
Öncelikle k , sonrasındaöpek yetiştiriciliğinde   gösteri ve yarışmaların toplumun büyük bir 

parçası olduğu diğer türler içinde, popüler efsane  etkisinin var olduğundan emin “ ”

olabilirsiniz. Köpek üre deki , aranan bir erkeğin timin çok fazla “popüler sire sendromu”

yavrusunun olması   ve bu nedenle bir çoğunun sonunda (çoğu zaman bilmeden) 

çiftleşebilecek çokca yavrusu durumu adlandırır. olduğu 

Açıkçası, bir köpek yetiştiricisi veya “handleri” olarak, erkekler ve dişi olarak mümkün olan 

en iyi köpekleri yetiştirmek, sunmak istersiniz! Köpek yetiştirme programınızda ana 

hatlarıyla açık hedefleriniz vardır ve her yavrunuzun sizi bu ideal köpeğinize 

yaklaştıracağını beklersiniz. Bazı yetiştiriciler bu ideal köpeğe saadece “başarıyla” ile 

ulaşacağını düşünür ve kimi zaman herkes onlarla aynı fikirdedir.

Popüler Sire Sendromu Nedir?
Köpek ıslahında, popüler bir efsane sendromu, bir erkek köpeğin saygın bir yarışı 

kazanmasıyla veya bir milyon köpeğin birinde bir tanrı olarak kabul edildiğinde ortaya 

çıkar ve sonuçta son derece aranan bir stil haline gelir. Bunun nedeni, diğer yetiştiricilerin, 

belirli bir erkeğin, şampiyonlar üretmek için gerekli olan arzu edilen genlere sahip 

olduğuna inanmalarıdır.

Tüm yetiştiriciler, prestijli yarışma kazananları olmak için gerekli genetik malzeme ile 

akıllı, sağlıklı yavrularını yaratmaya çabalarlar ve zaman içinde daha fazla şampiyon 

üreteceklerini düşünürler. Bu nedenle, bu tür bir popüler efsane, geniş bir dişi çeşidi ile 

üretmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, genlerinin ırk boyunca hızla 

yayılmasına ve sonuçta genetik çeşitliliği büyük ölçüde azaltılmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, bu tür ıslah uygulamaları, ırk popülasyonu için zararlı sonuçlara yol açabilir. 

Çünkü, birkaç nesil sonra, bu özel “damızlıktan” gelen iki köpek birlikte masum bir şekilde 

çiftleştiğinde, büyük ölçüde yüksek riskli bir inbreed yavru doğması riski vardır.

Bir Dişide Bu Olabilir mi?
Aynı mantık, aranan bir dişi için geçerli olsa da, bir dişi üreme döngüsünün kısıtlamaları 

onu ebeveyn olarak bir erkek kadar çok köpeğe izin vermez. Bir dişinin her bir doğum 

yapmasının arasında aylar vardır, bu yüzden mümkün olsa bile, bir damızlık erkekle  

kıyaslayamazdı.

Bir dişi tekrarlı bir şekilde yetiştirilmişse, aynı zamanda, köpek yavrusu sayısının, çok 

sayıda hamilelikten geçmekte olan zayıf bir vücut yüzünden (örn. Arka arkaya dölleme) 

keskin bir düşüş gösterir.
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Nasıl Bir “Majesteleri” Babadan Bu Kadar Çok Yavru 

Olabilir?
Bir köpeğin yarışmalarda lider bir figür haline gelmesi, “kovalamanın” başladığı zamandır!

Efsanenin uzun bir süre boyunca çok sayıda üremesi istenir. Majestemizden ayrıca, 

deneyimli yetiştiriciler için daha yaygın olan ve dişi köpeklerin aksine daha kolay olan 

donmuş meni gönderilerinden de  isteniyor, tohumlar yüksek sayılarda teslim edebiliyor.

Bir yetiştirici yeni edinilen bu şöhrete ve kârlı ücretlere karşı koyamayacağı zaman, bir çok 

dişi köpek bu aynı kriterler tarafından kuşatılmış yavruları doğurur. Bu damızlığın adı 

sağlık ve başarı ile eşanlamlı hale gelir ve döngü kendini tekrar eder.

Bu aynı zamanda, seçilen damızlık köpekler küçük bir havuz oluşturdukları için bir tür 

oluşturulduğunda da meydana gelir, her baraj ve efsane birden fazla üreme için yeniden 

kullanılır. Kaçınılmaz olarak, gen havuzu nispeten yüksek bir “akraba katsayısına” yol 

açar, ilk olarak gen havuzu dış kandan genişler. Yeni Amerikan Bully ırkı ile durum böyle.

Popüler Sire Sendromunun Sonuçları
Popüler sire sendromu hakkında dile getirilen çok sayıda endişe var.

