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Neden bu El Kitabı?

Bu El Kitabı, koyun ve keçi davranışının
temel ve uygulamalı ilkelerini tanıtır ve
bu ilkelerin hayvanların idaresi, yönetimi
ve refahına uygulanmasını sağlar.
Hayvan davranışı ve refahının temelleri,
çiftlik düzeyinde hayvan refahını
değerlendirmek için göstergeler ve
protokollerle birlikte sunulmaktadır.

Sorumluluk reddi

Bu belge, Proje N. 2019-1-TR01-KA202-077190 (SHEPHERD BRIDGE)” kapsamında geliştirilen IO3 “Keçi ve koyunların
taşınması, bakımı, beslenmesi ve sağlığı el kitabının” sonuçları temelinde detaylandırılmıştır. Avrupa Birliği Erasmus+
Programı tarafından finanse edilmektedir.

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin
onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu
tutulamaz.
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1. Giriş

Hayvan refahı toplum için artan bir endişe kaynağıdır. Koyun ve keçiler, çevrelerinde
meydana gelen stres etkenlerinin kombinasyonlarına farklı tepki verirler. Çiftlik
düzeyinde kabul edilebilir bir refah düzeyi sağlamak için davranış kalıplarını anlamaya
ihtiyaç vardır.

Çoğu durumda, sürdürülebilir hayvancılık üretimi ile hayvan refahı arasında denge
kurmak zor bir iştir. Hangi uygulamaların değiştirileceğine karar vermenin veya refah
statüsünü iyileştirmemenin maliyetinin ne olduğunu tanımlamanın karmaşıklığı vardır.
Bu el kitabı, çiftçilere bilinçli kararlar vermeleri için rehberlik etmek için koyun ve keçi
refahını iyileştirmenin maliyet ve faydalarını açıklamaktadır.

Ayrıca, bu el kitabı koyun ve keçi refahının temel göstergelerini özetlemektedir.
Taşıma, taşıma ve kesim sırasında refahın değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için pratik
araçlar sağlar. Bu uygulamalara dahil olan tüm paydaşlar (çiftçiler, veterinerler,
hayvan sürücüleri vb.), hayvan refahını teşvik etmek için belirli göstergeleri tanıma ve
uygun protokolleri uygulama konusunda uygun şekilde bilgilendirilmelidir.
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2. Koyun ve Keçi Davranışının Temelleri

Hayvan davranışı, diğer organizmalarla sosyal etkileşimlerin yanı sıra, hayvanların iç ve dış

çevreden alınan uyaranlara tepki verme biçimlerini içerir. Koyun ve keçiler farklı davranış

kalıpları sergilerler.

2.1. Sosyal Davranış ve Belirli Özellikler

Çevresel faktörler (gün uzunluğu, yem mevcudiyeti, sosyal gruplaşma, insan davranışı, yüksek
ve düşük sıcaklık dönemleri vb.), evcilleştirme, duyusal sistemler, fizyolojik durum ve genetik,
koyun ve keçilerin davranışlarını etkileyebilir.

Keçiler meraklı ve bağımsız olarak kabul edilirken, koyunlar daha korkulu ve sürü odaklı olma
eğilimindedir. Keçiler, sürü içgüdüsü olan hayvanlardır. Sürü içindeki diğer bireylerle olan
ilişkileri, aralarında hiyerarşik bir yapının oluşmasına yol açar. Mizaç, canlı ağırlık ve boynuzların
varlığı bu “sosyal hiyerarşiyi” etkileyebilir. Koyunlar doğası gereği sosyal ve uysal hayvanlardır.
Ayrıca yaklaşık 50 kişiyi hatırlayabildikleri için iyi hafızaya sahip oldukları kabul edilir. Rutini
severler ve yüksek seslere ve bağırmalara olumsuz tepki verirler. Kare bölmeler ve geniş kanal
sistemleri yerine uzun, dar bölmeler ve kanallarda daha iyi hareket ederler.

