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Davranış Özelliklerinin Önemi
 Çiftlik hayvanlarının önemli davranış özelliklerinin bilinmesi, onların

bakımları ile ilgili uygulamalarda üreticilere büyük kolaylıktır.
 Çiftlikte yetiştirilen her bir hayvan türünün üretim tekniği hayvanın

içinde bulunduğu çevre şartlarına göre değişir ve farklılıklar doğrudan
hayvanın davranışına yansır.

 Diğer hayvanlarda olduğu gibi kanatlı hayvanlar için yapılan bakım,
besleme, barındırma, yetiştirme ve seleksiyon gibi uygulama
pratikleri ve hayvan davranış modelleriyle uyumlu, başarılı bir ıslah
çalışması yürütülebilir.

 Yabani bir kuş türü olan kınalı kekliğin ülkemizde yetiştiriciliğinin
gittikçe önem kazanması nedeniyle gerek yetiştirme ve gerekse
doğaya adaptasyonlarının sağlanması bakımından kekliklere has
önemli davranış özelliklerinin ortaya çıkarılmasının faydalı olacağı
düşünülmüştür.

 Bu nedenle bu çalışmada kınalı keklikler için bazı davranış özellikleri
ele alınmıştır. Anaç keklik ve Yumurtalar



Hiyerarşik düzen kurma davranışı

 Kanatlı hayvan sürülerinde hiyerarşik düzenin oluşturulması
önemli bir davranış özelliğidir.

 Kınalı kekliklerde de hiyerarşik davranış düzeni, cinsel
olgunluk çağına gelen sürüler içerisindeki bireyler arasında
oluşmakta ve zamanla koloni içerisinde yerleşmektedir.

 Bu dönemde keklikler arasında dövüş, tüy yolma, baş ve
kuyruk bölgesini gagalama gibi davranışlar görülmekte ve
düzenin oturmasıyla kavgalar sona ermektedir.Erkekler
arası Hiyerarşik düzen Kavgaları.mp4

 Diğer kanatlı türlerinde olduğu gibi kekliklerde de göze
çarpan en önemli hiyerarşik düzen davranışı, erkek kekliklerin
dişilere göre baskın olmaları yanında erkek ve dişi bireylerin
yem, su ve folluklara giriş çıkışlarında koloni içindeki
hiyerarşik düzen ve üstünlük sırasına riayet ediyor
olmalarıdır.

Dominant Erkek ve Dişi keklikler

Erkekler arası Hiyerarşik düzen Kavgaları.mp4


Hiyerarşik düzen kurma davranışına YARDIM

Keklik kolonisi içinde hiyerarşik düzenin oluşması için bazı 
uygulamalara ihtiyaç vardır. 

Çünkü erkek keklikler arasında belirli bir hiyerarşi oluşmadan 
erkek kafeslerine dişi kekliklerin katılması veya erkeklerin 
dişilerin bulunduğu kafeslere katılması halinde kafeslerde 
kargaşa ve çatışma çıkmasına sebebiyet verilmekte, kafeslerin 
savaş alanına dönmesine, gagalama ve ölümlere varan 
yaralamalı kavgalara sebebiyet verilmektedir. 

Yaralanmalar baş ve ense bölgesinde kafa derisinin soyulması 
gibi ölümcül boyutlarda olabilmekte derin yaralar ve kan kaybı 
sonucu da ölümler gerçekleşmektedir. Keklik Dövüşü.mp4

Benzer davranış biçimi, 30-40 kekliğin barındığı bir kafes 
kolonisi içine yabancı erkek veya dişi bir ferdin koloniye 
karışması veya yanlışlıkla kafes içine bırakılması durumunda da 
meydana gelmekte ve genellikle yabancı bireyin ölümü ile 
sonuçlanmaktadır. 

