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ÖNSÖZ

Bu çalışmanın birinci kısmını teşkil eden (Bölüm - A) Fakültemiz
Dergisinin cilt: IX, 962, Sayı: 2 de ikinci kısmı (Bölüm - ll) ise, yine
Fakültemiz Dergisinin cilt: IX, 962, Sayı: 3-4 de yayımlanmıştır.

Bu konuyu nc maksatla elc aldığımızı ve nasıl hazırladığımızı
öğrenmek isteyenlcr, lütfcn yukarıda tarih ve sayıları işaret edilıııiş
bulunan Veteriner Fakültesi dergilerine müracaat etsinler.

BÖLÜM-C

OSSA TRUNCI

(Gövde Kemikleri)

A

VERTEBRAE CERVtCALES

(Boyun Omurları)

Karacada boyun omurlarının sayısı, evcil memelilerde olduğu
gibi 7 tanedir. Bunlar, genel görünüşleri itibarile küçük cvcil ruminant-
larınkinden biraz daha uzun ve daha narincedirler.

Atlas: Karacanın atlasında, küçük ruminantlara göre, en önem-
li ayrım tuberculum dorsale ve ventrale'dedir. Birinci tuberculum,
karacada, sanki sağ ve soldan, ve önden arkaya doğru iki parmak ara-
sında kuvvetli derccede sıkılmış gibi yassılaşmış bir haldedir. Aynı hal
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keçinin atlasında görülürse del yassılaşma karacadaki kadar kuvvetli
ve belirgin değildir. Koyunda ise aynı tuberculum hemen hemen
yuvarlağa yahn bir biçimdedir, ya da kütçe bir koniyi andırmaktadır.
İkinci yani ventral tuberculum'a gelince bu, koyun ve keçidekine göre,
karacada hem daha yuvarlak ve daha belirgindir, hem de arcus ventra-
lis'in tam arka kenarına kadar gelmiştir. Halbuki küçük ruminant-
larda aynı kenarın bir kaç milimetre önünde kalmıştır.

Bundan başka tuberculum ventrale'nin hemen önünde ve iki
yanında,. koyun ve keçide oldukça belirgin iki sığ ve geniş fossa yer
almıştır. Bunlar, karacada fark edilerniyecek ya. da yok denecek
kadar zayıftır,' 0.

Keza, fovea articularis cranialis'in dış yan kenarının ortasındaki
çentik, koyun ve keçide derin ve belirgin olduğu halde, karacada c.ok
zayıf, adeta çok açık bir yay (Kavis) halindedir.

. Arcus dorsalis'in' caudal kenarının ortasındaki çentik, koyun ve
keçiçle geniş ve öne doğru çok derindir. Buna mukabil karacada çok
dar ve çok sığdır. Bundan dolayı bu hayvanda (Karaca), arcus dorsalis'-
in ön-arka kenarları arasındaki mesafe, koyun ve keçininkinden aşağı
yukarı 6-10 mm kad~r daha uzundur.

Karacanın atlasında, kanadın yan serbest kenarı düz denecek
şekilde önden arkaya doğru bir seyr gösterir, koyun ve keçide ise aynı
kenar dı~a doğru hafif bir konveksite yapar.

Karacada foramen vertebrae'nin gerek vertikal gerek transversal
çapları takriben 3-4 mm kadar koyun ve keçininkinden daha küçüktür.

