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1. KÖKEN 
 
Kuşlar sürüngenler ile yakın akrabadırlar. Bu nedenle sürüngenlerle birlikte kertenkele 
yüzlüler anlamına gelen Sauropsida üstsınıfı altında toplanırlar (Ek şekil 1). Triyas’da büyük 
ölçüde farklılaşmış olan Thecondontia’dan türemişlerdir. Bu grubun içerisindeki Dinosauria, 
kuşlara en yakın olan gruptur (Ek şekil 2).  
 
En eski kuş fosili Solenhofen (Batı Almanya, Bayern) ‘nın Üst Jura sedimanlarında (140 
milyon yıl önce) bulunan Archaeopteryx ’dir. 1860 yılında ilk defa tek bir telek; 1861 yılında 
ise baş hariç tüm iskelet sistemi tamam olan bir fosil bulunmuştur. Bulunan bu son fosil, bilim 
dünyasında sansasyon yaratmıştır. Çünkü bu fosil, sürüngen ve kuş özelliklerinin her ikisini 
de aynı ölçüde taşımaktaydı. Fosil H. V. Meyer tarafından Archaeopteryx lithographica olarak 
tanımlanmış ve Londra’da British Museum’a konmuştur. 1877’de ise başı da taşıyan diğer bir 
örnek daha bulunarak Berlin Müzesine konmuştur. 1954’de Archaeopteryx’in diğer bazı 
kalıntıları bulunmuş ve keza 1970’de ise Hollanda’daki Teyler Müzesin’de daha önceleri uçan 
sürüngen olarak teşhir edilen fosilin Archaeopteryx’e ait olduğu saptanmıştır.  
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İyi gelişmiş teleklerinin olması sebebiyle Archaeopteryx bir kuş olarak kabul edilmesi ve diğer 
bazı özellikleri nedeniyle ise halen sürüngen basamağında yer alması yani sürüngen ve kuş 
arasındaki geçiş formu olması nedeniyle ornitolojik açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir 
güvercin büyüklüğünde ve yaklaşık 200 gr. ağırlığında olan Archaeopteryx, kuşlara oldukça 
benzeyen bir omuz kemerine, pelvise ve bacaklara sahiptir. Sahip olduğu tüyler modern kuş 
tüyüyle tam olarak uyuşmaktadır. Bununla birlikte iskelet yapısı genel olarak sürüngen 
iskeletine benzer. Dişli bir çene, uzun ve kemikli bir kuyruk (pygostil yoktur), pençeli 
parmaklar ile sternuma bağlanmayan ve uncinate içermeyen kaburgalara sahiptir. Bunların 
hiçbiri günümüz kuşlarına ait özellikler değildir. Uzun ve bipedal özellikteki  arka üyeler dört 
ayrı parmağa sahiptir. Parmaklardan ilki günümüz kuşlarındaki gibi geriye doğru dönüktür. 
Kanatlarda 9 primer (günümüz kuşlarında 9-12), 14 sekonder (günümüzde 7-32) tüy 
mevcuttur. Kanatlar düşük kenar oranlı eliptiktir. Archaeopteryx’in uçup uçamadığı sorusu 
halen tartışmalıdır. Karina yapısının bulunmaması nedeniyle bazı paleontologlar bu kuşun 
uçamadığını ileri sürmektedirler. Fakat furculanın hipertrofi göstermesi güçlü kasların 
bağlanabilmesi için karina yerine alternatif bir bölge meydana getirmektedir.  Bazı günümüz 
kuşlarında da uçuş için en gerekli kas olan ve kanat çırpma sırasında aşağı vuruşu yapan 
pektoralis, karina yerine furculaya bağlanmaktadır. Ayrıca bazı paleontologlara göre bu kasın 
olmaması durumunda sadece süzülme hareketi ile uçuş sağlanabilir. Bununla birlikte tüylerine 
bakıldığında rachis’in iki tarafının asimetrik olduğu görülür. Ancak uçamayan kuşlarda 
rachis’in iki tarafı simetriktir. Archaeopteryx ‘de scapula’nın dar açı yapması da sadece 
uçabilen kuşlarda görülen bir özelliktir.  
 
Archaeopteryx’e giden evrimsel hatla ilgili fosil kanıtlar da henüz elde edilememiştir. Hipotetik 
olarak sürüngen ile Archaeopteryx arasındaki ara kademede bulunduğu varsayılan canlıya 
Proavis denilmiştir (Ek sekil 3).  
 
Yukarıda sayılan bu özelikler nedeniyle fosilin kesin olarak bir gruba dahil edilememesi 
sonucu yeni bir taksonomik grup oluşturulmuştur : Archaeornithes alt sınıfı. Diğer tüm kuşlar 
Neornithes alt sınıfında incelenir. 

 
 
Archaeopteryx’in sahip olduğu kuş ve sürüngen özellikleri : 
 

KUŞ ÖZELLİKLERİ SÜRÜNGEN ÖZELLİKLERİ 
• Gerçek tüyler var. 
• Tam olarak kaynaşmamış 

koşucu kemik yapısı var. 
• Kasık kemiği arkaya yönelmiş ve 

uzamış. 
• Köprücük kemiği çatal şeklinde 

(furcula) kaynaşmış. 
• Birinci parmak arkaya yönelmiş. 
• Kemikler kısmen havakeseli 

(pneumatik). 
 

