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ÖZET: Bu araştırma, Kangal Çoban Köpeklerinin döl verimi ve yaşama güçlerini belirlemek amacıyla yapılmış-
tır. Döl verimi özelliklerinin belirlenmesinde 29 adet dişi köpekten elde edilen kayıtlar kullanılmıştır. Araştırma-
da Kangal Çoban Köpeklerinin seksüel siklus uzunlukları, gebe olanlarda 234.42 gün, gebe olmayanlarda 182.75 
gün olarak bulunmuştur. Çiftleştirilen 21 adet Kangal Çoban Köpeğinde gebelik süresi 60.9 ± 0.42 gün olarak bu-
lunmuştur. Doğan 167 adet yavrudan 5 adedi (% 2.99) ölü olarak doğmuştur. Doğum sonrası yavruların 30., 60. ve 
90.günde yaşama güçleri sırasıyla % 86.42, % 76.54 ve % 74.69 olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Kangal çoban köpeği, döl verimi, yaşama gücü

ABSTRACT: This study was carried out for the purposes to identify the characteristics of fertility and viability of 
the Kangal Dogs. The data obtained from 29 female dogs were used to identify the chacteristics of fertility. In the 
study, it was found that the sexuel cycle is 234.42 days during periods of pregnancy, and 182.75 days during periods 
of non-pregnancy. The length of pregnancy was found as 60.9 ± 0.42 days in 21 each Kangal Dogs lashed out. From 
167 baby dogs, 5 (2.99 %) were born dead. Survival rates of baby dogs were found as 86.42 % in 30th days, 76.54 
% in 60th days and 74.69 % in 90th days. 
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Kangal Irkı Köpeklerde Döl Verimi ve Yaşama Gücüne Ait 
Özellikler

Characteristics of the Fertility, Viability, Growth and Body 
Measurements of the Kangal Dogs
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GİRİŞ

İnsanlar, çeşitli verimlerinden ve hizmetlerinden 
yararlanmak amacıyla yabani hayvanları evcilleştirmiş-
lerdir. Köpeğin ilk evcil hayvan olarak insanlarla bera-
ber yaşamaya başladığı hatta koyunun evcilleştirilme-
sinde insandan çok köpeğin rolünün olduğu sanılmak-
tadır. Evcilleşme ile hayvanlarda bazı davranış değiş-
meleri olmuştur. Genellikle bütün evcil hayvanlarda in-
sanın isteği ve idaresi altında yaşadıkları için zekâ dü-
zeylerinin gerilemiş olmasına rağmen köpekte evcilleş-
meden sonra zekâ düzeyi ilerlemiştir. (Willis, 1992)

Köpeklerin avları yaşadıkları bölgelerin özellik-
lerine göre değişiklikler gösterir. Bu nedenle köpekle-
rin vücut yapılarında avlarının özelliklerine uygun ola-
rak değişiklikler meydana gelmiştir. Avrasya steplerin-
de özellikle koyun ve keçi popülasyonunun çok olduğu 
bölgelerde, zamanla çobanlık özelliği kazanan köpek-
lerde sürüyü rahatsız eden yırtıcıları avlamak için bu 
günkü fenotipik yapıya benzer kaymalar oluşmaya baş-
lamıştır. Sürü koruma köpekleri görevleri gereği iri ya-
pılı olup Mollossus grubuna ait oldukları tahmin edil-
mektedir. Bu gruptaki köpeklerin kas yapısı iyi geliş-
miş ve açık renkli posta sahiptirler (Sefton, 1969).

Kangal Çoban Köpeği, Türk Çoban Köpekleri içe-
risinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu’da koyun ve 
keçi yetiştiriciliğinin yapıldığı yörelerde sürü koruma 
köpeği olarak yetiştirilmektedir. Koku alma ve işitme 
duyuları diğer köpek ırklarına göre daha iyi gelişmiştir. 
Kuvvet ve cesaretlerinin yanı sıra sadakat ve koruyucu-
lukları en belirgin özellikleridir (Anonim, 1983; Yıldı-
rım, 1993).

