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KAYA KEKLiCii (A . Graeca) VE SÜLÜNLERDE (P. Colchicus) KANAT KEMiKLER i (OSSEA
ALAE) ÜZERiNDE KARŞı LAŞTıRMA lı MAKROANATOMiK ARAŞTI R M ALAW

Sefa Lök@1

Hakan Yalçın-'

T he Compa rative Macroanatomic Rescarehes on Borıes of Wing (Ossea Alae ) in Rock
Pa rtr idges (A. g raeca ı and Phcasants (P colclı icı ıs ı
Özet : Bu çalışmanın amacı, kaya keklikleri (A. graeca) ve halkalı sülünlerde (P. colchicus), kanat kemiklerini (ossa
alae) oluşturan; humerus , radius , ulna, ossa carpi, carpometa carpus ve ossa digitorum manus'un makro anatomisini
belirtemek ve aralarındaki farkları karşılaştırmaktır. Bu araştırmada onar haftalık 10 adet kaya kekliği ve 10 adet halkalı
sülün kullanıldı. Kemikler üzerinde uzunluk ölçüleri değerleri ile belirli anatomik oluşumlar belirlendi. Humerus her iki
türde de pneumatik yapıdaydı . Kekliklere ait tüm kemik uzunluk ölçüleri, sülünlerden daha küçüktü . Humerus 'un proximal'i düzeyinde impressio coracobrachialis ve fossa penumotricipitalis o luşum ları kekliklerde daha derin bir yap ı olarak gözlendi. Sülünlerin tümünde radius, kekliklere nazaran daha belirgin bir dış kavise sahipti. Buna karşı u/na 'n ın
d ışa doğru olan eğimi kekliklerde daha belirgindi. Farklı olarak sülünler in os carpi radiale'si düzensiz bir dörtgen veya
papyon şeklinde ydi. Sülün ve kekliklerin tümünde , 1. parmak bir phalanx'tan, 2. parmağın iki phalanx'tan, 3. parmağın
ise bir adet phalanx 'tan o luştuğu belirlendi. Genelolarak keklik ve sü/ünlerin kanat kemiklerinin, diğer kuş türleriyle
karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar gösıerdiği gözlendi. Bunun ya n ı n da keklik ve sütünler arasında da bazı makroanalom ik farklılıkların old u ğu belirlendi.
Anaht ar keli me ler: Keklik, Sülün, Analom i, Kemik, Kanal
Summary: The purpose of Ihis study is to determine the rnacroanatorny of humerus , radius, ulna, ossa carpi, carpornetacarpus and ossa digilo rum manus lorming bones of wing in rock partridges and rigneck pheasant and lo compare the differences between them. In this research, 10 rock partridges and 10 rigneck pheasanl , ten weeks old, were
used. Lenglh measures and definite anaıomic Iormat lons were determined. Humerus was in a pneumalic structure in
both species. Partridges measu res of all bone lenglh were always lower than pheasan ts measu res. In all partridges ,
formal ions of impressio coracobrachialis and fossa penumotricipitalis at Ihe level of humerus proximal were observed
as a deeper struclure. In all phea sanl s, radius had more evicent external curve lhan the the radius in partridges, but,
in contrast, the inclinati on to oulwa rd of ulna was more definite in partridges. Os carpi radiale of the pheasants was a
disordered guadrangle or like a bow-tie. In all pheasanls and partridges, it was de ıermined that 1. finger consists of
one phalanx, 2. finger consists of two phalan xes and 3. finger consists of one phalanx. In conclus ion, when partridges
and pheasanls bone ol wing are compared whit other bird species, evident differences were deıerm ined . it was observed thalthere were some macroanatomic differences between partridges and pheasanls.
Kay Wor ds : Partridge, Pheasan t, Analomy, Bone, Wing
G ir i ş

en büyük problemleri a ra sın da inbeslenme y e ters tz li ğ i gelir. Yeterli hayvansal proteinin t ü k e ı i l e m e m e s i önemli bir sorun
olarak görülmektedir. Bu amaçla birçok k a n atl ı türü
yet iştirilmekt edir.
Y et i ş t i ri ci li kt e önemli sonuçlar
elde edilen kanatl ı av hayvan ı türleri: bıldı rcın, keklik, sülün ve güvercindir. Özellikle keklikler ve sülünler günümüzde alternatif kan atlı yetişti r ic i li ğ i a ç ı 
sından ayrı bir öneme sahiptir. Bu türler hem
ekonomik açıda n , hem de do ğa lorta m larına salınma ça l ı şm a l arı aç ıs ın d a n da önemli birer kana tl ı
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türleridir. Sülün ve keklik türleri, zoolojik sistemde
aynı aile içinde yer aldıklarından ; dav ran ış, hayat
t arz ı, beslenme. ba rı n m a vb. gibi birçok özellikler
b ak ı m ı nd a n birbirine benzemektedir (Çetin ve Kı
rı kçı , 2000).
Ha lka /ı sülün (Phasianus colchicus) dünyada
en yaygın bulunan sülün türüdür (Çetin ve Kır ı kç ı ,
2000). Av hayvan larının en fazla bilinen türlerinden
biri de kekliktir. Yabani hayatta Kaya kekliği (Alectotts graeca), Türkiye nin Trakya ve Ege bölgesinde
y ay ı lma al anı bu l m uştu r (Çetin ve Kırı kçı , 2000).
Kaya kek li ğ i , k ına lı ke kliğ e çok benzer, s ı rt ı düzgün,
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bö{ıür

çizgileri daha sıktır . Gaga dibi çevresinin ta(Heinzeil ve ark., 1995).

Ka na tl ı lard a birbirinden larkl ı üç adet ossa digitiorum manus vardı r (Feduccta. 1975: Nicke! ve
ark., 1977; Banadır ve ark ., 1993; Yaman , 1997;
Baha d ır, 2002) . 1. parmakta kanatlılarda genelde
bir adet pbatanx (ptıatanx digili afutae) bulunur (Feouccia. 1975, Chiasson , 1984; Smith ve Smith.
1991; Orosz ve arx., 1992: Baumel ve ark. , 1993).
2. parmak da kanauuarda genelde iki adet onatanx'tan (phalanx proxımans digiU majoris ve phatanx distalis digiti majoris ) olu ş u r (Nlckel ve ark,
1977; Chiasson, 1984; Sm ıt n ve Smith, 1991;
Orosz ve ere.. 1992: Baumel ve ark , 1993; Bahad ır. 2002) . 3. parmakta (phalaox diçit i minoris)
ise kanatlılarda bir pbatanx olarak görülür (Feeeccıa . 1975: Nickel ve erx.. 1977. Chiasson. 1984;
Smith ve Smith. 1991; Orosz ve ark. 1992; Baumel
ve ark., 1993: Bahad ı r. 2002).