Wetzel'e1 o göre, ala atlantis'in arka ucu, facies artieularis cauda-
lis'i, geriye doğru, en fazla keçide ve en az da koyunla karacada
geçmiştir. Bizim yaptığımız inceleme ve mukayeselere göre karaca,
yukarıda işaret edilen özellik yönünden, keçi ile koyun arasında,
intermediyer bir durum arzetmektedir.

l!-pistropheus: Karacanın epistropheus (eksen) kemiği genel
olarak koyun ve keçininkinden biraz daha ince ve aşağı yukarı 3-5
mm kadar daha uzundur. Bundan başka karacanın epistropheus'unda
processus transversus'ların caudal ueları arasındaki mesafe ile, facies
artieularis cranialis'in en büyük yan genişliği (ki öncekinden daha
küçüktür), arasında, takriben 5-8 mm lik bir fark vardır. Koyun ve
keçide bu iki mesafe ya birbirine eşit, ya da karacadakinin tersine,
yani facies artieularis cranialis'in en büyük yan genişliği, processus
transversus'ların caudal ueları arasındaki mesafeden 1-2 mm kadar
daha büyüktür.
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Keza, karacada dens'in gerek genişliği ve gerek derinliği koyun ve
keçininkinden biraz daha küçüktür. Sonrakilerde densin takribi ge-
nişliği (serbest dorsal iki kenari arasındaki mesafe) 19 ve derinliği 5
mm olduğu halde, karacada aynı ölçüler sırasiyle ancak i 5 ve 3 mm
kadardır.

Proc spinalis ön-arka yönde, karacada biraz daha uzun olup,
aşağı yukarı 53-55 mm yi bulduğu halde, koyun ve keçide ancak
40-48 mm kadardır. Adı geçen proc.'un dorsal kenarının arka nihayeti,
karacada bir uç halinde geriye doğru tebarüz etmiştir (fig. i: b). Bu
çıkıntı koyun ve keçide yoktur. Proc spinalis'in .arka kenarı koyun v~
keçide düz olduğu halde, karacada vertical bir çentik yapar (fig. i:
a). Bundan başka crista ventralis ve proc. transversus'un ventral kenarı
karacada yüksek ve keskindir. Koyun ve keçi de bunlar nispeten küt
ve alçaktır.

Wetzel'e1o göre, karacada for. vertebrale laterale, dens'in dorsal
serbest kenarlarına teğet geçtiği farzedilen horizontal bir planum'ım
hemen dorsalinde yer aldığı halde, koyun ve keçide aynı delik- adı
geçen planum'un altında bulunur. Bizim, yerli materyalimizden koyun
ve keçide tesbit ettiğimize göre bu ayrım ancak onda altı oranında
Wetzelı oin görüşüne uymakta, ve fakat gerikalan onda dört nisbetinde,
sözü edilen delik, karacada olduğu gibi, koyun ve keçide de ya tamamen
ya da kısmen planum'un dorsalinde bulunabilmektedir.

3,4, 5. Omurlar: Bunlar, genel olarak küçük geviş getirenlere
nispetle karacada biraz, takriben 3-7 mm kadar, daha uzun, fakat
facies terminalis cranialis ve caudalis'lerin alanına göre aşağı yukarı
2-3 mm kadar daha dar, dolayısile daha narindirler. Keza, aynı
omurlarda bütün kenar, çıkıntıları hatta crista ventralis bile karaeada
daha ince ve daha keskindir. Yalnız proc. spinalis'ler karacaya na-
zar~n koyun ve keçide 2-4 mm kadar daha yüksek ve biraz daha
dolguncadırlar. Wetzelıo'in tesbit etmiş olduğu bu özellikleri, biz de
yerli materyalimiz üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda aynen
gördük.

Bahis konusu omurlarda areus'un medio-sagittal uzunluğu,
koyun ve keçiye nisbeple karacada aşağı yukarı 5-8 mm kadar daha
uzundur. Bu fark 3. omurdan 5. ye doğru gittikçe artmaktadır.
Arcus dorsalis'in yan kenarları karaeada hemen hemen düzdür, buna
mukabil koyun ve keçide mediale doğru kuvvetli denecek derecede
konkavdırlar.