Döl verimi: Döl verimi en önemli verim özellik-
lerinden biridir. Döl verimi ile yavru verimi bazen aynı 
anlamda kullanılmaktadır. Oysa döl verimi ve yavru ve-
rimi bilimsel yönden ayrı anlamlar taşır. Yavru verimi, 
erkek ya da dişi canlıdan elde edilen yavru sayısını gös-
terir. Döl verimi ise dölleme, nidasyon, gebelik ve yav-
ru gibi belli başlı dölerme fonksiyonlarının sonuçları-
nı kapsar (Sevinç, 1979). Döl veriminin şekillenmesin-
de hipatalamus, adenohipofiz, neurohipofiz, ovaryum, 
testis, adrenal korteks, plesenta ve uterustan salgılanan 
farklı hormonlar rol oynamaktadır (Arıtürk ve Özcan, 
1958).

Östrus gösterme zamanı: Köpekler mevsime bağ-
lı monoöstrik hayvanlar olup, yılın belirli mevsiminde 
tek östrus gösterirler. Bununla beraber küçük yapılı kö-
peklerin yılda iki defadan fazla östrus gösterdikleri gö-
rülmektedir (Christie and Bell, 1971; Jöchle and Ander-

sen, 1977; Kılıçoğlu ve Alaçam, 1983). Bazı köpek ırk-
ları genelde kış ve ilkbahar sonunda östrus gösterme-
lerine karşın, tüm yıl içine yayılmış östrus sikluslarına 
rastlanıldığını belirten araştırmalar vardır (Pearson and 
Pearson, 1931; Jöchle and Andersen, 1977). Yapılan bir 
çalışmada östrus olaylarının %38’inin Şubat-Mayıs, 
%30.4’ünün Haziran-Eylül, %31.6 sının Ekim-Ocak 
ayları içinde görüldüğü bildirilmiştir (Christie and Bell, 
1971). Diğer bir çalışmada östrus olaylarının Ocak-
Mayıs döneminde %53.8, Haziran-Aralık döneminde 
ise %45.9 olduğu bildirilmiştir (Tedor and Reif, 1978).

Kırmızı (1991), Kangal Çoban köpekleri ve Alman 
Çoban köpekleri üzerinde yaptığı çalışmada östrus sa-
yısının en fazla Nisan ayında, en az Kasım ayında oldu-
ğunu bildirmiştir. Akkayan (1974), köpeklerde östrusun 
senenin her ayında birbirine yakın sayıda ortaya çıktığı-
nı bildirmiştir. Gönül (1996), Kangal Çoban Köpekle-
ri ile yaptığı çalışmada östrusun bütün yıl içine yayıldı-
ğını ve östrus oranının en yüksek Nisan ayında, en dü-
şük Aralık ayında olduğunu bildirmiştir. Tepeli (1996), 
57 adet Kangal Çoban Köpeğinde 88 adet östrus tespit 
ederek östrus sayısının en fazla ocak ayında, en az ey-
lül ayında olduğunu bildirmiştir.

Seksüel siklus dönemleri, süresi ve sayısı: Kö-
peklerde seksüel siklus proöstrus, östrus, meta-östrus 
ve anöstrus olmak üzere dört dönemde incelenir (Art-
hur at al., 1982; Olson and Nett 1986). 

Proöstrus’un ilk işaretlerini zaman olarak belirle-
mek oldukça zordur. Ancak östrusa doğru belirtilerin 
giderek arttığı dikkati çeker. Proöstrus, köpeklerde or-
talama olarak 9 gün sürmekte olup 3 ile 17 gün arasında 
değiştiği bildirilmektedir (Jöchle and Andersen, 1977; 
Erk ve ark., 1980; Shille and Stabenfeld, 1980; Kılıçoğ-
lu ve Alaçam, 1983).

Östrus, dişi köpeklerin erkeği kabul ettiği dönem-
dir. Östrus ortalama olarak 9 gün sürmekte olup 3 ile 
17 gün arasında değiştiği kabul edilmektedir (Burke, 
1986; Concannon, 1986; Gilbert and Bosu, 1987; Ço-
yan, 1994).

Metaöstrusta corpus luteum şekillenir. Uterus mu-
kozasındaki kan damarları çok aktiftir. Metaöstrus 80-
90 gün sürmektedir (Erk ve ark., 1980; Kılıçoğlu ve 
Alaçam, 1983).

