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KEKLiK YETi~TiRiciLi(;i 

Eyiip BA~ERI 

Breeding of partridges (A Review). 

SUMMARY 

The aim of this review is to give some specific and 
general breeding information about partridges, because of 
rising popularity of this kind of game birds in the world. 
Partridge is one of the most important hunting birds in 
natural environment and a lowly pet at home, however, 
partridge population is getting decrease in their natural 
habitats. Therefore, it is necessary to understand of 
importance of partridges in the environmental aspects and 
to establish new hunting areas and to develop hunting 
tourism. 

KEY WORDS: Partridge, breeding, hatchery, 
husbandry maintenance feeding. 

GiRi~ 

Keklik sQlOngiller familyasmdan, ticari potansiyele 
sahip, 14 alt grubu olan, c;;ok bilinen ve yeth;;tirilen sOs 
ku~larmdan biridir. (Oegraf ve ark. 1991,Garrison ve 
ark. 1977) Kekligin anavatanr GOney Avrupa ve 
Asya'dlr (Parkhurst ve Mountney 1988). DOnyada 
yabani ve evcille~tirilmi~ bir yak keklik torO vardlr 
(Embury 1996). Keklik genel olarak av turizmine 
materyal olarak yeti~tirilir. Fransa, Ispanya, 
Macaristan ve yekoslovakya gibi bir I(ok Olkede 
Oretimleri yapllmakta ve Oretilen bu hayvanlar ozel 
avlaklarda avlandmlmaktadlr. Bu Olkeler bu sayede 
onemli miktarlarda doviz geliri elde etmektedirler. 
Boyle avlaklar TOrkiye'de de kurulmaya bali\lanml~tlr. 
Crnegin yatalca ve Nazilli' de kurulmuli\ ozel avlaklar, 
bu sektOrOn TOrkiye'deki ilk omekleri saYllabilecek 
niteliktedir (yetin ve ark. 1997) Bu avlaklardaki keklik 
torO kaya kekligidir (KrnkC;;1 ve ark.1999). Olkemizin 
ekolojik ~artlan av alanlan kurulmasl i9in uygundur. 
A.B.O.' ne 1951 Ylhnda Izmir'den keklik gOtOrOlmOIi\ ve 
4 ayn bOJgeye (New Mexico, Arizona, Utah ve Nevada 
eyaletleri) sahnarak adaptasyon 9ahli\malan yapllmlli\ 
ve 0 Migede bu kekHkler "TOrk kekli~ji" (Alectoris 
graeca kleini) olarak adlandlfllmlli\tlr cyJayne 1957). 

KekHkler, blldlrclna nazaran daha fazla canl! 
aglrhga sahip olmalanndan dolaYI et Oretimi i9inde 
yetili\tirilebilirler (Krnk91 ve yetin 1999). Erkek ve dili\i 
kekliklerde karkas aglrllgl canh aglrligm % 73.5'i, 
toplam pi~irilmi~ et verimi ise karkas aglrl@nm % 80
85'i kadardlr. Derili pili\mili\ etin, % 25 HP, % 5 ham 
yag ve % 69 su ihtiva ettigi tespit edilmi§tir (Gertonson 
ve ark. 1974). Porsiyon olarak Wketime uygun 
olduklanndan restoranlar i9in ideal bir hayvandlr 
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Bu derJemenin amaCI, sus ku~larl yeti~tiriciligi 
konusunda dtinyada artan i1giye paralel olarak keklik 
yeti~tiridligi konusunda bazl genel ve ozel bilgiler 
vermektir. Keklik yabani hayatta onemli bir av hayvam ve 
evde sevimli bir sus hayvam oJmakla beraber, tabii ortamda 
keklik populasyonu gittik<;:e azalmaktadlr. Bu ytizden yeni 
av sahalan kUfulmasl, av turizminin geli~tirilmesi ve 
<;:evrecilik a<;:lsmdan kekligin oneminin anl~llmasl 
gereklidir. 

