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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Karakaş koyunlarının genel 
performanslarının tanımlanması ve geliştirilmesine 
yönelik olarak gerek köylü koşullarında gerekse yarı 
entansif koşullarda yürütülen çalışmaları 
değerlendirmektir. Karakaş kuzularında ortalama 
doğum ağırlığı 3.31-4.21 kg arasındadır. Koyunlarda 
laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi ortalama 
33.29-84.70 İt ve 155.29-213.20 gün; koç altı koyun 
başına doğan kuzu sayısı 0.76-1.09, doğuran koyun 
başına doğan kuzu sayısı 1.01-1.33 arasında değişen 
değerler göstermektedir. Gerçekleştirilen 
çalışmalarda, yöresel anlamda yetiştirme koşullarının 
olumsuzluğu yanında, adaptasyon özellikleri ve üretim 
değerleri bakımından Karakaş koyunlarının önemli bir 
yerli gen kaynağımız olduğu vurgulanmaktadır. 

Various Yield Characteristics Of Karakaş Sheep 

ABSTRACT  
The purpose of this study is to evaluate the studies 
performed in both rural and semi-intensive conditions 
to describe the general performance of Karakaş 
sheep. Mean birth weight of Karakaş lambs is 3.31 -
4.21 kg. Milk yield per lactation and lactation period 
are 33.29-84.70 İt and 155.29-213.20 days; lamb 
number per mated ewe is 0.76-1.09 and litter size is 
1.01 -1.33. İt was emphasised in the performed studies 
that maintenace conditions are bad in a region-wide 
scale and considering the adaptation properties and 
production characteristics, Karakaş sheep are an 
important native genetic resource. 

GİRİŞ 
Türkiye koyun varlığının yaklaşık yarısını (%43-45) 
oluşturan Akkaraman ırkı, yayılış alanı olarak da en 
önemli ırk olup birçok tipleri mevcuttur. Karakaş adıyla 
bilinen tipi Bitlis ve Van yörelerinde yaygın olarak 
yetiştirilmektedir [1 ;2;3;4]. Son yıllarda sayıca azalma 
eğiliminde olsa da Karakaş koyun tipinin gen 
kaynakları için belirlenen tehlike sınırı düzeyinde bir 
azalışı söz konusu değildir. Ancak azalma eğiliminin 
sosyo-ekonomik koşullar ile birlikte izlenmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması gerekliliği güncelliğini 
korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, Karakaş koyun 
tipinin çeşitli verim özelliklerinin tanımlanması ve 
geliştirilmesine yönelik olarak yapılmış çalışmaları 
değerlendirmek ve yerli gen kaynağı olarak taşıdığı 
değer konusunda da mevcut bilgi leri ortaya 
koymaktır. 

MORFOLOJ İK KARAKTERLER VE VÜCUT 
ÖLÇÜLER İ 
Karakaş koyunlarının vücutları beyaz yapağı ile örtülü 
olup ağız, göz ve burun etrafı siyahtır. Vücudunda gri, 
kahverengi ve siyah lekelere sahip hayvanlara da 
rastlanabilmektedir. Yüz, yapağı ile örtülü olmayıp 
baştaki yapağı rengi genellikle siyah, beyaz ve 
kahverengi tonlarında değişmektedir. Baş rengi beyaz 
olan koyunlarda özellikle ağız, göz ve burun etrafları 
i le tırnağa yakın kısımlarda siyah lekeler 
bulunmaktadır. Genel olarak yüksek bacaklılık göze 
çarpmaktadır. Cidago yüksekliği de Akkaraman'lara 
göre daha fazladır [4;5], Karakaş koyunlarında, 
Akkaraman koyunlarına göre daha yüksek oranda 
boynuzluluk görülmektedir. Kuyruk yapısı yağlı, üç 
parçalı ve üçüncü parça birinci parçadan uzun ve 
aşağıya doğru sarkmış durumdadır. Kuyruk ucu 
kıvrılarak S şeklini almaktadır [4]. Gökdal ve ark. [6] 
tarafından köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş 
kuzularında, doğumda ortalama vücut uzunluğu 25.65 
cm, cidago yüksekliği 37.24 cm, kürekler arkası 
göğüs genişliği 8.36 cm, göğüs derinliği 13.51 cm, 
göğüs çevresi 36.97 cm, but çevresi 28.57 cm 
olarak saptanmıştır. Söz konusu vücut ölçüleri sütten 
kesim döneminde (118.gün) ise sırasıyla 56.22, 56.50, 
16.42, 25.02, 73.13, 56.70 cm bulunmuştur. Gökdal 
[4], yetiştirici koşullarında Karakaş koyunlarının 
vücut uzunluğunu 65.18 cm, cidago yüksekliğini 68.81 
cm, kürekler arkası göğüs genişliğini 18.54 cm, 
göğüs derinliğini 31.50 cm, göğüs çevresini 93.61 
cm, but çevresini 60.19 cm saptamıştır. Yine köylü 
koşullarında gerçekleştirilen bir başka çalışmada [7], 
Karakaş koyunlarında söz konusu vücut ölçüleri 
sırasıyla 64.68, 67.32, 19.88, 33.37, 95.06, 62.86 cm 
olarak bildirilmiştir. 