Yabancı bireye karşı yapılan bu davranış muhtemelen kendi 
alanlarında sahip olduklarını özellikle yiyecek kaynaklarını 
paylaşmama rekabet içgüdüsünden kaynaklanmaktadır. Geri planda su İçme Sırasını bekleyenler

Yem yeme sırasını ele geçirenler

Keklik Dövüşü.mp4


• Sosyal ve hiyerarşik düzen kurma davranışı

• Hiyerarşik düzenin sağlanması için takip edilmesi gereken bazı aşamaları vardır.

• Birinci aşama, keklik kafeslerinde karışın grup halindeki erkek ve dişi keklikler, çiftleşme 
dönemi başlamadan önce birbirlerinden ayrılarak toplu olarak yüz veya iki yüzerlik gruplar 
halinde ayrı ayrı kafeslere konulurlar. Böyle yüksek sayıdaki keklikler arasında hiyerarşik 
düzenin kurulması zaman alacaktır veya nadir de olsa hiyerarşik düzen kurulamayacak ve 
kavga da çıkmayacaktır. 

• İkinci adım, yeni sezonda sürüyü oluşturacak bireylerden erkek kekliklerin miktarı kafes 
büyüklüğü ve dişi sayısına göre hesaplanarak tespit edilir. Damızlık kekliklerde yaygın 
olarak 1 erkeğe 3 dişi oranı tercih edilmektedir. Çünkü bu oran, yapılan çalışmalar 
sonucunda sürü içindeki bireylerin yeterli sayıda çiftleşmesi ve döl verimi için daha uygun 
olduğu için tercih edilmektedir. 

• Sürüde hiyerarşik düzenin devamı ve yeterli çiftleşme koloni oluşumuyla mümkün 
olacağından kolonilerin ilerleyen zaman içerisinde bozulmamasına da dikkat edilmelidir. 

• Belirli sayıdaki erkek keklikler, bir sezon dişilerle beraber kalacakları yetiştirme kafeslerine 
dişilerden önce yerleştirilirler. Böylece, nispeten az sayıdaki erkek kekliğin kafes içerisinde 
yaklaşık 10-15 gün bir arada kalarak hiyerarşik bir düzen oluşturmaları beklenir. 

• Son aşamada erkek keklikler hiyerarşik düzen içerisinde kafese dâhil edilecek dişi keklikler 
ile karşılaşmaya hazırdırlar. Bu aşamada, anaç dişi keklikler erkek kafeslerine alınır ve 
bundan sonra kaynaşma hiyerarşik düzen içerisinde yerleşmeye başlar. Hiyerarşik düzen, 
sürü içindeki liderlik, yem ve sudan yararlanma ve dişilerle çiftleşmede öncelik sıralamasını 
belirlemektedir.



Rekabet ve kanibalizm davranışı

 Rekabet ortamı içerisindeki kanatlı hayvan bireyleri gagalama ile

başlayan kavga, birbirini yaralamaya, hatta birbirlerinin kanından ve

dokularından beslenmeye kadar götürebilmektedirler.

 Kanibalizm davranışının kanatlı hayvanların civciv dönemindeki

tecrübelerle bağlantılı olduğu da ileri sürülmüştür.

 Yabani hayvanlarda kanibalizm, bir sürü özelliği olmaktan ziyade

bireysel bir davranış biçimi olarak görülmektedir.

 Bazı durumlarda ise kanibalizmin bulaşıcı bir hastalık gibi

hayvanların birbirlerinin davranışlarını taklit edercesine bir bireyden

başlayarak hızla bütün sürüye yayılmasına sebep olmaktadır.

 Bir süre sonra kafesteki keklikler arasında huzursuzluk ile başlayıp,

yumurta veriminde düşme ve ölüm gibi ekonomik kayıplara neden

olmaktadır.

 Son yıllarda gagalama davranışı ile yem yeme davranışının

benzerliği üzerinde duran araştırmacılar, özellikle yemlerde protein

seviyesindeki düşüklüğünün bu davranışı tetiklediğini öne

sürmüşlerdir.