• Alt ve üst çenede gerçek dişler var. 
• Tibia ve fibula bağlanmamış. 
• Sakral kaburgalar mevcut. 
• Küçük yüzeyli bir göğüskemiği var. 
• Kaburgalarda çengel yok. 
• Kuyruk uzundur ve 20-21 omurdan 

meydana gelir. 
• Kalça gevşektir ve 6 omur 

kaynaşmıştır. 
• Synsacrum yok. 
• İlium ischius ve pubis kaynaşmamış. 
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Archaeopteryx iskeleti ile günümüz kuş iskeletinin şekilsel olarak karşılaştırılması : 
 

 
 
Kuşlar, uçma yetenekleri ve sabitsıcaklık özelliği kazanmalarıyla Mezozoyik’de yaygın olan 
sürüngenlere karşı bir üstünlük sağlamışlardır. Böylece farklı ekolojik nişler doldurulmuş ve 
soğukkanlı canlılara kapalı olan bölgelere ulaşabilmelerini sağlamıştır. Böylece kısa zamanda 
yoğun bir çeşitlenme göstermişlerdir. Oligosen’de bugün yaşayan kuş takımlarının tamamı 
oluşmuştur. Miyosen’de büyük bir kısmı bugünkülere benzeyen 2600 kuş türünün oluştuğu 
tahmin edilmektedir. Kuşlar, memeliler ve kemiklibalıklar ile birlikte günümüzdeki baskın 
omurgalı grubudur. 
 
2. DERİ 

 
Hayvanlar aleminde vücut sıcaklığının korunması açısından memeli derisi ile birlikte çok özel 
bir yapı gösterirler. Bu yapılardan en önemlisi derinin büyük bölümünü örten tüylerdir. Tüyler 
yalnızca kuşlarda bulunduğundan bu sınıfın karakteristik özelliğidir. Gaga, telek, tırnak, pul ve 
renk, derinin oluşturduğu diğer yapılardır. Kuş vücudunun bazı yerleri örneğin, gaga, ayak 
parmakları, tarsometatarsus ve bazı gruplarda da boyun kısmı tüysüzdür. Ayrıca 
tarsometatarsus ve ayak parmakları derisi de keratinleşmiştir.  
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Deri, ince yapılı, keratinizasyonu az, dolayısıyla kas tabakasına çok gevşek bağlanmış bir 
yapıdır. Dermiste depo edilen bol miktardaki yağ, hem ısı yalıtımında hem de yedek besin 
maddesi sağlanmasında kullanılır. Soğuk iklimlerde, özellikle sığ sularda yaşayan kuşlarda bu 
yağ tabakası daha kalındır. Bazı gruplarda (pelikanlar gibi), hava keseleri mevcuttur. Tüy 
köklerine bağlı dermisin düz kasları, teleklerin vücuda yatırılmasını (ısı korunumu amacıyla) 
ve kabartılmasını (ısının savrulması amacıyla) sağlar. Terlemeyle su yitirilmesini ve tüylerin 
birbirine yapışmasını önlemek amacıyla ter bezleri oluşmamıştır. Tek deri bezi uropygial bez 
olarak adlandırılan anal bezdir. Bu bezlerden holokrin salgı şeklinde salınan yağlı sıvı, gaga 
ile tüylere ve tırnaklara sürülür. Böylece suya karşı yalıtım ve tüylerde parlaklık (özellikle 
üreme mevsiminde) sağlanır. Bu nedenle su kuşlarında bu bezler oldukça iyi gelişmiştir. Bir 
kısmında ise çok kötü kokan sıvılar çıkararak korunmaya yardımcı olur. Kırmızı pelikanlarda 
ve kırmızı deniz kırlangıçlarında ise kırmızı bir bileşik içeren sıvı salgılayarak tüylerin bu 
sıvıyla kırmızıya boyanmasını sağlar. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, ham D 
vitamininin de bu bezden salgılanarak tüylere sürüldüğü ve orada güneş ışınları yoluyla 
işlevsel D vitaminine dönüştürülerek vücuda alındığı saptanmıştır. Bundan başka kulaklarda 
bulunan talkbezleri hariç derilerinde bez bulunmaz.  
 
2.1. TÜYLER 
 

 

Sürüngen pullarına homolog, tamamen 
epidermis kökenli, hayvanlar aleminde yalnız 
kuşlarda görülen yapılardır. Çeşitli kısımlara 
ayrılır. 
 
Calamus: folikül adı verilen bir çukurlukta 
bulunan kök kısmıdır. 
Rachis: Kökün deri üzerindeki uzantısı olan 
eksen bölümü. 
Scapus: Calamus ve rachis’in boydan boya 
oluşturduğu eksen. 
Ramus: Ana şaftın yanlarındaki birincil yan 
dallar. 
Radius: Birincil yan dallardan çıkan ikincil 
dallar. 
Radiolus: Bazı teleklerin ikincil dallarını 
birbirine bağlayan kanca yapıları. Bu 
bağlanma aya kısmının bütünlüğünü sağlar. 
Kancalar daha çok uç noktalara doğru 
görülür. Kancaların gaga ile düzeltilmesi 
sırasında uropygial bezden alınan sıvı bu 
noktalara sürülür. 
Veksillum: Ramus ve radiusların meydana 
getirdiği aya kısmı.  
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Bazı kuş gruplarında calamus ve rachisin birleştiği noktadaki Superior Umbilicus adı verilen 
bir çukurdan daha zayıf bir eksene sahip ikinci bir telek daha çıkar. Bu teleğin eksen bölümü 
Hiporachis adını alır. Devekuşu ve emularda bu yedek telek, ana telek ile aynı boydadır. Bu 
nedenle bir çeşit çift telek oluşumu görülür.  
 