Her şeyden önce, “majestenin” taşıdığı tespit edilemeyen, istenmeyen tüm genler, nüfusu 

içinde nüfuz edeceği ölçüde dramatik olarak artacaktır. Bu, ırkla ilişkili genetik 

bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Buna ek olarak, bir dişi yetiştirme sayısı sınırlı olsa da, tek bir erkek damızlık kullanımının 

aşırı kullanımı diğer erkeklerin kullanımını azaltır ve gen havuzunun çeşitliliğini önemli 

ölçüde daraltır. Bu, nüfusun büyük bir kısmının yakından ilişkili olacağı anlamına gelir. Bu 

durum, damızlıkların yavrularının birbirleriyle, örneğin kardeşiyle, yarı-kardeşlerle veya 

en kötüsüyle (ebeveylerin yavrularla) eşleştikleri zaman daha belirgin hale gelir.

Popüler bir efsane sendromu, hızlı bir şekilde gerçekleşir, herhangi bir mutasyon veya 

istenmeyen etkiler, yavruların ya da büyük yavruların değerlendirilmesi yoluyla alındığı 

zaman, efsanenin genleri, nüfusa çoktan büyük çapta yayılmıştır. Popüler efsane etkisinin 

neden olduğu tüm yanlışları düzeltmek son derece zor hale gelir. Bu genellikle, gen 

havuzunun sahip olduğu tüm olumsuz sonuçları düzeltmek için çok geç olduğu anlamına 

gelir. Ayrıca popüler sire sendromunun sadece küçük popülasyonlar için bir sorun 

olmadığı unutulmamalıdır; Aslında, daha büyük popülasyonları da etkiler.

Özetle, popüler sire sendromunun üretebileceği en iyi senaryo, belirli bir köpek 



nüfusunun depresyonu. En kötüsü, belirli bir köpek nüfusunun yok olmasına bile yol 

açabilir. Nüfus derken, tüm bir ırkı ya da bir kan hattını kastediyoruz.

Popüler Sire Sendromu Nasıl Önlenir?
Popüler sire sendromu tarafından oluşturulan gündemde birden fazla endişe vardır. Her 

şeyden önce, sire'nin taşıdığı tespit edilmemiş, olumsuz genler, nüfus içinde önemli 

ölçüde artacaktır. Bu nedenle, ırkla ilgili genetik bozukluklar yaratmaya bile neden 

olabilir. Popüler sire sendromunun her zaman var olması kaçınılmazdır, ancak iyi 

yönetilen ve iyice kontrol edildiği sürece, ırk için korkunç sonuçlara ulaşmak zorunda 

değildir.

Kuşkusuz, yetkililer (kennel kulüpleri) tarafından izin verilen belirli direktifler olmadığı 

sürece riskler safkan köpekler için de geçerlidir.

Bir ırkın tüm popülasyonuna bakıldığında, gen havuzu, yeni genler elde edilmek yerine 

sürekli seçici üreme yoluyla gerçekten kaybolabilir. Bir köpek yetiştiricisi olarak, özellikle 

popüler bir “majestenin” gururlu sahibi iseniz, üreme kayıtları, mikroçipleme ve aşıları 

korumaktan çok daha fazla sorumlu olduğunuzu söylenebilir. Köpeğinizin hangi zararlı 

genleri taşıdığını öğrenmek sizin sorumluluğunuzdadır ve bu bilgi gelecek neslin 

sahiplerine aktarılmalıdır.

Gururlu ve aranan bir damızlık sahibi olarak, her bir damızlık isteğini veya damızlık 

servisini izlemelisiniz. Sadece köpeğinizin sperminde değil tümünü izlemelisiniz. Bir 

yetiştiricinin ilk görevi, ırkı daha iyi hale getirmektir, sadece cebini çevirmek için değil. 

Gen havuzunun ezilmesinin önlenmesi için “zamanın yeterli olduğuna” karar vermek sizin 

görevinizdir.

Sonuç
Yetiştiriciler, performans ve mizaç gibi ırk için ideal özelliklere sahip olan ve herhangi bir 

ırka bağlı sağlık bozukluğundan uzak kalmayı tercih eden “siperler” seçmeye çalışmalıdır.

Eğer yetiştiriciler, yalnızca bir ırkın sağlıklı ve istisnai örneklerini üretmeye devam 

ederlerse ve popüler sire sendromundan uzak durmaya devam ederlerse; onların kan 

hatları , kalıtsal sağlık sorunlarından korunacaktır.

Potansiyel sahipleri için araştırmanızı yapmak ve ödevlerinizi yapmak önemlidir. Hem 

ebeveynlerin hem de yavruların, mümkünse genetik testlere tabi tutularak ve beş veya on 

nesil geriye şecereleri okumayı öğrenerek hangi bir genetik mutasyondan arındırılmış 

olduğundan emin olun. Bu çalışma yavru köpek soygununun her iki tarafında da popüler 

bir erkek varsa özellikle gereklidir.