mam ı siyah tı r

memeülenn On baeaO ının karve onunla aynı kemiksel yapıya sahiptir.
Kanat gOvdeye direkt olarak exıemleşmez , bir
omuz kemen (cmç ulu rn membri thoradel: seeputa.
os corecc c ecs ve lurcula) ue baOlanm ışt ır (Bahadır,
2002) . Kuşların u çma sı nda , lig_ acrocoraconumeraırs çok Onemli bu role sahiptir
(Saier ve ark ., 2007 ). Ossa atae: kanat kemı kle nncı en Oluşur ve kana d ın serbest kısmı ; numerus, uma. rad ıus , ossa carpt carpometacarpus
ve os sa digilorum manus 'tan oluş ur (Feduceia.
1975; Nickel ve ark., 1977; Chiasson. 1984;
McLelland. 1990; Orosz ve arx., 1992; Baumel ve
ark.. 1993: Evans. 1996; Ba na dır. 2002 ; LOk, 2005 ;
ü aer ve ark.. 2(07).
Kuşların kanadı ,

ŞllıOıdı r

Kanatlıların is kele ti n ın

Kekhk ve sülünıer üzerinde baz ı anatomik ça(Anderson. 1972; Arves, 1978; Gu er,
1987; Tobelske ve Dial. 2000; Yalçın ve ark., 2003;
KOnül ve arx., 2004 : Özcan ve arx.. 20(4) yapı lmasına karş ın, osteolojik aç ıdan yeterü bir çalı şma yapı lmamışt ır. Nitekim bu çalışman ın amacı
da . uçma yeteOine sahip Kaya kek lik/eri ile Halkah
sü ıünlerin kanat kemik/erini oluşturan: humerus . radius. ulna, ossa carpl, carp ometacarpus ve ossa digitorum manus kemiklerinin makroanatomisini belinernek ve ~er meveutsa aralarındald fa rkla rı
karşılaştırmaktır. Ayrıca literatür ve rilerı ndeki ka natl ı
tüneriyle de karş ılaştırılarak fark olup ol mad l Qı belinenecekttr. Ayrıca bu araştırmadan elde edilecek
olan osteolojik verilerin (morfolojik, anatom ik ve
meIrik ölçümle r), ilerde yapılacak olan benzer çalı ş ma lara ı şı k lutma s ı amaçlanmıştı r. Aynı zamanda
bu veriler. keklik ve sülOnlerin gerek alt türlerinin
teksonomik sını flandırma sında, gerekse de cc ~adaki yabani ve benzer türleri arasındak i fark·
hhklann veya benzerjklerln belirlenmes inde de fay-

meme lilerden en Onemi

lişmalar

fa rk ı , bir ço k kemiOin pneuma lrk (havalı) olmas ıd ır
t reeeccı a. 1975; Ça lışıar, 19n; Nlekel ve ark..
1977; MeLelland. 1990; B a had ır, 2002) . Uçan kuş 

lann kemikleri pneuma ük ya pı d adı r ve bu oluşum
canllya uzun uçuş yeıeneO i s ağl a r. Uçamayan kuş 
lar pneumauze kemiOe sahip deOildir (Nickel ve
ark., 1977). Humerus 'un prox imal ucunda bu lunan
for. pneumaticum. saeeus cıavıculans vasıtasryta
havanı n girmesine müsaade ed er (Do{1uer ve Erençin. 1964: seocccıa. 1975; çeeştar. 1977; Niekel
ve ark., 1977; Chiasson, 1984; Evans, 1996; Bahad ır, 2002; Bozkun ve ark .. 2oo2) . Tavuk, yerli
ördek ve brknrcmda numerus, antebraehium'dan
daha uzundur. Buna karşın güve rcinlerd e antebrachtum. nvmerus'tan uzundur (Y ı ldı z ve ark.,
1998) .
uına'nm oıecranon'u
kanatlılarda zayıf getiş mt şur (DoOuer ve Erençin , 1964; Bahadı r, 2002;
Demirkan, 2002) . Uma. evcs bıldırcında 2.97, yabanI budrrcmca 2.94 cm uzun luOundadı r (Yaman.
ı

dalı olaca kt ı r.

997).

Malerya l ve Metot

Ossa carpi 'yi O l u ş t u ra n kemikler kanaurtarda.
os carpi ulnare ve os carp l ractafe'dir (Baurnel ve
ark.. 1993; Ba had ı r, 2002 ; Bozku rt ve ark.• 2002) .
Os earpi radıa le ördekte kısa ve d6rtgen şek
lindedir (Demekan. 2002). os carpi ulnare ise Ordeklerde 'V' şekımd edtr . Memelilerde bulunan distal sı rada ki diQer ossa catpi'ter. kuşlarda
metacarpcs't ar ile kaynaşt lQ rncıan metacarpus'lara.
carpome tacarpus adı verilir (Chiasson, 1964;
MCLeIJancl, 1990; Ba ha d ı r , 200 2).

Bu çalışmada , S.Ü. Vetoriner Fakültesi Uygulama ve Araş tı rma çillliQinde yetiştirilen cn'ar haft a l ı k 10 adet Kaya KekliOi (A fecıoris graeca) ve 10
adet Halkah Sülün (Phasiarıus cofehicus) kullanıldı . Tüm ömeklenn aO ırl ı klarl , dijitalterazi ile be·
ürtendı. Kekliklerin ortalama aQ ırııOI 493.40± 12.7gr;
sülünlerın ise 873.50±25 .93gr olarak bulund u (Sulünlerin tümü d iş i, keldikletin yarısı diş i, yarısı erkek
cinsiyeUere sahipti) .

Kanat lı larda carpomel acarpus'u kuvvetli ve
düz olan iki numara lı ile za yıf ve kemerli olan uç
numa ralı tarak kemikleri o luş turu r (Sa ha dı r. 2002).