Anöstrus ovariel aktivitenin uzun bir süre durduğu 
ve seksüel dinlenme dönemidir. Bu dönem dişiden di-
şiye oldukça fazla farklılıklar göstermekle beraber 4,5 
– 5 ay sürdüğü tespit edilmiştir (Concannon, 1986; Gil-
bert and Bosu, 1987; Laing at al., 1988).
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Christie and Bell (1971), yaptıkları araştırma-
da seksüel siklus uzunluklarının ırktan ırka farklılık-
lar göstermesine rağmen ırk iriliğiyle ilgili olmadığı-
nı göstermiştir ve seksüel siklusun gebe olan köpekler-
de 32 hafta, çiftleştirilmeyen veya çiftleştirilip gebe ol-
mayan dişilerde ise 29 hafta sürdüğünü tespit etmişler-
dir. Kırmızı (1991), Kangal Çoban Köpeklerinde seksü-
el siklus süresini gebeliğin olmadığı dönemlerde 180.6 
gün, gebeliğin olduğu dönemlerde 239.5 gün ve ortala-
ma olarak 214.8 gün olarak bildirmiştir. Tepeli (1996) 
Kangal Çoban Köpeklerinde ortalama seksüel siklus 
süresini gebe olan köpeklerde 236.50 gün, gebe olma-
yan köpeklerde 184.15 gün ortalama olarak 206.76 gün 
bildirmiştir. Shille and Stabenfeld (1980) Seksüel sik-
lus uzunluğunun yaşlı köpeklerde daha uzun olduğunu 
bildirmiştir. Bazı köpek ırklarının senede iki defa östrus 
gösterdiği bildirilirken bazı köpek ırklarının ise bir defa 
östrus gösterdiği ve bazı süs köpeklerinin de senede iki 
defadan fazla östrus gösterdiği bildirilmektedir (Soko-
lowski at al., 1977; Arthur at al., 1982; Pineda, 1989). 

Çiftleşme zamanı: İri yapılı köpeklerde ilk çift-
leşme yaşı 18 ay olarak bildirilmektedir (Öncül, 1983). 
Dişi Köpekler için en uygun çiftleşme zamanı, erkek 
köpekleri kabul etmeye başladığı günden itibaren ikinci 
ve dördüncü günler arasıdır. Ancak bu ortalama bir za-
mandır. Her dişi için geçerli olmayabilir (King, 1978; 
Kılıçoğlu ve Alaçam, 1983). 

Yavru sayısı: Değişik 76 ırk üzerinde yapılan bir 
çalışmada her doğumdaki yavru sayısıyla annenin can-
lı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı 0.83 ve reg-
resyon katsayısı 0.62 olarak bulunmuştur (Robinson, 
1973). Aynı araştırıcı başka bir çalışmada iri ırklarda 
ortalama yavru sayısını 7-8, orta büyüklükteki ırklar-
da 6-7 ve ufak ırklarda 3-4 adet olarak bildirilmektedir 
(Robinson, 1982).

Anadolu Çoban Köpeği Klübü kayıtlarına göre bir 
doğumda canlı doğan yavru ortalaması 6.82 adet ola-
rak tespit edilmiştir (Webb, 1988). Kırmızı (1991) Kan-
gal Çoban Köpeklerinde ortalama yavru sayısını 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yaş gruplarında sırasıyla 7.15, 7.76, 
7.57, 6.23, 7.92, 8.80 7.16 ve 3.50 adet, Tepeli (1996) 
ise 8.94 adet olarak bildirilmiştir.

Yaşama gücü: Yeni doğmuş köpek yavrularının 
yaşama gücü çevresel faktörlerle çok yakından ilgilidir. 
Bu dönemde, en önemli faktör yavruların beslenmesi-
dir. Anne sütü yeri doldurulamayacak bir besin kayna-
ğı olup diğer evcil memelilerin sütlerine nazaran ihti-
va ettiği besin maddelerinin değerleri açısından olduk-

ça kıymetlidir (Edney, 1983). Köpek yavrularının kar-
şılaştıkları en önemli diğer sorunlar çevre sıcaklığı ve 
nemdir. Yeni doğmuş yavrular vücut sıcaklığını regüle 
etme yeteneğine sahip değillerdir. Bu durum hayatları-
nın ilk haftası için geçerlidir. Ani sıcaklık değişiklikle-
ri termoregülasyonu olmayan yavrularda ciddi kayıp-
lara neden olmaktadır. (Öncül, 1983; Alderton, 1987). 
Comfort (1960) orta yapılı ırkların kendi içlerinde ya-
şam süreleri açısından büyük farklılıklar göstermediği-
ni, fakat orta ve küçük yapılı ırkların iri yapılı ırklara 
nazaran daha uzun süre yaşayabildiklerini bildirmekte-
dir. 