Ayrıca arcus vertebrae'nin caudal yarıınının dorsal yüzü, bir
takım linea ve küçük tuberculum'ların varlığı ile pürüzlü bir hale
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gelmiştir. .Koyun ve keçide aynı oluşumlar yok denecek kadar zayıf
oldukları için, arcus vertebrae'nin aynı yeri adeta düz bir görünüştedir.
Yine arcus vertebrae'nin caudal kenarındaki çentik, karacada dar ve
sığdır, koyun ve keçide ise hem daha geniş hem daha derindir, (takriben
3-6 mm kadar).

Karaca ile küçük gevişgetirenlerin 3-5. omurları arasında mev-
cut en önemli ayrımlardan bir tanesi de canalis transversarius'tedir.
Şöyle ki: Koyun ve keçide, birbiri arkasına dizili omurların canalis
transversarius'una yandan bakıldıkta, bunun gerek arka ve gerek ön
ağzı (veya deliği) kolaylıkla görülebildiği halde, karacada sözü edilen
kanalın sadece arka ağzı. görülebilmektedir (Fig. 2: a-b). Ön deliği,
proc. articularis cranialis ilc proco transversus'un ön kısmı arasındaki
kenarın iç yüzüne açıldığı için, dıştan bakıldığı zaman gözükmez,
ancak omurun ön tarafından bakıhnca görülür.

Wetzel'inlo tesbit ettiğine göre 3-5° omurların gösterdiği diğer
bir ayrım da, proco articuİaris cranialis'lerin en ön uçları arasındaki
en geniş mesafenin koyun ve keçide crİsta ventralis'in uzunluğundan
daima daha kısa, buna mukabil karacada daima daha uzun oluşudur.
Bu özellik, yerli materyalimizde de aynı şekilde görülmüştür.

6. Boyun Omuru: Bu omura, dorsal'den bakıldığı zaman,
"Vetzel'in de işaret ettiği gibi, proc. articularis cranialis'ler hariç, kara-
cada daha çok bir kareyi, koyun ve keçide ise enine yer almış bir
dörtgeni andırmaktadır. Aynı yazara göre proCo spinalis'in alt (taban)
kısmı karacada iki yandan basık olup iyicene yassılaşmışdır. Koyun
ve keçide aynı kısım daha çok yuvarlakçadır. Yerli materyalimizde

, o

bu özellik aynı ise de, yükseklik yönünden biz her hangi bır ayrım
göremedik.

Normal duruş ta 6. omurun yere değen kızak kısmı, karacada,
küçük gevişgetirenlerinkine nispetle, daha uzun (40-43 mm), daha
yüksek (15-19 mm), fakat iki kızak kısmı arasındaki enine açıklık
veya mesafe bakımından daha dardıf, (25-30 mm kadar). Küçük evcil
gevişgetirenlerde aynı ölçüler aynı sıra ile 23-28, i 2- i 5 ve 38-42 mm
kadardır.

Bu rakamların karşılaştırmalı olarak incelenmesinden de anla-
şılacağı üzere, koyunla keçide 6. omurun kızak kısmı, karacanınkin-
den daha kısa ve daha sığ, fakat çok daha geniştir.

Karacada proc. transversus'un kökü, ön-arka yönde, küçük
evcil gevişgetirenlerinkinden biraz daha geniş olduğu gibi, bunun ser-
best kenarının ön ve arka nihayeti, 3;z çok belirgin birer sivrice uç
haline gelmiştir. Oysa ki koyunla keçi de aynı proccssus tckparça olup,



lo Mu,tafa Gültekin

ön ve arka diye iki uca belirgin bir biçimde ayrılmış değildir. Canalis
transversarius koyun ve keçiye nispetle karacada aşağı yukarı 3 mm
kadar daha uzundur. Son ki hayvanda yaklaşık uzunluğu i 0- i 3, koyun
ve keçide ise ancak 7- i o mm kadardır.

6. omurda, arcus vertebrae'nin iki yan kenarının takriben
orta kısmının dorsalinde küçük bir tubercul vardır. Karacada oldukça
belirgin olan bu oluşurna, koyun ve keçide rastlayamadık.