CANLI AĞIRLIK  
Gökdal [4], koyunların doğum ve mera sonu 
dönemlerinde canlı ağırlık ortalamalarının sırasıyla 
46.21 ve 48.79 kg olduğunu bildirmiştir. Köylü 
koşullarında yapılan bir çalışmada [7], Karakaş 
koyunlarının doğum, kırkım ve aşım dönemlerindeki 
canlı ağırlık ortalamaları sırasıyla 46.45, 45.43 ve 
43.94 kg olarak saptanmıştır. Karakaş koyunlarında yıl 
boyunca canlı ağırlık değişimlerinin incelendiği bir 
çalışmada [8], Ağustos ayı, doğum dönemi ve farklı 
ayların canlı ağırlık ortalaması sırasıyla 48.80, 53.00 
ve 48.97 kg saptanmıştır. Demirel ve ark. [9], 
gebeliğin son döneminde farklı düzeylerde beslenen 
Karakaş koyunlarında deneme başı canlı ağırlığını 
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59.24 kg, doğum öncesi canlı ağırlığını 67.22 kg, 
deneme sonu canlı ağırlığını ise 61.22 kg bildirmiştir. 

KUZULARDA BÜYÜME VE GEL İŞME 
ÖZELL İKLER İ 

Kuzularda Çe şitli Dönem Canlı A ğırlık Değerleri 
ve Günlük Canlı A ğırlık Artı şları  
Gökdal [4], doğum, 6O.gün ve sütten kesim (134.gün) 
ağırlıklarını sırasıyla ortalama 3.69, 12.47, 27.19 kg; 
doğum-90.gün, doğum-sütten kesim dönemi arası 
günlük canlı ağırlık artışını ise 163 ve 170 g olarak 
bulmuştur. Gökdal ve ark. [6], köylü koşullarında 
yetiştirilen Karakaş kuzularının doğum, 1-4.ay ve 
sütten kesim (118.gün) ağırlıklarını sırasıyla 3.91, 
8.80, 14.12, 20.43, 25.13 ve 25.09 kg; doğum-sütten 
kesim dönemi arasındaki günlük ortalama canlı ağırlık 
artışını 176 g olarak saptamışlardır. Gebeliğin son 
döneminde farklı düzeylerde beslenen Karakaş 
koyunlarından doğan kuzuların ortalama doğum, 60., 
9O.gün (sütten kesim) canlı ağırlıkları sırasıyla 3.84, 
13.28, 21.46 kg bildirilmiştir [9]. Sayılgan ve Çamaş 
[10], 154 günlük yaştaki Karakaş erkek kuzularında 
ortalama canlı ağırlığı 30.57 kg, dişi kuzularda ise 
27.96 kg bildirmiştir. Ülker [11], Karakaş kuzularının 
doğum, 9O.gün ve sütten kesim (158.gün) ağırlıklarını 
sırasıyla 3.31, 15.5 ve 26.2 kg; yarı entansif 
koşullarda Karakaş kuzularının sütten kesim öncesi 
günlük canlı ağırlık artışını erkek, dişi, tekiz ve ikiz 
kuzularda sırasıyla 148.6, 134.8, 144.6 ve 138.8 g 
olarak bildirmiştir. Farklı köylü işletmelerinde gebeliğin 
son 6-8 haftasında farklı düzeylerde yemlenen 
Karakaş koyunlarında, kuzuların doğum ağırlığı 
ortalama 3.84 kg olarak saptanmıştır [12]. Demirulus 
ve Karaca [13], ortalama doğum ağırlığını 3.93 kg, 
sütten kesim ağırlığını (9O.gün) 26.03 kg; tam 
emişme, yarı emişme ve meralama periyodu ortalama 
günlük canlı ağırlık artışlarını ise sırasıyla 174.61, 
201.98, 50.41 g bulmuşlardır. Baş ve ark. [14], 
Karakaş kuzularında doğum, sütten kesim, 90.gün, 
canlı ağırlıklarını sırasıyla 3.37, 27.1, 15.4 kg olarak 