ANAHTAR KELiMELER: Keklik, yeti~tirme, 
kulu<;:ka, baklm besleme. 

(Parkhurst ve Mountney 1988). Beslenme ve 
yeti§tirme kolayllgmdan do lay I keklikler, sUs ku§u 
merakhlan ic;;in de iyi bir ba§langlC;; ku§udur (Cowell 
1999) 

Kmah Keklik 

Hind kekligi olarak da bilinen kmali keklik 
(Alectoris Chukar) dUnyada en yaygm bulunan ve 
ticari Oretime en iyi adapte olmu§ keklik turOdUr ve 
sOrekli avlanma neticesinde say lSI sOrekli azalml§tlr 
(Embury 1996).TOrkiye'den ba§lamak Ozere Akdeniz 
adalafl, Iran, Rusya'nm dogu bOlgeleri, yin ile 
Pakistan ve Nepal'in GOney bOlgelerinde Klnah 
kekligin bir90k alt tOrO tespit edilmi~tir (Cowell 1999). 

Eskiden kaya kekliginin alt torO olarak bilinen 
kmah kekligin zoolojik slnlflandlfllmasl li\oyledir 
(Schmit 1976). 

Alem : Hayvanlar (Animalia) 

$ube : Kordonlular (Chordata) 

Alt §ube : Omurgaillar (Vertebrata) 

Slnlf : Ku§lar (Aves) 

Alt smlf : Gergek kUli\lar (Neornithes) 

Taklm : Tavukgiller (Galliformes) 

Familya : SOIOngilier (Phasinadidae) 

Cins : Alectoris 

TOrler : Alectoris gracea (Kmah keklik) 


Perdix perdix (Keklik) 

FiziKSEL 6ZELLiKLERi 

Klnah keklige has, ba§m aim klsmmda ba§layan 
karakteristik siyah bant 9izgisi, gozlere ve oradan 
boynun alt klsmma kadar iner. Olgun ya§taki 
kekliklerin gogUs, Slrt ve kanatlar kOi grisi renkte olup 
yanda §erit li\eklinde siyah 9izgiler vardlf. Gaga, ayak 



Hayvanclhk Ar<l$t1rn1a Dergisi (2000) 10, 1-2: 31-35 E. BASER, K. KO<;OKYILMAZ 

ve bacaklar klrmizi renktedir (Biller 1999, Cowell 
1999, Embury 1996, ,KmkCI ve Cetin 1999). Erkek 
kekliklerin ayak ve gaga rengi di~ilere gore biraz daha 
aClk klrmlzldlr (Biller 1999). Gaga klsa ve incedir. Goz 
yuvarlagmt cevreleyen h~lka klrmizi renktedir. 

Palazlarm dl~ ucucu telekleri farkll renk ve §ekilde 
olup bu telekler beneklidir. DI~taki iki uCu§ telegl 2. 
Ylhn sonuna kadar dokOlmez (Embury 1996). 

Boylarmm 33 cm, iki kanat arasl uzunluklanmn 52 
cm, kanat uzunluklannm 16 cm ve kuyruk 
uzunluklarmm 13 cm oldugu bildirilmektedir (Cetin ve 
ark. 1997). Erkek keklikler 550-650 gr ergin canll 
aglrllga sahiptirler (KmkCI ve Cetin 1999). Ergin di§iler 
ise erkeklerin canll aglrllgmm % 10' u kadar daha 
du~uk bir aglrliga sahiptirler (Embury 1996, KlnkCI ve 
Cetin1999). Erkek ve di§i keklikler aym tOy renginde 
olup, erkekler di§ilerden biraz daha iri gorunOrler 
(Biller 1999, Parkhurst ve Mountney 1988). 

Erkek ve bazl di§i1erde mahmuz geJi§ir. 
Olgunla§ma ba§laymca, genellikle erkekler uzun ve 
kuvvetli mahmuzlarmdan tammr ancak kekliklerde 
kesin cinsiyet aynml kloakadan yapllabilir (Biller 1999, 
Embury 1996, KmkCI ve Cetin 1999, Parkhurst ve 
Mountney 1988). 