Corpus vertebrae karacada takriben 28-32 mm kadar bir uzunluk
göstermektedir. Buna mukabil koyun ve keçide aynı yer sadece ıB-22
mm kadardır. Demek oluyor ki 6. servikal omurun corpus'unun
uzunluğu, karacada aşağı yukarı Lo mm kadar daha uzundur.

7. Boyun Omuru: Bu omurda, öbür evcil memelilerde olduğu
gibi, karacada da for. transversarium yoktur. Koyun ve keçiye göre,
karacada gösterdiği özellikleri üç noktada toplamak mümkündür.
Şöyleki: Arcus vertebrae'nin dorsal yüzünün (procc. articulares cra-
niales hariç) biçimi, karacada bir kare olduğu halde, koyun ve keçide
dar ve enine bir dörtgendir. Bundan dolayı karacada, proc. spinalis'in
tabanı ya da kökeni ön-arka yönde çok, aşağı yukarı koyun ve keçide-
kinin bir katı kadar daha geniştir. Bundan başka crista dorsalis;
küçük evcil gevişgetirenlere nispetle, karacada daha belirgin ve
proc. transversus'lar da ventrale doğru azıcık daha eğikdirler.

VERTEBRAE THORACICAE

(Sırt Omurları)

Karacada sırt omurlarının sayısı, koyun ve keçide olduğu gibi
i 3 tanedir. Bunlarda corpus'un uzunluğu önden geriye doğru gittikçe
biraz artmaktadır. Öyle ki, en kısa olan i. omurun uzunluğu (tak-
riben 16-18 mm) ile en uzun (aşağı yukarı 22--24 mm) kabul edilen
13. omurunki arasında yaklaşık olarak 5-6 mm kadar hir fark vardır.

Gerek karacanın ve gerek küçük evcil gevişgetirenlerin sırt omur-
ları anatomo-morfolojik yönden birbirine çok benzerler. Bununla
beraber aşağıda işaret edilmiş bulunan bazı özelliklere dikkatle bakıl-
ba~ıldığı takdirde, bunları birbirinden ayırmak mümkün olabilir
kanısındayız.

1- Karacada proc. spinalis'lerin hem ön, hem de arka kenarı
ince ve keskindir. Koyun ve keside ise bu kenarlardan öndeki kütce,
ve arkadakikalıncadır.
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2- İllc. vertebralis caudalis, karacada adeta yuvarlak bir delik
teşkil edecekmiş gibi çok kapalı bir biçim almıştır. Bunu bir daire
çenberi ile mukayese edersek aşağı yukarı daire çenberinin 3/4 ü
kadarı, incisura'nın kapanmış kısmını; ve i 14 i kadarı da açık kalmış
parçasını teşkil ettiği kabul edilebilir. Buna karşılık koyun ve keçi de
aynı incisura biraz daha açık olup, genel olarak denebilir ki kapalı
ve açık kısımları hemen hemen birbirine eşitdirler.

3- İncisura caudalis'in dorsal kenarı, koyun ve keçide hemen
hemen düz bir çizgi halinde olduğu halde, karacada aynı kenar,
incisura'nın ventral kenarının caudal nihayeti hizasında, ventrale doğ-
ru hafifçe, tebarüz egen küçük bir çıkıntı yapar. İşte bu çıkıntı saye-
sindedir ki bahis konusu incisura, koyun ve keçiye nispetle karacada
biraz daha kapalı bir daire biçiminde şekillenmiştir.

4- Processus transversus'un serbest ucunda, proc. mamillaris
ile facies costalis transversaria'yı taşıyan kabartı arasında, geriye
doğru gittikçe genişleyip derinleşen küçük bir çentik vardır. Bu çentik,
koyun ve keçide oldukça belirgindir. Karacada ise, çok zayıftır. Fakat
buna rağmen alışkın bir göz bu özelliği kolayca farkedebilir kanısın-
dayız.