bildirmişlerdir. Çalışmada sütten kesim öncesi ve 
sonrası günlük canlı ağırlık artışı sırasıyla 146 ve 128 
g bulunmuştur. 
Aygün ve Bingöl [15], yarı entansif koşullarda Karakaş 
kuzularında ortalama doğum ağırlığını 4.19 kg olarak 
bulmuşlardır. Farklı sürelerde sütten kesilen Karakaş 
kuzularında 60, 90, 120. gün canlı ağırlıkları sırasıyla 
13.55, 18.17, 21.78 kg olarak bildirilmiştir. Çalışmada 
doğum-60.gün, doğum-90.gün, doğum-120.günler 
arası günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla 148.30, 
148.85, 141.35 g olarak bulunmuştur [16]. Ülker ve 
ark. [17], Karakaş kuzularında doğum, 9O.gün, sütten 
kesim (5.ay) ağırlıklarını sırasıyla 3.37, 15.4, 27.1 kg; 
sütten kesim öncesi ve sonrası günlük canlı ağırlık 
artışını 146 g ve 128 g bulmuştur. Cengiz ve ark. [18], 
Karakaş kuzularında ortalama doğum, sütten kesim 
(115.gün) ve 6.ay canlı ağırlığını sırasıyla 3.72, 25.90 
ve 29.81 kg olarak bildirmiştir. Doğum-3.ay ve doğum-
sütten kesim dönemi arası günlük canlı ağırlık artışı 
176 ve 198 g olarak bildirilmiştir. Altın ve Çelikyürek 

(19), Karakaş kuzularında doğum ağırlığını 3.51 kg; 
sütten kesim ağırlığını (2.ay) 13.16 kg; 9O.gün 
ağırlığını 17.09 kg; 12O.gün ağırlığını 23.06 kg; 
doğum-sütten kesim,  doğum-90.gün,  doğum-
120.günler arası günlük canlı ağırlık artışını ise 
sırasıyla 168.1, 153.4, 167.8 g olarak saptamıştır. Söz 
konusu çalışmalarda, Karakaş kuzularında ortalama 
doğum ağırlığının 3.31-4.21 kg arasında değiştiği; 
sütten kesim ve daha sonraki dönem canlı ağırlıkları 
bakımından ise kuzuların sütten kesim yaşlarının yanı 
sıra bakım-besleme koşullarının da farklı olması 
nedeniyle bir varyasyon olduğu söylenebilir. 

BESİ GÜCÜ VE KARKAS ÖZELL İKLER İ 
Karakaş kuzularının (ortalama 2 aylık yaşta sütten 
kesilen) 70 günlük entansif beside canlı ağırlık 
kazancı 13.86 kg; günlük yem tüketimi 1.18 kg; 1 kg 
canlı ağırlık artışı için yem tüketimi 5.99 kg; göz kası 
alanı ise 13.75 cm2 bulunmuştur [18]. Diğer yandan 
Karakaş erkek toklularının 4, 6 ve 8 haftalık entansif 
besi süresinde toplam canlı ağırlık artışı sırasıyla 4.93, 
7.69 ve 10.57 kg olarak saptanmıştır [20]. Çalışmada, 
karkas ağırlıklarının artan besi sürelerine göre arttığı 
ve karkas kaliteleri bakımından önemli bir farklılığın 
olmadığı belirlenmiştir. Altın ve ark. [21], Karakaş 
erkek toklularının entansif beside 16.30 kg canlı ağırlık 
kazandığını saptamıştır. Gökdal ve ark. [22], Karakaş 
erkek kuzularının entansif beside (70 gün) 14.33 kg 
canlı ağırlık kazandığını; günlük yem tüketiminin 0.88 
kg ve 1 kg canlı ağırlık artışı için yem tüketiminin ise 
4.31 kg olduğunu bildirmiştir. Çalışmada karkas 
randımanı %46.19, göz kası alanı 19.28 cm2 