Hayvanlar kesildikten sonra . kanat kemikleri
(ossea atee) omuz kemerinden (cingulu m membri
lhora cici) dikkatli bir şekilde kesıle rek ayrı ldı. Elde
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edilen kanat krsmmoakl kas ve diOer yumuşak dokular bislıiri ile uzakla şt ırı ld ı ve kanal k ısımları
%B'lık amonyak çözeltisinde 1-1.5 saat kaynatlldı .
Daha sonra kemik üzennc eki tüm oluşumlar temizlendi ve geri kalan kemik parçala rı özel küçük

Tablo t . Keldik ve Sülünlerin Kanal Kemiklerinin Uzun-

poşeue rde sakla ndı.

luklan (mm)

Kemiklerle ilgili uzunluk ölçüleri dijital kumpasla ya p ı ldı. Sonuçlar Tablo t'de sunuldu. Kemikler üzerinde uzunluk ölçüleri alınırken ; ke miğ in
en uç kısı mla rı relera ns noktası olarak olarak beltrtendı. Bu referans nokta ları tüm türlerde her
kemik için ayn ayn ölçüterek belirlendi:

51.80

:!: 0.49

67.77 ~0.5S

UIna

49.74

İ

0.46

6 1.53 ± 0.50

Aadius

44.54 :!: 0.44

56 .09 ± 0.47

c erpoeetec erpcs

29 .94 ... 0.31

34.82 ::0.26

Bu araştı rmadaki tüm keklik ve sülünlerde, humerus'un corpus'u düzeyinde birer adet belirgin bir
fAL nuıric ium tespit edildi. Ay rıca sadece sülünlerde
5 tane sağ humerus'un , 4 tane de sol humerus'un
cramat yüzünde ve caput humeri'nin sonlanma düzeyinde, sayı sı bir ile iki arasında değ işe n ter. Nutricium'lar tespit edildi. Caput numen'ran ekıem yüzeyi ile ıutercınum ve ntraıe ara s ındaki Incisura
cepms humeri her iki türde de gôzlendi. Bu ol uşum
sütünde daha denndi. Ca puı humeri'nin oorsolaterarindeki tümseğ imsi yapıyı ise luberculum
dersale ( Şekil 2-a) olu ş t u rma ktaydı . Bu yap ı , kekliklerde sülünlare nazaran daha belirgindi.

proximal ucundaki olecrancn'un
tepe no kt ası ile distal'deki condylus ventralis ı nnae'nm uç noktası ara s ıda ki uzunluk,
Baoius 'un proxımal'lnd ekt tacles articutans
ulnans ile distal'indeki tacies artculans radccarpaüs'm tepe noktası ara s ı ndaki mesafeler,

Carpometacarpus kemiOinde ise. aynı kemiği n proximal'indeki trochtea carpatis'in
tepe noktas ı lle. os metacatpaıe minus'un
distaldeki en tepe no kt ası arasındaki mesafeler ölçüldü.

Crista dettopector alis ( Şe ki l 2·k); humerus'un
proximal ucu boyunca ıu be rculu m dorsate'den ıa 
teral'e doğru yükselen ve orta düzeyde cra nıaıe
doQru bükülen ve sonra hemen alçalan düzeyde bı r
crista olarak görüldü. Araştırmadaki bir s ütünün sol
humerus'unda bu cnsta çok daha k ı saydı . Çatrşmadak i bir sulü nü n. sağ humerus'unun erista deltopectcr alts'inin düzensiz y apıda olduğu belirlendi.
Crista certooecto rans'ın kıvnrrnnm hemen önünde
çöküntü ya da oyuk tarzmoak! ımpress io m. pecteralls keklikle daha derin, sötönoe biraz daha

t- ıesti uylark lar MTB-12.1 (2002)
paket programıyla istatistik analizine tabi lutuldu ve
sonuçtar tablo halinde sunuldu. Terminoloji olarak
kanattı hayvanıarda ku llan ıl an Baumell ve ark
( N AA- 1 99 3 )' n ı n terrninotojisi k ull anıldı . Ça lışma materyallerinin resimleri, ayrı ayrı ve bütün olarak
'50 nyDigilal OSC-S75' model fo toğ raf makinesiyle
Türter

Humerus

(Tablo 1). Her iki türde de humerus. içinde hava barındıran pneumatik yap ıdayd ı. Kanat bükü ldüğünde
hemen hemen seepura'ya paralel olarak durmaktaydr.

V lna 'nın

Metrik ölçüm

SÜLÜN

• (P<O.OS) (MTB 12.1).

Humerus'un proximal'lndekl caput numeri'nin tepe noktası ile aynı kemi{jin distal'inde bulunan epicondylus ventralis'in
hemen alt ındaki proe. uexoris noktası aras ın da ki mesafe.

gu ıandı .

KEKL!K

sonuçla rı n a ay rı ayrı

arasındak i

alındı.

sığdı .

Bu lgular

Fossa pneumotr icipitalis (Ş ekil 2-b); oorsat ve
ve ruraroen margo caudans ve erus dersele fossae
vasıtasıyla sınırlanm ışıı . Fossa pneurrıotric ipita1is ;
humenıs'un darsal yüzünün proximal'inde ve coı
lum düzeyinde caput humeri'ye dOOru deneteşe n
bir oluşumdu. Oyuk şekl indeki bu yapı. tüm keklik
örneklerinde çok daha derin bir yapıdayd ı . sülunlerde ise daha s ığ ve yüzeysetdi, Sadece bir 50IOnün sol humerus'unun eaudal yüzündeki bu lossa
yapısı dOzdu. diğer bir söıünce ise aynı yerde tüm-

OSSA ALAE (MEMBRI THORACICI) (Şekil
1,2.3): Bu ça lışma da tüm sülün ve kekliklerde ossa
alae'yı oluştura n baş l ı ca kanat kemiklerinin; numerus, uına ve radius, ossa carpı. carpometacarpus ve ossa digitorum manus'tan oluş 
tuQu belirlendi.
SKELETON BRACHII-HUMERUS ( Şeki l 1.2H): Humerus kemi ği, kekhkte ortalama 51.80±0.49
mm, sülünde ise 67.77±Q.55 mm uzunluğundayd ı
87
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sek

tarzında

tuberculum

yapısı

ximal'inden distal ine kada r olan margo caudal is boyunca cauda l yönlü papillae remigales caudales
(Şeki l 1-Pr) ve ventral yönlü pap illae rem igaıe s
ventrales isimli çift yap ı lı , t ırtıklı ç ık ı ntr la r tespit edildi. Bu çıkıntı lar araşt ırmadak i s ütünlerde. kekliklere
nazaran çok daha belirgindi ve sayısı daha fazlayd ı.
Ayrıca
ulna'nın
dorsal yüzünde
lineae intermusculares isimli kas çizgi leri de gözlendi. Bu
yapılar sülünlerde daha belirgin ve hissedi lebilir yapıdaydı . Margo caudal is, keklikte daha caudal yönlü
bir kavis çizmekteydi. Ayn ı düzeyde condylus' ları
cauda l yönde ay ıran ve sütünlerde daha derin bir
oluk olan sulcus intercondylaris isimli anatom ik yap ı
tespit edildi. Ul n a' nın distal ucund a, tuberculum carpale'nin hemen üstünde radio-ulnar eklemi ol u ş 
turacak olan "depressio radialis" isimli çöküntü tarzındaki anatomik yapı tesp it edildi. Bu oluşumu n
yüzey i, sülünlerde kekliklere nazaran daha belirgindi. Ayrıca ulna'nın, kekliklerde proximal'e
doğru biraz daha kalınlaştığı da görüldü. Sülünlerde
ise bu ka lınlaşma prox imal ve distal düzeyd e
hemen hemen ayn ıyd ı.

gözlendi.