Agonistik (mücadele) davranış, ağırlıklı olarak keçilerde gözlenir ve saldırma, kaçma, tehdit
etme ve savunma yoluyla ifade edilir. Hem kendilerini hem de besin kaynaklarını koruma
içgüdüsü bu davranışları artırır. Dişilerle karşılaştırıldığında, boynuzların varlığı nedeniyle
erkeklerde agonistik davranış %50 daha fazladır.
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2.2. Besleme ve Sulama Davranışı

Ruminantlarda beslenme davranışı, yemin duyusal bileşenleri ile adaptif yetenekleri

arasındaki ilişkiye dayanır. Koyun ve keçilerin farklı yem alım şekilleri vardır; koyunlar

çoğunlukla otlaktır, keçilerin gezinme olasılığı daha yüksektir.

Koyunlar, mera alanının görsel bir değerlendirmesini yaparak, nitelik ve nicelik açısından

referanslar oluşturarak otlamaya başlar. Yem yüksekliği belirlenen ortalamanın altındaysa,

hayvan daha iyi yem alımı sağlayan bir yer arayışına girer. Keçiler çoğunlukla alçak ve düz

alanlarda otlamakla birlikte, dik yamaçlarda ve kayalık yokuşlarda dolaşmayı ve otlamayı da

severler. Ayrıca günlük 14-15 km yürüme mesafelerini kat edebiliyorlar. Arka ayakları üzerinde

durabilir ve ağaç dallarındaki filizleri, tomurcukları ve yaprakları yiyebilirler. Keçiler, düşük

kaliteli meralardan, makilerden ve çalılardan yararlanabilir. Genellikle koyunlardan daha acı

yemleri tolere edebilirler.

Keçilerde günlük yem alımı aktiviteleri, tüm aktivitelerin 1/3'ünü oluşturmaktadır. Keçiler,

koyunlardan daha hızlı yem yutmasına rağmen, seçicilikleri ve doğayı keşfetmeleri nedeniyle

otlatmada daha fazla zaman harcarlar. Keçiler otlarken en sevdikleri bitkilere karşı seçici

davranış sergilerler. Seçicilik, bitkilerin tadı ve kokusu ile besin ve toksik içeriği ile ilgilidir.

Toplam otlatma süresi, iklim koşulları, mera kalitesi, canlı ağırlık, cins, sürü büyüklüğü, yaş,

sağlık durumu, tüy durumu, paraziter enfeksiyonlar vb. gibi birçok faktörden etkilenir.

Koyun ve keçiler sulama davranışlarını emme şeklinde gerçekleştirirler. Su gereksinimleri

fizyolojik durumlarına (hamilelik veya emzirme), yem alımına ve kalitesine göre değişir. Süt

veriminin yüksek olması veya ortam sıcaklıklarının yüksek olması durumunda su tüketimi artar.

2.3. Cinsel Davranış

Üreme mevsimi boyunca koyun ve keçilerin yem alımlarında ve süt verimlerinde belirgin bir

düşüş görülür. Bu dönemde oldukça hareketlidirler, meleme sırasında sürekli kuyruklarını

hareket ettirirler ve erkek ararlar. Dişiler sürekli birbirlerine atlar ve erkeklerin üzerlerine

atlamasına izin verir. Bu dönemde erkekler saldırgandır ve sürekli bir binme arzusu gösterirler.

Ayrıca dişilerin vajinasını koklayıp yalarlar ve homurdanma sesleri çıkarırlar. Özellikle tekeler

dişi keçileri cezbetmek için yoğun kokular salgılarlar ve kafa patlatma şeklinde saldırgan

davranışlar gösterirler.
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3. Koyun ve Keçi Refahının Temelleri

Hayvanlar, duygularının ve duygularının farkında olan duyarlı varlıklardır. Bunlar acı, hayal
kırıklığı ve korku gibi olumsuz duygular olabilir. Duyarlı hayvanların aynı zamanda rahatlık, zevk,
memnuniyet ve hatta belki de büyük zevk ve neşe hislerinden zevk aldıklarını varsaymak
mantıklıdır.

