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BÖLÜM 1 

 

MANDA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

Manda terimi özellikle Kuzey Amerika ve Asya‟da İngilizce terim olan Water 

Buffalo (su buffalosu) kelimeleri nedeniyle hangi hayvanın kastedildiği konusunda 

iletişim eksikliğine yol açan bir hayvandır. 

Bir dönem dünya süt üretiminin % 10‟unu manda sütü oluşturmuştur. Bu rakamsal 

öneme karşın manda ürünlerinin önemi yeterince bilinmemektedir. Bu durumun başlıca 

nedeni manda sütünün genellikle düşük gelirli çiftçilerin uğraş ürün hayvanlardan elde 

ediliyor oluşudur. Manda sözcüğünün İngilizce karşılığı olan “Buffolo” genellikle evcil 

hayvan olarak algılanmamakta hayvanat bahçeleri ya a doğal yaşam öğesi hayvan olarak 

nitelenmektedir. Oysa mesela Hindistan da küçük çocukların onlarla oynayarak sevk ve 

idare edebildiği bir evcil hayvan türüdür. 

Değişen zamanla Manda arka bahçede yetiştirilme tipinden modern büyük 

işletmeler endüstriyel uğraş boyutuna gelmiştir. Manda sütü ve etinin popüler aranır 

niteliği manda üretimini modern süt sığırı işletmeleri ölçeğinde ele almayı gerektirecek 

ölçektedir. Ancak hala bu tür içinde süt sığırcılığında olduğu gibi et ya da süt gibi 

özellikleri ile öne çıkan ırk içeriğinde geliştirilme sürecine gerek duyulmamaktadır. 

Manda türü belirtilen yoğun üretim koşullarına uygun ırklar üretecek potansiyel olmakla 

beraber halen yetersiz besleme, yönetim ve hayvan refahı koşullarında üretim söz 

konusudur. İngilizce terimdeki su Bufolosu (Water Bufolo) kelimeleri genellikle doğal 

davranışı olan su birikintileri ve çamurlu göletlerde yatıp yuvarlanıp gezmesi 

nedeniyledir. 

Fosil kayıtları java de lazola da Hollandalı jeologların bulgularına göre 100000–

300000 yıl geriye gider. Artiodactyla; ya da tırnaklı hayvanlar sınıfı içinde birçok 

birbirine yakın akraba hayvan türü bulunur. Türkçe ‟deki manda kelimesinin 

Hindistan‟da bir coğrafi yer adı olan Manda da yetişen “manda “ kelimesinden geldiği 

tahmin edilmektedir. 

Amerikan Bizonu ya da Batı Amerika Buffalosu (Bizon) gerçek manda değildir. 

Bu tür sığırlar (Bos) türüne daha yakındır ve sığırla melezlenebilir. Ülkemizde, dombey, 

kömüş, camış gibi adlarla da anılır.   

Güney Afrika Mandası (syncerus caffer), Kaffer Mandası ise manda ile uzak 

akrabadır. Afrika mandalarının sakin mizaçlı nitelikleri gerçek mandalar ile 

karıştırılmalarına sebep olmaktadır. Oysa bu iki grup melezlenemezler ve ayrı tür 

(genus)‟dendir. 

Gerçek mandaların çoğu genellikle uysal olup aralarında melezlenebilir ve 

çoğunlukla bir çocuk tarafından bile güdülebilir. Bu konuda hırçın mizaçları ile Mısır 

mandaları istisnadır. 

 

Sınıflandırma ve Irklar 

 
Evcil manda (Bubalus Bubalus )Bovidae familyasına ait olup Bovinae alt 

familyası, Bubalus cinsine ve Arni ya da yabani Hint mandası türüne dahildir 

(Chantalakhand ve Falvey, 1999). Mandaların iki önemli sınıfı söz konusudur. Bu sınıflar 

bataklık ve nehir mandası diye bilinir.  
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Gerçek mandaların iki tipi vardır;  

 

 
Kaynak: Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole ., Handbook of Dairy Buffalo Production, 

DeLaval International AB, Tumba, Sweden, 2004. 

Bataklık Mandaları (Bubalus carabanesis):Bunlar Filipin ve Batı Hindistan‟da 

bulunur. 

Bu tip mandalar Çin, Tayland, Filipin, Endonezya, Vietnam, Burma (Myanmar) 

Laos, Srilanka, Kamboçya ve Malezya „da bulunur ve başlıca çekiş gücü için kullanılır. 

Bataklık mandaları günde 1–1,5 kg süt verir. Bu nedenle çeki yanı sıra başlıca et üretim 

kaynağıdır. Daha ziyade bataklık alanları tercih ettiğinden bu adla anılır. (Subasıng hee 

ve ark, 1998). 

 

  

Resim 

1.1.Tayland’da Bataklık Mandası (Cocril W. R., 1974 ) 

 

Nehir Mandaları (Bubalus bubalus) ise Batı Hindistan, Mısır ve Avrupa‟ya kadar 

yayılan alanlarda bulunur.  

Başlıca Hindistan alt kıtasında asıl itibariyle süt için yetiştirilir. Günde 6-7 kg süt 

verir. Mevcut 18 belirgin ırkın 12 si süt verimi ile temayüz edilmiştir. Hindistan ve 

EVCİL MANDA 

Nehir Mandası 
(50 diploid kromozomlu) 

 
Örnek: Murrah, Nili Ravi 

 Jafarabadi, Akdeniz   

Bataklık Mandası 
(48 diploid romozomlu) 
 
Örnek: Caraboas 
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Pakistan‟ın başlıca ırkları, Murrah; Nilli-Ravi, Surti, Mehzana, Nagpuri ve Jaferabai 

şeklindedir. Daha temiz akan suları tercih ettiğinden nehir mandaları diye anılır 

(Subasinghe ve ark. 1998). Hindistan‟daki en önemli ırk Murrah olup adını Delhi 

civarında yetiştiği coğrafi bölgeden alır. Diğer önemli ırklardan olan Surti ve Nilli Ravi 

„nin Murrah „dan coğrafi izolasyon yoluyla türediği ifade edilmektedir. 

Aslında Nilli ve Ravi iki ayrı ırk adı olup genellikle tek adla tek ırk gibi kabul 

edilir. Diğer önemli bir sütçü ırk Kündi ırkıdır. Avrupa‟daki ırklar geleneksel olarak 

Akdeniz tipi Kafkaslardaki Kafkas tipi diye adlandırılır. 

Bulgaristan mandaları Akdeniz Mandaları ile Murrah Mandalarının çevirme 

melezlemesidir. Benzer çalışmalar birçok ülkelerde yapılmaktadır. 

Bazen Bubalus terimi bubalis olarak da kullanılır. Gerçek mandalar orijinalde 

Asya hayvanıdır. M.Ö. 600‟lü yıllarda Yakın Doğu‟ya ve Kuzey Afrika‟ya geçmiştir. 

Avrupa‟ya Haçlı seferleri ile Ortaçağ da girmiş ve bugünkü, İtalya ve Bulgaristan‟daki 

sürüleri oluşturmuştur. 

 

  
Resim 1.2. Hindistan’da Pandharpuri Mandaları (Cocril W. R., 1974) 

 

Yakın zamanlarda Güney ve Orta Amerika, Mikronezya ve Avustralya‟ya 

girmiştir. Çin ve Brunei‟de mandalar oldukça popülerdir. Hindistan et ve süt bakımından 

mandaya bağımlıdır. Avustralya ve A.B.D „de mandalara ilişkin ödüllü av sürekleri 

biçiminde bir endüstri oluşmuştur.1970‟lere kadar A.B.D ‟de sadece hayvanat 

bahçelerinde mevcutken Alternatif egzotik evcil hayvan kategorisinde sayıları 3500‟ü 

bulmuştur. 

Halen Dünyada 170 milyon manda bulunur. Bunların % 97‟si Asya‟da % 2‟si 

Afrika (başlıca Mısır) ve % 0,2‟sinde Avrupa‟dadır. Dünya Manda populasyonunun 

sırasıyla %56 %14 ve % 13 Hindistan, Pakistan ve Çin‟dedir. (FAO, 2004). Manda 

populasyonları % 98‟lik kısmı (5) başlık manda varlığı 2 hektardan az arazi varlığı ile 

küçük işletmeler halindedir (Chantalakhana ve Falvey, 1992). Özellikle besleme 

yetersizliği olan alanlarda, mandalar yıllık 72 mt (Milyon ton) süt ve 3 mt et üretirler. 
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Bunların yanı sıra bu ülkelerin başlıca çekim gücü Manda olduğundan “Doğunun canlı 

traktörü” diye de adlandırılır (Cockril, 1967). Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu türün 

geliştirilmesi için başka türe nazaran çok az çalışma yapılmıştır. 

FAO istatistiklerine göre dünya manda populasyonu 1982‟de 128 milyon iken 

1992‟de 148 milyon olmuştur. Buna göre son 10 yılda % 1.2 artış olmuştur. FAO, 1992 

istatistiklerine göre dünya manda populasyonunun % 95-96‟sı Asya‟da bulunur. Güney 

Asya, Hindistan gibi büyük ülkelerde Dünya manda populasyonunun %53‟ü bulunur. 

Hindistan‟da son 10 yılda manda sayısı 880.000 adet (yılda % 1.1) artmıştır. FAO1996 

verilerine göre Hindistan‟da mandalar sütü alınan (keçi dışındaki) hayvanların %35‟ini 

oluşturur. Aynı istatistikler üretilen sütün %70‟i mandadan elde edildiğini 

göstermektedir. Hindistan‟da 82 milyon manda varlığı bildirilmektedir. 

Dünya manda populasyonunun en çok sayısına sahip üçüncü ülke Pakistan‟dır. Bu 

ülkede yıllık artış oranı %4.7 ‟dir. Bangladeş ve Nepal ise sırasıyla yıllık % 5.7 ve % 

2.1‟lik artışa sahiptir. Sri Lanka‟da manda sayısı azalmaktadır. 

Dünyanın ikinci büyük manda sayısına sahip ülkesi Çin‟dir. Bu ülkede 1982‟de 

18,8 milyon olan manda sayısı yıllık %1,6‟lık artışla 1992‟de 22 milyona çıkmıştır. 

