
 

 

Çine Çaparõ Koyunlarõn Özellikleri 
Çine Çaparõ Aydõn yöresi yerli koyun õrkõdõr. 

Yörenin çevre koşullarõna çok iyi adapte olmuştur. Yağlõ 
kuyruklu ve kuyruk yapõsõ özgündür. Kuyruk toplu ve 
ucu genellikle içe kõvrõktõr. Vücut beyaz, baş, bacaklar ve 
karõn altõ kahverengi-siyah ya da  beneklidir. Erkekler 
spiral boynuzlu, dişiler ise genellikle boynuzsuzdur. 
Sakin huylu ve Mer�ada sürü idaresi kolaydõr. 

Tanõnmasõna karşõn bu yöresel õrka ilişkin 
şimdiye değin somut bilgi ve belgelere rastlanamamõştõr. 
İlk kez 1994 yõlõndan itibaren izlenmeye alõnmõş ve yok 
olma tehlikesiyle karşõ karşõya olduğu anlaşõlmõştõr. Irkõn 
tanõmõ ve genetik kaynak olarak korunmasõna yönelik 
çalõşmalara başlanmõştõr. Bu kapsamda Çine Meslek 
Yüksekokulunda küçük bir Çine Çaparõ sürüsü 
oluşturulmuştur. Anõlan sürü ve yetiştirici sürülerinde 
yapõlan çalõşmalarda tanõmlanan bazõ verim özellikleri 
aşağõda özetlenmiştir.  

 

 

Koyunlarda canlõ ağõrlõk : 35-45 kg 
Kuzu doğum ağõrlõğõ : 3.5-4.0 kg 
Doğumda kuzu sayõsõ : 1.0-1.1 
Yumurtlama sayõsõ : 1-2 
Laktasyon süresi : 140-180 gün
Günlük ortalama süt verimi : 300-500 ml 
Laktasyon süt verimi : 40-80 litre 

 
Yok Olma Süreci  

Özellikle Batõ Anadolu'da tarõmõn hõzla 
entansifleşen yapõsõ içinde gerek yerli õrklar arasõndaki 
melezlemeler ve gerekse õslah amacõyla oluşturulan yeni 
koyun tiplerinin devreye girmesi ile yerli koyun 
formlarõnõn giderek devreden çõktõğõ gözlenebilmektedir. 

Yörede kuzu eti ve kalitesini yükseltmek 
amacõyla yetiştiriciler son dönemlerde Kõvõrcõk ve Sakõz 
õrklarõnõ devreye sokmuşlardõr. Kuyruksuz forma doğru 
çevirme melezlemelerinin yapõlmasõ sonucunda saf Çine 
Çaparõ koyun sayõsõ hõzla azalmõş ve bu değişim õrkõn 
varlõğõnõ tehdit edecek boyuta ulaşmõştõr. Kimi sürülerde 
Çine Çaparõ melezlerine ender olsa da rastlanmakla 
birlikte saf Çine Çaparõ koyun sürüsü ve yetiştiricisi yok 
denecek kadar azalmõştõr. 
 
Koruma Gerekçesi 

Hayvanlardaki genetik varyasyon milyonlarca 
yõllõk evrim sürecinde ortaya çõkmõştõr. Yerli õrklar kendi 
coğrafyalarõnõn en uygun formlarõdõr. Bu uygunluk doğal 
koşullar kadar üretim ilişkileri içinde geçerlidir. 
Dolayõsõyla õrklar, sosyal, kültürel ve ekonomik değer ve 
birikimler kapsamõndadõr. Şimdiden kesin olarak tahmin 
edilemeyecek gelecekteki üretim ilişkileri ve õslah 

yönelimleri için yerli õrklar korunmalõdõrlar. Bu gerekçe 
olmasa bile tarihi ve kültürel miras olmalarõ korunma 
gerekçelerini tartõşmalõ olmaktan çõkartmaktadõr.  