Kök kısmının gömüldüğü folikülün papilla denilen dip kısmı özellikle tüyün gelişme evresinde 
sık kılcal damar ağıyla çevrilerek yeterince beslenebilmesi sağlanır. Telek folikülünün dermis 
içerisindeki kısmına “Arrector Pulmarum” adı verilen bir düz kas bağlanmıştır. Bu kas 
kuşlara teleklerini kabartma yeteneği kazandırır. 
 
Tüyler, tiplerine göre de üç kısımda incelenirler. 
 
Pennae: (Telekler=Uçma tüyleri). Büyük ve uzun yapılıdırlar. Genellikle vücudun en dış 
kısmında konumlanırlar. Kendi içlerinde üç gruba ayrılırlar. Remiges: (Uçma telekleri) El ve 
altkolda bulunurlar. Elucu ile bilek arasında yeralan birincil uçma tüyleri esas uçma işleviyle 
yükümlüdürler. Bilekten üstkol eklemine kadar olan bölgedeki daha zayıf yapılı ikincil uçma 
tüyleri ise uçma işlevine yardımcıdırlar. Bu kısımdaki tüylerden ikincil telek çıkmaz. Uçma 
teleklerinin uzunluğu sistematik açıdan önemlidir. Tectrices: (Örtü telekleri) Uçma teleklerinin 
dibinde kiremit şeklinde dizilmiş daha kısa yapılı teleklerdir. Üst örtü telekleri ve alt örtü 
telekleri şeklinde kanadın her iki tarafına birkaç sıra halinde dizilmişlerdir. Üstkolun üst 
kısmını örtenler parapterum (omuz telekleri) adını alırlar. Başparmaktakiler ise alula olarak 
adlandırılır. Rectrices: (Kuyruk telekleri) Kuyruktaki büyük teleklerdir. Dümen görevi yaparlar. 
İkincil aya bulunmaz. Son kuyruk omuruna (pygostyle) yelpaze gibi açılabilecek ve yukarı 
aşağı hareket edecek şekilde bağlanmışlardır. Dörtköşe, çatallı, basamaklı, yuvarlak, girintili 
ve kama şeklinde dizilebilirler. 
 
Plumae: (Hav tüyleri) Radioluslar bulunmaz. Bu nedenle dik duramazlar. Rachis kısımları çok 
ince veya tamamen körelmiştir. Bir buket gibi yayılırlar. Teleklerin altında ve arasındadır.Isı 
yalıtımında önemli rol oynarlar. Daha çok göğüs ve karın kısmında yayılmışlardır. Yavru 
kuşlar genel olarak bu tip tüylerle örtülüdürler.  
 
Filoplumae: (Kıl tüyleri) Eksen kısmı ince ve uzundur. Aya kısımları körelmiştir. Telekler 
arasında dağınık olarak bulunurlar. Ağız ve burun etrafındaki duyu tüyleri bu tiptir. Bu kılların 
köklerinde titreşimleri algılayabilecek sinir donatımı mevcuttur.  
 
Vücutta uçma tüyleri ile kaplı bölgeler pterylae, hav tüyleri ile kaplı veya çıplak olan bölgeler 
ise apteria adını alır. 
 
 
2.1.2. TÜY OLUŞUMU 
 
Epidermisin papilla denilen kalıtsal olarak önceden saptanmış noktalarında hücre 
bölünmesiyle meydana gelirler. Mezoderm kökenli papilla epidermisin kaide hücrelerini 
organize ederek mitotik bölünmeye geçmelerini sağlar. Bu uyarılma ile deri üzerinde sivilce 
gibi bir kabarıklık şeklindeki tüy primordiumu meydana gelir. Primordiyum uzar ve kıl çukuru 
epidermis hücreleriyle astarlanarak kıl folikülünü meydana getirir. Bu sırada koni şeklinde olan 
tüy kökü kutis içerisine gömülürken distal kısmı da deriden dışarıya yatık bir şekilde uzanır. 
Kıl kökünde ya ğ bezleri yoktur. Yaşam evrelerine göre farklı tüyler gelişir. Protoptil: 



 7 

Genellikle yavru evresinde görülür. Mesoptil: Gençlik evresindeki tüylenme. Teloptil: Erginlik 
evresindeki tüylenmedir. Embriyonik gelişmelerine sürüngen pulları gibi vaskularize olmuş 
dermal papillalarla başlarlar. Bunu izleyen evrede bu papillanın üzerini örten epidermis 
kalınlaşarak pul ya da kıl şeklini alır. Daha sonraki gelişmeleri birbirinden farklıdır. 
 