KULU~KA 

Kekliklerin yumurtasl benekli olup, kulucka sOresi 
24 gOndOr (Christensen 1970, Embury 1996; Leapold 
ve ark. 1981, Parkhurst ve Mountney 1988, Wayne 
1957). Yumurta aglrhgl 14-20 gr arasmdadlr. (Cetin ve 
ark.1997, Kmkyl ve ark. 1999, Monetti ve ark. 1985, 
1987, 1988,Yannakopulus 1992). 

Yabani §artlarda keklikler, gOnde 1 veya 2 gunde 
1 adet yumurtlarlar. Kuluckaya blrakllan yumurta 10
20 arasmda degi§ir, ortalama 15 adettir (Leapold ve 
ark. 1981). Cok yogun kurak yillarda kuluyka faaliyeti 
dO§ebilir veya hiC olmayabilir 0Nayne 1957). Bir 
sezonda 2 kere kuluckaya yatma kontrollu 
yeti§tiricilikte mOmkOn olurken, yabani hayattaki 
kekliklerde bu durum aClkhkla bilinmemektedir 
(Mackie ve Buechner 1963). 

KontrollO yeti§tiricilikte, keklikler genellikle tabii 
kuluykaya yatkm degildir. Bundan dolaYI, civciv 
Clkarabilmek icin yumurtalarm toplamp kulucka 
makinesine veya gurk olmu§ kOCOk cOsseli tavuklann 
altma konulmasl gerekir. (Cowell 1999). Keklik 
yumurtalan gOnde en az 2 kez toplanmahdlr. Cok 
slcak havalarda embriyonik geli§meyi onlemek icin, 
yumurtalann daha slk topianmasl gerekir. Damlzhk 
yumurtalar bir yun parcaslyla kirlerinden 
temizlendikten sonra 150C slcakhk ve %75 nem olan 
bir depoda ve gOnde 2 kez 45 derece cevrilerek 2 
haftadan daha uzun bir sOre depo edilebilirler. Eger 
kuluyka icin tavuklar iyin kullamlan kuluyka makinesi 
kullamhyorsa, tavuk yumurtasmdan daha kOyOk olan 
keklik yumurtasma gore uygun kerevetler 
kullamlmahdlr (Embury 1996). 

Embury (1996), 14 gun den daha fazla bekletilen 
yumurtalarm kuluckaya konulmaSI durumunda kulucka 
randtmanmm daha dO§Ok olacag!m; Hermes (1989) 
ise yumurtalarm 4 haftallk depolama sOresi iyerisinde 
kuluyka randlmanmda onemli bir degi§iklik olmad!gm! 
bildirmi§tir. 

Kuluyka makinesindeki lSI 37,6 DC nem % 59-60; 
21. GOnde Clkl§ bOiOmOnde ise lSI 36,5 0C nem % 69 
olmahdlr (Embury 1996, Ensminger 1980). 

Kuluckaya konan yumurtalar gOnde en az 3 kere 
yevrilmelidir. Daha srk yevirme kuluyka randlmamm 
olumlu etkiler. 21. gOnde Clk!§ bolOmOne alman 
yumurtalarda yevirme i§lemi son bulur. 21. gunde 1§lk 
muayenesi yapllarak dolsOz yumurtalar aynhr, doliO 
yumurtalar ise, son 4 gOn Clkl§ bolOmOnde tutularak 
Clkl§ saglamr (Embury 1996). 

Bakteriyel bula§malara kar§1 tedbir olarak, 
yumurta ve kuluyka ekipmanlan formaldehit gazl ile 
fumigasyona tabi tutulmalldlr. Kulucka odaslmn 
hijyenik §artlara sahip olmasl onemlidir. Ucuz ve 
gOvenli bir dezenfektan ile, mesela 18 It su iyerisine 
0.5 kg soda konularak oda ve ekipmanlar 
Ylkanmahdlr: Raf ve duvarlar ilk once suyla ve sonra 
da dezenfektan madde ile son Ylkama bitirilmelidir 
(Embury 1996). . . 