 Ancak, bazı konu uzmanları ise kanatlı hayvanları kanibalizme

yönlendiren asıl nedenin barınak sisteminden kaynaklanan

yetersizlikler ile hayvanın yem ve suya erişimini engelleyen fırsat

eşitsizliği karşısında ortaya çıkan tepkisel bir sonuç olduğunu

bildirmişlerdir.



Rekabet ve kanibalizm davranışı

 Kanibalizmin muhtemel bir sebebi de birbirlerine zarar vermeye kadar giden gagalama

içgüdüsüdür. Çünkü günümüz yoğun yetiştiricilik şartlarında kanatlı hayvanların

dolaşarak, gagalarıyla yerleri eşelemesi, yiyecek araması, bulması ve yemesi yerine, yem

ve sularını önlerinde hazır bulmakta olup, bu yüzden gagalama ihtiyaçları da

giderilememektedir.

 Folluklara serilen iri buğday sapları her 4-5 gün de bir yeni ve temiz saplarla yenilenmek

zorunda kalınmasıdır. Çünkü folluklara serilen iri buğday sapları 4-5 gün içerisinde

keklikler tarafından gagalanarak iyice ufalanıp samana dönüştürülmekte ve çoğu kafesten

aşağıya atılmaktadır.

 Folluklara serilen buğday sapı altlıkların keklikler için bir gagalama ve eşelenme

malzemesi olarak fonksiyon gördüğü ve kanibalizm türü davranışlara olumlu etkisi olduğu

kanaatini doğurmuştur.

 İkinci husus ise, kafeslerin yan bölmeleri galvaniz saç malzemeden olup, keklikler bu

bölmeleri gün içinde değişik zaman ve sürelerle gagalanmaktadır. Bu davranış biçimi,

kekliklerin içgüdüsel olarak gagalama ihtiyaçlarını giderme isteğinin bir yansıması olarak

değerlendirilmiştir.,

 Enstitümüze mevcut kafes sistemi içerisinde neredeyse kanibalizmin görülmemiş olması

bu tezi doğrular niteliktedir.



Sosyal iletişim davranışları

 Kuşlar ve kanatlı hayvanlarda olduğu gibi keklikler arasında farklı ses biçimlerinin 
farklı anlamları olduğu düşünülmektedir. Bunlar alarm vermek, sosyal kontak 
kurmak, hâkimiyet kurmak ve cinsel çağrılar olmak üzere değişik isimler altında 
gruplandırmak mümkündür.  

 Kınalı keklikler genellikle alçaktan yerde koşarcasına yürüyen veya uçmayı yere 
yakın seviyelerde tercih eden bir kuş türüdür. 

 Doğadaki kekliklerin bir avcı, yırtıcı kuş veya ani bir yabani hayvan saldırısı 
karşısında kendilerine özgü inişli çıkışlı, korku ve telaş hissi veren bir alarm sesi 
çıkararak grubundaki keklikleri uyardığı bildirilmiştir (Stokes, 1961). 

 Geniş kafesler içinde barındırılan kekliklerde tehlike sezildiği anda genellikle ses 
veya hareketin geldiği yönün aksi istikametinde ani, alçaktan kaçış veya kısa 
mesafeli uçuşlarla yer değişimi görülmektedir. 

 Uçak gürültüsü veya yırtıcı bir kuş sesi işitildiği zamanda da keklikler daha kısa, 
tepkisel bir ses çıkararak benzer bir davranış sergilemektedirler. 



Sosyal iletişim davranışları

 Kafeslerde yetiştirilen 2-3 aylık keklikler dışarıdan yaklaşan insan veya diğer varlıklar 

karşısında ürkek bir davranışla ani hareket ve seslerle tepki vermektedirler. 

 Ancak ilerleyen yaş dönemlerinde kafes içerisindeki keklikler ani tepki vermek yerine 

daha sakin tepkiler vermektedirler.  

 Gözlemlerimizde dışarıda barındırılan anaç kekliklerde rahatsız edici sesler kekliklerde 

stres ve ciddi verim kayıplarına sebep olurken içeride ses etkisini hissetmeyen 

kekliklerde ise bu durum görülmemiştir. 