5- Proc. spinalis'lerde ön kenarın yaptığı hafif konkavite ile arka
kenarın daha çok distal ı 13 ünde gösterdiği hafif konveksite, koyun ve
keçide en çok 6-9. karacada ise, 3-ı o. vertebra'lar arasında olduğu
göze çarpmaktadır.

VERTEBRAE LUMBALES

(BelOmurlan)

Karacanın bel omurları, koyun ve keçininkine eşit olup 6 tanedir.
Corpus'un uzunluğu, sırt omurlarınınkinden biraz daha uzun; crista _
ventralis de daha keskin dolayısiyle daha belirgindir. Proc. spinalis'-
lerin yüksekliği, ı. den 4. ye kadar yavaş yavaş artmakta, ondan son-
ra da yine azalmaktadır.

Karaca ile küçük gevişgetircnler arasındaki morfolojik ayrımlarına
gelince, bunlar birkaç yönden ayrılabilir.

En önemli ayrım proc. spinalis'lerde görülür: Gerçekten koyun
ve keçide proc. spinalis'in eni, yüksekliğinden 4-5 mm kadar daha
fazla olduğu halde, karacada bu oran tersinedir; yani yüksekliği
eninden aşağı yukarı 3-4 mm kadar daha fazladır (Fig. III: a). Kara-
cada, bundan başka proc. spinalis'lerin hem arka hem ön kenarı
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fakat bilhassa sonki oldukça kuvvetli derecede konkavdır. Onun
için bunun eni' azalmış ve yüksekliği enine nispetle artmıştır.
Kar9-cada, ön kenardaki kuvvetli konkaviteden dolayı, bu kenarla
dorsal kenarın birleştiği noktada hasıl olan kargamsı çıkıntı, koyun ve
keçidekine nispetle, daha uzun ve daha müşekkeldir.

Karacada bel omurlarının proc. tranversus'ları, yön bakımından
adeta köpekteki gibi, oro-ventral istikamettedirler (Fig. II: b). Ondan
dolayıdır ki, karaca ve koyunda keçinin bel omurlarından herhangi biri
alınıpta bir düzlem üzerine sİtuste bırakılırsa, birinci süjeninki (kara-
ca) üç noktası (sağ ve sol proc. tranversus'ların serbest ueları ve cor-
pus'un cauda-ventral nihayeti) ilc düzeleme dayanarak dengede
kaldığı halde, ikinci süjelerinki (koyun, keçi), corpus vertebrae'nin
ön ve arka nihayeti ilc sağ ya da sol tarafın proc. transversus'una dayan-
mak zorunda olduğu için omur mutlaka dayandığı proc. transversus'un
tarafa doğru yana yatar, karacada olduğu gibi normal vaziyette dur-
maz.

Bu özellik bahis konusu türler arasında çok önemli bir ayrım
teşkil etmektedir.

Koyun ve keçide bilindiği gibi, proc. transversus'ların duruşu
horizontaldir. Öne doğru hafif eğik iseler de, fakat ventrale doğru
herhangi derecede bir eğilme göstermezler.

Wetzelıo'in işaret ettiği gibi, koyunda proc. transversus'ların
serbest uelarının hafif yukarıya doğru kıvrık veya kalkık olduğunu,
biz, yerli materyalimizde göremedik. Yalnız aynı yazarın, koyun ve
keçiye nispetle karacada, spatia interspinalia'nın çok daha geniş
olduğu hakkındaki görüş ve kanaatini, bizim de bu husustaki incel e-
mclerimiz teyid etmektedir. Gerçekten karacada proc. spinalis'lerin
gerek ön ve gerek arka kenarı konkav olduğu için komşu iki proc.
spinalis arasındaki açıklık büyüktür. Oysa, koyunla keçide aynı
proc.'un sadece ön kenarı konkav ve arka kenarı düz olduğundan sözü
edilen aralık (spatium interspinale), bu hayvanlarda daha dar, aşağı
yukarı karacadakinin ancak yarısı kadardır.