Humerus'un cranial yüzü ve proximali düzeyinde yassı bir oyuk tarz ında impressio coracobrachialis (Şekil 2-j) oluşumu gözlendi. Bu oluşum keklikte biraz daha derindi. Humerus'un
extremitas distalis'inde condylus ventralis ile condylus dorsalis'in incisura intercondylaris (Şekil 2-0)
vasıtasıyla ayrı Imış bir anatomik yapı olduğu belirlendi ve bu condylus'lar ova i şekilliydi. Incisura
yapısı ise keklikte sülüne nazaran biraz daha derindi. Humerus' un distali düzeyi ve cranial yüzünde
çukur bir yapı oluşturan fossa m. brachia lis (Şekil
2-m) yap ıs ı belirlendi. Humerus 'un craniod istal düzeyinde lokalize olan proc. supracondylaris dorsalis (Şekil 2-e)'in condy lus dorsalis'in mediali ve
humerus 'un dista l düzeyinin dorsal 'inde bulunan
küçük bir kemik uzant ıs ı o lduğu tespit edildi. Ayrıca
bu yapının sülünlerde, kekliklere nazaran biraz
daha çıkıntılı ve belirgin o lduğu saptandı.
SKELETON ANTEBRACHil (Şekil 1-R,U):
Keklik ve sülünlerde skeleton antebrachii , ulna ve
radius olmak üzere iki kemikten o luşmaktaydı.
Ulna, her iki türde de radius'tan daha kalın ve daha
uzundu . Bunun yanında sülün ve kekliklerin hepsinde de ulna , radius 'a nazaran daha eğ imliyd i ve
her iki kemikte pneumatik yap ıda değild i. Buna karşın radius'lar her iki türde de daha d üzd ü,

RADIUS ( Ş e kil 1-R): Radius kekliklerde ortalama 44.54±0.44 mm, sülünlerde ise 56.09±0.47
mm uzun luktayd ı (Tablo 1). Bu kemikte herhangi
bir pneumatik yapı görülmedi. Radius, sülünlerde
corpus 'un ortasından itibaren prox imal'inden ventral'e doğru kavislenerek son lanmasına karşın. kekliklerde dik başlayıp devam etti ve en son distal uç
noktasında küçük bir bükülmeyle sonlandı. Radius'un dorsal' i ve proximal'i düzeyinde, caput
radii'nin hemen a l tında bir tümsek yap ısındaki tubercu lum bicipitale radii keklik ve sülünlerin tümünde tespit edildi. Bu yap ı, sülün radi u s ' ıa n nda
daha düzens iz ve girintili ç ıkıntılıyd ı. Keklikte ise
daha düzenl i bir tümsek yap ısındayd ı. Radius'un
corpus'unda ve margo interosseus boyunca görülebilen, kas çizg ileri olarak şekillenen lineae intermusculares'ler tespit edildi. Bu oluşumla r süı ün terde. kekliklere nazaran çok daha derindi ve
çizgileri daha keskind i. Radius 'un distal ucu ve dorsal yüzünde ince bir oluk tarzında sulcus tendinosus oluşumu tespit edildi. Bu oluşum, a raş
tırmadaki tüm sülünlerde kekliklere nazaran daha
iyi izlenebiidi. Radius'un distal ucu ve cauda l yüzünde çöküntü tarzındak i depressio Iigamentosa
yapısı, kekliklerde s ülünlere nazaran çok daha belirgin ve biraz daha derindi.

ULNA (Şekil 1-U): Kekl iklerde ortalama uzun49.74±46 mm, sülünlerde 61.53±O.50 mm olarak ölçüldü (Tablo 1). Bu kemik tüm türlerde pneumatik yapıda değ i ld i. Ayrıca sadece sülün
örnekler inde ulna'nın corpus 'unun ortası düzey inde
zor görülebilen birer adet for. nutricium tespit edildi.
Ulna 'nın caudal kısmı dış bükeyd i ve kekliklerdeki
bu kavislenme , sülünlere nazaran daha belirgindi.
Proc. cotylaris dorsalis, ulna 'nın proximal ve dorsal
yüzeyinde cranial yönlü belirgin bir çıkıntıolarak
gözlendi. Bu yapı, sülün lerde kekliklere nazaran
daha belirgind i. Ulna'nın prox imal uç noktasındak i
elecranon (Şeki l 1-0) yapısı her iki türde de çok belirgin bir çıkınt ıolarak görüldü. Ulna'nın proximal'inde ve dcrsal yüzeyinde, proc. coty laris dorsalis'in hemen yakın ında hafif bir çöküntü tarzında
impressio m. scapu lotricipitis oluşumu gözlend i.
Keklikte bu yapı sülüne nazaran biraz cana derinceydi. Ulna 'nın yine prox imal'i d üzeyinde ve
ventra l yüzünde, coty la ventralis'in hemen altında
impressio m. brachialis isimli oyuk bir yapı gözlendi. Bu yapı, sülünlerde çok daha belirgindi.
gen iş yüzeyl iydi ve caudal yönlü çizgisi bir yay çizmekteyd i.
luğu

Corpus

ulnae

düzey inde,

kemiğin

SKELETON MANUS -OSSA CARPI (Şeki I1,3):
Os carpi radiale (Şekil 1,3-CR ,a) keklikte hemen
hemen dikdörtgen şeklindeydi ve distal'e doğru daralmaktaydı. Sülünlerde ise bu kemik ortası basık ,
dikdörtgenimsi ve papyon şeklindeydi. Ayrıca dis-
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tal'e doğru gen işleyen bir özellik göstermekteydi.
Sülünlerde, distal'deki ucun biri kekliklere nazaran
daha uzundu.