 BDUTAEM Keklik Üretim Merkezimizde 2016 yılı yaz dönemi yumurtlama sezonunda, 

tamamen dış etkilere açık kafeslerde barındırılan anaç kekliklerin tarla ürünlerini 

kuşlardan korumak için kullanılan gaz manyetolu, parlarlı cihaz seslerinden etkilenip, 

yumurta verimini %20-30 oranında düşürdüğü, cihazın uzaklaştırılıp, sesin 

kesilmesinden 2-3 gün sonra tekrar normal seviyelere geldiği ancak, kapalı bina 

içerisinde pencere camları ile dış etkilere kapalı  2. grup kekliklerde ise sesin olumsuz 

etkisi ve verim düşüklüğü görülmemiştir. 



Keklikler arası iletişim
Hayvanlar arasında iletişim ses, beden dili kanat çırpma, dans hareketleri yürüyüşte farklılaşma vb. biçimlerde ya 
da dokunma ve koklama şeklinde kendini gösterir. Kekliklerde de diğer evcil veya yabani hayvanlarda olduğu gibi 
tehlike ve ikaz işaretleri, sosyal statü, gruba bağlılık, açlık, yem ve su ihtiyacı, yem ve suya çağrı, endişe ve sıkıntı 
işaretleri, kur yapma, tehdit (gözdağı) gibi amaçlarla iletişim kurarlar.
Ses, hayvanlar arasında iletişim sağlamanın önemli bir aracıdır. Hayvanlar sesleri kendi aralarında değişik amaçlar 
için kullanırlar. İnal (2016), hayvan seslerini amaçlarına göre şöyle gruplandırmıştır. 
1. Beslenme sesleri: gençlerin açlık sesleri, yem bulma sesleri, avlanma çığlıkları gibi. 
2. Tehlike çağrıları: bir düşmanın varlığını veya yaklaşmasını bildiren sesler, yırtıcı hayvanın uzaklaşmasından 

sonra tehlike geçti işareti gibi. 
3. Cinsel davranış: kur yapma şarkıları, eş kapma kavgaları ile ilgili sesler gibi, 
4. Anne-yavru ilişkileri: anneye dokunmak veya temas sağlamak ve koruma davranışını uyandırmak amacını 

güden sesler gibi. 
5. Gruplaşma sesleri: toplanmak ve birlikte harekete geçmek için kullanılan çağrılardır.

Keklik Davranışları-top.jpg

Keklik Davranışları-top.jpg


Gösteriş ve kur yapma davranışı
 Hayvanların genelinde olduğu gibi kekliklerde de cinsel davranış, kur yapma ve çiftleşmeyi kapsar.
 Kuşlar veya kanatlı hayvanlar kur yapma hareketleri bakımından hayli dikkat çekici olup, cinsel 

davranışın özel kalıpları vardır. 
 Kekliklerde de tavuklar gibi seksüel hareketi genel olarak erkek başlatır. Erkek kekliğin dişiyi 

etkileme ve seksüel cevap bulması kendilerine özgü davranışlar ile ortaya çıkar ve en belirgin kur 
yapma davranış biçimi kanat sürüme veya titretme, dans veya vals'tir. Keklik Davranışları-Sunu.jpg

 Dişi keklikler kur davranışına olumlu, olumsuz veya ilgisiz kalarak tepki verebilir. Kur yapmaya 
olumlu tepki çömelme pozisyonunda, baş aşağıya eğilmiş, kanatlar yana yayılmış ve vücut yere 
yaklaştırılmıştır. Bu davranışa çömelme veya çiftleşme daveti adı verilmektedir. 

 Olumsuz tepkide, dişi bir kaç adım yana yürür veya koşabilir, yakalanırsa kaçmaya çalışabilir. 
Erkeğin dişi tarafından reddedilmesi, dişinin hafiften, gürültülü ses çıkarmaya kadar değişen 
yoğunlukta ses çıkarması şeklinde olabilir.