 
2.1.3. TÜY DEĞİŞİMİ 
 
Cansız yapılar olduklarından, doğal koşullar nedeniyle yıpranıp düşünce kıl kökündeki kontak 
inhibisyonun kalkmasından dolayı yeniden tüy oluşumu başlatılır. Fakat bununla birlikte çoğu 
kuşta hormonal olarak yılda 1-3 defa tüy değişimi görülür. Bu değişim mevsimsel şartlara 
uyum ya da eşeysel üremede sinyal verme gibi nedenlere bağlı olabilir. Farklı eşeyler farklı 
zamanlarda tüy değiştirebilir. Tüy değiştirme genellikle yavaş ve belirli bir sıraya göre ilerler. 
Telekler değiştirilince diğer örtü tüyleri de mutlaka değiştirilir. Genellikle alttan gelen tüylerin 
de üsttekileri itmesinden dolayı çıplak kalmazlar. Özellikle kanat ve kuyruk tüyleri belirli bir 
sırada değiştirildiğinden uçuşa negatif bir etkisi olmaz. Bazı gruplarda ise tüylerin hepsi birden 
dökülür. Bu durum tiroyid bezinin kontrolü altındadır. Bu zaman içerisinde uçamazlar ve çıplak 
kalırlar. Tüm tüylerin aynı anda dökülmesi canlıda % 30’luk bir ağırlık kaybına neden olur. 
 
 
2.2. DESEN VE RENK 
 
Tüylerin rengi ve oluşturdukları desenler yaşa ve mevsime göre değişir. Kuşların hemen 
hepsinde genç ve ergin tüy renklenmesi ve desenlenmesi farklıdır. Geçiş formları da 
görülebilir. Birçok grupta erkeğin desen ve rengi dişiden geçici veya sürekli olarak farklılık 
gösterir. Aynı populasyonda eşeye, yaşa ve mevsime bağlı olmadan renk polimorfizmi de 
görülebilir. Bazı populasyonlarda çeşitli renklerde bireyler aynı zamanda bulunabilirler. 
Kuşlardaki renklerin bir kısmı yapısal yani ışığın kırılmasıyla oluşan renkler, bir kısmı da 
gerçek renklerdir. Yapısal renkler ramuslar içerisindeki koyu bir zeminde bulunan 
havakeseciklerinin ışığı kırması ile ortaya çıkar. Renklenmenin çoğu kalıtımsal denetim 
altındadır. Yalnız çevresel faktörlere hatta beslenmeye bağlı olarak renk farklılaşması 
görülebilir. Eşeysel renk farklılığı eşeysel hormonlarla sağlanır. 
 
 
2.3. PULLAR 
 
Genellikle bacakların ve ayakların tüysüz kısımlarında, gaganın açık yan kısımlarında ve 
bazen boyunda bulunan epidermis kökenli yapılardır. Horoz ve yırtıcı kuşlarda bu pulların 
değişimiyle mahmuz adı verilen yapı meydana gelir. Pullar zamanla değiştirilir. 
Tarsometatarsus’taki keratinli pulların diziliş, şekil ve büyüklükleri özellikle ötücü kuş 
sistematiğinde önemli rol oynar. Beş tiptedir. Ağlı: Pullar çok kenarlı ve küçüktür. Küçük 
Levhalı: Yalnız ortada veya önde bir sıra halinde dizilen pullar vardır. Halkalı: Ön ve arkada 
karşılıklı olarak birer sıra halinde dizilmiş pullar bulunur. Plaklı: Yalnız arkanın veya ön tarafın 
tamamı veya büyük bir kısmı birer büyük pul ile örtülüdür. Çizmeli: Hem ön ve hem de arka 
tarafın tamamı veya büyük bir kısmı birer büyük pul ile örtülüdür. 
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2.4. GAGA 
 
Epidermis kökenli önemli bir yapıdır. Klasik çok katlı epidermis yapısındadır. En üstteki 
stratum korneum kalınlaşarak ve keratinleşerek gaganın temel yapısını oluşturur. En alttaki 
tabaka ise bölünme yeteneği olan stratum germinatiumdur. Bu iki tabakanın arasında ise 
stratum granulosum yer alır. Savunma, beslenme yuva yapımı gibi birçok amaçla kullanılır. 
Bu nedenle yaşam tarzına göre morfolojik değişiklikler gösterir. Yakın akraba gruplarında 
farklı ve farklı akraba gruplarında benzer gaga yapısı gelişebildiğinden sistematikte kullanışlı 
değildir. Mandibulanın üzerine kılıf gibi geçmiş olan altgaga ve maksillayı saran üstgaga 
olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu kılıf kısmı rhemphotheke olarak adlandırılır. Üstgaganın sırt 
kısmına culmen denir. Altgaganın her iki parçasının birleşmesiyle meydana gelen uç kısmına 
myxa altçenenin kafatasına birleştiği yerden ucuna kadar olan kısmına da gonys adı verilir. 
Gaga dibindeki tüysüz, yumuşak kısım ise ceroma olarak adlandırılır. Sinirağınca oldukça 
zengin bir bölgedir. Genellikle keratinleşmiş olan gaga kenarlarındaki deri, ördek ve 
çulluklarda yumuşak ve sinirlerle kaplı olup, dokunma duyusu olarak işlev görür. Gaganın 
darbelere karşı gelen uç kısmı en sert ve sağlam kısmıdır. Burun delikleri ceromanın hemen 
dibinden dışarıya açılır. Fakat gece beslenen ve besinlerini koku yoluyla bulan kivi gibi 
kuşlarda burun deliği gaga ucunda bulunur. 
Kuşlarda görülen farklı gaga şekilleri :  
 

 
 