OSSA DIGITORUM MANUS
örneklerinde birbirinden
mağın mevcut olduğu tespit edildi.

araştırma

(Şeki l
farklı

3): Tüm
üç par-

i. parmak olan phalanx digiti alulae (Şeki l 1,3tüm sülün ve kekliklerde bir tane, küçük ve
küt bir yap ıda o lduğu ve ayrıca os metacarpale alulare ile eklem leşt iğ i tespit edildi. ii. parmak olan
phalanges digiti majoris'in ( Ş e kil 1,3- Pdma,j) tüm
sülün ve keklik türlerinde iki phalanx'tan o luşt u ğ u
gözlendi. Bu kemiğe ait birinci pha lanx' ın (phalanx
proximalis digiti major is) diğer tüm phalanx'lardan
büyük ve yassıca olduğu tespit edildi. Dorsalolan
fossa'nın keskin bir pila cranialis phalangis yap ıs ı
ile 1/4 oranında bö lündüğ ü tespit edildi. Ay rıca bu
kem iğin caudal düzeyinde d ış bükey margo ya p ısı
tüm örneklerde açıkça gözlendi. Distal'deki ikinci
p ha lanx 'ın (phalanx distalis digiti majoris) tüm örneklerde ucu keskin, uzunca ve üç kö ş eli bir ya pıd a
olduğu belirlendi. ii i. parmak olan phalanx digiti minoris (Şekil 1,3-Pdm,k) tüm örnek lerde bir adet olarak gözlendi. Bu kemik phalanx'lar arasınd a en
zayıf ve ince olarak gözlend i.

Os carpi ulnare (Şekil 1,3-CU,b) araştırmadaki
tüm sülün ve kekliklerde 'V' şek lindeydi. Biri daha
uzun ve kalı n olan crus longum ile d iğeri daha k ısa
ve ince olan crus breve ol uşu m ları oldukça belirgindi. Os carpi ulnare'nin iki crusu arasında incisura metacarpa lis (Şeki l 3-c) isimli anatomik yapı
gözlendi.

PA, i) 'nın

CARPOMETACARPUS (Şekil 1,3-CM) Carpometacarpus kem iğ i , keklikte ortalama 29.94±031
sülünde ise 34.82±0.26 uzun luğundaydı (Tablo 1).
Bu yapını n tüm sülün ve kekliklerde; os metacarpale alulare, os metaca rpale majus ve os metacarpale minus olarak üç kemikten o luş tuğu belirlendi ve bu kemikler pneumatik bir yap ıda değild i.
Os metacarpale majus (Şe ki l 3-h) ve minus (Şekil
3-1) a ral a rın d a bir spatium o l uşturacak şekilde, her
iki uçtan bi rl e ş ti. Os metacarpale alulare 'nin de
( Şekil 3-f) prox imal düzeyde , bu oluşum ların ikisiyle k ayn a şt ığı gözlendi. Carpometacarpus kemikleri ara s ın da en kalı n ve büyük olanı os metacarpale majus'tu. Tüm türlerde, os metacarpa le
alulare'nin ventrocran ial yüzünde üzerinde bir proc.
alularis çıkıntı sı çok belirgindi. Os metacarpa re alulare'nin dcrsal yüzü ve prox imal ucunda gözlenebilen proc. extensorius (Şek i l 3-d) isimli yapı iki
pa rçalı
olarak
oldukça
belirgindi.
Carpometacarpus'un proxima l'i düzeyinde trochlea
carpalis ( Ş e kil 3-1) isimli makaraya benzeyen çı 
kınt ılı olu ş u m net bir şeki lde saptandı.

Tartışma

ve Sonuç

Feduccia (1975), Nickel ve ark. (1977), Mc
Lelland (1990) kanatl ı la rı n genelinde, Ba hadı r
(2002) ördeklerde , Cubo ve ark. (2000) ise s ülünlerde humerus'un pneumatik yapıd a old u ğ u n u
b i ld irm iş lerd ir. Benze r şek i ld e bu a raştırm ada k i tüm
sülün ve kekliklerde de ay nı pneuma tik ya p ı humerus'ta be lirlenmişt i r. Ayrıca for. pneumat icum
oluşumu kekliklerde, sülünlere naza ran daha derin
ve belirgindi. Literatür verilerine ilaveten, sülünlerin
5 adet sağ ve 4 adette sol humerus 'unda, caput humeri'nin collum'u düzeyinde say ıla rı bir ile iki aras ında değ işe n for. nutricium'l ar tespit e d i l m i şti r.
Bunun yan ıs ıra Demirkan (2002) ördeklerde, Bozkurt ve ark. (2002) kelaynak kuşlarında humerus'un
corpus'unun tam o rtas ın d a bir for. nutricium olduğunu bild i rm iş lerd ir. Nitekim bu ç alış madaki tüm
örneklerde de corpus humeri düzeyinde birer adet
çok belirgin for. nutriciurn'lar g özlenm işt i r.

Carpometacarpus'un dorsal yüzünün proximal'in de fossa supratroc hlearis (Şekil 3-e) isimli
küçük çukurumsu bir ya p ı b u l un maktayd ı . SÜlünlerde bu o l uş u m daha derin bir yap ıdayd ı.
Os metacarpale majus'un, dorsal yüzü ve proximali düzeyinde bulunan proc. intermetacarpalis
( Şekil 3-g) isimli belirgin kemik çıkınt ısı , araş
t ırmadaki tüm sülün ve kekliklerde tespit edildi. Bu
oluşum, tüm örneklerde caudal yönlüydü. Caudal
düzeyde yer alan os metacarpale minus (Şeki l 3-1)
os metacarpale majus (Şekil 3-h)'a nazaran daha
inceydi ve ara larında belirgin bir a ra l ık mevcuttu .
Bu ya p ıda spatiurn intermetacarpale ( Ş e kil 3-m)
olarak tespit edildi. Bu araştı rmad a ki tüm keklik ve
sülünlerde, os metacarpa le minus'un ortas ı düzeyinde belirgin bir g en iş l eme gözlendi. Carpometacarpus'un distal'i düzeyinde os metacarpale
minus ve majus'un kaynaşa rak birleşt iği gözlendi
ve bu yap ının da symphys is metacarpalis distalis
olduğu belirlendi.

Kanatl ıları n (Baumel ve ark., 1993) genelinde
ve ördeklerde (Dem irkan, 2002) humerus'un tuberculum ventra lis'inin, tuberculum dorsale'den
daha büyük ve kuvvetli o l d u ğ u blldlrtlrnlştir. Bozkurt
ve ark. (2002) ise tam tersi durumu kelaynak kuş
l a rı için b ild irm işt ir. Bu ça lışm ada ki tüm sülün ve
kekliklerde Demirkan (2002)' nın bildird iğ i durum
gözlenm iştir. Bunun yanında tuberculum dorsale,
kekliklerde sülünlere nazaran daha belirgindi.

