sülün gruplar›n›n
yumurta verimlerini % 35,5 ve 37,2; fertilitelerini ise %
86,7 ve 82,4 olarak bildirmifllerdir.
Nowland (7), bireysel çiftlefltirme kafeslerinde
yetifltirilen dam›zl›k sülünlerde kay›t tutman›n sürü
halinde yetifltirmeye göre kolay ve güvenilir oldu¤unu;
buna karfl›l›k sürü halinde yetifltirmede yönetimin daha
kolay ve daha az iflgücüne ihtiyaç duyuldu¤unu
bildirmifltir.
Sülünler üzerinde Türkiye’de yap›lan araflt›rma say›s›
oldukça s›n›rl› düzeydedir. Bu araflt›rma bireysel
çiftlefltirme kafeslerinde ve kapal› kümes içinde sürü
fleklinde serbest halde çiftlefltirilen sülünlerde yumurta ve
kuluçka verim özelliklerini karfl›laflt›rmak ve sülün
yetifltiricili¤inin Türkiye’de yayg›nlaflmas›na katk›da
bulunmak amac›yla yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rma Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvanc›l›k Araflt›rma ve Uygulama Ünitelerinde
gerçeklefltirildi. Araflt›rman›n materyalini bu ünitelerde 4
generasyon boyunca yetifltirilen sülünler (P. colchicus)
oluflturdu.

–
Tablo 1. Deneme gruplar›ndaki sülünlerin canl› a¤›rl›klar› (X ± Sx–).
Gruplar

n

Difli

n

Erkek

Kafes
Serbest

30
20

1037,00 ± 97,42
1053,00 ± 96,38

6
4

1373,33 ± 71,18
1455,00 ± 55,67

P > 0,05

Sülünlerden üreme periyotlar› boyunca elde edilen
tüm yumurtalar günde 2 kez topland› ve 1 hafta depo
edilerek kuluçka makinesine konuldular. Yumurtalar›n
kuluçka ve ç›k›m ifllemi ayn› makinede gerçeklefltirildi.
Kuluçkan›n sonunda civciv ç›kmayan yumurtalar k›r›larak
embryonik ölümler ve fertil olmayan yumurtalar say›larak
kaydedildi.
Bu araflt›rmada kafeste ve serbest halde çiftlefltirilen
sülünlerin, üreme periyotlar› boyunca elde edilen yumurta
ve kuluçka özellikleri incelendi. Yumurta verimi (%), elde
edilen günlük yumurta say›s›n›n o günkü hayvan say›s›na
bölünmesiyle günlük olarak belirlenmifltir. Kuluçka
özellikleri ise makineye konan toplam yumurta say›s›na
göre belirlendi. Kuluçka rand›man› ç›kan civciv say›s›n›n
makineye konulan yumurta say›s›na göre; fertilite, döllü
yumurta say›s›n›n makineye konulan yumurta say›s›na
göre ve ç›k›m oran›, ç›kan civciv say›s›n›n döllü yumurta
say›s›na göre hesaplanm›flt›r (8). Yumurta verimleri
aras›ndaki farkl›l›klar X2, kuluçka özellikleri ise iki yüzde
aras›ndaki fark›n önem kontrolü yap›larak t testi (9) ile
SPSS 6.0 program›ndan yararlan›larak analiz edildi (10).

Araflt›rmada 37 haftal›k yaflta bulunan 50 adet difli ve
10 adet erkek sülün kullan›ld›. Materyal olarak kullan›lan
sülünlerden 30 difli ve 6 erkek (kafes grubu), 3,5 x 4,5 m
ebat›ndaki bir odada 1,0 x 2,0 x 1,0 m ebatlar›ndaki
kafeslere 1 erkek ve 5 difli olacak flekilde canl› a¤›rl›klar›
tespit edilerek yerlefltirildiler. Di¤er grup (serbest grup)
ise altl›k olarak a¤aç talafl› serilmifl 3,5 x 4,5 m ebat›ndaki
odaya 4 erkek, 20 difli olacak ve serbest halde canl›
a¤›rl›klar› belirlenerek yerlefltirildi. Odaya sülünlerin
yumurtlayacaklar› 4 adet folluk konuldu. Her iki grupta
bulunan sülünlerin canl› a¤›rl›klar› Tablo 1’de
gösterilmektedir.

Bulgular

Her iki gruptaki sülünlere çiftleflme periyodu boyunca
8 saat ›fl›k: 8 saat karanl›k: 8 saat ›fl›k olacak flekilde bir
ayd›nlatma uyguland› (4) ve % 18 HP ihtiva eden bir
rasyonla ad libitum olarak beslendiler. Su otomatik
suluklardan sa¤land›.