Tayland, Filipinler ve Malezya‟da manda sayısı sırasıyla% 1,1 , % 1.3 ve -% 2.3 

arasında azalmaktadır. Endonezya, Laos, Vietnam, Myanmar (Birmanya) gibi ülkelerde 

artış söz konusudur. 

Birçok Asya ülkesinde manda süt yağı pişirme sürecindeki yegane yağ kaynağıdır. 

A.B.D ve v.b. ülkelerde manda egzotik ırk olarak nitelenerek deri eşyalar ve dekoratif 

boynuz ürünleri ile pazarda yer bulabilmektedir. Özellikle “Mozarella”  peyniri ve düşük 

kolesterollü eti nedeniyle şöhret bulmaktadır. 

 

 
Resim 1.3. Hindistan Yabani Mandası  (Bubalus arnee) (Cocril W. R. 1974 ) 

 

Asya, Ortadoğu ve Avrupa‟da mandalar bitkisel üretim, çayır, mera gibi 

kaynaklara bağlı olup; başka bir şekilde değerlendirilemeyen bataklık, kenar, engebeli 

v.b. marjinal alanlarda yetiştirilir. Bu şekilde böyle alanlardaki insan yaşamı için önemli 

olan nitelikte onlara protein, çeki gücü aile refahına hizmet işlevi gördüğü gibi bazı 

alanlarda yarış rekresyonal işlev görmektedir. Bacakları orta kalınlıkta güçlü ve 
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sağlamdır. Eklemleri diğer sığırlara göre hareketli ve güçlüdür. Bu da bataklıklarda rahat 

hareket etmelerini sağlar. Ancak bataklıklarda fazla bulundukları için tırnaklarının 

kesilmesi gerekir.  

1.1. Mandaların Sınıflandırılması 

  

Mandalar çift tırnaklı geviş getiren sığır ailesindendir. İlk manda Bubalus 

familyasındandır. 

 

 
Kaynak: Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole ., Handbook of Dairy Buffalo Production, 

DeLaval International AB, Tumba, Sweden, 2004. 

İki çeşit Bubalus grubu vardır. 

 

1-Asya Mandaları (bubalina) 

2-Afrika Mandaları (syncerina) 

  

İlk çağlarda yabani mandalar “Arni” olarak adlandırılır. Bu hayvanlar 

Mezopotamya, Hindistan, Sumatra, Java adaları, Kalimanton, Orta Çin, Filipin, Orta 

Afrika‟da Mezopotamya‟da bataklık bölgelerde yaşam sürmüşlerdir. Arnilerin görüldüğü 

ilk yerde Mezopotamyadır. Günümüzde Güneydoğu Asya‟da bulunmaktadırlar. 

Mandalar siyah renktedir. Bazen de “albino” olanlar görülebilmektedir. Boynuzlar 

temelinde incedir, alın kısmında fazla yer kaplamaz. Arni mandası çok güçlü ve çok 

vahşi olmasına rağmen evcilleştirilmiştir. 

 

1.2.Mandaların evcilleĢtirilmesi 

 

 Tarihçe süreç içinde evcilleştirme uygarlığının gelişimine neden olmuştur. 

Arkeolojik ve tarım tarih bulgularına göre M.Ö. 2500‟lü yıllarda Hindistan da İndus 

vadisinde evcilleştirmenin vuku bulduğu düşünülür. Halen Hindistan ve Pakistan „da ki 

mandalar bunlardan türemiştir (Chantalakhana ve Falvey, 1999). M.S. 600‟lü yıllarda 

Arap tacirleri mandayı “Tarin “adıyla Mezopotamya‟ya yani günümüzün Yakındoğu, 

Suriye, Türkiye, Irak‟ına getirmiştir. 

DÜNYA MANDALARI 

Afrika 
Mandası 

(syncerus) 

Asya 
Mandası 
(bubalus) 

cyncerus 

caffer 
Bubalus-anoa, Tamarao, 
Arnee; 
Bubalus bubalis- su tipi ve  
bubalus carabanes 
- Bataklık tipi (evcilleştirilmiş) 
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 Orta çağda Manda Avrupa‟ya Hristiyan hacılarla ya da haçlı seferi sürecinde 

götürülmüştür. Evcil Manda Populasyonu halen İtalya, Macaristan, Romanya ve eski 

Yugoslav ülkelerinde mevcuttur. 

 Güney Amerika, ABD ve Avustralya ya götürülmüştür (BSTID, 1981). 

 Dünya süt üretimi son çeyrek yüz yıllarda iki katına çıkmış olup bu miktarın % 

12‟si mandadandır. Bu miktarın içinde % 10 ve % 30‟luk pay Hindistan ve 

Pakistan‟dadır. Bu iki ülkede kendi ülkelerinin süt üretiminin sırasıyla % 55 ve 75‟i 

Manda sütüdür (FAO, 2004). 

 Kafkasya, Türkiye, Asya ve Mısır gibi birçok ülkede Manda üretimi bir gelenek 

olarak sürdürülür. Dahi (Kültüre edilmiş ekşi süt) ghce (süt kaymağı) kaymak (süt yağı), 

yoğurt, en popüler ürünlerdir. İtalya, Manda üretimi mozerella peyniri nedeniyle 

popülaritenin üst düzeyindedir. 

 Bilhassa Mozerellanın popüleritesi nedeniyle İtalya‟da manda üretimi karlı bir iş 

kolu olup modern büyük ölçekli işletme şeklinde endüstriyel uğraş olarak ele alınır. 

Brezilya Arjantin gibi ülkelerde hem süt ve hem et için yetiştirilir. Son yıllarda ABD ve 

İngiltere de daha önce Manda yetiştiriciliği olmayan ülkelerde de Mozeralla üretim 

amaçlı yetiştirme eğilimi gelişmektedir. Hindistan ve Pakistan da Mumbai, Karachi 

Kalküta gibi şehirlerin civarlarında sayıları 200.000‟i bulan populasyonlar söz konusu 

olup ortalama 100 başlık işletmeler söz konusu olmakla beraber çok sayıda 100 başlık 

işletmeler vardır (Vidya, 2004). 

Mandaların evcilleştirilmesine “Arni” ile başlanmıştır. İlk zamanlarda Arniler 

sıcak ve nemli bataklıklarda, göl kenarlarında, otlak bölgelerde, ormanlık bölgelerde 

bakılmışlardır. Asya‟da pirinç tarlalarında bu hayvanların gücünden yararlanılmıştır. İlk 

olarak Güney Hindistan‟da evcilleştirilmişlerdir. Hindistan‟dan çok sıcak ve nemli olan 

Asya, Japonya, Havai adalarında, Avusturalya, Doğu Asya, Güney Asya, Orta ve Doğu 

Afrika, Güney Avrupa‟da yayılma alanı bulmuşlardır. 

 

 
Resim 1 4. Murrah ve Jafarabadi Irkları (L. Nilson – DeLaval) 

Kaynak: Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole ., Handbook of Dairy Buffalo Production, 

DeLaval International AB, Tumba, Sweden, 2004. 

Evcilleştirilmiş mandalar ilk olarak pirinç tarlalarında kullanılmıştır. Çin, Vietnam, 

Mezopotamya, Mısır, Nil nehri kıyılarında pirinç en eski kültürdür. M.Ö 2700 yılında 

yetiştirildiğine göre mandalar da M.Ö 5000 de evcilleştirilmiştir diyebiliriz. 

 Güney Avrupa‟da mandalar tarlalarda sürüm işleminde kullanılmıştır. Bu işte dişi 

mandalar kullanılmıştır. Boğa mandaları hırçın oldukları için tercih edilmemişlerdir. 

Mandalar sahiplerine bağlıdır. 
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 Yakın Doğu‟da ilk evcilleşmiş mandalar (M.Ö)  3. yüz yılın başlarında 

görülmüştür. Avrupa‟da tarih öncesinde evcilleşmiş mandalar görülmüştür. İlk defa 

Büyük İskender‟in askerleri Hindistan seferinde manda görmüşlerdir. 

 İtalya‟da Kral Arululava (595–596) yıllarında Avar Hanından hediye olarak manda 

almıştır. Bazılarına göre Avrupa‟da Atilla seferinden sonra görülmüştür. Bazılarına göre 

ise Haçlıların Batı Avrupa‟ya dönüş sırasında görülmüştür. 1. ve 5. asırlarda Güneybatı 

Karadeniz sahillerinde kazılarda manda kemik kalıntıları bulunmuştur. En yoğun olarak 

evcil manda bakımı Sicilya ve Orta İtalya‟da görülmüştür. 

 

Dünyadaki Popüler Manda Irkları 

 

        
Murrah       Jafarabadi    Akdeniz Mandası 

Ağırlık (erkek)  : 550      Ağırlık (erkek) : 800  Ağırlık (erkek) : 600 

Ağırlık (dişi)     : 450      Ağırlık (dişi)    :600  Ağırlık (dişi)    : 500 

Verim                : 1800-2000     Verim               : 2000-2200 Verim               : 2000-2800 

Lakt. süresi       : 300      Lakt.üresi      :300   Lakt. süresi      : 300 

         

Mehsana   Nili-Ravi                Beheri (Mısır) 
Ağırlık (erkek) : 500     Ağırlık (erkek) : 700      Ağırlık (erkek) : 450 

Ağırlık (dişi)    : 400     Ağırlık (dişi)    : 550      Ağırlık (dişi)     : 350 

Verim               : 1800-2000    Verim               : 1800-2400     Verim               : 1800-2400 

Lakt. süresi      : 300      Lakt. süresi      : 300       Lakts süresi      : 300 

Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 1 5. Hindistan’da bir araştırma enstitüsünde Murrah ırkı  
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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BÖLÜM 2  

 

MANDALARIN ZOOLOJĠK SĠSTEMDEKĠ YERĠ 

 

Mandalar artiodactyla  (toynaklılar, tırnaklılar, memeliler) takımına (order) 

girerler. Bu grup alt grup (suborder) olarak geviş getiren (ruminant), işkembe sitemine 

sahip memelileri içerir (Ruminantia). Bu alt grupta bovidae familyası bulunur. Bu 

familyanın beş alt familyası vardır: 

 

1-) Bovines (Sığırlar) 

2-) Cephalophines (Duiker adlı hayvanlar) 

3-) Hipotragiins (Antiloplar) 

4-) Antilopines (İmpala adlı hayvanlar) 

5-) Caprines (Keçi, Minsk vs.) 