SACRUM

(Sağn Kemiği)

Karacanın sağrı kemiği 5 omurdan meydana gelmiştir. Ancak
son omur, tam bir kaynaşma ile 1. ye bağlanmadığı ve aynı zamanda
birden bire daraldığı için de, biz bunun, bazan sadece 4 omurdan
meydana gelebileceği ihtimalini de burada belirtmek isteriz (Fig.
V: q.
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Wetzel ı° karacanın sacrum'unu 5 omurlu olarak kabul ediyor.
Aynı araştırıcı bahiskonusu kemiğin keçide 4-5 ve koyunda 3-5
omurdan meydana gelmiş olduğunu bildirmektedir. Biz, yerli mater-
yaIimizde 3 omurdan ibaret hiç bir koyun sacrum'una rastlayamadık .

. Sacrum genel görünüşü itibarile, karacada biraz daha dar (3-5
mm), fakat azıcık (3-4 mm) daha uzuncadır. Aynı hayvanda sacrum'-
un önden geriye doğru daralması, 4. omura kadar gayet muntazam
bir seyr gösterirken, 5. omura gelince birden bire oldukça kuvvetli
bir daralma husule gelmekte ve bu suretle 4. omurun nihayetindeki
genişlik 22 mm den i 5 mm ye düşmektedir (Fig. V).

Koyunla keçidc durum, karacadakinin tersinedir. Şöyleki , bu
hayvanlarda sacrum 2. omur hizasında, iki yandan az veya çok
belirgin bir daralma, ya da boğumlanma yapar; ondan sonra hemen
hemen aynı genişliği muhafaza ederek sonuna kadar devam eder
(Fig. V: a-b arası).

Crista sacralis lateralis, koyun ve keçiye göre, karacada daha
yüksek, daha düzgün ve daha incedir. Keza, pars lateralis karacada
dik olduğu halde, koyun ve keçide yana doğru hafif meyillidir. Bu
özelliği göz önünde tutan \Vetzel! 0, bahis konusu süjelerin sacrum'larına
yandan bakııdığı taktirde, koyun ve keçide foramina sacralia ventra-
lia'nın görülebileceğini, buna karşılık karacada aynı deliklerin görüle-
miyeceğini bildirmektcdir. Biz yerli materyalimizde bu bakımdan
kayda değer bir özellik tesbit edemcdik. Genel olarak sacrum'un
dorsale doğru yapmış olduğu kavislenmc derecesi, karacaya nispetle,
koyun ve keçide biraz daha yüksektir. Bundan dolayı proc. spinalis'-
leri n serbest dorsal kenarlarının birbirine eklenmesinden meydana gel-
diği farzedilen çizginin, koyun ve keçide açık bir yay biçimde olmasına
karşılık, karacada önden arkaya doğru inen hemen hemen düz bir hat
halinde olduğu kolaylıkla görülebilir (Fig. IV: c-d).

VERTEBRAE CAUDALES

(Kuyruk OlDurları)

Bilindiği gibi, çqitli koyun ırkıarında kuyruk omurlarının sa-
yısı 3-24, keçilerde i 2- i6 arasında değişmektedir. Wetzclı 0, koyunlarda
bunların sayısını 5-24 olarak kabul etmektedir.

Karacada, Wetzel'e1o göre 8 tane kuyruk omuru vardır. Biz de
incelediğimiz materyalde aynı sayıda. gördük. Karacanın kuyruk
om urları, koyun ve keçininkilerine çok benzer. Yalnız bu sonkilerde
proc. transversus'lar biraz daha büyükçedirler.
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eOSTA'LAR

(Kaburgalar)

Karacada, kaburgaların sayısı sırt omurlarına eşit olup i 3 tanedir.
Bunların uzunluğu, i. den 8. ye kadar tedricen artmakta ve g.
dan itibaren de sonuncuya kadar muntazaman kısalmaktadırlar.
i. costa'nın uzunluğu aşağı yukarı 8-g cm, en uzun olan 8. ninki
yaklaşık li-18 ernkadardır. Os costale'nin distal yarımı yassılaşıp
genişlemiştir. Bu genişleme, i. kaburgadan 6. ya kadar artmakta
ve bundan sonra sonuncuya kadar tedrici olarak azalmaktadır.