2.5. TIRNAKLAR 
 
Parmak uçlarının korunmasını sağlayan ve tüylerin taranması, eşinme gibi çeşitli işlevlerde 
kullanılan boynuzumsu yapılardır. Dip kısımda bulunan hücrelerin çoğalması ve 
keratinleşmesi ile sürekli dışarıya itilirler. Kalıtsal yapıya bağlı olarak birçoğunda üst kısımdaki 
hücrelerin alttakilere göre daha hızlı çoğalmalarıyla aşağı doğru pençe şeklinde kıvrılırlar. 
Ormantavuklarında eski tırnaklar tümüyle değiştirilir. Bazı grupların yavrularında ve bazı 
grupların erginlerinde ağaçlara tutunma amacıyla kanattaki ışınların ucunda tırnak olabilir. 
Tırnaklar değişik amaçlar doğrultusunda mahmuz, toynak ve tarak gibi morfolojik olarak 
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farklılaşabilirler.  
 
2.6. ISI 
 
Tüm kuşlar yaklaşık 41 C0’lik vücut sıcaklığını sabit tutarlar. Yüksek vücut sıcaklığı, daha hızlı 
kimyasal difüzyon sağlaması ve çevreye daha hızlı tepki verebilmeyi sağlaması nedeniyle 
avantajlıdır. Çevre sıcaklığınn değişimi karşısındasabit vücut sıcaklığının korunması için 
kuşun çeşitli düzenleyici mekanizmalara ihtiyacı vardır. Bu mekanizmalar 2 çeşittir : Isı 
kaybını önleyen fiziksel ya da davranışsal mekanizmalar ile ısı üretimini sağlayan kimyasal ya 
da metabolik mekanizmalar. Isı, hava veya su yüzeyi ile temas, radyasyon yayımı ve vücuttan 
çeşitli şekillerde su kaybı sonucu düşer. Tekrar kazanılması ise vücuttaki glukoz, glukojen ve 
yağ depolarının katabolize edilmesi yoluyla meydana gelir. Bu da genellikle kas kasılmasıyla 
oluşur. 
 
Her kuş türü için metabolik ısı üretiminin minimumda tutulduğu bir çevresel sıcaklık aralığı 
mevcuttur. Bu aralık termonötralite aralığı olarak adlandırılır. Çevresel sıcaklığın bu 
derecelerin üzerine çıkması veya altına inmesi sonucu kuş iş yaparak vücut sıcaklığını 
düşürür veya yükseltir. Örneğin Kardinal kuşları (cardinalis cardinalis), kış aylarında -20 C0'lik 
sıcaklıklarda yaşamlarını sürdürürler ve vücut sıcaklığını termonötralite aralığında tutabilmek 
için normalden iki kat fazla ısı üretirler. Eğer çevre sıcaklığı yükselirse kuş osijen tüketimini 
azaltır ve vücut sıcaklığını kritik sıcaklıklar olan 18-33 C0 arasında tutmaya çalışır. Sıcaklık 
daha da yükselirse bu sefer oksijen tüketimini artırır ve iş yaparak vücut sıcaklığının 
yükselmesini önler. Schuchmann ve Schmidt-Marloh (1978) çevre sıcaklığının yükselmesiyle 
oksijen tüketiminin düşüşü arasında doğrusal bir ilişki bulmuştur. Kritik sıcaklıklar arası, 
kuşların açlığa en fazla dayanabildikleri vücut sıcaklıklarıdır. Bunun tersi olarak iyi beslenmiş 
kuşlar, diğerlerine oranla uç sıcaklıklara daha dayanıklıdırlar. Aç bir serçe vücut sıcaklığının 
32.8 C0 altına düşmesi sonucu ölür. Fakat iyi beslenmiş bir serçe 21 C0 'ye kadar hiç bir zarar 
görmeden yaşamını sürdürebilir. 
 
Fiziksel mekanizmalar da aynı şekilde ısı kaybını önler veya kaybedilmesini sağlar. Tüyler 
oldukça etkili yalıtkanlardır. -40 C0 sıcaklıkta yapılmış bir deneyde 25 güvercinden 21'i 72 
saat, 4'ü ise 144 saat hayatta kalmayı başarmıştır. Aynı deney tüyleri yolunmuş güvercinlerle 
denendiğinde tüm bireyler ilk yarım saat içerisinde ölmüşlerdir. Tüylerin bu yalıtıcı özelliği 
soğuk iklim kuşlarında daha güçlüyken tropikal türlerde o derece etkili değildir.Tüylerin 
kabartılması yoluyla vücut çevresinde oluşturulan sıcak hava tabakası vücudun soğuktan 
korunmasında etkilidir. Tersi şekilde sıcak havalarda tüylerin vücuda yapıştırılması ısı kaybını 
sağlayarak hayvanı serinletir. 
 
Tüylerle birlikte bazı gruplarda meydana getirilen kalın yağ tabakası aynı şekilde ısı 
yalıtımında önemlidir. İmparator penguen (Aptenodytes forsteri), kalın bir tüy tabakasıyla 
birlikte 2-3 cm.lik yağ tabakasına sahiptir. Tüyler ısı bariyerinin % 85'lik koruma faktörünü 
oluştururlar. Bu yapı sayesinde insanın ancak 10 dakika kadar dayanabileceği vücut 
sıcaklığının 40 C0 altındaki sularda yaşayabilirler. 
 