 

Bu sınıflamanın herkesin ittifak ettiği bir sınıflama olmayışı nedeniyle kişisel 

değerlendirmeleri içeren tanımlamalarda yapılmaktadır. Sığırlar (bovines) bir çift kalıcı, 

içi boş boynuza sahip olma ile karakterizedir. Boynuzlar deriden büyüyen kafatasındaki 

ön alın kemiğinden çıkan kemik önü kaplayan deriden gelişmiş bir oluşumdur. Bu öz içi 

boş bir yapı olmuş kafatası ön sinüs boşluklarının devamı şeklindedir. Bu nedenle 

önceleri taxonomistler 

“cavicornia”  adıyla isimlendirmişlerdir. Boynuzlar hayvan doğduktan sonra çıkar ve 

yaşlanıncaya kadar büyüklüğü artar. Bovidae türünün üçte ikisinde her iki cinsiyet 

boynuzludur. Ancak erkeklerde boynuzluluk daha yaygın olup savunma aracı 

işlevindedir. Yapılan çalışmalarda bovidlerin diş yapısına bakarak atalarının ot yiyiciler 

olduğu, ruminantların ise yiyecek yapısı nedeniyle bunlardan türediği belirtilmektedir.  

 

ORDER 

(TAKIM) 

SUBORDER 

(ALT 

TAKIM) 

FAMILYA 

(FAMİLYA) 

 

CİNS 

 

TÜR 

Artiodactyla 

Ruminantlar 

Develer 

 

 

Zürafalar 

Geyikler 

Sığırlar 

(Bovidae) 

Antiloplar 

Gerçek sığırlar 

(Bovines) 

Sığır, Yak, 

Bizon 

Asya 

Mandası 

Afrika  

Mandası 

Koyun ve 

keçiler(ovines) 

 

 

Ruminant 

olmayanlar 

Domuzlar  

Peccariesler 

Hippoptutamuslar 
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Bovidae grubu alt çenede altı kesici(incisor), iki köpek dişi (canin) içerirken üst 

çenede bunları içermez. Ancak her iki çene altı premolar diş ve altı molar diş içerir. 

Bovine alt familyasında birçok genus (cins) bulunur.  

 

 

Bunlar; 

 

1-) Bos(gerçek) sığırlar; Bunlar Avrupa sığırları ve Aurochola olarak bilinen (Bos 

primigenus) Avrupa bizonunun atasıdır.  

   Bos genusunun üç türü bulunur. 

Bos taurus=Avrupa sığırı 

  Bos indicus=Tropik sığır tipi(zebu) 

Bos frontalis=Bhutan adlı ülkede görülen sığır 

 

       Diğer altı genus(cins) ise; 

 

1-) Bizon (Amerikan bizonu) 

2-) Poephagus (Yak adlı eski zamanda yaşamış hayvan) 

3-) Bibos (Gaur adlı eski zamanda yaşamış hayvan) 

4-) Bubalus (Mandalar genelde bataklık ve nehir mandası gibi iki gruba ayrılır.) 

5-) Anoa  (Mandaya benzeyen hayvan bazen bubalus cinsine dahil edilir.) 

6-) Syncerus  (Mandaya benzer Afrika mandası denilen hayvan) 

 

Önceleri tüm bu cinslerin birbiriyle melezleneceği sanılıyordu. Ancak kromozomal 

çalışmalar ve saha verileri sadece Bos, Bizon, Poephagus arasında melezlemelerin 

mümkün olduğunu göstermiştir. 

 

2.1.Manda ırkları 

 

Daha öncede belirtildiği gibi mandaların iki temel grubu vardır. Bunlar bataklık ve 

nehir mandalarıdır. 

 

2.1.1.Bataklık mandaları (Svamp buffalo): 

  

Bubalus carabaenesis: Asya‟nın doğu yarısında bulunur ve koyu maviye çalan 

gridir. Düşük boyunlu, öküz benzeri büyük geriye yönelik boynuzlu yapıdadırlar. Bu 

mandalar herhangi bir bulabildikleri su birikintisinde zevkle yuvarlanır, yüzerler 

Yaban Asya mandasının benzeridir. Genellikle siyah renktedir. Gri renkte olanları 

da vardır. Erkek boğaların ağırlıkları 1 tona kadar çıkar. Yerli Çin mandaları 250 kg. 

etleri çok lezzetlidir. Ancak süt verimim düşüktür. Bazı yerlerde hiç sağılmazlar. 

Genellikle pirinç tarlalarında güçlerinden yararlanılmıştır. Çin ve Vietnam‟da nehir 

mandaları ile çiftleştirilmiştir. Bataklık mandalarının boynuzları orak biçimdedir. 

Gözlerinin etrafı, bacaklarının iç kısımları ve karnının alt kısımları farklı renktedir. 

Sadece bir Bataklık manda ırkı olmasına karşın bazı alt gruplarda 

gözlenebilmektedir. Mesela Tayland mandaları ortalama 450–550 kg. gelen 1000 kg.a 

kadar çıkabilen büyük bir beden yapısı geliştirmiştir. Bataklık mandaları Çin‟de 250 kg. 
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küçüklüğe düşebilmektedir. Brunei ve Laos ‟daki grup 500-600 kg. C.A ‟dadır. 

Endonezya‟da siyah beyaz benekli tipler bilinmektedir. 

 Hindistan ve Pakistan‟da özgün yapıları belirlenmiş ırklar bulunur.  Bataklık 

mandaları genellikle maviye kaçan gri ya da koyu gri renktedir. Bu tip mandalar biri çene 

altında biri göğüs altında iki çizgi şerit açık renkli alanlara sahiptir. Bu arma biçimli 

oluşum ya da benekdeki deri pigmentsizdir (kılları beyaz ya da açık gridir). Hindistan 

yabani mandaları ya da Arnı mandalarında da böyle işaret vardır. Bilindiği gibi bu manda 

evcil mandanın atasıdır. Desi mandalarında da böyle işaretler görülebilir. Bu şekilde 

çizgilerde de değişkenlik vardır. Bazen alttaki çizgi çatallanmış iki uca ayrılır biçimdedir. 

 Bu durum Endonesya „da, Timor isimli bölge ve Timordan köken alan Avustralya 

„daki yabani yaşamda yaygındır. Bu konuda çeşitli ilimsel kökeni olmayan inançlar 

vardır. Bazı bölgelerde bu çatallanmanın hırçın mizaca işaret ettiğine inanılır.  

Bazı bölgelerde uzun süreli çeki yeteneği olmayacağına işaret sayılır. Böyle 

benekleri içeren tek diğer manda grubu ırklarından biri Hindistan “Surti” mandasıdır. 

Yakın Doğuda böyle çizgi işaretler nadirdir. Böyle işaretlerin varlığı bataklık mandası 

içeren cedlere göstergedir. Bataklık mandalarında gözün buruna yakın iç yanlarında açık 

gri alanlar yüzün iki yanında iki beyaz ya da gri benekli üst dudakta beyaz bıyık benzeri 

renk açılmaları olabilir. Kahverengi şerit benzeri grupları içeren gri renkli “metacarpal” 

ya da “meta tarsal eklem altındaki uzun çorap benzeri renk değişim alanları bataklık 

mandalarını belirtir. 

 

2.1.2. Nehir mandası (River buffalo):  

 

Bubalus bubalus: Asya‟nın Batı yarısında bulunur ve siyah ya da koyu gri 

renklidir. Bu hayvanlar hafifçe kıvrımlı yay biçimli, çökük boynuzları vardır. Bunlar da 

temiz suyu tercih ederler. 

Bu grupta çeşitli ırklar vardır. Murrah ve Nilli-Ravi,  Mısır ve Hindistan‟da 

yaygındır. Nehir mandasının Murrah, Nilli-Ravi, Kundi, Safaro-Badi, Mahsana, Surti 

gibi ırkları vardır. Boynuzları arkaya yatık biçimdedir. Süt verimleri oldukça yüksektir. 

Renkleri siyah ve gri siyah olabilir. Temiz sularda serinlemeyi severler. Dünya ‟da nehir 

mandalarının 20 den fazla ırk vardır. 

 

2.1.2.1.Akdeniz mandaları; denilen grup da Nehir tipi mandalarına dahil edilir. Ancak 

nehir mandalarına göre bazı özgün karakterler geliştirmiştir. 

Genel olarak ilk evcilleştirmenin M.Ö 3000‟de İndüs ve Doğu Hindistan ya da 

Mezopotamya olduğu kabul edilir. Akdeniz mandaları Nehir mandalarının alt grubudur. 

Kısa boynuzlu, siyah yapı ile karakterizedir. 

Güney Asya‟da 18 Nehir mandası ırkı tanımlanmıştır. Ancak bunlar (5) belirgin 

grup altında toplanabilir. Bu gruplar Murrah, Gücerat, Uttarpradesh, Orta Hindistan ve 

Güney Hindistan ırklarıdır. Bu gruplardan en iyi bilineni Murrah, Nilli-Ravi, Jafarabadı, 

Surti, Mensana, Kündi ve Nagpuridir. Hindistan alt kıtasının mandalarının çoğu “desi 

“mandası diye bilinen ayrıntılı nitelikleri tanımlanmamış gruba dahil edilmektedir. 
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Resim 2.1 Yak Sığırı (poephagus grunniens)                Resim 2.2. Kaffer Mandas, Afrika  

                                                                                         YabaniMandası (Bubalus caffer) 
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BÖLÜM 3 

 

MANDA IRKLARI 

 

3.1. Bazı Manda Irkları Hakkında Genel Bilgiler  

 

1) Nilli-Ravi ırkı: Bu ırk başlangıçta Murrahla aynı iken sonradan ICAR–1941 de 

coğrafi bölge bakımından “Murrah‟a” yakın bölgelerde ırk standartı kabul edilmiştir. 

Nilli kelimesi mavi anlamına gelir. Ravi‟de “ravi “vadisi coğrafi adını belirtir. Sonradan 

bu iki ırk birleşmiş Nilli-Ravi adını almıştır. Genel olarak koyu mavimsi siyah bazen de 

kahverengidirler (%10).  