En geniş olan 6. kaburganın en geniş yeri aşağı yukarı i, 5 cm
kadardır.

Karacanın kaburgaları, küçük evcil geviş getirenlerinkinden
daha kısa (2-3 cm), daha dar (2-3 mm) ve daha yuvarlakçadırlar.

Ayrıca, Wetzelıo'in de tesbit ettiği gibi ı-g.kaburgalarda distal
kısmın ön kenarı, karacada çok dahil. ince ve keskindir. Aynı araştırı-
cının gözlemlerine göre anguli costae, keçiye. nisbetle karacada ve
koyundadaha belirgindir.

STERNUM

(Göğüs Kemiği)

Karacada göğüs kemiğinin corpus'u 4 sternebrae'den meydana
gelmiştir. Oysa, küçük evcil gevişgetirenlerinki 5 sternebrae ihtiva
etmektedir. Buna rağmen karacanın sternum'u yerli koyun ve keçi-
ninkinden biraz (2-3 cm kadar). daha uzundur. Birinci süjede takribi
uzunluğu 2ı-23 cm olduğu halde, ikincilerde ancak i8-20 cm kadardır.

Ayrıca karacada, corpus sterni'yi meydana getiren sternebrae'den
her birinin gerek dorsal ve gerek ventral yüzününün fakat daha çok.
ön ve arka nihayetlerinde görülen olukvari çukurlaşma, koyun ve keçide
sadece dorsal yüzde, o da belirli. belirsiz bir halde bulunabilir.

Küçük gevişgetirenlerle karacanın göğüs kemikleri arasında
mevcut diğer bir özellikte sternebrae'nin sağ ve sol kenarında görülür.
Gerçekten bu kenarlar karacada çok derin, dolayısiyle çok belirgin
bir incisura halinde oldukları halde, koyunla keçide bu oluşum çok
zayıf, hatta bazan yok denecek derecede belirsizdir.

Wetzclıo'in tesbit etmiş olduğu bu özellik, yerli makteryalimizde
de aynen mevcuttur.
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Koyun Karaca
Fig. i. Karaca ve koyun epistropheus'unun soldan görünüşü. a- proc. spinalis'in caudal

kenarı üzerindeki çentik. (karacada belirgin, küçük ruminandarda yok). b- proc. spinalis'in
dorsal kenarının arkaya dORru yaptığı çıkıntı (küçük ruminantta yoktur.)

Karaca Koyun
Fig. 2. Karaca ve keçide 3. boyun omurunun lateral'den görünüşü. a- canalis transvcr-

sarius'un arka deliği, b- canalis transversarius'un ön deliği (karacada yandan gözükmez);
c- proc. spinalis; d- tubcrculum ventrale ve crista ventralis.
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Koyun Karaca
f'ig. 3.Karaca ve koyun bel omurlannın sağdan görünüşü. a-proc. spinalis. b-proc, transversus.

Karaca koyun
Fig. 4. Karaca ve koyunda sacrum'un sağ' yandan görünüşü. a-b. pars lateral is (koyun

ve keçide dOl'sale doğru daha convex), c-d, crista sacralis Illedia (koyun ve keçide dorsale doğru
convex, karacada önden arkaya meyilli ve adeta düz bir çizgi gibi),
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",

Koyun Karaca
Fig, 5. Karaca ve koyun sacrum'unun vcntral'den görünüşü. a-b, 2. ci omu!" hizasında

meydana gelen daralma veya boğumlanma (yalnız küçük ruminantlarda). c- birdenbire
daralan 5. omur (yalnız karacacla).