Bir çok kuş türü geceleri ısı kaybını engellemek için sürü halinde bir araya toplanırlar.Brenner 
(1965) tarafından yapılan bir deney tek başına geceleyen bir sığırcığın grup halinde 
geceleyen sığırcıklardan % 92 daha fazla oksijen tükettiğini ortaya koymuştur. Bu şekilde 
yalnız geceleyen bir kuş açlığa sadece 1 gün dayanabilirken grup oluşturan kuşlar 3 gün 
süreyle açlığa karşı koyabilmektedirler. 
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Kuşlar tüy içermeyen bacakları yoluyla büyük miktarda ısı kaybederler. Bir tavuk oturarak 
ayaktayken kaybettiği ısının % 40-50 'sini koruyabilir. Ayrıca kafasını vücuduna gömerek % 
12 'lik bir kazanç daha elde eder. Özellikle kıyı kuşları uyurken tek bacaklarını kaldırarak ve 
gagalarını tüyleri arasına gömerek ısı kaybını minimuma indirirler. Tibiotarsal bölgedeki rete 
mirable adı verilen atardamar ve toplardamar ağı bacaktaki ısı değişiminden sorumludur. 
Atardamardan geçen sıcak kan toplardamarlardaki soğuk kan ile temasa geçirilerek çok 
soğuk havada bacakların donması önlenir. Fakat çok da fazla ısıtılmayarak gereksiz ısı 
kaybının önüne geçilir. Soğuk iklimlerde bulunan sülünlerin vücut sıcaklıkları ölçüldüğünde -
18 C'lik çevre sıcaklığında vücut 41 C0 iken topukta bu sıcaklık 2.7 C0 'ye düşer. Sıcak 
bölgelerde ise topuk sıcaklığı 19.7 C0 'ye çıkar. Rete mirabile ısı korunumunun yanısıra 
gerektiğinde ısının kaybedilmesini de sağlar. Bir güvercin 20 C0 'lik bir çevre sıcaklığına 
konulursa vücut sıcaklığı sabit tutularak ayak sıcaklığı hızla 12 C0 'den 15'e yükselir. Bu 
durum bacak atardamarlarının vazodilatasyonu yoluyla meydana gelir. Yüksek ısı emme gücü 
nedeniyle su, bi kuşun bacağını havadan 4 misli daha fazla soğutur. Yüksek sıcaklıklarda 
bazı su kuşları bu durumun avantajını kullanarak vücutlarını serinletirler. 
 
Yüksek sıcaklık altında kuşlar çok daha hızlı soluarak da buharlaşma sağlanır.Evcil tavuk 
yüksek sıcaklık altında sakikada 300 kez nefes alır. Devekuşları bu yolla 51 C0 'lik hava 
sıcaklığında vücut sıcaklığını 39.3 C0 'de tutabilirler. Kardinal kuşları vücut sıcaklıkları, kritik 
sıcaklık aralığının üst düzeyi olan 33 C0 'nin üzerine çıktığında normalden 10 kat daha fazla 
su kaybederler. 
 
Bir çok küçük kuş türünde deri yoluyla su kaybı, ısı kaybından çok önemlidir. Kumkekliği 
(Pterocles senegallus), kuluçka sırasında bu yolla 48 C0 'lik hava ve 73 C0 'lik toprak 
sıcaklığına direnebilir. 
 
Evrimsel seçilim soğuk iklimlerde yaşayan kuşların sıcak iklimlere göre daha büyük vücutlu 
olmalarını sağlamıştır. Böylece bu tür, daha küçük yüzey alan oranına sahip olurlar. Bu 
Bergmann Kuralı olarak bilinir. 
 
Isı üretimi aynı zamanda besinlerin metabolize edilerek kas kasılmaları yoluyla ısı enerjisine 
dönüştürülmeleriyle de gerçekleştirilir. Bir kuş daha fazla ısı ürettikçe enerji kaynağı olarak 
daha fazla besin tüketmek zorundadır. 
 
Çok az kuş türü soğuk ve açlığa dayanabilmek için torpid veya dormant hale geçer. 
Phalaenoptilus nuttallii'ye ait bir birey gözleri kapalı ve vücut sıcaklığı 19 C0 iken bulunmuştur. 
Fakat kalp atımı ve solunum tespit edilememiştir. Sıcak bir odaya alındığında kuş normal 
haline geri dönmüştür. Bu kuş izlendiğinde 3 kışı aynı şekilde başarıyla geçirdiği görülmüştür. 
 
 
3. İSKELET SİSTEMİ 
 
 
Kuşlar, sürüngenlere göre çok daha ince yapılıdırlar. Bir uçma adaptasyonu olarak uzun 
kemiklerinin çoğunun içi hava keseleriyle doludur ve diğer omurgalı gruplarındaki bazı iskelet 
elemanları kaybolmuştur. Kemiklerin hafif olmasının nedeni ise bazı yüzücü ve koşucu 
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(penguen ve devekuşu gibi) gruplar hariç diğer tüm kuşlarda memelilerdeki kemikiliğinin 
yitirilerek yerini hava boşluğunun almasıdır. 