 

 
Resim 3 1. Nilli Ravi Mandaları(http://www.ansi.okstate.edu/breeds/) 

Alında, yüzde, ayak ve kuyrukta beyaz lekeler karakteristiktir. Asya 

mandalarından Hindistan ve Pakistan mandaları nehir mandalarını oluşturduğundan 

Akdeniz mandaları da bu mandalardan oluştuğundan bunların önemli özelliklerini ayrıca 

incelemek yararlı olacaktır. 

Coğrafi olarak birbirine yakın olan bu ırkların coğrafyası Hindistan ve Pakistan 

ayrıldıktan sonra Ravi Pakistan da kaldı. Nilli ise iki ülke arasında bölündü 

Nili ve Ravi türlerinin birleşmesinden meydana gelir. Bu tür adını Ravi nehrinden 

almıştır. Bu manda ağır ve büyük başa sahiptir. Alın kısmında beyaz lekeleri vardır, aynı 

lekelerden ayaklarında ve kuyruğunda da vardır. Boynuzların şekli Murrah mandasındaki 

gibidir. Gözleri çok iridir ve gözlerinde mavi irise sahiptir, adını da buradan almaktadır 

(Nili-mavi demektir). Boynu kısa ve geniş olup yapısı geniş ve eğiktir. Göğüs kısmı 

geniş ve derin olup kemik yapısı sağlam fakat kabadır. Memelerin yapısı düzgün, uzun 

ve geniş uçlara sahip biçimdedir. Makine ile sağmak için çok uygundur. Bu mandanın 

tüyleri genelde siyahtır. Ortalama bir dönemde 1500–2000 kg. süt vermekte. Yağ oranı 

%6,0–8,0. Canlı dişi mandanın kilosu 550–650 kg. Erkek mandanın ağırlığı ise 800–1200 

kg dır. 

 

2) Murrah grubu: Bu grubun Murrah, Nilli-Ravi ve Kündi gibi üç ırkı bulunur. Murrah 

ırkı koyu siyah deri ile karekterizedir. Arasıra görülen diğer renkler soy kütüğüne kabul 

edilmez. 1939‟da ICAR‟a kayıt edilmiştir. Bu ırk çekiye uygun değildir, sıcaklık 

toleransı yoktur. Meme yapısı ve meme başları sütçü ırklardaki gibidir. Kısa geriye ve 

yukarıya dönen, içi kıvrık spiral boynuzu vardır. Bazen beyaz kuyruk tercih edilir. 
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Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.2. Hindistan’da araştırma enstitüsünde Murrah ırkı manda boğası ve sürüsü  
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 

3) Gücerat ırkları: Bu ırkın diğer ırklar gibi Surti, Mahsana, Jaferabadi gibi üç ırkı 

bulunur. 

4) Utter Predesh grubu: Bu grubunda Bhada, Wari ve Tardi gibi üç ırkı bulunur. 

5) Orta Hindistan ırkları: Bu grubunda Nagpuri, Pandharpuri, Manda, Jerangi, 

kolehandi, sambolput gibi altı ırkı bulunur. Türkçe‟deki” manda “kelimesinin kökeni 

buradan gelmektedir. Manda kelimesi anlam olarak hintçe “sürü”den gelmektedir. 
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Resim 3.3. Bir Pandharpuri Mandası(http://www.ansi.okstate.edu/breeds/) 

. 

6) Asya ve Güney Hindistan ırkları: Bu grupta ise “Toda” ve güney kore ırkları 

bulunur.  

Türkçe camış kelimesi Arapçadan gelmektedir. Ülkemizde Balıkesir bölgesinde 

“Dombey” adıyla, iç anadoluda” kömüş” adıyla ifade edilir. Yavru mandalar Afyon-

Balıkesir‟de iki yaşına kadar malak diye adlandırılır. Samsun bölgesinde kimi üreticilerce 

bir yaşına kadar balak, bir-iki yaşta olanlar ise yaşar diye adlandırılır. 

Asya mandaları evcilleştirilip bu bölgelere getirilmişlerdir. Araplar 7.yüzyılda 

Ürdün‟e oradan da Mısır‟a ve Müslümanlar aracılığı ile Avrupa‟ya girmiştir. Bir görüşe 

göre Mezopotamya da çok daha önceleri evciltme merkezi idi. Moğol istilası ile  

Lombard Kralı (İtalya) Agiluf‟a Avar hanın manda hediye ettiği bilinmektedir (6. 

yüzyıl). Daha yakın bir ihtimal ise Haçlı seferleri dönüşünde 13.yüzyılda Avrupa ya 

büyük sayıda manda getirildiği hususudur. 

 Akdeniz mandaları nehir mandaları kökenlidir. Genelde diğer bataklık mandaları 

ve Asya mandalarına göre daha kısa boynuzludur. ve Pakistan mandaları adlarını 

Hindistan‟daki yetiştikleri bölgeden alır. 

 

 
Resim 3.4. Malezya’da bir Manda Boğası(http://www.ansi.okstate.edu/breeds/) 

 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/
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Aşağıdaki şemada manda ırklarının genel bir gruplaması yapılmaktadır 
MANDA 

 
                                                                                                                                                 

Afrika Yabani Mandaları                                                                                     Asya Mandaları 

 

(Syncerus caffer) 

1-s.caffar caffer             Yabani                         Evcil 

(Yukarı Nil Güney Etiyopya,Güney Afrika                      Manda                                                    Manda           

yaban mandası,siyah renkli) 

          2-s.c.brachucerus:                                            1-Hindistan Yabani “Arnı“ Mandası 

(Orta Afrika yağmur ormanı mandası)          (Bubalus Arnee):Koyu gri,koyu kahve,siyah 

         3-s.nanus:                                                          2-Anoa Mandası 

(KongoMandası:Kırmızı manda deride,        (Bubalus Depresicarddıs):Endonezya Mandası, 

yavruları doğduğu ankırmızıdır.                     Koyu kahve 

Sonra renk koyulaşır.)                                                3-Tamarao Mandası 

                                                                        (Bubarus Mindorensıs):Filipin Mandası, 

                                                                        Gri,siyah,koyu kahve 

 

                      Nehir Tipi Hindistan mandası                                                                  Bataklık tipi  

                        (Bubalus bubalus):Akdeniz                                                          (Bubalus Carabenesis): 

                          Mandaları,koyu gri,siyah                                                      Önce koyu gri doğar,sonra 

koyu 

                                                                                                                        Mavi,siyah olur.%1 Albinoid 

tip  

                                                                                                                                           bulunur 

 

Yukarıdaki Ģekil aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir: 

 
                       MANDA 

                          | 

      _____________________________    

                   |                            |      

  Afrika yabani mandası                     Asya mandası 

  Syncerus caffar              ____________________________                       

alt türler                 |                           | 

      S. caffar caffar   Yabani manda                  Evcil manda 

      S. c.brachyceros          |                                 | 

      S. c.nanus                |                                 | 

                                |                                 | 

                  ________________________________                | 

                  |               |              |                | 

            Hindistan yabani m. Anoa mandası  Tamarao mandası     | 

           Arni mandası          Bubalus        Bubalus         | 

                                     Bubalus arnee                          depressicorais         mindorensis                      |  
                                                                  | 

                                __________________________________| 

                                |                          | 

                         Nehir mandası             Bataklık mandası 

                         Hindistan mandası               Bubalus 

                         Bubalus bubalis              carabanesis 

 

 

http://members.aol.com/zoonetpics/zoospell/waterbuffalo.jpg
http://mofrinet.cbn.net.id/phpa/tn/anoa.htm
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Resim 3.5. Zimbabwe’de Syncerus Caffer ırkı (Antinori, 1984) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Harita 3.1. Belli başlı manda ırk ve varyetelerinin adını oluşturan Hindistan ve 

Pakistan’daki coğrafi bölgeleri gösteren harita(Cochril.W. R., 1974 ) 
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Resim 3.6. Hindistan’da  bir murrah boğası             Resim 3.7. Murrah ırkı bir sağmal manda 

               (http://www.ansi.okstate.edu/breeds/)                     (http://www.ansi.okstate.edu/breeds/) 

 

Murrah’ların fiziksel özellikleri 

 

BaĢ: Nisbeten küçük yapılı  

Yüz: Nisbeten uzun 

Boyun: Nisbeten uzun 

Vücut rengi: Koyu siyah 

Beyaz lekeler: Genelde tercih edilmez ama bazen yüz ve ayaklarda bulunabilir. 

Gözler: Korneadan beyazlık olmaması istenir. 

Kuyruk: uzun araka dize kadar uzanan en fazla 20 cm ye kadar uc kısmı bulunan 

yapıdadır. 

Boynuz: Kısa sıkı arkaya geriye yukarıya iç kısma spiral dönen diğer ırklarda farklı 

boynuz yapısı vardır 

Kollar: Kısa ve güçlü: 

Deri: Diğer mandalara göre nispeten kısa kıllı yumuşak düz kıllar içerir. 

Meme: Tam gelişmiş aşağı çıkmış belirgin yapıdadır. 

Meme baĢı: Meme üzerine eşit dağılmış arka meme başları daha uzun yapıdadır. 

Vücut ağırlığı: Erkekler 500 kg, dişiler 450 Kg 

Yükseklik: Ortalama cidago yüksekliği erkekte 1.42 metre, Dişide 1.32 metredir. 

Ġlk malaklama yaĢı: 400-500 gün 

Malaklama aralığı: 400-500 gün 

Laktasyon süresi: 300 gün (minimum 230 gün) 

En fazla günlük süt verimi: Zirve ya da pik süt verimi de denilen bu değer 14-14 lt den 

31.5 kg „a kadar çıkabilir. Elit Murrah bireylerde 18 Kg dan fazla verim gözlenir 

Rekortmen verim 31.5 Kg kaydedilmiştir. 

Kuru Dönem: Yaklaşık 3 ay 

Gebelik süresi: Ortalama 310 gün 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/
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8) Surti 
  

Anavatanı Hindistandır. Adını Surat kentinden almıştır. Bu türün vücut yapıları 

çok düzgündür. Kıl örtüsü gri ve kahverengidir, uç kısımları daha açıktır. 