Kırmızı (1991), Kangal Çoban Köpeklerinde ölü 
doğum oranını % 1.8 olarak tespit etmiştir. Tepeli 
(1996) yaptığı çalışmada ölü doğum oranını % 13.66; 
yaşama gücünü 15. günde % 84.47, ikinci ayda ise % 
75.15 olarak tespit etmiştir.

Bu araştırma Kangal Çoban Köpeklerinin yaşama 
gücü ve döl verimi özelliklerini tespit etmek ve topla-
nan veriler ışığında Kangal yetiştiriciliğine ışık tutmak 
amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Hayvan Materyali

Döl verimi özelliklerinin incelenmesi için 32 er-
gin dişi ve yaşama gücünün belirlenmesinde 167 yavru 
Kangal Çoban Köpeğine ait veriler kullanılmıştır.

Döl Verimi Özelliklerinin Belirlenmesi

Döl verimi özelliklerinin belirlenmesinde cinsel 
olgunluğa ulaşmış 32 köpekten 3’ü östrus göstermediği 
için 29 adet dişi köpekten elde edilen kayıtlar kullanıl-
mıştır. Bu araştırmada seksüel siklus uzunluğu, gebelik 
süresi ve bir doğumda ortalama yavru verimi özellik-
leri incelenmiştir. Seksüel siklus uzunluğunun tespitin-
de proöstrus başlangıcında vajinadan gelen kanlı akın-
tı ve dış genital organlardaki değişiklikler esas alınmış-
tır. Yaş ve mevsim grupları siklusun başladığı gün iti-
bariyle yapılmıştır. Yaş ve mevsim gruplarına göre kö-
peklerin dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir. Östrusu taki-
ben çiftleştirilip gebe kalmayanlar ve çiftleştirilmeyen-
ler aynı grupta, gebe kalanlar ise ayrı bir grupta değer-
lendirmeye alınmıştır. Bu amaçla 29 adet seksüel siklus 
incelenmiştir. Östrus gösteren ve beden gelişimi açısın-
dan çiftleşmesi uygun görülen dişiler, erkeği ilk kabul 
ettiği günden itibaren en az 2, en fazla 4 defa çiftleşti-
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rilmişlerdir. Çiftleştirmeler tek eşli olacak şekilde (her 
bir dişiye aynı erkek verilerek) yapılmıştır.

Yaşama Gücü

Yaşama gücü; doğumda, birinci, ikinci ve üçün-
cü aylık yaşlarda, aşağıdaki formüller kullanılarak ayrı 
ayrı hesap edilmiştir.

Doğumda; Canlı Doğan Yavru Sayısı / Doğan Yav-
ru Sayısı = %

30. gün; I. Ay Sonunda Yaşayan Yavru Sayısı / 
Canlı Doğan Yavru Sayısı = %

60. gün; II. Ay Sonunda Yaşayan Yavru Sayısı / 
Canlı Doğan Yavru Sayısı = %

90. gün; III. Ay Sonunda Yaşayan Yavru Sayısı / 
Canlı Doğan Yavru Sayısı = %

BULGULAR

Seksüel Siklus Uzunluğu: Bu araştırmada ince-
lenen Kangal Çoban Köpeklerine ait ortalama seksü-
el siklus uzunlukları Çizelge 2’de verilmiştir. Kangal 

Çoban Köpeklerinin siklus uzunlukları; gebe olanlar-
da ortalama 234.42 gün, gebe olmayanlarda ise 182.75 
gün olarak tespit edilmiştir. Gebelik durumundaki sik-
lus uzunluğu, gebe olmayan köpeklerin siklus uzunlu-
ğuna göre 51.67 gün daha fazladır. Aradaki bu fark yak-
laşık olarak bir gebelik süresi kadardır.

Gebelik Süresi: Gebelik süresi 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 
yaş gruplarında çiftleştirilen Kangal Çoban Köpekle-
rinde ortalama 60.9 ± 0.42 gün olarak bulunmuştur.