Kekliklerin kuluyka performanslan yok yOksektir. 
Keklik yumurtalarmda,% 85-90 arasmda dollOlOk 
oram, % 85 civannda kuluyka randlmam, % 90-95 
oranmda Clkl§ geryekle§mektedir (Cetin ve ark.1997, 
Kmkyl ve ark. 1999, Monetti ve ark. 1985, 1987, 
1988,Yannakopulu5 1992). Kuluyka randrmam ideal 
§artlarda % 95-97' ye kadar yOkseltilebilir. Bunun iyin 
surOdeki erkek:di§i oram, baklm-besleme ve kuluyka 
§artlan duzeltilmelidir (Kmkyl ve Cetin 1999). 

BAKIM ve YETi~TiRME 

Keklik civcivlerinde ilk 15 gOnlOk ya§ doneminde 
9nemli miktarlarda civciv kaybl meydana.gelmektedir 
(Cetin ve ark. 1997). Civcivler ilk birkay gOn kafes 
icerisindeki buyOtmelerde meydana gelebilecek ayak 
yaralanmalanm onlemek iyin, kaglt veya mukavva 
kaplanmr§ kafesler iyerisinde, veya althk serilmi§ 
yerlerde bOyutOlmelidir. Keklik civcivlerinin kOCOk 
olmasl l1e ISldan yararlanmalanm saglamak amaclyla 
civcivlerin konuldugu alan, mukavva karton He 
yepeyevre yevrilmelidir (Embury 1996). Civcivler cok 
aktif oldugundan bOyOtme ortamlannda kOyOk 
bolmelerin kullamlmasl tavsiye edilmektedir (Cowell 
1999). 

Civcivlerin su iymesi icin konulan suluklarm 
derinligi bogulma ve rslanmalann onOne gecebilmek 
icin 1 cm'yi geymeyen hafif yayvan kaplar §eklinde 
olmasl uygundur. (Embu~ 1996). 

Civcivler ilk gOn 33 C' de tutulmah ve slcakhk 
kontrolu iyin termostath Isrtlcrlar kullamlmahdlr. 

,Srcakhk 21 0 C'ye kadar her 3 gOnde bir 10C 
dO§urOlmeli ve bu slcakhk buyutme tamam.lanmcaya 
(4-5 haftahk ya§) kadar muhafaza edilmelidir (Embury 
1996). 

Keklikler iCin gerekli .olan alan, ya§a gore 
degi§mektedir. Ilk 10 haftada 600 cm 2 'Iik bir alan bir 
keklik iyin yeterli iken bu ya§tan sonra 18-20. haftaya 
kadar bu alan 2 katma yrkanlrr. Ilk 10 haftada her 100 
civciv iyin 1m. uzunluktaki bir yemlik ve 4.5 It. 
kapasiteli 3 adet suluk bulundurulmalldrr (Embury 
1996). 

Keklikler bire bir yiftle§tirme geryekle§tirmesine 
ragmen bOyuk grtiplar iyerisinde 3 di§i: 1 erkek oram 
uygulanabilir (Cetin ve ark. 1997, Embury 1996). 
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Yumurtlama sezonundan once doliOIOkten emin 
olabilmek iyin kl§ sonunda damlzhk surO seyimi 
yapllmahdlr. Ilk yumurta 34 haftalrk ya§ta almlr (~etin 
ve ark 1997). Her di§i keklik bir sezonda 30·60 adet 
arasmda yumurtlayabilir (~etin ve ark.1997, Embury 
1996, Kmkr,,:1 ve ark. 1999, Monetti ve ark. 1985, 1987, 
1988, Yannakopulus 1992). Keklikler ilkbahar 
ba§mdan (Nisan, MaYls) yaz ortalarrna kadar 4 ay 
sOreyle yumurtlarlar. Bu Oretim sezonu kontroliO 
yeti§tirme §artlannda maksimum 10 lUx yogunluk ve 
16 saat suni 1§lklandlrma ile uzatllabilir (~etin ve 
ark.1997, Embury 1996, Klnkyl ve ark. 1999, 
Yannakopulus 1992). 