Özet

çalı~mamızın bu bölümünde tesbit edebildiğimiz önemli ayrım-o
lardan bazıları a~ağıda gösterilmi~tir:

1- Atlas: Karacada tuberculum dorsale, ön tarafından ba~ ve
, i~aret parmakları arasında sıkl~tırılmı~ gibi olup, bilhassa ön' yanmı
ziyadesiyle yassıla~mı~ bir haldedir. Küçük ruminantlardan koyunda
aynı olu~um yuvarlakçadır. Kcçide ise, karaca ile koyun arasında in-
termedier bir durum göstermektedir.

II- Epistropheus: Karacada epistrophcus'un proc. spinalis'inin
dorsal kenan'nın caudal ucu arka kenan geriye doğru aşan küçük
bir Çıklntl halindedir.. Koyun ve keçide bu çıkınt! yoktur. Yine kara-
eada proc. spinalis'in arka kenannda küçük bir incisura yer alml~tlr.
Bu, koyun ve kcçid~ yoktur.

III-- 3-5. ci BaYılln Omurları: Bu omurlar yandan bakılınca;
karacada, canalis transversarius'un yalnız arka dcliği görüldüğü
halde, koyun ve keçide aynı kanalın hem arka hem de ön deliği kolaylık-
lagörülmektedir.
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• Sırt Omurlan: Sırt omurlarındaki incisura caudalis,. karacada
fazla kapalı ve yuvarlakçadır. Koyun ve keçide ise daha açık ve
.ovaldir. Sonkilerde incisura'nın üst kenan düz olduğu halde, karacada
aynı kenarın arka nihayetinde, ventralc doğru tebarüzeden küçük bir
çıkıntı vardır. Onun için bu hayvanda sözü edilen incisura daha çok
yuvarlakla~ml~tır .

. IV - Bel Omurlan: Processus transversus'ların yönü karacada
oro-ventral; koyun ve keçide ise horizontaldir. Karacada pro~essus
spinalis'lerin yüksekliği, eninden birkaç mm kadar daha büyüktür.
Koyun ve keçide durum tersinedir.'

V- Sternum: Karacada corpus sterni 4, koyun ve keçide 5
stenebrae'den meydana gelmi~tir.

SUJDJDary

A COJDparativeOsteologica! Study on the Bones of
the Trunk Between Roe (Capreolus eapreolus L.) and
Native SJDallRuıninants (Ovis aries, Capra bireus,

L. and Angora goat).

The main osteological differences of the bones of the trunks bet-
ween roe (capreolus capreolus, L.) and native small ruminants
(Ovis aries, capra hircus, L., and Angora goat) are as follows. '

I- The Atlas: In roe, the anterior part of the dorsal tuberosity
is flat and wide bilaterally as if it is pressed between ones thumb and
index finger. İn sheep it is spherical in form, but in goat and Angora
goat it presents an intermediate shape between those of roe. and
sheep.

2- The Axis: In roe the posterior end of the spinous process
projects backwards as a small process which does not exist in small
ruminants. The posterior border which is between the above mentio-
ned process and the articular process of the same part of the vertebra,
shows a small notch in roe; this does not exist in small ruminants.

3- The 3-6th Cervical Vertebrae: In small ruminant it is possible
to see both the anterior and posterior foramen of the canalis transver-
sarius from the 3. to 6. cervical vertebrae, if one looks at them from
the side. Whereas, only the posterior foramen is seen in roe, as the an-
terior one is opened on the medial surface of the anterior notch.
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4- The Lumbar Vertebrae: The transvers process of the lumbar
vertebrae of the roe are directcd forward' and downward. Whereas
those of the smaıı ruminants are almost directed horizontaııy.

5- The Sternum: The corpus sterni of the roe consists of 5 ster-
nebrae. That of the smaıı ruminants contains only four.
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