“Beş Özgürlük” çerçevesi, hayvanların hem zihinsel hem de fiziksel esenliğini göz önünde
bulundurarak, refah değerlendirmesinde dünya çapında altın standart olarak kabul
edilmektedir. Açlık ve susuzluktan kurtulmayı, rahatsızlıktan kurtulmayı, acıdan, yaralanmadan
ve hastalıktan kurtulmayı, normal ve doğal davranışları ifade etme özgürlüğünü ve korku ve
sıkıntıdan kurtulmayı içerir.

Beş özgürlük, [AWIN, 2015'ten
uyarlanmıştır]
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3.1. Refah Göstergeleri ve Değerlendirme Protokolleri

Refah göstergelerinin ve değerlendirme protokollerinin amacı:

2011-2015 yıllarında, Hayvan Refahı Göstergeleri (AWIN) üzerine AB tarafından finanse edilen

bir proje, hayvan temelli göstergeleri kullanarak koyun ve keçiler için çiftlikte refah

değerlendirme protokolleri geliştirdi. AWIN protokolleri, benzer üretim ve yönetim sistemleri

arasında karşılaştırmaları mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır ve hayvan refahının

iyileştirilmesine rehberlik etmek için hayvan refahını değerlendirmeyi amaçlar. Koyun ve

keçiler için en önemli hayvansal refah göstergeleri aşağıda sunulmuştur.

 Koyunların/keçilerin refahı için çağdaş standartlar ve kılavuzlar sağlayın.

 Koyunların bakımı ve yönetimi konusunda sorumluluğu olan herkesi bilgilendirin.

 Hayvanlardan sorumlu kişiler için tutarlı mevzuat ve yönergeler geliştirmek ve uygulamak

için temel sağlayın.

 Mevcut bilimsel bilgiyi, mevcut uygulamayı ve toplum beklentilerini yansıtır.
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AWIN refah değerlendirme protokolleri, sağlam, uygulanabilir ve pratik hayvan temelli
göstergelerden oluşan bir araç kutusu sağlar. Kapalı ve açık ortamlarda yetiştirilen yetişkin
koyunlar ile yoğun ve yarı yoğun üretim sistemlerinde yetiştirilen süt veren yetişkin süt keçileri
için geliştirilmiştir. Protokoller 3 düzeyde düzenlenmiştir:

1. Protokollerin uygulanmasıyla ilgili ön bilgiler.

2. Birinci ve ikinci seviye değerlendirmenin akışı, tanımı, değerlendirmesi ve puanlaması refah
göstergeleri, değerlendirmelerin sonucunun açıklaması.

3. Veri toplamak için kayıt sayfaları.

Değ
erlen
dirm
e
akış
şem
ası,
[AWI
N,
2015'
ten
uyarl
anmı
ştır]

3.2.
Hay
van
mu
am
eles
i ve
bak
ımı
için
en
iyi
uyg
ula
mal
ar
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'Uçuş bölgesi' ve 'denge noktası'

Bu türlerle başarılı bir şekilde çalışmak için koyun ve keçi davranışlarının net bir şekilde anlaşılması ve
saygı gösterilmesi esastır.

Koyun ve keçilerle uğraşırken en temel kavramlardan biri, bir hayvanın kendini rahat ve tehdit

edilmemiş hissettiği kişisel alanı olan uçuş bölgesidir. 'Uçuş bölgesi', koyunlar hareket etmeye

başlamadan önce onlara ne kadar yaklaşabileceğinizi gösteren bir terimdir.

Uçuş alanları, çok sık elleçlenmeyen veya insanlarla temas halinde olmayan, toplanmayan veya bir

süre avluya getirilen koyunlar için daha büyüktür.

İki uçuş bölgesi kategorisi kaydedilmiştir: koyunları/keçileri tek hayvanlar olarak ilgilendiren bireysel bir

uçuş bölgesi ve bir sürü olarak ortak davranışa atıfta bulunan toplu uçuş bölgesi.