Yavru Sayısı: Değişik mevsimlerde doğuran kö-
pek sayısı, doğan yavru sayısı ve köpek başına düşen 
ortalama yavru sayıları Çizelge 3’de verilmiştir.

Sonbahar – kış mevsimlerinde değişik yaş grup-
larında bulunan 7 adet Kangal Çoban Köpeğinden 58 
adet yavru elde edilmiştir. Doğuran Kangal Çoban Kö-
peği başına ortalama yavru sayısı 8.29 olarak bulun-
muştur. İlkbahar – yaz mevsiminde ise yine değişik yaş 
gruplarında bulunan 14 adet Kangal Çoban Köpeğin-
den 109 adet yavru elde edilmiş böylece doğuran Kan-
gal Çoban Köpeği başına ortalama yavru sayısı 7.79 
olarak tespit edilmiştir. Genel olarak değişik yaş grup-
larında bulunan toplam 21 adet Kangal Çoban Köpe-
ğinden 167 adet yavru elde edilmiştir. Doğuran Kangal 

Çizelge 1. Yaş ve mevsim gruplarına göre köpeklerin dağılımı
Yaş (yıl) İlkbahar-Yaz Sonbahar-Kış

2 3 2
3 3 2
4 4 1
5 3 2
6 3 3
7 2 1

Toplam 18 11

Çizelge 2. Kangal Çoban Köpeklerinde çeşitli dönemlerde sek-
süel siklus uzunlukları ve standart hataları  (gün)

İncelenen Dönem n x ±Sx

Gebe olan 21 234.42 4.59

Gebe olmayan 8 182.75 3.93

Genel 29 220.17 5.52

Çizelge 3. Değişik mevsimlerde doğuran köpek, yavru ve köpek başına ortalama yavru sayıları
Mevsimler Doğuran Köpek Sayısı Yavru Sayısı Köpek Başına Ortalama Yavru Sayısı
Sonbahar-Kış 7 58 8.29
İlkbahar-Yaz 14 109 7.79
Genel 21 167 7.95

Çizelge 4. Kangal çoban köpeklerinde doğum tipine göre ölü doğumlar

Doğum tipi Doğuran Köpek Sayısı Toplam Yavru Sayısı Ölü Yavru Sayısı
Ölü Doğum 
Oranı(%)

5-6 5 28 1 3.57
7-8 10 75 1 1.33
9-10 4 40 2 5.00
11-12 2 24 1 4.17
Genel 21 167 5 2.99
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Çoban Köpeği başına ortalama yavru sayısı 7.95 olarak 
bulunmuştur.

Yaşama Gücü: Doğum tipine (bir doğumdaki yav-
ru sayısı) göre ölü doğumlar Çizelge 4’de verilmiştir. 
Genel olarak 167 Kangal Çoban Köpeği yavrusundan 
5 adedi (%2.99) ölü doğmuştur. Ölü Doğum oranı en 
fazla 9 ve 10 yavrulu doğum tipinde (%5) görülmüştür

Doğum sonrası yavruların 30, 60 ve 90. günlerdeki 
yaşama gücü Çizelge 5’de verilmiştir. Bu günlerde ya-
şama gücü canlı doğan toplam 162 yavru dikkate alına-
rak hesap edilmiştir.

TARTIŞMA

Seksüel Siklus Uzunluğu: Bu araştırmadan elde 
edilen sonuçlara göre, gebelik seksüel siklus süresini 
uzatmıştır. Bu sonuç, literatür veriler ile uyum içeri-
sindedir. Ayrıca gebe olan ve gebe olmayan köpekle-
rin ortalama siklus süreleri literatür bildirişlere benze-
mektedir (Chistie and Bell, 1971; Kırmızı, 1991; Tepe-
li 1996). Köpeklerde döl verimi özellikleri üzerinde ya-
pılmış olan araştırmalarda (Arthur et al., 1982; Kılıçoğ-
lu ve Alaçam, 1983; Olson and Nett, 1986; Laing et al., 
1988) seksüel siklus uzunluğu ortalama 7 ay olarak be-
lirlenmiş olup, bu araştırmadan elde edilen 220.17 gün-
lük süre literatür ortalamalarından biraz uzun olarak 
tespit edilmiştir. 