Yumurta verimi (adet)

53,54 ± 1,09

23,97 ± 1,31**

Yumurta verimi (%)

32,84 ± 1,09

19,38 ± 1,31**

Ölüm oran› (%)

26,67 ± 0,08

30,00 ± 0,10**

K›r›k yumurta oran› (%)

28,63 ± 0,01

36,34 ± 0,02**
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Kafes ve serbest gruplar›nda ilk yumurtan›n elde
edilmesinden son yumurtalar›n al›m›na kadar geçen süre
olan yumurtlama periyodu 163 ve 134 gün sürmüfltür.
Bu sürelerde gruplardan elde edilen yumurta verim ve
kuluçka özellikleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2’den görülece¤i gibi yumurta verim özellikleri
–
Tablo 2. Gruplar›n Yumurta Verim Özellikleri (X ± Sx–).
Özellikler

*: P < 0,05, **: P < 0,01

Kafes

Serbest

K. KIRIKÇI, C. TEPEL‹, A. GÜNLÜ, O. ÇET‹N

bak›m›ndan kafeste çiftlefltirilen sülünlerin lehine önemli
farkl›l›klar tespit edilmifltir (P < 0,05; P < 0,01).
–
Tablo 3. Gruplar›n Kuluçka Özellikleri (X ± Sx–).
Özellikler
Kuluçka Rand›man› (%)
Fertilite (%)
Ç›k›m Oran› (%)

Kafes

Serbest

49,55 ± 0,01
61,09 ± 0,01
54,36 ± 0,02

29,46 ± 0,02**
47,27 ± 0,03**
41,54 ± 0,04*

*: P < 0,05, **: P < 0,01

Tüm üreme periyodu boyunca gruplardan elde edilen
yumurtalar›n kuluçka özellikleri bak›m›ndan kafes grubu
ile serbest grup aras›nda de¤iflik derecelerde farkl›l›klar
(P < 0,05; P < 0,01) bulunmufltur.

Tart›flma
Kafeste ve serbest halde çiftlefltirilen sülünlerden
53,54 ve 23,97 yumurta/sülün elde edilmifl ve rand›man
tüm periyot ortalamas› olarak % 32,84 ve 19,38 olarak
hesaplanm›flt›r (P < 0.01). Kafeste çiftlefltirilen
sülünlerden elde edilen yumurta verimleri bir çok
araflt›r›c›n›n (3-6,11-16) 40-170 adet aras›nda
bildirdikleri ile benzer bulunurken; sürü halinde serbest
çiftlefltirilen sülünlerin yumurta verimleri bildirilen
de¤erlerden oldukça düflüktür. Buna sebep olarak
sülünlerin kümeslerde sürü halinde serbest çiftleflmeye
adapte olamamalar›, kümesin içindeki çevre flartlar› ve
kümes büyüklü¤ünün yeterli olmamas›ndan kaynaklanan
stres gibi baz› faktörler düflünülebilir. Her iki grupta da
önemli ölüm oran› gözlenmektedir. Meydana gelen ölüm
olaylar›n›n hepsi diflilerde ve bu ölümlerin tamam›
kanibalismus nedeniyle olmufltur. Zira sürü halinde
serbest olarak çiftlefltirilen sülünlerde % 30 gibi büyük
bir mortalite gözlenmifl ve ölümlere kanibalismus sebep
olmufltur. Kanibalismusta beslenme, çevre flartlar›ndaki
bozukluklar, sürü büyüklü¤ü ve kümes alan›n›n darl›¤›
gibi birçok faktör rol oynamaktad›r. Bu davran›fl›n
sülünlerde çok s›k görüldü¤ü bildirilmektedir (1,17).
Kafes ve sürü gruplar›nda % 28,63 ve % 45,60
oranlar›nda k›r›k yumurta görülmüfl ve aralar›ndaki
farkl›l›k önemli bulunmufltur (P < 0,01). Bu oran›n
serbest halde çiftlefltirilen grupta oldukça yüksek
görülmesi bu gruptaki sülünlerin yumurtalar›n› folluklar›n
d›fl›na rasgele olarak b›rakmalar›na ba¤lanabilir. Nowland

