DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN AMACI
Batı Anadolu'da yaygın olarak yet şt r len Karya
koyununun yet şt r c koşullarında gen ş b r

KARYA
KOYUN IRK I

popülasyona dayalı olarak ıslah ed lmes d r.
Koyunlarda döl ver m , kuzularda se sütten kes me
kadar olan dönemdek büyüme özell kler n n ve sütten
kes mde et kal tes özell kler n n gel şt r lmes
hedeﬂenmekted r. Karya Koyunu projes

Adnan

Menderes Ün vers tes Z raat fakültes Zootekn
Bölümü önderl ğ nde Aydın ve Den zl İller nde

Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz

yürütülmekted r.

https://den zl .tar morman.gov.tr/
den zl @tar morman.gov.tr

TARİHÇE
Batı Anadolu'da son 30-40 yıldır koyun
genot pler nde tüket c talepler n n de etk s yle b r
değ ş m söz konusudur. Bu durum Batı Anadolu'da
yer alan özell kle yağlı kuyruklu ırkların (Ödem ş,
Ç ne Çaparı, Dağlıç g b ) SAKIZ, KIVIRCIK VEYA
SAKIZ X KIVIRCIK MELEZİ KOÇLAR le çev rme
melezlemes ne tutularak nce kuyruklu b r forma
dönüşmes ne sebep olmuş ve bu günkü KARYA
IRKI elde ed lm şt r. Bölgedek Afyon, Den zl ,
Isparta g b llerden koyuncuların kış ve bahar
dönem n geç rmek üzere Aydın, İzm r, Man sa g b
llere göç etmes de bu değ ş m sürec n
hızlandırmıştır.
Genot pe, geçm şte bölgede hüküm süren Karya
uygarlığının sm n n ver lmes uygun görülmüştür
Tarım ve Orman Bakanlığı Irk Tesc l Kom syonu
tarafından 2013 yılında Karya Koyunu m ll ırk
olarak tesc l ed lm şt r.
YAYILMA ALANI:
Batı Anadolu, Güney Ege (Aydın, İzm r, Den zl ,
Man sa, Uşak, Balıkes r, Muğla ve Isparta g b ller n
bazı yöreler nde yet şt r lmekted r.)
YAŞAMA GÜCÜ:
Sütten kes me kadar(0-3 ay) yaşama gücü
%89' dur.
YETİŞTİRME ŞEKLİ
Yerleş k a le şletmeler şekl nde yet şt r c l ğ
yapılmakla b rl kte Den zl ve Isparta ller ndek
şletmeler n b r kısmı göçer koyun yet şt r c l ğ
yapmaktadır.
BESLENME ŞEKLİ
Erg n hayvanlar merada veya hasat sonrası
dönemlerde anızda otlatılmaktadır. Ancak, aşım
veya doğum dönem g b kr t k süreçlerde
yet şt r c ler otlatmaya ek olarak kes f yem desteğ
yapmaktadır. Ek beslemen n döl ve yavru ver m
üzer ne büyük etk s vardır.

IRK ÖZELLİKLERİ
Vücut orta r l kted r. Renk beyaz, göz etrafı, kulak
uçları ve ayaklar genell kle s yahtır. Vücut Uzunluğu 5176 cm. Ortalama 64 cm.d r. Göğüs Der nl ğ 17-37,5 cm.
Ortalama 28,6 cm’d r. Bu özell ğ nden dolayı
yet şt r c ler n bes c l kte terc h ett ğ b r ırktır. Yapağı
kaba karışıktır. Erkekler kuvvetl sp ral boynuzlu, d ş ler
boynuzsuzdur. Kuyruk nce ve az yağlıdır.

VERİM ÖZELLİKLERİ
Ver m Yönü Komb ne,
Döl ver m (Doğan kuzu / Doğuran koyun) 1,6-1,8'd r.
El t sürülerde %100'e varan k zl k mevcuttur. Bazen
üçüz ve dördüz doğumlara rastlanmaktadır.
Süt ver m Laktasyon Süt Ver m .. : 150 kg.
Laktasyon Süres ........ : 180 gün
Yapağı Ver m ................................ : 1 Kg
Randımanı................. : %75
Uzunluk (lüle)............. : 7.2 cm.
BÜYÜME ÖZELLİĞİ
Doğum Ağırlığı .............................. :
Sütten Kes m Yaşı.......................... :
Sütten Kes m Ağırlığı..................... :
Ergen Ağırlığı Erkeklerde.............. :
D ş lerde............... :
İlk Damızlıkta Kullanma yaşı.......... :

4 kg
90 gün
40-50 kg
75-90 kg
60-75 kg
12 ay

KARKAS ÖZELLİKLERİ
Günlük Canlı Ağırlık Artışı........... : 217 gr
Canlı Ağırlığı (3-3,5 aylık).........: 40-50 kg
Karkas Ağırlığı (3-3,5 aylık)........ : 18-20 kg
Karkas Randımanı...................... : %48-50
Karya ırkının et kal tes oldukça y d r.
Mermerleşme puanı 2 olup oldukça yüksekt r. Bu da ete
lezzet, sululuk ve olgunluk kazandırmasıdır. Bu etler
kolay ç ğneneb l r, parçalanab l r, yumuşak ve suludur.
Bu özell ğ nden dolayı tüket c tarafından terc h
ed lmekted r.
DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ
Sürü İçgüdüsü............ : Yüksek
Analık İçgüdü.............. : İy
Yürüme Yeteneğ ........ : İy
Otlama Yeteneğ ......... : İy
Sağılab lme Yeteneğ ..:
Meme yapısı neden yle sağıma elver şl
Sevk ve İdare Kolaylığı (M zaç) :
Sak n sayılab lecek m zaçlı olmasından dolayı
merada sürü dares kolaydır.
KARYA KOYUNU GELİŞTİRME PROJESİ
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
tarafından “Halk El nde Ülkesel Küçükbaş Hayvan
Islahı projes ” kapsamında İl m zde 2006 yılında 39
yet şt r c de 6000 koyun 300 koç le Ser nh sar
İlçem zde Karya -1 projes başlamıştır.
2011 yılında 32 yet şt r c de 6000 koyun 300 koç le
Karya-2 projes uygulamaya konulmuştur. Halen 61
yet şt r c de toplam 12600 baş hayvan le proje
Ser nh sar ve Tavas İlçeler nde başarılı b r şek lde
yürütülmekted r. Bu proje Aydın Adnan Menderes
Ün vers tes Z raat Fakültes Zootekn Bölümü, Den zl
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Den zl Damızlık
Koyun Keç Yet şt r c ler B rl ğ n n ortaklaşa çalışmaları
le devam etmekted r.