 
Irkõn Korunmasõna Yönelik Çalõşmalar 

Irkõn tanõmlanmasõ ve korunmasõna yönelik 
altyapõnõn şekillendirilmesi amacõyla 1996 yõlõnda Adnan 
Menderes Üniversitesinde sürü kurma çalõşmalarõ 
başlatõlmõştõr. Çine ilçesine bağlõ Tatarmemişler köyünde 
Aydõn Sever ve Mehmet Sever ile Seferler köyündeki 
Mustafa Çiçek isimli yetiştiricilerden alõnan koyunlar ile 
Çine Meslek Yüksekokulunda Çine Çaparõ koyun sürüsü 
oluşturulmuştur. Daha sonraki dönemlerde Camõzağõlõ 
köyünden Durmuş Girgin ve Tatarmemişler köyündeki 
Erdoğan Aktürk isimli yetiştiricilerden koç adayõ erkek 
kuzular koruma amaçlõ sürüye aktarõlmõştõr. Halen sürü 
geliştirme ve araştõrma çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
Irkõn korunmasõna yönelik çalõşmalarõn 
kurumsallaştõrõlmasõ için Adnan Menderes Üniversitesi 
Çine Çaparõ Koruma Programõ (ADÜ-ÇÇKP) devreye 
sokulmuştur. Oluşturulan koyun sürüsü halen Çine 
Meslek Yüksekokulunda bulunan ADÜ-ÇÇKP 
Koyunculuk Ünitesinde bulunmaktadõr. 

 



Şu anda Koçarlõ ilçesine bağlõ Dereköy�de 
bulunan Mustafa Vural isimli yetiştiricinin 25 koyun ve 1 
koç ile ve Çine ilçesi Tatarmemişler köyünde bulunan 
Erdoğan Aktürk isimli yetiştiricinin 10 koyun ve 1 koçla 
Çine Çaparõ yetiştiriciliğini sürdürdüğü bilinmekte ve bu 
yetiştiricilerle iletişim sürdürülmektedir.  

Çine Çaparõ koyunlara yönelik çalõşmalarõn 
önemi, yok olmak üzere olan bu yerli koyun õrkõnõn 
genetik kaynak olarak korunmasõ alt yapõsõnõn 
oluşturmasõ bakõmõndan öne çõkmaktadõr. Anõlan õrkõn 
özelliklerine ilişkin literatür bilgisi bulunmamasõ, çok 
küçük bilgi ve bulgularõ bile anlamlõ kõlmaktadõr.  

Araştõrmalar ve Geleceğe Yönelik Öngörüler 
Çine Çaparõ koyunlarõn korunmasõ ve 

tanõmlanmasõ amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ 
(DPT) tarafõndan desteklenen �Çine Çaparõ 
Koyunlarõn Genetik Kaynak Olarak Korunmasõ� 
isimli araştõrma projesi halen devam etmektedir.  

Irkõn tanõmlanmasõ ve korunmasõna yönelik 
çalõşmalar kapsamõnda aşağõdaki öngörülerin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadõr. 
! Çine Çaparõ koyunlarõn diğer özelliklerinin ve 

varsa özgünlüklerinin ortaya çõkartõlmasõna 

yönelik detaylõ bilimsel araştõrmalarõ 
gerçekleştirmek   

! Koruma altõna alõnan sürüyü büyüterek, 
kendilenmeyi en aza indirecek çiftleşme 
programlarõnõ devreye sokmak ve yöredeki çok az 
sayõdaki sürüler ile dayanõşmayõ geliştirmek 

! Halen bu koyunlarõ yetiştiren 1-2 yetiştiricinin 
mevcut yetiştiriciliği sürdürmelerini teşvik etmek 
ve bu yetiştiricileri moral anlamda desteklemek   

! Doğal konumunda (in situ) koruma ve kullanõm 
yöntemlerine ilişkin öneriler ortaya koymak  
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