(7) da sülünlerde yumurta k›rma davran›fl›n›n oldukça s›k
olarak görüldü¤ünü ifade etmifltir. Bunun önüne geçilmesi
için sülünlerde yumurtalar›n daha s›k aral›klarla
toplanmas› gerekti¤i sonucuna var›labilir.
Deneme gruplar›ndan elde edilen fertilite de¤erleri
aras›nda istatistiki farkl›l›k (P < 0,01) gözlenmektedir
(Tablo 3). Sürü halinde serbest olarak çiftlefltirilen
sülünlerdeki fertilite düflüklü¤ü dominant bir erkek
sülünün di¤er erkeklere üstünlük sa¤layarak
çiftleflmelerine müsaade etmemelerine ba¤lanabilir. Fakat
gerek serbest ve gerekse kafes grubundan elde edilen
fertilite de¤erleri di¤er araflt›rmac›lar›n (3,5,11,13,1821) % 70-90 gibi bildirdikleri fertilite de¤erinden
düflüktür. Buna sebep olarak denemedeki erkek ve difli
sülünlere ayd›nlatma program›n›n ayn› zamanda
bafllat›lmas› ve dolay›s›yla erkek sülünlerin cinsel
aktiviteye daha geç bafllamalar›n›n etkisi de düflünülebilir.
Nowland (7), sürü halinde çiftlefltirme yap›lacaksa sürüde
kullan›lacak sülünlerin 16 haftal›ktan itibaren bir arada
tutularak yetifltirilmesi gerekti¤ini bildirmifltir. Bu
araflt›rmada kullan›lan sülünlerin çiftlefltirme esnas›nda
bir araya getirilmesi dolay›s›yla erkek sülünler aras›nda
oluflan üstünlük sa¤lama gayretinin sürü halinde
çiftlefltirilen grubun tüm verimlerine olumsuz etkisi
oldu¤u söylenebilir.
Gruplardan elde edilen kuluçka rand›man› kafes ve
serbest gruplar›nda % 49,55 ve % 29,46 olarak
belirlenmifltir (P < 0,01). Serbest gruptaki sülünlerden
elde edilen kuluçka rand›man›n›n düflüklü¤ü ayn› zamanda
fertilite oranlar›ndan da etkilenmifl olabilir (Tablo 3).
Deneme gruplar›ndan elde edilen kuluçka rand›man›
sülünler için Çetin ve ark. (3)’n›n bildirdikleri % 62,3;
Tserweni-Gousi ve Yannakopoulos (14)’un bildirdikleri %
70,1; Yannakopoulos (16)’un bildirdi¤i % 72,13 ve
Woodard ve Snyder (18)’in bildirdikleri % 74 gibi
de¤erlerden düflük bulunmufltur. Kuluçka makinesinde
sülün yumurtalar› için optimum flartlar›n sa¤lanamam›fl
olmas› ihtimali, deneme gruplar›n›n kuluçka sonuçlar›n›n
bildirilen de¤erlerden düflük ç›kmas›na neden olan
faktörler aras›nda say›labilir. Zira sülün yumurtalar›n›n
kuluçkan›n ç›k›m esnas›nda % 90-95 oran›nda bir neme
ihtiyaç duydu¤u bildirilmektedir (1,7).
Araflt›rmada kafes ve serbest gruptaki sülünlerden
elde edilen döllü yumurtalarda gerçekleflen ç›k›m oran› %
54,36 ve 41,54 olarak belirlenmifl (P < 0,05) ve bu
kuluçka de¤eri de sülünlerde Çetin ve ark. (3)’n›n %
75,99; Tepeli ve ark. (4)’n›n % 63,50-76,76; Gibes ve
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ark. (11)’n›n bildirdikleri % 71,1-76,9 de¤erlerden
düflük olarak gerçekleflmifltir. Nowland (7), kuluçka
makinesinde sülünler için gerekli olan nemin % 65;
ç›k›mda ise % 90-95 oran›na kadar ç›kart›lmas›n› tavsiye
etmifltir. Bu araflt›rmada ise yumurtalar›n ç›k›m› kuluçka
makinesinde gerçeklefltirilmifl, ç›k›m ifllemi ayr› bir ç›k›m
makinesinde gerçeklefltirilememifltir. Bu ise ç›k›m oran›n›n
düflüklü¤üne neden olmufl olabilir.
Bu araflt›rma ile;
1. Sülünlerin dar alanl› kapal› kümeslerde sürü halinde
serbest yetifltirmeye uygun olmad›klar›,

2. Sülün yumurtalar›n›n kuluçkas›nda, kuluçka
flartlar›na azami ihtimam gösterilmesi gerekti¤i; hatta bu
araflt›rmada uygulanan yetifltirme flekilleriyle elde edilecek
yumurtalar›n optimum flartlarda kuluçka edilece¤i
araflt›rmalara ihtiyaç duyuldu¤u,
3. Sülün yetifltiricili¤inde ekonomik kay›plara neden
olan kanibalismusun önüne geçilmesi için gerekli
önlemlerin göz ard› edilmemesi gerekti¤i,
4. Sülün yetifltiricili¤inin Türkiye’de yayg›nlaflabilmesi
için üzerlerinde daha fazla araflt›rman›n yap›lmas›
gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.
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