 
 
3.1. AXIAL İSKELET 
 
3.1.1. BAŞ 
 
Diapsid tipteki kafatası iyi kemikleşmiş ve kemikler birbirine kaynaşmıştır. Ağız, keratin 
yapıdaki gaganın ucunda yer alır. Üzerinde bir pul tabakası içeren bu yapı, tırnak, tüy ve 
pullar gibi keratinleşmiş epidermis kökenlidir. (Stratum corneum: keratinleşen temel madde, 
Stratum granulosum: Stratum corneumu takviye eden tabaka, Stratum germinativum: 



 12 

bölünen canlı tabaka). Besin almanın yanında uçuş sırasında dengenin sağlanması, tüylerin 
düzeltilmesi, korunma, taşıma, parçalama ve yuva yapma gibi işlerde de kullanılır. Bu nedenle 
5. üye olarak da adlandırılır. Gaga yapısı gruplar arasında beslenmeye göre veya aynı grup 
içinde nişe bağlı olarak farklılaşabilir. Bu durum, rekabeti önleyen bir mekanizmadır. Bu 
yüzden sistematikte çok önemli değildir. Günümüzde yaşayan kuşlarda diş bulunmaz. Su 
kuşlarında beslenmeye bağlı olarak gaganın yan bölgelerinde sinir uçları gelişmiştir. Burun 
delikleri bir çift olup üst gagada yer alır. Kivi’de ise beslenmeye bağlı olarak uçtadır. Göz 
çukurları başa oranla oldukça büyüktür. Göz çukurlarının arka alt kısmında kulaklar yer alır. 
Beyin tasının lümeni tüm kuşlarda büyüktür. 
 
3.1.2. OMURGA 
 
Türlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin serçede 39, kuğuda 63 omur bulunur. 5 
bölgeye ayrılır: 

1. Boyun (Cervical) 
2. Göğüs (Thoracic) 
3. Bel (Lumbar) 
4. Kalça (Sacral) 
5. Kuyruk (Caudal) 

 
3.1.3. BOYUN 
  
Farklı gruplarda 11-25 arasında değişen farklı sayılarda omur bulunabilir. Boyun bölgesi atlas 
ve axis kemikleriyle kafatasına bağlanır. Boyun omurlarının iki yanında kaburga benzeri 
çıkıntılar bulunur. Omurganın daha sonra gelen bölümleri kadar sıkı bir yapı oluşturmaz. 
Semer şekilli, daha esnek bir eklem yapısı meydana getirirler. En arkadaki omurlar kaburga 
taşır. Occipital condyl (boyun eklembaşı), memelilerden farklı olarak yalnız bir tanedir. 
 
 
3.1.4. GÖĞÜS 
 
3-10 arası omur içerir. 3-5 omur kaynaşarak os dorsaleyi (sırt kemiği) meydana getirir fakat 
son birkaç omur serbest kalarak bel ile hareketli bir şekilde bağlanır. Penguenlerde bu 
kaynaşma olmadığından yüzme sırasında rahatlıkla vücutlarını hareket ettirebilirler. 3-9 
arasında değişebilen ve bazıları iki parçadan oluşmuş kaburgalara sahiptirler. Bağlı olan 
kaburgalar iki yandan omurlar ile sternuma (göğüs kemiği) tutunurlar. Kaburgalar üzerinde 
bunları birbirine bağlayarak sağlamlık sağlayan uncinate adlı kemikler mevcuttur. Derine 
dalan kuşlarda dayanıklılığın artırılması amacıyla bu kemiklerden ikişer adet bulunur. Bu 
yapıya bazı sürüngenlerde de rastlanır. İyi uçabilen kuşlarda sternumun alt bölgesi uçma 
kaslarının bağlanması için genişleyerek karina adı verilen yapıyı meydana getirir. Devekuşları 
gibi uçamayan gruplarda bu yapı bulunmaz. Penguenler de gelişkin yüzme kaslarından dolayı 
uçmamalarına rağmen bu yapıya sahiptirler. 
 
3.1.5. BEL, KALÇA ve KUYRUK 
 
Bel, kalça ve kuyruk omurlarının birkaçı (10-23) kaynaşarak synsacrumu (utanç kemiği) 
oluşturur. Bu yüzden hareketli bir bel bölgesine sahip değildirler. Kuyruk bölgesindeki omurlar 
azalmıştır ve 12 tane kadardır. Bu omurların yaklaşık yarısı kaynaşarak pygostyle denilen ve 
kuyruk teleklerinin bağlandığı kemiği meydana getirirler. 
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3.2. APPENDICULAR İSKELET 
 
Ön ve arka üyelerin bağlandığı omuz kemeri (pektoral kemer) ve kalça kemerinden (pelvis 
kemeri) meydana gelir. 
 
3.2.1. OMUZ KEMERİ ve ÖN ÜYELER 
 
Omuz kemeri, scapula (kürek kemiği), coracoid ve clavicle (köprücük kemiği) kemiklerini 
içerir. Scapula ve coracoid kemiklerinin birleşme noktasında ön üyelerin bağlandığı glenoid 
çukur bulunur. Clavicle kemikleri öne doğru bir “V” şekli meydana getirerek furculayı (lades 
kemiği) oluştururlar. İyi uçamayan kuşlarda scapula ve coracoid kemikleri körelmiştir. Ön kolu 
oluşturan radius ve ulna kemikleri, glenoid çukura humerus kemiği ile bağlanır. Ön kolun 
devamındaki kemikler, uçma teleklerinin bağlanması için şekillerini değiştirmişlerdir. Ön 
üyelerinde filogenetik olarak 5 adet olan carpus (tarak) kemikleri kaynaşarak 2 kemiğe 
dönüşmüştür. Metacarpus kemikleri ise üç adettir (II. III. ve IV.) ve iki carpus kemiğiyle 
kaynaşarak carpometacarpus kemiğini meydana getirirler. Günümüz kuşları ön üyelerinde 
üç parmağa (II. III. ve IV.) sahiptir. II. ve IV. parmaklar 1-2 falanj kemiğine, III. parmak ise 2-3 
falanj kemiğine sahiptir. El uçma tüyleri III ve IV. parmak kemiği ile carpometatarsusa, kol 
uçma tüyleri radius ve ulnaya, koltukaltı tüyleri ise humerusa bağlıdır. 
 