 
Resim 3.8. Surti ırkı (Sethi, 2003) 

Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

Bu türün fiziksel özelliği göğüs bölümünün ön kısmında iki uzun beyaz çizgisi 

olmasıdır. Kafa yapısı orta uzunluktadır. Kuru ve narin orta uzunlukta da boynuzları 

vardır. Boyun kısmı orta uzunlukta ve incedir. Arka kısmı düz, sırt kısmı hafif iniktir. 

Ortalama süt verimi 1300 litre yağ oranı %7,9 dur. 

 Dişi mandanın canlı ağırlığı 250-400 kg, erkek mandanın canlı ağırlığı ise 450-700 

kg dır. 

 

9) Jafarabadi 

 

 En geç gelişen manda ırkıdır. Büyüyüp gelişmesi 7 yaşına kadar sürmektedir. İlk 

doğumu 36-58 aylıkken gerçekleşir. Adını Hindistan‟da Cafarabad kentinden almıştır. 

Baş kısmı büyük ve ağırdır. Boynuzları çok büyük ve aşağı yukarı kıvrıktır. Alın kısmı 

boynuzları kaplamaktadır. Boynu uzun, arka kısmı yüksektir. Bünyesi geniş, uzun ve 

eğiktir. Göğüs kısmı geniş ve derindir. Kuyruğu ince ve uzundur. Kemik yapısı 

sağlamdır. Memeleri düzgün ve silindir şeklindedir. Süt damarları çok belirgindir. 

Cafarabadi mandası bol süt verimi ile meşhurdur. Bir dönem için ortalama 1600-2000 kg 

süt verir. Canlı dişi mandanın ağırlığı 500-650kg dır. Erkek mandanın 700-1000 kg dır.  

 
Resim 3.9. Brezilya’da Jafarabadi ırkı mandalar(Alexiev, 1998) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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10) Meksana 
  

Adını Hindistan‟dan Meksana kentinden almıştır. Murrah ile Surti‟nin 

çiftleşmesinden meydana geldiği düşünülmektedir. Bu türdeki mandaların henüz vücut 

yapısının özellikleri tam yerleşmemiştir. Değişkenlik gösterebilmektedir. 

 Dişi manda orta büyüklüktedir. Baş kısmı orta büyüklüktedir ve yüz kısmı 

uzundur. Boynuzları orta uzunluktadır. Murrah ile karşılaştırıldığında Meksana‟nın vücut 

yapısı daha uzun, sırtı düz, ayakları hafifdir. Göğüs kafesi geniş ve derindir. Memeleri 

düzgün gelişmişdir. Arka bacak kısmı, ön bacaklara göre daha gelişkinir. Süt verimi bir 

dönem için 1300–1600 kg‟, yağ oranı ise %7,5-10,0 dur. 

 Dişi mandanın canlı ağırlığı 450–550 kg, erkek mandanın ağırlığı ise 700-

900kg‟dır. 

 

11) Kundi 
  

Bu mandanın dış görünüşüne bakıldığında Murrah cinsine çok benzemektedir fakat 

daha ufaktır. Hindistan ve Pakistan‟da yaygındır. Genellikle İndus nehri kıyısında  

bulunur. Adını “kündhi”  kelimesinden almıştır, bunun anlamı da olta, kanca demektir. 

Bu ad boynuzlarının şekli yüzünden verilmiştir. Boynuzları çok kıvrıktır. Bazen 3–4 

kıvrımı olan boynuzlara da rastlanır. Derisinin kılları genellikle siyahtır fakat açık 

kahverengi kıl örtüsüne de rastlanır. 

    
Resim 3.10. Kundi ırkı bir manda(http://www.ansi.okstate.edu/breeds/) 

 
Resim 3.11. Bir Kundi boğası(http://www.ansi.okstate.edu/breeds/) 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/
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Kuyruğunun ucunda beyaz kıllar bulunur. Alnında beyaz lekeler görülür. 

Gözlerinde beyaz şerit görünmektedir. Canlı dişi mandanın ağırlığı 320–450 kg, erkek 

mandanın ağırlığı 600–800 kg‟dır. İyi beslendiğinde günde 7–8 litre süt verebilir. 

 

 12) Toda 

 

Güney Hindistan‟da en yaygın olan manda türüdür. Tipik özellikleri çok güçlü olmasıdır. 

Uzun vücudu ve kısa bacakları vardır. Boynuzları çok büyüktür ve yarım daire 

şeklindedir. Baş kısmı çok büyük ve ağırdır. Göğüs kısmı geniş ve derindir. Süt verimi 

iyidir. Günlük 4-5 kg  süt verir. Hindistan‟da bu hayvanlar kutsal addedilir. Evlilik ve 

doğum kutlamalarında kullanılır. Bu tür daha çok eti için yetiştirilir. 

 
Resim 3.12. Doğal yaşam alanın da Toda ırkı(ICAR Adhoc Scheme, Sandynalaah) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 

Hindistan‟da Bhadavari, Tarap, Cerangi, Kalahandi, Sambalpur gibi diğer manda 

ırklarıda bulunur. 

 Asya kıtası dışında dünyanın diğer bölgelerinde de manda yetiştirilir. Afrika‟nın 

kuzey Doğusu‟nda, Avrupa‟da Güney ve Orta Amerika ve Avustralya‟da da manda 

yetiştiriciliği yapılmaktadır 

 
Resim 3.13. Bubalus depresicornis depresicornis (Cockril W.R. 1974) 
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3.2. Dünyanın ÇeĢitli Bölgelerinde Manda Irkları 

 

                
Resim 3.14. Çin’de alçak ovada (Binhu ırkı)               Resim 3.15. Çin’de alçak ovada (Enshi ırkı) 

Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

  
Resim 3.16. Çin’de alçak ovada (Shanghai ırkı) Resim 3.17. Dağlık Çin’de (Fuling ırkı) 

Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

                        
Resim 3.18. Dağlık Çin’de (Fuzhong ırkı)         Resim 3.19. Dağlık Çin’de (Dongliu ırkı) 

Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.20. Filipinler’de Caraboa ırkı (Barile, 2004) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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Resim 3.21. Trinidad’da manda sürüsü 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.22. Brezilya’da Murrah melezi (Borghese, 2002) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.23. Azerbaycan’da mandalar (Borghese, 2003) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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Resim 3.24. İran, Mazandaran ’da Azeri Mandası (Naderfard H., Iran) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.25. Bangladeş’te sahile yakın kısımlarda Bangladeş mandaları(Faruque O.) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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Resim 3.26. Irak, Musul’da Tigris Nehri yakınlarında mandalar(Al-Jamass R.) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.27. Roma, Tor Mancina ’da intensiv sistemle yetiştirilen Akdeniz 

mandaları(Borghese, 2004) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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Resim 3.28. Sri Lanka’da Murrah ırkı melezi mandalar (Borghese, 2000) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 
Resim 3.29. Kuzey Java bölgesinde bir kasabada bataklık mandaları (Borghese,2004) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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Resim 3.30. Endonezya’da Anoa mandası (Borghese, 2004) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
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BÖLÜM 4 

 

MANDA ÜRETĠMĠNĠN AVANTAJLARI 

 

4.1. Mandalardan Yararlanma Biçimleri 

 

ĠĢ gücü: Asya tarımında önemli rol oynayan bir işgücü kaynağıdır. Özellikle 

toprak hazırlama, kereste çekme, sığ sular içeren nehirde bot çekme, insan taşıma, şeker 

kamışı tarımında kullanılır. Öbür çekim hayvanlarına göre çamurlu alanlarda geniş güçlü 

ayak tabanı yapısı ile diğer çekim hayvanlarına göre ıslak alanlarda daha avantajladır. 

Ancak katır ve at kadar hızlı olmadığından kuru alanlarda dezavantajlıdır (BSTID, 1981) 

 

Et Üretimi: Mandalar yüzyıllardır çekim için kullanılmıştır. Bu durum onlara iri 

kas yapısı sağlar. Bazen 1000 kg yi aşan bireyler söz konusudur. İlginç olan bu tespitlere 

karşın henüz tam olarak sadece et için kullanımı söz konusu olmamıştır. Manda eti daha 

ziyade yapılan yetiştirmenin doğası itibariyle yaşlı damızlık dışı hayvanların kesimi söz 

konusu olduğundan bu yaşlarda elde edildiğinden doğal olarak besin değeri o yaşta tüm 

hayvanlar gibi niteliksizdir. Ancak genç yaşta uygun beslenen büyütülen mandalarda et 

daha gevşek lezzetlidir. Mandalar etli hayvanlar olup sığır karkasına göre daha çok kas, 

daha az kemik ve yağ içerir (BSTID 1981). 

 

Süt Üretimi: 2004 yılı FAO verilerine göre Manda sütü üretimi 75 milyondur 

(FAO, 1004). Bu miktarın son 5 yılda % 3 arttığı ifade edilmektedir. Dünya toplam süt 

üretiminin % 84‟ü süt sığırlarından gelmekle beraber bu değerin %4 yağ ve % 3.5 protein 

içerdiği Manda da ise bu değerlerin % 6.5-7 yağ % 4.2-4.5 protein olduğuna bakarak 

Manda üretim miktarının enerji esasına göre düzeltilmiş miktarının çok daha önemli 

olduğu anlaşılır. 

 

4.1.1.DüĢük Nitelikli Alanlarda, Niteliksiz Kaba Yemlerini Daha iyi 

Değerlendirmek 

   

 Mandalardan aldığımız en önemli ürün süttür. Süt tam bir besin kaynağını 

oluşturur. Bir milletin yaşam standartlarını belirleyen süt tüketimidir. 

  Genelde mandalardan az miktarda süt elde edilir. Ancak manda sütünün besin 

değeri ve tadı özgündür. İnek sütü ile kıyaslanırsa manda sütü daha yoğun(koyu),olup 

daha az su  ve iki kat daha fazla yağ  içerir. Manda sütündeki protein değeri daha 

yüksektir. Daha fazla albümün ve globin içerir. Manda sütünde karotin olmadığından 

rengi daha beyazdır, fakat A ve C vitaminleri inek sütünün iki katı fazladır. 

 Her iki hayvanın da sütündeki B vitamin grupları mevcuttur. Manda sütündeki 

laktozun miktarı iki kat fazladır. Bu nedenle manda sütü içildiğinde tatlımsı tadı 

hissedilmektedir. 