bulunmuştur. 
Karaca ve ark. [23], Karakaş erkek kuzularında yoğun 
besi, mera+kesif yem besisi ve sadece mera besisinin 
etkilerini incelemiş; gruplarda 70 günlük besi 
süresince toplam ağırlık artışını sırasıyla 11.18, 5.26, 
9.37 kg olarak bildirmiştir. Besi özellikleri, karkas 
ağırlığı ve randıman bakımından yoğun besi grubu en 
iyi performansı göstermiştir. Ortalama 5 aylık yaştaki 
Karakaş kuzularına mera dönüşü kesif yemin ad- 
libitum veya besi başı canlı ağırlığının %2'si kadar ve 
aynı zamanda yemin içeride ve dışarıda verilmesinin 
etkisinin incelendiği çalışmada, verilen yemin miktarı 
ve yemin içeride veya dışarıda verilmesinin besi, 
kesim ve karkas özelliklerine etkisi önemli  
bulunmamıştır [24]. Aygün ve ark. [25], 45, 60 ve 75 
günlük yaşta sütten kesilen ortalama 4 aylık yaştaki 
Karakaş erkek kuzularının 90 günlük mera+kesif yem 
besisinde sırasıyla 20.62, 21.82, 17.88 kg canlı ağırlık 
kazandığını bildirmiştir. Grupların 1 kg canlı ağırlık 
artışı için yem tüketimi sırasıyla 4.66, 4.35, 4.47 kg 
saptanmıştır. 45 günlük yaşta sütten kesilen kuzuların 
daha yağlı karkasa sahip oldukları belirlenmiştir. 
Sonuç olarak Karakaş kuzularının ilk meralama 
döneminden sonra kasaplık olarak 
değerlendirilmesinin ve mera+kesif yem besisinin 
daha yararlı olacağı bildirilmektedir. 
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SÜT VERİM ÖZELL İKLER İ 
Karakaş koyunlarının süt veriminin genel olarak düşük 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yapılan 
çalışmalarda kullanılan yöntem ve tanımlamalarda da 
farklılıklar bulunmaktadır. Gökdal [4], 3, 4, 5 ve 6 yaşlı 
koyunlarda laktasyon süt veriminin sırasıyla 39.42, 
56.77, 61.50, 59.97 İt; laktasyon süresinin ise sırasıyla 
169.6, 195.3, 213.2, 205.7 gün olduğunu bildirmiştir. 
Yine Gökdal ve ark. [7], köylü koşullarında yetiştirilen 
Karakaş koyunlarında ortalama süt verimini 59.00 İt ve 
laktasyon süresini 155.29 gün olarak saptamışlardır. 
Cengiz ve ark. [16], kuzuları 45, 60, 75 ve 90 günlük 
yaşta sütten kesilen Karakaş koyunlarında sırasıyla 
laktasyon süt verimini 39.28, 38.53, 33.70 ve 33.29 İt; 
laktasyon süresini 166.13, 169.54, 167.79 ve 157.12 
gün olarak saptamıştır. 
Atmaca [26], yarı entansif koşullarda Karakaş 
koyunlarında ortalama laktasyon süt verimini 51.6 İt ve 
laktasyon süresini de 173 gün olarak bildirmiştir. 
Karaca ve ark. [27], laktasyon süresi ve laktasyon süt 
verimini sırasıyla ortalama 155.9 gün ve 84.7 İt olarak 
saptamışlardır. Altın ve Çelikyürek [28], yarı entansif 
koşullarda laktasyon süresi ve laktasyon süt verimini 
sırasıyla 168 gün ve 65.5 İt olarak bildirmiştir. Sonuç 
olarak Karakaş koyunlarında laktasyon süt veriminin 
33.29-84.70 İt, laktasyon süresinin ise 155.29-213.2 
gün arasında varyasyon gösterdiği görülmektedir. 