Denge noktası, uçuş bölgesi boyunca dikkate alınması gereken bir diğer önemli hayvancılık

kavramıdır. Denge noktası, hayvanın omzunda bulunur ve bir koyun/keçi yaklaşıldığında hangi yöne

doğru hareket edeceğini belirler.
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Flight zone [Adapted from: WKS Safe Sheep Handling

Guidelines, 2014]

Uçuş bölgesinden ve denge noktasından yararlanmak, başarılı yol tutuşunun temel bir

parçasıdır. Bu ilkeler, hareketi kolaylaştırmak için hayvan gruplarıyla da başarıyla

uygulanabilir.

 Koyun ve keçiler birbirini kolayca takip edecek ve onları korkutan şeylerden

uzaklaşacaktır.

 Hafif köşeler veya eğriler etrafında daha iyi hareket ederler ve çıkmaz gibi görünen bir

alana doğru hareket etmezler.

 Binalardan uzaklaşacak ve yokuş çıkmayı tercih edeceklerdir.

 Aydınlık alanları tercih ederler ve karanlık ahırlara, sokaklara ve oluklara doğru hareket

etmeye direnirler.

 Elleçleme alanları iyi aydınlatılmış olmalı ve hayvanların görsel yoluna gölge

yansıtabilecek nesnelerden arındırılmış olmalıdır.

 Koyun ve keçiler, önlerinde insan veya büyük nesneler gördüklerinde genellikle

ilerlemeyi reddederler.

 Ara yollardaki sağlam kenarlar, ileriye doğru ivmeyi korumaya ve kaçış girişimlerini en

aza indirmeye yardımcı olacaktır.

 Uçuş bölgesine çok derinden veya agresif veya düzensiz bir şekilde girilirse, hayvan

davranışı tahmin edilemez ve tehlikeli olabilir.

 Koyun ve keçiler iri değildirler ancak boyutlarına göre hızlı ve güçlüdürler.

 Paniğe kapılmış hayvanların küçük muhafazalarda yığılması, özellikle küçük veya zayıf

hayvanlarda yaralanmaya neden olabilir.

 Sakin koyun ve keçilerin taşınması daha kolaydır.

 Heyecanlanırlarsa, sakinleşmeleri 20 ila 30 dakika sürer.

 İşleyiciler, hayvanları hareket ettirmeye çalışırken sessiz olmalıdır.

 Bağırma ve yüksek ses çok streslidir ve tiz sesler özellikle streslidir.
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Grupların taşınması

[Uyarlanmıştır: WKS Güvenli Koyun İşleme

Yönergeler, 2014 ve NFACC]
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Koyun ve keçilerin iyi gelişmiş bir işitme duyusu vardır. Kulaklarımızın duyabileceğinden daha

geniş bir ses frekansını yakalarlar. Bu nedenle hayvanları beslerken ve bakımını yaparken

onlarla sakin, güven verici bir sesle konuşmanız önemlidir. Zarar vermek istemediğinizi

hissettiklerinde, her zamanki yeme, içme ve yavrularını beslemeye yöneleceklerdir.

Koyun ve keçilerin başlarının önünde dar bir binoküler görüş alanı ve geniş periferik monoküler

görüş alanları vardır. Kafalarının arkasındaki alan kör bir noktadır. Otlatma sırasında, başları

aşağıdayken, çevredeki olası yırtıcıları tarayarak her yönü görebilirler.

Balance lines

[Adapted from: WKS Safe Sheep Handling Guidelines, 2014]

Koyun ve keçilerin çevreden gelen duyusal bilgileri işleme ve davranışlarını bunlara göre değiştirme

biçimlerine aşina olmak için, görmelerini sağlayan monoküler görüşe (gözler başlarının yanındadır) sahip

olduklarını hatırlamak önemlidir. 300°'nin üzerindeki çevresel aralıklarda
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Güvenli Koyun ve Keçi Taşıma

Hayvanlar her zaman ağrı, yaralanma veya sıkıntı riskini

en aza indirecek şekilde ele alınmalıdır.

Şunları yapmamalıdırlar:

1.yapağı, baş, bacaklar, kulaklar, boyun veya kuyruk

tarafından yakalanmak, kaldırılmak veya sürüklenmek

2. kolayca zarar görebilen veya kırılabilen boynuzlar

tarafından kabaca ele alınır

3. özellikle rumen doluysa veya aşırı derecede hamileyse,

bir seferde birkaç dakikadan fazla yanlarında veya sırtlarında

tutulurlar.