 Mandadan elde ettiğimiz diğer önemli ürün etidir. Et üretimi için erkek ve dişi 

manda yavruları (malak) beslenmektedir. Manda etinin bakır, fosfor ve demir yönünden 

zengin olduğu kanıtlanmıştır. Eski yıllarda malak eti çocuklarda, demir yönünden zengin 

olması nedeni ile anemi tedavisinde kullanılmıştır. Kart manda eti daha serttir ve tadının 

kalitesi düşüktür. Genç malakların (erkek ve dişi) etinin tadının kalitesi yüksektir ve dana 

etinden ayırt edilemez 
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4.1.2.Mandalar DüĢük Değerde Besinleri Kolayca Sindirebilirler   

  

Mandanın bakımı ve beslenmesi çok fazla özen gerektirmez. Mandanın beslendiği 

yemlerin değeri ve maliyeti ucuzdur. Mandalar niteliksiz besinleri degerlendirerek 

insanlar için değeri yüksek ürünler üretmektedir. Manda geviş getiren bir hayvandır . 

Mandalar yeşil ot, saman, mısır, pancar, kabak, patates vs. sebzeleri büyük iştahla 

tüketebilir.Mandalar erken ilkbaharlardan geç sonbaharlara kadar kırlarda 

otlayabilir.Mandalar su kenarları gibi yerlerde kendilerini çok iyi hissederler. Nehir göl 

baraj gibi yerlerde serinlerler. Manda bataklık alanlar niteliksiz meralarda bakımı ucuz ve 

kolaydır.Manda  bu sebeblerle tercih edilen bir hayvandır. 

 

4.1.3.Manda Önemli Ölçüde Çekme Gücüne Sahiptir 

  

Mandanın çeki gücünden de faydalanılmaktadır. Özelliklede Asya‟da Hindistan, 

Pakistan, Filipinler vs. ülkelerde toprağı işlemekte, yük taşımakta mandanın gücünden 

yararlanılır. Asya ülkelerinde pirinç tarlalarına traktör giremediğinden mandanın 

gücünden faydalanılmaktadır. Bu yüzden mandaya Asya‟da „‟canlı traktör‟‟ adı 

verilmiştir. Kuşkusuz bu ülkelerde traktörde kullanılır ancak küçük ekonomik bakımdan 

güçsüz işletmelerde arazilerde mandanın gücünden yararlanılır. 

 

4.1.4.Manda Her Ġklimde YetiĢtirilir 

  

Ülkemizde yetiştirilen Akdeniz mandaları adı verilen manda yüzyıllar önce 

Hindistan ve Pakistan ‟dan getirilmiştir. Mandanın kullanımı dünya‟nın üç kıtasında yer 

alır. Örneğin Venezüella, Kore, Rusya vs.gibi ülkelerde de başarı ile üretilir. Buradan 

yola çıkarak mandanın her iklime uyum sağladığı görülmektedir. Manda, Nepal ‟de 

rakımı 1800–2000 m olan yerlerde de üretilir. 

                                  
                                  Resim 4.1. Mindorensis Mandası-Filipin          
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4.1.5.Manda, Sığıra Göre Hastalıklara Dirençlidir 

  

İneklerle kıyaslandığında mandanın hastalıklara ve parazitlere daha dirençli olduğu 

görülmektedir. Tüberküloz ve brucelladan daha az hastalanmaktadırlar. Bu yüzden 

mandanın ürünleri gönül rahatlığı ile insanlar tarafından tüketilebilir. Mandalarda 

mastitis(meme yangısı) de az görülür.  

 1986 yılında Çernobil patlamalarında manda sütünde radyasyon bulunamamıştır. 

Bu hayvan parazitlere karşıda çok dirençlidir. Asya ve Güney Amerika ülkelerinde sığır 

gibi büyük baş hayvanlar sinek ve böceklere karşı yetersiz kalabilirken bu durum 

mandalar için geçerli değildir. 

  

4.1.6.Mandaların Diğer Ürünleri de Değerlidir 

  

İşlenmiş manda derisinden kemer, koşum takımları, gön  gibi çok dayanıklı ürünler 

elde edilmektedir. Boynuzlarından ve tırnaklarından kolyeler, küpeler, bilezikler, broşlar, 

küllük, askılık vs. süs eşyaları yapılmaktadır. Bu ürünlerin maddi değeri çok yüksek 

olabilmektedir. 

 Mandalardan çok kaliteli gübre elde edilir. Bir hayvandan yılda 10 -15 ton gübre 

alınır. 

 

4.1.7.Mandanın Diğer Öncelikleri 

  

Diğer hayvanlara nazaran mandaların verimli olma ömürleri daha uzundur. 

Mandaların süt verim verme yılı (laktasyon sayısı)10 ve üzeridir. 

 

4.1.8.Manda YetiĢtiriciliği Gelecekte Daha Da Önem Kazanacaktır 

  

Mandaların azalmasına hatta yok olmasına birçok etken vardır. Bunlardan birincisi 

uygun arazilerin azalmasıdır.  Diğer faktörler ise manda sütünün veriminin az olması ve 

geç olgunlaşmasıdır. Toprağın entansif kullanımı ile birlikte tarım işlerine traktör, 

biçerdöver, kamyon, vs. makinelerin girmesi ile ağır yük hayvanı olan manda önemini 

yitirmiştir. Küçük yerleşim yerlerinde manda boğaları yok olmuştur. Bu yüzden elinde 

mandası olan çiftçiler desteklenmediklerinden elindeki mandaları kesime vererek Siyah 

alaca gibi verimli sığır ırklarına yönelmişlerdir. Bu hususta mevcut durumun mandaların 

yok olmasını önlemeyecek biçimde yetersizliği söz konusudur. Özellikle ürünlerinin 

özgün niteliğinin tüketicilerce bilinmeyişi önemli bir eksikliktir. Ancak bu durumun 

dünyada ki genel gidişe bakarak gelecek de değişeceği öngörülmektedir. 

Mandaların başarılı şekilde dışa bağımlı olmaksızın bakımı bakım için şunlar gereklidir; 

1- Hayvan başına en az 10 dekar arazi gereklidir. Arazi olmadığında arazinin 

sağlayacağı kaba ve kesim yem kaynaklarını dışarıdan temin etmekde ekonomik 

olduğu sürece bir yoldur. 

2- Manda ahırlarının nitelikli olması gerekir. 

3- Arazide yeteri kadar mera olması gerekir. 

4- Yazları serinlemek için su kaynakları gereklidir.(göl, dere) 

5- Pazarda yer almak için gıda güvenlikli manda yoğurdu vb ürünleri yapım 

teknolojisini öğrenmek gereklidir. 

6- Mandalar ilgi isteyen hayvanlardır. 
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BÖLÜM 5 

 

MANDALARIN ANATOMĠK, FĠZYOLOJĠK, BĠYOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

5.1.Mandaların Fizyolojik Özellikleri 

 

5.1.1 Genetik Nitelikleri  

 

 Dünyanın birçok yerinde yetiştirilen kültür ırkı sığırlara kıyasla hala üzerinde bir 

ıslah çalışması yapılmamış olması bakımından doğal yaşam koşulları halindedir. Ancak 

dünyada halen kültür ırkı sığır diye adlandırdığımız ırkların bu şekilde ham materyalin 

yüzyıllar süren seleksiyon vb. süreçler sonucu oluştukları hatırlanırsa manda da bu 

şekilde geliştirilebilme diğer bir deyişle kültüre alınabilme işlenebilme potansiyelindedir. 

 Mandanın dünyanın birçok yerinde topraksız güçsüz, fakir çiftçilerin yetiştirdikleri 

doğal aşımla çoğaltılan yani herhangi bir pedigrili yetiştirme uygulanmayan hayvan 

niteliğinde olduğu bilinmektedir. 

 Manda bulunduğu taksonomik familyanın diğer üyeleri ile fizyolojik anatomik 

benzerliği vardır. Sığırlar 60 diploit kromozom sayılıdır. Nehir ve bataklık mandaları 

sırasıyla 50 ve 48 diploit kromozom sayılıdır. Bu iki tip manda melezlerinin ve 49 diploit 

kromozomlu verimli döller verebilir. Manda ile diğer “Bovidae” familya üyeleri arasında 

başarılı eşlemeler elde edilememiştir (Mahadevan, P.1992). 

Genel Görünüş 

 Bataklık mandaları koyu maviye çalan gri, düşük omuzlu,Öküz benzeri görünüşde 

ve büyük kitlesel geriye dönük açılı boynuzlara sahiptir (BSTID, 1981) Bataklık manda 

ırkları arasında vücut büyüklüğü hariç belirgin farklar yoktur (Subasınghe ve ark., 1998). 

Nehir mandaları ise genellikle siyah veya koyu gri tıghtly sıkıca kıvrımlaşan ya da dışa 

doğru kıvrılan boynuzlara sahiptir (BSTID, 1981). 

 Nehir mandaları vücut büyüklüğü bakımından daha iridir. Nehir manda ırkları 

arasındaki farklar bataklık manda ırkları arası farklardan daha belirgindir. Mesela dişi 

murrah vücut ağırlığı 430-500 kg arası değişir (Ganguli 1981). 

 

5.1.2. YaĢam Çevrimi Ve Besleme 

 

 Mandalar doğası itibariyle otlak hayvanıdır. Bu hayvanlar sığıra nazaran daha çok 

geniş bir çeşitlilikte otları yer. Bu hayvanlar düşük değerli kaba yemleri sığıra kıyasla 

daha iyi değerlendirir. Geviş getirme bakımından mandalar yemleri sığıra göre daha çok 

bakteri içeren rumende daha fazla tutar. Dolayısıyla daha çok sindirim gerçekleştirir. 

Ayrıca mandalar daha yavaş geviş sürecine sahiptir. Rumenden dışa çıkış süreci daha 

yavaş ve azdır. Manda rumeninde sığıra göre daha çok uçucu yağ asitleri üretimi vardır. 

Bu durum Mandadaki daha yüksek yağ oranının sebebi olabilir (Ganguli, 

1981).Mandalar, dikkat çeken ölçekte özgür uzun verimli hayvanlar olup 9-10 laktasyon 

sağlıklı ömre sahip olabilmektedir. 