Erkekler genelde yumurtlamadan sonra di§iyi arzu 
ederler (Wayne 1957). Erkek keklikler 3 aydan daha 
uzun bir donemde uston bir fertilite performansl 
gosterirler. Erkek kekliklere 30 haftallk ya§tan daha 
once cinsel aktivitenin saglanmasl ir,,:in suni 
1§lklandlrma yapllmamahdlr. Erkek kekliklerin 
1§lklandrrrlmasma yiftle§meden 2 hafta once 
ba§lanmalldlr. Kuluykaya konulacak dollu yumurtalar 
r,,:iftle§meden 2 hafta sonra almabilir (Embury 1996). 

Keklikler uygun kesim zamant 16-18 haftallk 
ya§tlr (~etin ve ark. 1997, Embury 1996. Parkhurst ve 
Mountney 1988). Keklik civcivlerinde ilk 4 haftallk 
ya§ta canh agJrhk artl§1 oldukya du§uk olup 4 
haftadan 10. haftaya kadar canh aglrhk artl§1 hlzlantr 
ve sonra tekrar yava§lar (~etin ve ark. 1997). 12-30 
haftahk ya§taki keklikler ir,,:in en iyi buyume slcakhgl 
29.50 C olarak tespit edilmi§tir (Hermes ve ark. 
1980,1984). 

Damlzhk kekliklerin seleksiyonunda, canh 
agrrhklarrn du§uk olmamaslna ve ozellikle erkek 
kekliklerin uzun ve kuwetli mahmuzlara sahip 
olmasma dikkat edilmeJidir (Kmkr,,:1 ve ~etin 1999). 

YETi$TiRME SiSTEMLERi 

. KeklikJer a§1fI slcak ve sogukJara kar§1 dayantkh 
hayvanlardlr (Cowell 1999, ~etin ve ark.1997). 
Bundan dolayJ ar,,:lk alanlarda in§a edilecek yan ar,,:lkI. 

I bannaklar keklik yeti§tiriciligi ir,,:in r,,:ok uygundur.
I Bannaklar direkt gOne§ 1§lgl ve ruzgardan korunacak 

§ekilde in§a edilmelidir. Yeti§kin keklikler. direkt gune§ I 1§lgl ve yuksek slcakhga kar§1 ortu malzemesi veI 
golgelik yapllmak suretiyle korunarak geni§ uretim ve 
yeti§tirme yerlerinde barrndrnlmaya musaittirler. 
Kekliklere yeterli alan ayrrfmak suretiyle buyuk gruplar 
halinde ba§arrh bir §ekilde yeti§tirilebilir. 3m geni§lik, 
2m derinlik. 2m yuksekliginde kapah bir alanda 15 r,,:ift 
damlzhk keklik ba§arrh bir §ekilde yeti§tirilebilir 
(Embury 1996). Odanm yOksekligi yeti§tiricinin ir,,:eride 
rahat gezinebilmesi ir,,:in onemlidir. Uzunlugu 6 m, 
geni§ligi 1.2 m ve yuksekligi 1.2 m olan gezinti alant 
ile 1.2 x 1.2 x 1.2 m ebatlarmda kapah bir alant olan 
bir kOmes 48 adet keklik iyin yeterlidir (Kmkr,,:1 ve ~etin 
1999). 

Tel Izgara tabanll kafesler keklik yeti§tiriciJiginde 
gOvenle kullantlmaktadlr. Keklikler eger toprak zemin 
Ozerinde yeti§tirilecek olursa ye§itli parazitlere, 
ozellikle solucanlar ve karaba§ hastahgma kolayca 

yakalanrrlar. Eger su birikmeyen iyi drene edilmi§ 
toprak zeminler mevcutsa bu alanlar Ozerinde de 
keklik yeti§tirilebilir (Cowell 1999). 