Baumel ve ark. (1993)'nın; Olson ve Feduccia
(1980) ile Ballmann (1979)'a dayanarak baz ı ku ş-
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Bozkurt ve ark. (2002) kelaynakların ulna's ıru n
corpus 'unda ventrolateral olarak papillae remigales'lerin olduğunu bild irm işlerdir. Bu çalışmadaki tüm örneklerde de bu oluşumlar belirlendi. Ayrıca bu oluşumlar, sülünlerde çok daha
belirgin olarak gözlenmiştir. Cubo ve Cas inos
(2000), sülünlerde radius ve ulna'nın pneumatik yapıda olmadığın ı bildirm işlerdir. Bu araştırmada da
her iki tür için ay nı sonuçlar b ulu n muşt u r. U lna ' n ı n
uzun luğu , her iki türde de evci l ve yaban i bıl
d ırc ınlar (Yaman 1997) için bildirilenlerden daha
uzundu. Demirkan (2 002)' ın ördeklerde b ild ird i ğ i
gibi, bu çalışmadaki sülünlerde de radius'un proximal 'den ventral'e doğru bariz bir kavislenme yapmasına karşın, kekliklerde bu eğ im hemen hemen
hiç yoktu ve sadece distal düzeyde gözlenebilmişt i.

larda (penguen, karabatak ve birçok örd ekte) humerus'ta for. pneumeticum'un olmadığını bildirmelerine karşın, bu çalışmadaki tüm örneklerde
for. pneumaticum gözlenmiştir.
Keklik

ve sülünlerde humerus'un ortal ama
tavuk, ördek ( Yıldız ve ark., 1998; Demirkan, 2002) ve kelaynak kuşları (Bozkurt ve ark.,
2002) için bildirilenlerden daha kısa olarak bulunmuştur. Buna karşın adı geçen kemiğin güvercin
(Yı ldız ve ark., 1998) ve b ıldırcınlardan (Yaman ,
1997; Yıldız ve ark., 1998) daha uzun olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca bu araştırmadaki iki tür arasında,
sülün humerus'u daha uzun olarak belirlenmiştir.
uzunluğu

Impressio coracobrachialis'in bir çok kanatlı türünde farklı bir derinlik gösterdiği bildirilmiştir (Baumel ve ark 1993). Bu çalışmadaki keklik ve sülünlerde de a ynı durum gözlenmiştir. Nitekim crista
deltopectoralis'in kı vrımının hemen önündeki bu çöküntü yapı, keklikte daha derin olarak belirlenmiştir.

Feduccia (1975), kümes hayvanlarında radius'un corpus'u düzeyinde for nutric ium 'un bul u nd u ğ u n u
bildirm iştir.
Buna karşın Demirkan
(2002) ördeğ in radius 'unda for. nutricium'un olmad ığın ı bi ld irmiştir. Ayn ı şekilde bu ça l ışmada da
her iki türde bu oluşum göz lenemedi. Yaman
(1997)' ln bı ldırcınlarda, Demirkan (2002)'ın ördek/erde bildirdiği ulna 'ya ait for. nutricum yap ısı ,
bu araştırmada sadece sülün örneklerinde gözlendi. Yaman (1997)'ln evcil ve yaban i bıld ırcın lard a
bild irdiği radius uzun luğu, keklik ve sülüne nazaran
kısa olduğu be lirlenm işt ir. Buna ka rş ın , Bozkurt ve
ark. (2002) 'n ı n kelaynak k uş la rında radius ve ulna
için bildirdiği uzunluklar, bu araşt ırmadaki sülün ve
kek/iklerin radius uzun luğunda n daha Ia zl aydı .

Baumel ve ark. (1993), m. scapulotriceps'in
tendonunda bir sesamoid kemik olan os sesamo ideum m. scapula tricipitis'in bazı kuş türlerinde (sinek kuşu) nadiren de olsa bulunabileceği
ifade edilmiştir. Ancak bu oluşum araştırmadaki kanatl ı türler inin hiçbirinde göz lenmemiştir.
Demirkan
(2002),
ördekte
proc .
supracondy laris dorsalis olmadığını bildirmesine karşın , bu çalışmadaki tüm sülün ve kekl iklerde; humerus 'un cranial yüzü ile dista l'i düzeyinde belirgin
bir ç ıkınt ıolarak gözlenmiştir. Ayrıca bu yapı, s ülünlerde daha belirgin olarak tespit edilmiştir.

Ördekte os carp i radiale, dörtgen şekli n d e
ifade ed ilmiştir (Dem irkan , 2002). Bu yap ı , kelaynak
kuşlarında (Bozkurt ve ark., 2002) ise düzens iz yapıdaki bir kemik olarak nitelenmişt ir. Bu çalışm adak i
kekliklerce de, adı geçen kem ik dikdörtgen şekl i nd e
gözlenmiştir. Ancak sülünlerde bu kemik düzens iz
bir dörtgen veya papyon şeklindeydi ve distaldeki
uç kısmı biraz daha uzun olarak gözlenmişt i. Os
carpi ulnare , kelaynak kuşlarında (Bozkurt ve ark.,
2002) "U" şeklinde ; buna arşın ördeklerde (Demirkan , 2002) "çentik" şeklinde ifade ed i lmişti r. Bu
ça l ışmadaki tüm sülün ve kekliklerde ise, "çentik"
tarzında ve "V" şek linde bir yap ı olarak gözlenmiştir. Smith ve ark. (1993), baykuş ve şah inde
os carpi radiale'nin yakınında ekstra bir kemik oluşumu daha tespi t etmelerine karşın, bu araştırmada
ki hiçbir örnekte bu oluşum tespit edilmem işt ir.

Liteatür verilerinin gene linde (Bozkurt ve ark.,
2002; Demirkan, 2002) kanat/ıların ulna'sının radius'dan daha kalın ve uzun olduğu b ildirilmiştir. Bu
ça lışmadaki keklik ve sü!ünlerde de aynı sonu ca
u laş ı lmıştır. Ayrıca ulna ve radius'un her birinin
u z u n l uğ u ,
sülün ve kekliklerin hepsinde humerus 'tan kısa olarak bulunmuştur.
Banadır (2002), güvercin ve tavukta ulna'nın
gövdes inin belirgin bir kav is yaptığını ifade etmiştir.
Bu çal ışmada keklik ve sülünlerde de bu kavislenme gözlenmiştir. Hatta kekliklerde bu durum
daha belirgin olarak bulunmuştur. Nitekim B a h ad ı r
(2002), kaz ve ördekte bu kavislenmenin daha az
belirgin olduğunu ifade etmiştir. Bu sonu ç a ra ş 
tırmadaki sülünler ile benzerlik arz etmekteydi. Baumel ve ark. (1993), Barnet ve Lewis (1958)'e dayanarak olecranon'un bazı kuşlarda olmadığını
s öylemişt ir. Ancak bu çalışmada keklik ve sülünlerin hepsinde bu yapı belirgin olarak tespit edil-

Ördekte (Demirkan, 2002), os metacarpale
maju s'un proximal'inde proc. intermetacarpalis olmadığı, bunun yanında Baumel ve ark. (1993)'n ın
B a lı ma n (1979)'a dayanarak bütün kuşlarda bulunmayabileceği veya protuberentia metacarpalis

miştir.
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prac.

ve ark. (20 02)'nın kelaynak kuş larında bi ldirdiği gibi
2. parmağın sadece iki adet phalanx'tan oluştuğu

Bu
in-

bel irlenmiştir.

gözlenmiştir.