Gebelik Süresi: Bu araştırmada tespit edilen orta-
lama 60.9 günlük gebelik süresi (King, 1978; Tsutsui, 
1982; Kılıçoğlu ve Alaçam, 1983; Tepeli, 1996)’nin 
bulgularıyla uyum içerisindedir.

Yavru Sayısı: Araştırmada doğuran Kangal Çoban 
Köpeği başına ortalama yavru sayısı 7.95 olarak bulun-
muştur. Elde edilen bu sonuç (Robinson, 1982)’un iri 
ırklarda 7-8 olarak bildirdiği ortalama yavru sayısı ile 
uyum içerisindedir. Kangal Çoban Köpekleri için bildi-
rilen 7.36, (Kırmızı, 1991); 8.94 (Tepeli, 1996) adet or-
talama yavru sayıları, araştırmada tespit edilen sonuç-
lara benzerlik göstermektedir. Yapılan bir çalışmada 
(Webb, 1988), 6.82 olarak bulunan canlı doğan yavru 
sayısı, bu araştırmada tespit edilen değerden daha dü-
şüktür.

Yaşama Gücü: Bu araştırmada yaşama gücüne ait 
değerlendirmeler doğumda, doğan tüm yavrular (canlı 
ve ölü) esas alınarak yapılmıştır. Doğan 167 adet Kan-
gal Çoban Köpeği yavrusundan 5 adedi (%2.99) ölü 
doğmuştur. Ölü doğum oranı en fazla 9 ve 10 yavru-
lu doğum tipinde (%5) görülmüştür. Araştırmada he-
saplanan ortalama ölü doğum oranı (Kırmızı, 1991)’nın 
Kangal Çoban Köpekleri için bildirdiği (% 1.81) ölü 
doğum oranlarından biraz yüksek, (Tepeli, 1996)’nin 
bildirdiği değerden (% 13.66) ise oldukça düşük bulun-
muştur. Bu durumun, doğum tipinden (bir doğumdaki 
yavru sayısı) ve bakım-besleme şartlarının farklılığın-
dan kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. 30. günde 
yaşama gücüne ait hesaplamalar canlı doğan yavrular 
ve bu dönem sonuna kadar yaşayanlar esas alınarak, 60. 
günde canlı doğan yavrular ile bu dönem sonuna kadar 
yaşayan yavrular dikkate alınarak, 90. günde ise canlı 
doğan yavrular ile 90. güne kadar yaşayan yavrular esas 
alınarak hesap edilmiştir. Canlı doğan 162 adet Kangal 
Çoban Köpeği yavrusundan 140 adedi (86.42) 30. güne 
kadar, 124 adedi (% 76.54) 60. güne ve 121 adedi (% 
74.69) 90. güne kadar yaşamıştır. (Kırmızı, 1991; Tepe-
li, 1996)’nin 2. ay da Türk Çoban Köpeği için bildirdiği 
yaşama gücü değerleri, araştırmada aynı yaşta elde edi-
len yaşama gücü değerlerinden düşük bulunmuştur. Bu-
nun nedeni bu araştırıcıların 2 aylık yaşta canlı doğan 
yavruları esas olarak yaşama gücünü hesap etmiş olma-
larından kaynaklanmış olabilir.

SONUÇ

Kangal Çoban Köpeklerinin döl verimi ve yaşama 
güçlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada 
döl verimi özelliklerinden seksüel siklus uzunluğu lite-
ratür ortalamalarından biraz uzun bulunmuştur. Gebelik 
süresi ve yavru sayısı ise literatür veriler ile uyum içeri-
sindedir. Ölü doğum oranı en fazla 9 ve 10 yavrulu do-
ğum tipinde görülmektedir. Yaşama gücü, doğumda % 
97, 30. günde % 86.42, 60. günde    % 76.54 ve 90. gün-
de % 74.69’dur.

Bu çalışma Kangal Çoban Köpeği yetiştiriciliğine 
ve bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara kısmen 
de olsa bir ışık tutacaktır.

Çizelge 5. Yavruların farklı yaş dönemlerindeki yaşama gücü
Yaş Dönemleri (gün) Yaşayan Yavru Sayısı Ölen Yavru Sayısı Yaşama Gücü (%)

Doğum 162 5 97.00
30. gün 140 22 86.42
60. gün 124 16 76.54
90.gün 121 3 74.69
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