 Genel olarak, ağır gebe koyunlar/koyunlar sadece kesinlikle gerekli olduğunda ele alınmalı ve
erken kuzulama/yavrulama ile sonuçlanabilecek stresten kaçınmak için özen gösterilmelidir.

Geniş çevresel görüşlerine rağmen,

koyun ve keçilerin doğrudan

önlerinde ve arkalarında kör

noktaların yanı sıra zayıf derinlik algısı

ve sadece 6 metrelik bir mesafeyi

görme yetenekleri vardır.

Yaklaştıklarında endişe ve uçuş

davranışları, av hayvanları olarak

evrimlerinin yanı sıra eksik ve kısmen

yetersiz görmelerine bağlanabilir.
Monocular vision

[Adapted from: Grantin, 2014]

Koyunların işlenmesi

[Uyarlanmıştır: WorkSafe NZ,

2014]
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 Koyunların tabanları keçilere göre daha incedir

ve onları fazla kırpmak ve kanamasını sağlamak

daha kolaydır.

 Koyun toynakları, keçilerin toynaklarından daha

yavaş büyür, bu nedenle onları çok sık kesmeniz

gerekmez.

 Toynaklarının aşınacağı çok fazla kaya veya sert

yüzey bulunmayan ıslak ortamlardaki

hayvanların muhtemelen toynaklarının daha sık

kesilmesi gerekecektir.

 Kuru, kayalık arazilerde, süt veren

koyunlar için yılda bir veya iki kez

budama yeterlidir.

 Düzeltme için en önemli araç, rahat,

uygun boyutta bir tırnak makası setidir.

 Hayvanlar, yaşamları boyunca her zaman sahibine yaklaşmaya istekli olmalarını sağlamak için, bir
kova yiyeceği salladıklarında ve çağırdıklarında çiftçiye yaklaşma ve onu takip etme konusunda küçük
yaşlardan itibaren eğitilmelidir.

Tırnak Kesme

keçi tırnağı budama

[Uyarlama: Countrysidene Twork,

2022]
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3.3. Çiftlik Hayvanları Refahı ve Ekonomisi

 Bir hayvanın refah durumu olumsuzdan olumluya

değişebilir.

• Hayvan refahı seviyelerinde bir süreklilik vardır.

• Hayvanların refahının olumsuz olmamasını

sağlamanın maliyeti, önemli bir maliyet olarak

kabul edilebilir.

• Süreklilik üzerinde hayvan refahı düzeyini daha

olumlu durumlara taşımak için yatırımdan elde

edilen ekonomik avantajı değerlendirmek zor olsa

da, tüketici ve toplum desteğini kazanarak ve

sürdürerek sağlanan piyasa koruması, olumlu

hayvan refahı durumlarını sağlama maliyetlerini

haklı çıkarabilir.
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Koyun ve keçilerin refahını artırmanın faydaları

 Hayvanın fizyolojik ve davranışsal

işleyişinde ortaya çıkan faydalar

 İyi hayvan refahının finansal

Hiçbir şey yapmamanın bedeli;

 Çiftçilerin çiftlik hayvanlarının refahını iyileştirme

arzusuna rağmen, hangi uygulamaların ne

kadar iyileştirileceğine karar vermenin

karmaşıklığı nedeniyle harekete geçmeleri

engellenebilir.

 Ancak hayvan refahını iyileştirmemenin de bir

maliyeti olabilir.
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Koyun ve keçilerin refahını artırmanın maliyetleri

 Değişen altyapı ve geçiş uygulamalarıyla

ilişkili tek seferlik maliyetler

 Özellikle altyapıda büyük değişiklikler

gerekiyorsa önemli olabilir

 Hayvanları izlemek için teknolojilerin satın

alınması ve yapılandırılması

 Çiftlik hayvanlarının refahını iyileştirmek için

uygulamada yapılan değişiklikler genellikle

personelin ek eğitimini gerektirir. Sermayeye

erişim çiftlik hayvanlarının refahını iyileştirmede

önemli bir husustur.