 

5.1.3.Sıcaklık Toleransı 

 

Mandalar önemli ölçüde dayanıklı hayvanlardır. Mandalar aşırı ekstrem sıcaklık 

koşullarının değişik etkilerine daha iyi uyar. Mandaların vücut sıcaklığı aslında sığırdan 
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çok az bir farkla yüksektir.  Ancak manda derisi (1:6) altıda bir yoğunlukla sığır 

derisinden daha az ter bezi içerir. Bu yüzden mandalar Mısır‟da yapılan bir çalışmada 2 

saat güneş ışığına maruz kalan manda da vücut sıcaklığını 1,3 ºC yükseltmiştir. Oysa 

sığırda bu olgu ile 0,2- 0,3 ºC yükseltmiştir.  

Mandalar sıcaklık ve soğukluk bakımından üç koşullara sığıra göre en az adapte olan 

hayvanlardır. Manda vücut sıcaklığı sığırdan daha az olmasına karşın mandaların siyah 

derisi daha çok sıcaklık absorbe eder. Üstelik manda derisi sığır derisinin sahip olduğuna 

kıyasla altıda bir oranında daha az ter bezi içerir. 

 Bu duruma neden sıcaklık ve nem artınca mandaların su birikimlerine girmeyi 

tercih ettiğinin açıklamasıdır (BSTID, 1981). Bu bakımdan süt için manda yetiştirmede 

yem alımı, üreme ve süt veriminde mandanın bu durumunun dikkate alınması gerekir. 

Genç buzağılar için daha doğru olmak üzere, Mısır‟da yapılan bir çalışmada 

mandalar gölge aramaktansa su birikintisinde yuvarlanmayı tercih eder. Bu durumda 

sıcaklık ve nemi yüksekse 5 saat kadar yüzerler. Günlük vücut sıcaklığı  üksek olduğunda 

su veya çamura dalıp  serinlerler. Derileri siyah daha çok kan damarlı olduğundan ısıyı 

etkin biçimde yayar. Araştırma verileri mandaların gölgede sığıra göre daha çabuk 

kuruyabildiğini gösterir. Avustralya, Trinidad,  Florida, Malezya‟da yapılan çalışmalar 

mandaların gölgelikte sığırdan daha çabuk serinlediğini göstermiştir.  

 

 5.1.4.Soğuk Toleransı   
 

Mandalar genel olarak humid tropik alanlarda yetişse de İtalya, Yunanistan, 

Türkiye, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya gibi orta düzeyde yüksek alanlarda da 

yetişirler. 1870‟de Napolyon İtalyan mandalarını Güney Batı Fransa “Nandes” bölgesine 

götürmeyi teşvik etmiştir. Bireyler bu alanda çoğalıp buradaki otları yemiş ancak burada 

çoğalan hayvanlar Napolyon‟un düşüşünden sonra avlanıp tükenmiştir. 

 

5.1.5.Rakım 

 

Mandalar genelde daha düşük yükseltilerde yetiştirilse de bataklık mandaları 

Papua-Yeni Gine‟de 2500 metre rakımlı alanda yetiştirilir. Nepal‟de bu yükselti 2800 

metreye ulaşır. 

  

5.1.6.Islak(nemli) Alanlar da YetiĢebilme ve Sulak Alan Ġhtiyacı 
 

Mandalar bataklık ve su baskın alanlarına kolayca adapte olur. Mandalar Kuzey 

Irak, Amazon‟un, çeşitli ülkelerin sazlık alanlarında kendilerini iyi hissederek 

üretilebilirler. Mandalar böyle sulak alanlara çabuk adapte olurlar. Mandalar 30 ayda 

yerel otlardan kaba yemlerden oluşan rasyonla erkekler 400 kg‟a ulaşacak şekilde ağırlık 

kazanarak sığırdan karlı olabilir. Çeşitli sulak alanlarda sığırlar ayak rahatsızlığı 

gösterirken mandalar göstermez. Mandaları yüksek nem sığırdan daha az etkiler. 

 

İngilizce su bufalosu olan adının da ifade ettiği gibi mandalar suya özel bir tutku 

duyarlar. Bilindiği gibi bu terim İngilizce konuşan ülkelerin sonradan edindikleri bu 

hayvanı ülkelerinde bulunan “bizon “sığırlarına benzetip bir biçimde “bufalo diye 

adlandırmalarından ileri gelir. Özellikle Hindistan nehir mandaları temiz akıntılı suları, 

gölleri tercih ederken Çin, Güney Doğu bataklık mandaları çamurlu ve balçık alanları 



 33 

tercih eder. Mandalar eğer alternatif varsa yatıp yuvarlanma ihtiyacı için hafif tuzlu ya da 

tuzlu sulardan kaçınır.  

Nehir mandaları sürü halinde, grup biçiminde bir arada dururken bataklık 

mandalarında bir ya da pek az sayıda hayvan çamurda oynar. Mandaların suya girip 

oynamaları şart değildir. Avrupa ve birçok ülkede mandaları direk kova ya da hortumla 

veya spreyle sulayıp bu ihtiyacı gideren pratikler vardır. Hindistan‟da yük çeken 

mandaları sevk eden yetiştiriciler yanlarında daima bir sevk çubuğu bağlama ipi ve 

dinlendirmelerde sulamak için kepçe bulundururlar. 

Mandalar gölgeyi sever. Ormanlık, çalılık alanları arar. Isıya tahammülü sanıldığı 

kadar yüksek değildir. Direk güneş ışığına ya da aşırı soğuğa birkaç saat maruz kalırsa 

stres yaşar. Ani sıcaklık düşmeleri, soğuk rüzgar, hava cereyanı altında barınmak ciddi 

üşütmeye, pnömoni ve ölüme yol açar. Ancak bu, manda soğuk ülkelerde yaşamaz 

demek değildir. Çeşitli yönetsel tedbirler alarak hava cereyanından arî, soğuktan 

korumalı barınak bulunması halinde iklimsel adaptasyon kabiliyeti yüksektir.  

Nepal ‟de 2700 metre rakımda pirinç yetiştirilen alanlarda mandalar hem et hem 

süt hem de taşıma için rahatlıkla kullanılmaktadır. 

  Kimi araştırıcılara göre manda sadece güneşli çevrede iyi gelişir. Bu güneşli 

çevrenin tropik olması şart değildir. Pamuk, üzüm, pirinç bitkilerini olgunlaştırmaya 

yetecek kadar güneşli olması yeterlidir. Aynı şekilde mısır tarımı yapılan yerlerde de 

manda çok iyi yetişir. Sıcak iklimlerde gölgelik ve sulanma ihtiyacını gözetmek gerekir. 

Bu işlem rutin sulama ya da sprey biçiminde olabilir. Bataklık mandalarının ihtiyaç 

duyduğu çamura sıvanıp bulanmanın ısıran böceklere ve güneş ışını radyasyonuna karşı 

koruyucu etki yaptığı ifade edilmektedir.  

Mandaların ter bezi az olduğundan böyle bir yol onların ısı kontrol mekanizmasını 

oluşturur. Bazı ülkelerde bu maksatla sütçü sürülerde tuğla ve çimentodan yapılmış 

durağan, mandaların içine girebileceği yapılarda kullanılmaktadır. Ancak hijyenik 

olmadığında hastalıkları yayacağından iyi bir öneri değildir. Çünkü mandalar su içinde 

yüzerken dışkı ve idrarlarını yaparak bu yerleri pislik yuvası haline getirir. 

Bolca yağmurun olduğu Trinidad gibi ülkelerde suda yatıp yuvarlanmaya ilişkin 

bir pratik uygulanmaz. Avustralya‟da yapılan gözlemlere göre, eğer yeterli gölgelik 

sağlanmışsa böyle suda yatıp yuvarlanma olmaksızın manda yetiştiriciliği yapılabilir. 

Ancak ortamda var ise hayvanların doğal davranışına yaklaşmak adına önerilir. 

Malaklar anneleri ile erken yaşta böyle birikintilere girerek bu ihtiyacı öğrenir ve 

giderir. Doğumdan 24 saat sonra veya 2-4 günlükken böyle bir işlemin doğal hayatta 

olduğuna dair gözlemler vardır. Yani manda “semi aquatik “davranış niteliklidir. Bu 

durum nefritis, karaciğer kelebeği gibi hastalıklara yatkınlığa yol açar. Özellikle genç 

malaklarda su içinde oynarken neoascaris vitulorum‟la bulaşma olur. Özellikle burun, 

vaginal anal bölge, meme ve meme başında olmak üzere sülükler yapışabilir. Hatta ilginç 

bulunacağı düşüncesi ile bahse değer, Brezilya‟daki manda yetiştiriciliğinde akarsularda 

ve çok durgun sularda “piranha” balıklarının et koparması en ciddi sorunlardandır.  

 

5.2.Mandalarda Biyolojik Özellikler 

 

5.2.1.Mandalarda dıĢ görünüĢ özellikleri 

  

Damızlıklar anne ve babanın verimine göre seçilebilir. İlk aylarda malaklar 

(buzağı) sık ve uzun kıllar ile kaplıdır. Bu olgu kış günlerinde daha fazladır. Büyüdükçe 
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kıllar arka ve orta kısımda dökülmeye başlar. Daha sonra ön kısımlarda dökülme olur. 

12–14 aylık mandalar kıl örtüsü bakımından zun ve ince kıllar döküldüğünden ergine 

yakın dış görünüme sahiptir.. Altı aylık mandalar 145–155 kg canlı ağırlığa sahiptir. 

Gözleri parlak ve canlı olmalıdır. Ayakta iken bacaklarını bir araya toplamamalıdır. Baş 

ince ve narin olmalıdır. 18–20 aylık mandaları damızlık ayırmak isabet derecesi 

bakımından daha uygundur. Bu yaşlarda vücut yapıları yeterince gelişmiştir. Hiçbir 

zaman dış görünüşleri verimliliklerini garanti etmez. İdeal olanı verim kayıtları tutmak 

bireyin kendi ve akrabalarının verimlerine göre damızlık(genetik) değer konusunda karar 

vermekdir. 