DÖL VERİM ÖZELL İKLER İ 
Gökdal [4], köylü koşullarında Karakaş koyunlarının 
kuzulama oranını %89.47, yavru atma oranını %5.26, 
koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısını 0.97, 
doğuran koyun başına doğan kuzu sayısını 1.08 
bulmuştur. Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş 
koyunlarında koçaltı koyun başına ve doğuran koyun 
başına kuzu sayısı 0.98 ve 1.07 olarak bildirilmiştir [7]. 
Karaca ve ark. [29], köylü işletmelerinde bulunan 
Karakaş koyunlarında gebelik oranını %82.70, 
kuzulama oranını %75.90, koçaltı koyun başına ve 
doğuran koyun başına kuzu sayısını sırasıyla 0.76 ve 
1.01 olarak bildirmiştir. Yarı entansif koşullarda 
yetiştirilen Karakaş koyunlarında kuzulama oranı %82, 
koçaltı koyun başına ve doğuran koyun başına kuzu 
sayısı sırasıyla 0.91 ve 1.09 bulunmuştur [30].  
Aygün ve Karaca [31], doğuran koyun başına kuzu 
sayısını 1.33 bildirmiştir. Ülker ve ark. [32], kuzulama 
oranını %96, koçaltı koyun başına kuzu sayısını 1.09, 
doğuran koyun başına kuzu sayısını 1.14 olarak 
saptamıştır. Karakaş koyunlarında çeşitli üreme 
özelliklerinin araştırıldığı çalışmada kızgınlık döngüsü 
uzunluğu 17.1 gün, gebelik oranı %91, kuzulama 
oranı %88, yavru atma oranı %2.5, kısırlık oranı 
%8.8, koçaltı koyun başına ve doğuran koyun başına 
kuzu sayısı sırasıyla 1.05 ve 1.18, gebelik süresi 150 
gün olarak bildirilmiştir [33]. Koyunlarda döl verim 
ölçütlerinden biri yaşama gücü oranı olup Karaca ve 
ark. [12], Karakaş kuzularının 30., 60. ve 90. gün 
yaşama gücü ortalamasını sırasıyla %89.22, 87.99 ve 
87.03 bildirmiştir. Başka bir çalışmada, doğum-sütten 
kesim (134.gün) dönemi arası yaşama gücü oranı 
%87.84 olarak bildirilmiştir [4]. 

YAPAĞI VERİM ÖZELL İKLER İ 
Genel olarak Karakaş kuzularında uzunluk 
bakımından üniformitenin iyi sayılabilecek, incelik 
bakımından ise çok iyi sayılamayacak düzeyde olduğu 
bildirilmiştir [34]. Karakaş kuzularında ortalama kirli 
yapağı verimi 531 g, lüle uzunluğu 5.01 cm, randıman 
%89.80, sortiman 46'S olarak bildirilmiştir [35]. 
Karakaş koyunlarında ise Gökdal ve ark. [7], kirli 
yapağ ı  ver imini  ortalama 1.79 kg olarak 
saptamışlardır. Yine Karakaş koyunlarında ortalama 
kirli yapağı verimi 2.16 kg bulunmuştur [36]. Sonuç 
olarak, Karakaş koyunlarında yapağı örtüsünün kaba 
karışık ve halı tipinde olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 
Karakaş koyunları; yetersiz bakım ve besleme ile zorlu 
iklim koşullarına dayanıklı olup yüksek adaptasyon ve 
hastalıklara dirençli olmalarının yanı sıra uzun 
mesafeleri yürüme yeteneğine de sahiptir. Karakaş 
koyunlarının verim özellikleri istenilen seviyede 
olmasa da koyun yetiştirme altyapısı ve mevcut 
koşullar altında önemli bir üretim kaynağı 
durumundadırlar. 
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