Keklik ve sülünlerin 3. parmağında sadece bir
tespit ed i lm işti r. Bu sonuçta literatür (Feduccia, 1975; Nickel ve ark., 1977; Chiasson, 1984; Smith ve Smith, 1991; Orosz ve ark.•
1992; Baumel ve ark., 1993; Ba had ır, 2002; Bozkurt ve ark., 2002) verileriyle uyum içerisindedir.

araştırmadaki

kekliklerin ve sülünlerin taossa digitorum manus yapıs ı üç parmaktan o luşuyordu. Bu sonuçlar, literatür (Feduccia, 1975; Nickel ve ark., 1977; Mcl.elland,
1990; Smith ve Smith, 1991; Orasz ve ark., 1992;
Baumel ve ark., 1993; Chiasson, 1984; Bahadır,
2002; Bozkurt ve ark., 2002) verileriyle uyum içerisindeydi. Bazı literatürlerde; tavuk, ördek, kaz
(Nickel ve ark., 1977; McLelland, 1990; Bahadır,
2002) ve kelaynak kuşlarında (Bozkurt ve ark.•
2002) 1. parmakta ikinci bir phalanx' ın daha olduğu
bildirilmesine karşın , bu araştırmadaki örneklerde
1. parmakta sadece bir adet phalanx 'ın (phalanx digiti alulae) bu lunduğu tespit ed ilmiştir. Bu sonuçta
Bah ad ı r (2002)'ln güvercinler için bildirdikleriyle paralellik arzetmekteydi.

p ha lanx ' ın o lduğu

mam ı nda .

Sonuç olarak; Kaya Kek l iğ i ve Ha lka lı SÜlünlerde, ossea alae kemikleri karşılaştırıldığında
çok belirgin farklılıklar olmamasına karşın , baz ı
küçük anatomik özellikler ve uzunluk ölçüleri açı
s ın d an önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca makroanatomik yönden gerek keklik türlerinin, gerekse
de sülün türlerinin kendi aralarında da bazı küçük
farklılıkların olduğu tespit edilm iştir. Keklik ve sülünler arasındaki bu küçük osteolojik fa rklı lık la r,
yakın akraba olan bu kuşların tür farklılığından ileri
gelebilir. Bunun yanında kanat kemikleri. makroanatomik yönden literatürlerdeki d iğer kuş türleriyle karşılaştırıld ığında da önemli farklılıkların ol-

Nickel ve ark.. (1977) ile Bahadır (2002).
kazda 2. parmağın en distalinde üçüncü bir phala n x'ın daha olduğunu bildirmelerine rağmen. bu
a ra şt ırm ada keklik ve sülünlerin hepsinde, Bozkurt

duğu belirlenmiştir.
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PA
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Pclmı

dmı

K
Şekil

1. OSSA ALAE (K:Keklik-S:Sülün; Sol-Dorsal)

H: Humerus, R: Radius, U: Ulna, CR: Os carpi radiale, CU: Os carpi ulnare, CM: Carpometacarpus, PA: Phalanx digiti
alulae, Pdma: Phalanx digiti majoris, Pdmi: Phalanx digiti minoris, Pr: Papillae remigales caudales, O: Olecranon
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cuı m dorsa
b.Foss pneum rıapıta .
dorsaııs, I.Fossa oıecıanı 9 Proc Le on
h.Ca

c.Tuberculum en r e n.For, pneuma um. e Proc supracondylans
human. I.Cns a b
ı.ln lumescenlıa h mcn. J.lmpressio code opec ıoraüs i. argo oorsans. rn.Fossa m. br
ıa
n.Condylus venIral s 0.1 - ura insa lıs . p Tuberculum suoraco
lar v nlr le

Şe 113. OS A CARPI. CARPOMETACARPUS. OSS":. DIGITORUM MA US (( K. K ekıı k- S : S üıün: Sol-dorsal- enıraı ) .

a.Os carpl radiale, b.Os carpı uınare, c.lncisura metacarpalis. d.Proc. oxtcnsorius. o.Fossa supratrochleans, f.Os meacarpele alular • g.Proc. in ıe rm etacarpa li s. h.Os metacarpale majus, 1.0s m t carpale minus, LPhalanx d i i a ıu la e .
,.Phalanx dıgıti rnajons, k.Phalanx dıgili minoris. I.Trochlea carpalis. m.Spatium ınterme acarpale

92

Kaya

Çetin, O. ve Kırıkçı, K. (2000). Alternatif Kanatlı
Yet iş ti ric i l iğ i. Sel-Ün. Vakfı Yay .. Konya.

Kay naklar
Anderson, W.L. (1972) . Dynamics of Condition
Parameters and Organ Measurements in Phe·
asants. lllionols at. Hist. Surv. Bull. , 30, 8, 455498.

Demirkan. A.Ç. (2002). Ördekte Iskelet Sistemi. A.Ü. S a ğ . BiL. Ens ., Dok . Tez i, Ankara .
Doğuer,

S. ve Erençın , l . (1964) . Eveil Kuş 
Komparativ Anatomisi. "Ellenberqer V.
BAUM'IN buch der Vergleichenden Anatomie der
Haustiere" adlı eserinin 18. baskısından çeviri , A.Ü.
Vet. Fak . Yay , 176, Ders Kitabı: 78 ,1-20. A.Ü.. Basımevi , Ankara.
ların

Arvas , A.H. (1978). Erkek Keklik Aleetoris çreeea Genital Sistemi Üze rinde Makro ve Mıkro Morfoloj ik Incelemeler. F.Ü. Vet. Fak . Yay: 16, Doktora
Tezi :7. A.Ü. Basımevi , Ankara .
Banadır. A. (2002). Evc il Kuşların Anatomisi,
"Hare ket Sistemi" , Ed: Dursu n N" 1·28. Med . Yay.,
Ankara .

Evans, H.E. (1996). Diseases of Cage and Aviary Bird. In "Anatorny of the Budgerigar and Other
Birds", Ed: Rosskopf W.J., Woerpel n.w, 79162,Third ed., Williams & Wilkins, A Waverly Com pany, USA.