Keklikfer kafes sisteminde yeti§tirmeye uygundur. 
Ikili, uylu ve daha bOyOk sOrOler halinde 
bulundurufabilirler (Cowell 1999, ~etin ve ark.1997, 
Klnkyl ve ~etin 1999). En iyi dolluluk kOyUk gruplarda 
elde edilir (Cowell 1999, Parkhurst ve Mountney 
1988). Keklikleri topraktaki organizmalardan uzak 
tutmak iyin, kafesler toprak zeminden belli seviyede 
yOksek olmalldlr. Kekliklerin e§inmeleri ir,,:in kafeslere 
bir kap ir,,:erisinde kum konulmalldlr. (Cowell 1999) 
Aynca yumurta yapabilmeleri ir,,:in kafes ir,,:erisine 
saman, ot, agay dall ve kaya parr,,:asl gibi materyaller 
blrakllmah (~etin ve ark.1997) veya kafeslere iyinde 
ot, saman gibi materyaller bulunan folluk ilave 
edilmelidir. 

Kafes sistemi yeti§tiricilikte bir r,,:ok renk 
mutasyonlan geli§tirilmi§tir. Bunlar araslnda deve tUyO 
rengi, klrmlzl, ve beyazl sayabiliriz. Bu mutasyonlarrn 
olu§umu hakkmda kesin bir bilgi yoktur (Cowell 1999). 

~etin ve ark. (1997). yaptrklarr bir r,,:ah§mada 
odada sora halinde ve kafesteki kekliklerin verimlerini 
kar§lla§tlrml§lar. yumurta verimleri ve kuluyka 
ozellikleri ile alakall Tablo l' deki sonuylan 
bulmu§lardlr. 

Tablo 1. Odada Suru Halinde ve Kafesteki Kekliklerin 
Yumurta Verimleri ve KuluQka Ozellikleri 

KAFES 
Yumurta verim sOresi(gUn) 83 68 
Yumurta verimi(Adet} 38.40 11.20 
Yumurta verimi(%) 47 16 
Yumurta aglrllgl (gr) 19.31 18.99 
D611U1Uk oranr(%) 89.06 57.14 
KuluQka randlmanr(%) 81.25 53.57 
glklm gucu(%) 91.11 93.75 
Kaynak:~etin ve ark. 1997 

KEKLiKLERiN BESLENMESi 

Kulur,,:kadan alman civcivlere % 5 §ekerli su 
verildikten 3-4 saat sonra civciv yemi verilmeye 
ba§lanmalldlr. Keklik civcivlerine ba§lama yemi olarak. 
% 28 HP iyeren hindi buyutme yemi verilebilir (Beer 
1989, Embury 1996. Klnk91 ve ark. 1999, Nakaue ve 
arscott 1991). Bu yem 5 haftallk ya§a kadar 
verilmelidir. Buyutme doneminde 2600 kcal/kg 
metabolik enerji ve % 22-24 HP ir,,:eren yemlerle 
beslenebilirler (Embury 1996, Monetti ve ark. 1985, 
1987,1988, Nakaue ve arscott 1991) Bu donemde 
aminoasit y6nOnden dengeli, bitkisel protein iyeren 
rasyonlar daha uygundur (Hermes ve ark. 1980). 
Kekliklere bitirme yemi olarak da %16-18 HP iyeren 
yemler verilebilir (Beer 1989. Nakaue ve Arscott 
1991). Rasyondaki protein oram arttlkya olum oranrda 
azalmaktadlr (Mori ve CeragioJi). Rasyonda % 0.095 
sodyum maksimum buyume iyin yeterlidir (Anthony ve 
ark. 1978). Tablo 2 'de kekliklerin beslenmesinde 
tavsiye edilen bir rasyon ornegi verilmi§tir. 
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Tablo 2. Kekliklerin beslenmesinde tavsiye edilen bir rasyon arneQi 
BESIN MADDELERI 0-5 HAFTA(%) 5 HAFTADAN BOVOK(%) DAMIZLlK (%) 
BUGDAV 50 
ARPA 6.0 
SFK 23 
ET UNU 15 
SOT TOlU 4.0 
OCGOLUNU 
TUZ 0.2 
KiREC TA$I 
GRIT 0.5 
METIONIN 0.2 
LizlN 0.1 
ViTAMIN-PREMiX 1.0 