2. Devam eden işletme maliyetleri

 Üretim üzerinde olumsuz etkisi olabilecek

hayvan refahını iyileştirmeye yönelik müdahale

 Bazı müdahaleler sürekli ek personel gerektire-

bilir ve ağrı kesici veya zenginleştirme malze-

melerinin satın alınması veya ek veterinerlik

uzmanlığı gibi sarf malzemeleriyle ilgili devam

eden maliyetler olabilir.



22

4.Taşımada koyun ve keçi refahı

o Nakliye yolculuğuna başlamadan veya bir duraktan ayrılmadan önce tüm

hayvanların yükleme ekipman ve tesislerine erişebilmesi sağlanmalıdır.

o Yüklemeden sonra su sistemini açın ve hayvanlara suyun mevcut olduğunu gösterin.

Onlara zemin seviyesinde su ve yiyecek sağlayın ve tüm hayvanların erişebildiğinden

emin olun. Su alımını teşvik edin (hayvanlara sulukların nasıl çalıştığını göstererek, suyu

elle sağlayın veya önce besleyin). Sıcak havalarda (özellikle gecikmelerde), tüm

hayvanların yeterli su almasını sağlamak için hayvanları elle sulayın.

o Su ve yem kalitesi ve miktarı önemlidir. Hayvanların yemeye alışkın olduğu yemlerin

kullanılması önerilir.

o Düzenli dinlenme duraklarında (zor yol veya hava koşullarından sonra da) hayvanları

kontrol edin. Her hayvan görünür olmalıdır (araçların uygun tasarımı, hayvanların

dağılımı, alan tahsisi).

o Sütten kesilmemiş kuzular ve yavrular için özel bakım gereklidir. Her bir hayvanın

uygulamalı yardımına ihtiyaçları vardır (metal nipeller veya oluklar yoktur) ve sindirim

problemlerini önlemek için sıvı besleme doğru sıcaklık ve çözelti gücüne sahip olmalıdır.

o Nihai varış noktasına varılırken taze yem ve su sağlanmalıdır.
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o Her durumda, kayıtlar tutulmalı ve yetkili makamların erişimine açık olmalıdır.

Araçtaki Boşluk

Koyun ve keçilerin tercih ettikleri mesafe stratejisini benimsemeleri ve dengelerini
kaybetmelerini, kaymalarını veya düşmelerini önlemek için yeterli alana ihtiyaçları vardır. Alan
müsaitliği yeterli değilse hayvanlar yorgun olsalar bile yatmazlar. Her hayvanın ihtiyaç
duyduğu alan, vücut ağırlığına, yün kalınlığına, boynuzların varlığına, sıcaklığa ve taşıma
sırasındaki davranışa bağlıdır. Hayvanın en yüksek noktasının üzerindeki boşluk, cebri
havalandırmalı araçlarda en az 15 cm, cebri havalandırmasız araçlarda en az 30 cm
olmalıdır.
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5.Mezbahada Koyun ve Keçi Refahı

Koyun ve keçilerin kesimden önce uygun olmayan şekilde işlenmesi stresli koşullara,

hayvanların veya işleyicilerin yaralanmasına ve et kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Sadece sertifikalı personelin küçük geviş getirenleri tutmasına ve kısıtlamasına izin verilir.

Parlayan veya aşırı parlak ışıklar, karanlık, gölgeler, yansımalar, engeller, keskin virajlar, ani

sesler veya hareketler, izolasyon ve kaygan zeminler kesim öncesi refah durumunu etkiler.

Koyun ve keçiler bilinci açıkken asla askıda tutulmamalı veya bacaklarını bağlayarak

kısıtlanmamalıdır. Ayrıca, elektrik çarpması ile hareketsiz hale getirmek yasaktır.

Gözlerin zıt köşeleri ile kulakların tabanı arasında elektrikle bayıltma yapılır. Alternatif bir

yöntem, kafa sırta bir ahize kullanmak ve elektrotlar başın üstünde olacak şekilde kulakların
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arasına yerleştirmektir.
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