 Olumlu durumda erkeğin dişi üzerine çıkması ve çiftleşmesi için kuvvetli bir uyarıdır. Çiftleşme 
durumunda erkek kekliğin kanatları yana doğru yayvan biçimde, dişinin ensesindeki tüyler veya 
ibik bölgesinden yakalamış, ayakları aşağı yukarı hareket ettirir durumdadır. Dişi, kuyruğunu bir 
tarafa yatırır ve erkek ve dişi kloakaları dışarı doğru çıkarak birleşme durumuna geçerler. Daha 
sonra erkek ileri doğru hareket eder, dişi ise bulunduğu yerde silkelenme hareketi yapar ve zikzak 
çizerek uzaklaşabilir.  

Keklik Davranışları-Sunu.jpg


Yem ve Suya erişim davranışı
 Kanatlı hayvanlar genellikle dane veya konsantre yemleri gagalamak suretiyle yerler bu yüzden de 

yemliklerde yem dökümü ve yem zayiatı çok yüksektir. 

 Yaptığımız gözlemlerde kafeste yetiştirilen keklikler arasında, dolu yemlik veya suluklar kafes içerisine 

bırakıldığında genellikle dominant erkek, sürü lideri tarafından gruptaki kekliklere sesli, yeme davet 

çağrısı yapmaktadır. 

 Çağrıya icabet eden keklikler, hiyerarşik düzende önceliği olanlar önde olmak üzere, temkinli olarak su 

veya yem kabına yaklaşmaktadırlar. Su İçme Hiyerarşisi.mp4 DSC_1071.JPG

 Eğer yem veya suya yaklaşımda hiyerarşik düzene uymayan aceleci bireyler varsa hemen dominant 

keklikler (genellikle erkekler) bu keklikleri gagalamak suretiyle ikaz etmekte, yana çekilmeye zorlayarak 

su veya yeme kendileri yanaşmaktadırlar.  Yem Yeme Hiyerarşisi.mp4

Su İçme Hiyerarşisi.mp4
DSC_1071.JPG
Yem Yeme Hiyerarşisi.mp4


Eşelenme İçgüdüsü ve Toz Banyosu yapan keklikler



Ana-yavru iletişimleri
Şefkat gösterme davranışı, evcil hayvanlar arasında dişilerde bulunur. Türler arasında farklı olmak üzere 
şefkat arama davranışı genç hayvanlar için normal bir davranıştır. Doğada yaşayan yabani keklik 
palazlarını dişi anaç keklikler bakıp beslerlerken, günümüz büyük ölçekli yetiştiricilik şartlarında 
kullanılan kuluçka makineleri, dişinin gurk olma, kendi yavrularını bakıp besleme ve tehlikelere karşı 
kollama gibi içgüdüsel hareketlere meydan bırakmamaktadır. Doğada bir dişi anaç keklik 10-15 
yumurtadan çıkan palazlara analık edebilirken, kontrollü yetiştiricilik sisteminde yavru bakımından 
mahrum olarak, ticari olarak daha fazla yumurta üretimi sağlamak amacıyla kullanmaktadırlar. 

24 gün sonunda 
yumurtadan çıkan civcivler

Tabii Kuluçka ve Analık İçgüdüsü veŞefkati Suni Kuluçka ve Anasını göremeyen civcivler





SONUÇ :

Her hayvan türünün kendine özgü davranış biçimleri olmakla birlikte bazı türlerin 

davranış biçimleri ekonomik önemlerinden dolayı daha iyi anlaşılmış ve öğrenilmiştir.

Kınalı keklikler için,

sosyal düzen ve hiyerarşi kurma davranışı, 

rekabet ve kanibalizm davranışı, 

cinsel davranış, 

sosyal iletişim davranışları, 

beslenme 

Ana-yavru ilişkileri 

birer davranış biçimi olarak kayda değer bulunmuştur.