60 
10 
10 
10 
3.0 
ZO 
0.3 
2.0 
0.4 
0.2 
0.1 
2.0 

68 

5.7 
10 
4.0 
5.0 
0.5 
5.0 
0.5 
0.2 
0.1 
1.0 

Kaynak: Embury 1996 

HASTALIKLAR ve KORUNMA 

Keklikler enfeksiyoz hastallklara diQer kanath 
Uirlerine klyasla daha dayamklldlrlar. Kekliklerde 
g6rOiebilen ve ekonomik kaYlplara sebep olan en 
6nemli hastallk koksidiyozdur (Klrlk~1 ve Cetin 1999, 
Reck ve Thomas 1994) Koksidiyoz ozellikle 
yumurtadan ~Ikan civcivlerde olduk~a slk g6ri.ilOr ve 
bulal}ma olduQunda tedavisi ~ok gO~tOr (Klrlk~1 ve 
Cetin 1999). Koksidiyozdan korunmak igin, 
koksidiyostatik ila~lann, ozellikle sulfamezatinin su ve 
yemlere katllmasl ~ok yararhdlr (Klrlke;:1 ve Cetin 1999, 
Reck ve Thomas 1994). . 

Keklikler kanibalizme meyilli hayvanlardlr (Cowell 
1999, Embury 1996, Klrlke;:1 ve Cetin 1999). 
Kanibalizmden dolaYI yaralanmalar 0-3 gOnlOk yal}ta 
gaga kesimi ile kontrol edilebilir. EQer gerekirse 6 
haftada bir gaga kesimi tekrarlanabilir. Uygun rasyon, 
yeterli gezinme alam ile ot ve yel}il yem (yonca) 
verilmesi, 1l}lk yogunlugunun dOl}OrOlmesi ve nemin 
yOksek ,tutulmasl da kanibalizrnden korunmaya 
yardlmci oJabilir (Embury 1996). 

Aynca ayllk olarak dll} ve ie;: parazit muayenesi 
yapllmail, i~ parazitlerden korumak ie;:in keklik 
kafeslerinin toprakla temasl kesilmelidir. 

SONU«; 

Donyada sOs kUl}lanna olan ilgi ile birlikte kekligin 
degerli bir sOs kUl}u olarak onemi, dOnyada ve 
Olkemizde gittike;:e artmaktadlr. 5-10 Yl16ncesine kadar 
yabani hayatta keklikler sOri.iler halinde bulunurken, 
bugOnsaYllan azalmll}, avcllar avlayacak keklik 
bulamaz hale gelmil}tir. Ozellikle bilinc;:siz avlanma ve 
tanmda verimi artlrmak i~in kullamlan kimyasallar 
nedeniyle tabii dengenin bozulmaslnln tabii keklik 
populasyonlanmn yok olmasma sebebiyet verdigi 
dOl}OnOlmektedir. Orman Bakanllgl tarafmdan 
yOrotOlen diger bazi hayvan Uirleri ie;:in uygulanan 
yabani hayatl gelil}tirme e;:alll}malanna keklik de dahil 
edilmeli ve bOyle bir ~alll}mada Tanm ve Koyil}leri 
Bakanllgl, Orman Bakanilgl ve Cevre Bakanilgl ortak 
hareket etmelidir. Call1}maya ilk adlm olarak keklik 
Oretiminin artlrllmasl ve Oretilen bu kekliklerin 
kurulmul} veya yeni kurulacak av sahalanna 
blrakllmasl l}eklinde olabilir. 

Et Oretimi y6nOnde keklik yetil}tiriciligi ie;:in ozellikle 
kekliklerin yumurta verimlerini artinci yonde 
seleksiyon ve yetil}tirme c;:ahl}malan yapllmalJdlr. 
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