 

 
Resim 5.1. Bulgar x Murrah F1 Melezi Manda (Cockcrill W.R 1974) 

  

Ergin damızlıklar orta büyüklükte nazik kafa yapısında, boynuzları çok kıvrık 

boyun kısmı orta uzunlukta derin ve kıvırcıklı bir yapıya sahip olmalıdır. Sırtı doğru, 

hafifçe basık, arka kısmı geniş olmalıdır.  Damızlık yaşta mandalar 385-415kg canlı 

ağırlıkta olmalıdır. Serbest bakılmış mandalar yabancılara karşı ürkektir. Ahırda bakılan 

mandalar yabancılara karşı sakindirler. Mandalar sahiplerine çok bağlıdır. Eğer sahibi iyi 

bakarsa aralarında çok sıkı bir bağlılık olur. Mandalar hiçbir zaman kötü ve hor 

bakılmamalıdır. Böyle bir kötü muamele ile süt verimini hemen keser. Erkek 

damızlıkların vücut gelişimine dikkat edilmelidir. Göğüs kısmı gelişmiş olmalıdır. Sırtı 

doğru ve uzun olmalı. Arka bacakları ve tırnaklarının sağlıklı olmasına dikkat edilmeli. 

Erkek cinsiyet organlarının fonksiyonelliği tam olmalıdır.  

 

5.2.2.Deri ve kıllanma 

  

Yeni doğmuş buzağıların vücudu sık ve çok kıllıdır. 8–10 aylıktan sonra orta ve ön 

kısımlarında kıllar uzar ve seyrekleşir. 16–18 aylık mandalarda kıllar kısalır ve çok 
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seyrekleşir.  Kıllar derinin rengindedir (siyah-kahverengi). Kuyruk ucu, alnı ve 

ayaklarında beyaz lekeler oluşur. Murrah, Nilli Vari, Kundi mandaları siyah, koyu gri 

rengindedir. Kahverengi mandalar genellikle Hindistan, Pakistan ve Afganistan‟da 

bulunur. Beyaz mandaların hastalıklara karşı dayanıklı oldukları söylenir. Tayland, 

Vietnam, Endonezya‟da bulunurlar. Alaca mandalar Avustralya ve Brezilya‟da görülür. 

Mandaların derileri diğer evcil hayvanlara göre daha kalındır. Genellikle sırt kısmı ve 

bacaklarının iç tarafları en incedir. Ağırlıkları yaşlarına göre değişir. Dişi mandaların 

derileri 35-45kg dır. 400-450kg ağırlığında mandaların derileri 30kg dır. Mandaların 

derileri sığırlara göre daha ağırdır. Mandalarda çok az ter bezi vardır. Terledikleri zaman 

çok az sıcaklık atarlar.  

 
Resim 5.2. İtalya’da Altı Aylık Malak (Cockcrill W.R 1974) 

 

Beden sıcaklıkları 37,5–39 dereceler arasıdır. Dişi mandalarda bu değer ortalama 

38,1 derecedir. Bir yaşına kadar olan buzağılarda 0,2–0,5 derece daha yüksektir. Gebelik 

ve laktasyon dönemlerinde beden sıcaklıkları 0,5–0,6 derece daha yüksektir. İyi 

beslenmiş hayvanların zayıf hayvanlara göre beden sıcaklıkları daha yüksektir.  Mandalar 

gölge ve suyu sever. Güneşte kalmaları çok sakıncalıdır. Güneşte kalırlarsa geviş 

getiremezler, huysuzlaşırlar, salyaları ve burundan akıntıları olur. 

 Doğa şartlarına göre vücut sıcaklıklarını yıkanma ile ayarlarlar. Sıcak yaz 

mevsimlerinde bütün günü suda geçirirler. Yalnız otlanmak için sudan çıkarlar. Küçük 

mandalar sıcağa karşı daha duyarlıdırlar. 
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Resim 5.3. Ergin Bir Murrah x Bulgar Mandası F1  jenerasyonu. (Cockcrill W.R 1974) 

 

Nabız: Yaşı, cinsiyeti mevsim sıcaklık ve nemi gibi bir çok kriterlere bağlıdır. 

Buzağılarda nabız dakikada 62-72 dır. Nabız, yaşlandıkça azalır 40-54‟e düşer. Dişi 

mandalarda ortalama 42-56‟dır. Sıcaklıkların artması, nemin artması ile nabızda artar. 

  

Solunum: Soluma sayısı sığırlara göre daha azdır. Dakikada nefes alıp verme 20-27 

arasındadır. Genç hayvanlarda daha yüksektir. Havaların ısınmasına, nemin artmasına 

karşı solunum artar. Dakikada 70 e çıkabilir. Dinlenme yıkanma solunumu normale 

getirir. Gebe hayvanlarda solunum daha fazladır.  

 

5.2.3.Mandanın vücut özellikleri 

 

Mandalar oldukça sert vücut yapısına sahiptiler. Geniş ve derin göğüs kafesine 

sahiptirler. Kafaları orta büyüklükte uzun yüz yapıları, kısa alın kısmı geniş ve ileri doğru 

çıkıntılıdır. Gözleri orta büyüklükte en fazla siyah beyaz (çakır) olabilir. Gözleri 

parlaktır. Sığırlara göre boynuzların temeline daha yakındır. Boynuzları yana ve arkaya 

doğru uzanır. Dişilerde boynuzlar daha uzundur. Erkeklerde daha kısa fakat kalındır. 

Hareket halinde kafalarını yüksek tutar ve ağır yürürler. Akdeniz mandalarında boyun 

kısmı orta uzunluktadır. 

 Murrah ırkında boyun kısmı ince ve uzundur. Sırtı kısa geniş ve oturaklıdır. Arka 

kısmı geniş sarkıntılıdır. Kuyruk kısmı ise ince ve uzun ayak bileklerine kadar uzanır. 

Göğüs kısmı geniş ve derindir. Genel görünüş fıçı biçimdedir. Karınları büyüktür.  

 

5.3. Mandalarda Sütçülük ĠĢlemlerine Uygunluk Bakımından Mizaç 

 

 Hindistan‟da Murrah mandaları, melez süt sığırı inekleri ve kırmızı Sindi 

ineklerinde yapılan bir karşılaştırmalı bir mizaç ölçme denemesinde mandaların yüksek 

oranda uysal olduğu gösterilmiştir. Bu denemede Murrah mandalarında % 50 si uysal 

olurken % 7 si saldırgan bulunmuştur. (Nayak ve Mıshra 1984; geriye kalanlar sınırlı ya 

da sakin olmayan nitelikte bulunmuştur. Bu durumun tersi sonuçlara da rastlanmaktadır. 

Burada önemli olan mizaç skorun laktasyon sırası arttıkça azaldığının belirlenmiş 
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olmasıdır. Açıkcası mandalar eğitilebilir hayvanlardır. Yani vahşi ya da yabani 

koşullarda bulunduklarında saldırgan iken eğitilip uysal davranış yönünde eğitildiğinde 

kolayca yeni koşullara alışırlar. Bu durum halen birçok yetiştiricinin inandığının tersine 

küçük yaştan daha hiç baskı elle sağım vb. sürece maruz kalıp ona alışmamış olmak 

durumunda makineli sağıma kolayca intibak ettiklerinin kanıtıdır. 

 Yapılan denemeli sağımdaki mizacın kesif yem alımındaki mizacı etkilediğini 

göstermiştir. Buna göre uysal mandalar hırçın mandalara göre daha kolay sağılmakta, 

daha kolay yönetilmekte, daha kısa sürede sütü indirmekle daha uzun süre 

sağılabilmekte, daha çok süt verimli, daha yüksek yağ oranlı daha hızlı kesif yem alımı 

yapabilmektedir (Nayak ve Mishra1984). 

 

5.4. Bakım DavranıĢları 

 

 Az sayıda araştırma bulunmasına karşın Thınd ve Gıll (1986) da yaptıkları serbest 

sistemde barındırılan süt veren mandalarda bir yıl beş mevsimsel periyodu içeren 24 

saatlik gözleme göre davranış özelliklerini izleme araştırmasında yem yemenin çoklukla 

sabah ve akşam sağımından sonra olduğunu az miktarda öğle ve gece yarısında olduğunu 

tespit etmişlerdir. Geviş davranış ise yeme davranışının ardından vuku bulmuştur. 

Mandaların kışın günde üç defa yazın 4 defa su içtikleri gözlendi.  

 Ahır koşullarında barındırılan mandaların zamanlarının % 27 si yem yeme % 30‟u 

geviş getirme % 34‟ü istirahat‟ (yatıp uzanma) harcadıkları gözlenmiştir (Schultz ve ark., 

1977). Otlayan mandalarda da benzer sonuçlar gözlenmiştir (Bud ve ark., 1985). Odyou 

ve ark (1994) bir çalışmasında süt veren mandaların gündüz daha ziyade yeme, yürüme, 

gece ise geviş ve uyuma davranışı sergiledikleri, yeme davranışını öğleden önce 4.9 

öğleden sonra 1, 3,7 de yoğunlaştığı gevişin ise öğle saatlerinde en az sabah erken ve 

akşam geç saatlerde en fazla olduğunu göstermişlerdir. Benzer şekilde en yoğun uyuma 

zamanı öğleden önce 3 ve öğleden sonra 11 oldu. 

 

5.5. Mandalarda Mekanizasyon Ġçerikli Yönetim Biçimlerine Uyum DavranıĢları 

 

 Mandalarda gelişmiş barınma sistemleri sağım, yetiştirme pratiklerini bir arada 

içeren sistemler verimlilikle önemli gelişmelere yol açmaktadır (Sastry ve Tripathi, 2004) 

Hayvan refahı içeriğine uygun koşullar süt verim vb. hususlar için normal davranışların 

sergilenmesine olanak verir. Süt sığırlarında yapılan bir denemede yem verme işleminin 

sınırlandırılması sonucu dilin yuvarlanması gibi anormal davranış karşılığı alınmıştır 

(Redbo ve ark. (1996). Yeme, uzanma, yere yatma, ayakta durma, geviş vb. davranışların 

ritminin çeşitli pratiklere ilişkin sulama, sağım, kesif yem verme vb. mekanizasyondan 

etkilenmediği tespit edilmiştir (Thomas ve ark., 2004). Aynı çalışmada günün en sıcak 

saatlerinde duşla serinletme işleminin gün boyu yem alma davranışını olumlu etkilediği 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 