Bahadır, A., Yı ldız, B., Serbest, A. ve Yı lmaz,
O. (1993). Evci l Su K u şl arından Yerl i Kaz , Yerli
Örd ek ve Pek in Ördeğ i n i n Is ke l e tl e rı Üzerinde Kar şılaştırmalı Makro-Anato m ık Araştırmalar. U.Ü.
Vet. Fak . Derg., 1, 12, 1· 12.

Feduccia, A. (1975) . Sisson and Grosman's
the Anatomy of the Domestic Animals. In MAves
Osteology" , Ed: Geııy R., 1790-1802, Vol. i. Fifth
ed, WB Saunders Company, Philadelphia.

Baier , D.B., Gatesy, S.M. and Jenkins, FA
(2007). A Critical Ligamen tou s Mechanism in the
Eve tın t on of Avlan F lı ght. Nature. Jan ., 445, 7125,
307 -310 .

Günter, H. (1987). Morphologische und Topographische
Untersuchungen
am
Gas •
rointestinaltrakt (mi Anhangdrüsen) des Rebhuns
(Perdix perdix, Linne, 1758). Diss ., Giesen.

Ballmann, P. (1979) . Foslise Glareolidae aus
dem
orolln ges Ries (Aves: Charadrlformes).
Bonn. lool. Beitr. , 30, 53-' 01.

Heinzeı,

H., Filler, R. and Parslow, J. (1995 ).
ve Avrupa 'nın Kuşla rı - Kuzey Afrika ve Ortaeoğu DahiL. Çev., Boyla KA , [Poekat Guide to
Birds of Britain&Europe with North Alrica&the Midle
East), Türkiye Doğ. Hay. Kor . Der., [stanbul .
Türkıye

Barn et. C.H . and Lew is, O.J. (1958) . The Evo·
lution of Some Traction Eplphyses in Birds Mammals. J. Anat. , 92, 593-601.
BaumeJ, JJ, King, A.S., Breazile, J.E., Evans,
H.E. and Vanden Berge , J.C. (1993). Nomina Anatomıca Avium . Prepared by the International Commi te on Aviarı Anatomical Nomenclature. A commit ee of the Nut tau Orni hological Club, Ed:
Paynıe r RA No : 23, World Association of Veterinary Anatomists , Second Ed., Cambridge Massac husetts. Publ. by the Club .

KÜr1üI, 1.. Aslan, K., Aksoy, G. and Özcan, S.
(2004). Morphology of the Air Sacs (Sacci Pneumatici) in the Rock Partridge (Aleetoris graeea).
Vet. Res. Com., 28, 553 -559.
Lök, S. (2005). Kaya Kekliği (A.graeca) va solünlerae (P. Colchicus) Kanat Kemikleri (Ossea
Alae) Üzerinde Karşılaştırmalı Makroanatomik
A raşt ı rm a l a r. S.Ü . Sağ. BiL. Enst., Yüksek Lisans
Tezi, Konya.

Bozkurt E.U., D üzler. A., Ozgel, O. and Kurtul, i. (2002). Morphometric and Morphological Features of the Bones of the Wing in Bald Ibis. Indian
Vet. J. , May .. 79, 470-476.

McLelland, J . (1990). A Colour Atlas of Avian
Anatomy. WP Pub., England.

Chiasson, R.B. (1984 .) Laboratory Anat omy of
the Pigeon. WCB, Publ .. lowa .

Minitab (MTB) 12.1. (2002). Statistical software. Wind ows.

Cubo, J. and Casinos , F.L. S. (2000). Incidence and Mechanical Significance of Pne·
umatization in the Long Bones of Birds . Zoo. J.
Linn . Soc .. 30. 499-510.

Nick el, R., Sehummer, A. and Seiferle. E.
(1977). Anatomy of the Domeslic Birds . 3-25. Verlag Plaul Parey, Berlin, Hamburg.
Olson, S.L. and Fecuccla. A. (1980). Presbyornis and the Origin of the Anseriformes (Aves:
Charadriornor pho). Smith. Cc nı rib . , l ool., 323, 173.

Çalışlar. T. (1977). Ta vuk Diseksiyonu. A.Ü.

ver. Fak.Yay .: 10. Ders ki tabı: 4, A.Ü . B a s ı mevi , An·
kara.
93

LOK. YALÇiN
oecse . S.E, Ensley, PK and Haynes . C.J
(1992) . Avian Surgica l Anatomy Thoracic and Pelvic Limbs. W .B. Saunders Company, USA.

Phasinadie (Aves) . J. Exp. Bio!., 203 . 3319'3332 .
Yalç ın. H., Kmkçı . K. ve Tıprrdamez, S.

Kaya Kekliklerinin

Özcan, S.• Aslan, K.. Aksoy, G. and KurtÜı, ı.
(2004 ). Anerial Vasculariza!ion ol the Uropygial
Gıands (Gl. Uropygialsl in the Rock Panridge
(Afectoris graeca ) Uv ing in Tur1l.ey. Anat. Hist.
Emb .• 33 ,155·157.

lemleri

Üzerinde

(Esophagus ve

(Alecıoris

graeca ) Sindirim Sis-

Makro-Anatomik

Cıoaca Arası) .

(2003).

Araşt ırmalar

Vet. Bil. Derg .• 19. 3-

4,59-67.
Yaman, M. (1997).

Smith , B.J. ve Smith, SA (1991). Normal xeroradiographie and Aadiographlc Anatomy of the
üreaı Homed OWL (Bubovlrg ianus), wıth Special
Acıerence to the Bam Owl (Tyolo Alba) . Vel. Aad.,

Bı k:1 lrc ınlar ın,

Columix co-

lumix llnnaeus, 1758 (Aves: Ga tl.) Evol ve Yaba ni

Atllurferinde Kanat Iskeletini Oluşturan Humerus.
Radius , Ulna ve Manus Kemiklerin in Biyomelrik CI-

32.1.6-16.

çumlerinin Karşılaştırılması. S .Ü. Fen. BiL. Enst..

Smıth, SA, Sm ith. B.J .and Hcltaday. 5 .0.
(1993) . An Addihona l Bone in (he caroet Region ol
Haptertat Btrcs. Anat. Histel. Embryol., 22. 105·
'13.

Yüksek Lisans Tezi. Konya .
Y ıldız,

H.,

Yıldız,

B. ve Eren, G. ( 1998). Tavuk,

Yerii ôroex. Güvercin ve Bıknrcmtarda Humerus ile
Antebrachlum Kemikleri Üzerine Mcrtometrik Araş

teceısxe .

B.W . and Dial. K.P . (2000) . Eliacts
ol Sody Size on Take-of Flight Pert ermence in the

Iırma. U.O. Vet. Fak. Derg .• 17, 1·2·3,87·91 .

94