3.2.2. KALÇA KEMERİ VE ARKA ÜYELER 
 
Kalça kemeri ince, geniş bir eğer şeklindedir ve çok sıkı bir şekilde synsacruma bağlanarak 
arka üyeler yoluyla tüm vücudu taşıyabilecek sağlam bir yapı meydana getirir. Kemerin 
ventral kısmı, yumurtlamanın kolaylaştırılması amacıyla birbirinden ayrılarak genişlemiştir. 
Kalça kemeri, ileriye doğru oldukça uzamış olan ilium, arkaya doğru çevrelenmiş ischium ile 
yan ve arkaya yönelmiş pubis kemiklerinden meydana gelir. Bu üç kemiğin birleşme 
noktasında femur kemiğinin bağlandığı acetabulum çukuru yer alır. Arka üyeler femurdan 
sonra ligamentlerin bağlandığı patella ile birlikte uzun, üçgen bir başa sahip olan tibiotarsus 
ile devam eder. Bu kemiğe paralel olarak fibula bulunur. Bu iki kemiğin devamında 
kaynaşmış kemiklere sahip olan tarsometatarsus yer alır. Parmak sayısı gruplara bağlı 
olarak 2-4 arasında olabilir ve her biri 2-5 kemikten meydana gelir. 1. parmak genellikle geriye 
doğrudur. Arka üyelerin üst iki bölgesi kaslı, alt kısım ise daha çok tendonludur. Keratin 
pullara sahip olan alt kısımlarda bazı gruplarda mahmuz adı verilen yapı bulunur. Parmak 
uçlarını koruyan tırnak yapısı, avlanma, eşeleme ve tutunma gibi işleri gören özel şekilli 
pullardan meydana gelir. Orta kısımdaki hücreler bölünerek keratinleşir ve dışarıya doğru 
itilerek büyüme sağlanır. Bazı gruplarda üst kısım daha hızlı büyüdüğünden tırnak aşağı 
doğru kıvrılır. 
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İnsan ve kuş iskeletlerinin duruş açısından karşılaştırılması 

4. KAS SİSTEMİ 
 
Uçma adaptasyonu olarak göğüs ve kanat kasları çok iyi gelişmiştir. Uçuş sırasında 
aerodinamik dengeyi sağlayabilmek için kasların çoğu ventral tarafa doğru kaymıştır. İlkel 
omurgalılardan farklı olarak kuşlar ve memelilerde segmentsiz kaslar daha fazladır. 
 
En önemli uçma kası, bir tarafıyla karinaya ve diğer tarafıyla da humerusa bağlı olan 
pectoralis major ve pectoralis minordur. Koşma, sıçrama, eşinme ve tırmanma gibi 
hareketleri gerçekleştiren arka üyelerin kasları da oldukça iyi gelişmiştir. Bu kasların büyük 
kısmı kalçakemerine, bir bölümü ise femurun distal ucuna bağlanır. Tarsometatarsus kas 
taşımaz, sadece parmaklara giden kirişleri taşır. Bu kirişlerin dizilimi farklı gruplarda değişiklik 
gösterir. Teleklerin dibinde, kabarma gibi davranış ve ısı düzenlenmesinde rol oynayan deri 
kasları bulunur.  
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Genellikle kısa mesafelerde hızlı hareketleri sağlayan kaslar beyaz renklidir. Bu kaslarda yağ 
miktarı daha azdır. Bu kaslardaki miyofibriller daha kalındır ve aralarında çekirdekler 
dağınıktır. Tavuklardaki göğüs kasları beyazken uzun süreli uçan yırtıcı, martı ve karga gibi 
gruplara ait türlerde bu kaslar kırmızıdır. 
 
Devamlı hareketi sağlayan bacaklardaki gibi kaslar kırmızı renktedir. Bunlarda fibriller daha 
ince ve çekirdekler bunların çeperlerine dizilmiştir. Oksijenden daha fazla yararlanabilmek için 
sitokrom, miyoglobin ve yağ oranı açısından daha zengindir. Beyaz kaslar kırmızı kaslara 
göre kural olarak daha çabuk yorulur. 
 
Parmakların hareketi, bacağın üst bölgelerindeki kaslara bağlı olan tendonlar sayesinde 
mümkün olur. 
 
Beyaz kaslar kırmızı kaslara göre daha hızlı kasılırlar. Bu nedenle kafeste saklanan ve uzun 
süre hareket etmeyen kuşların kırmızı kaslarında zayıflama görülür. 
 
Özellikle tüneyen kuşların bacaklarında 
özel bir oluşum görülür. Kuş bir yere 
tünediğinde, tarsometatarsus ve tibia-
fibula kemikleri boyunca uzanarak 
parmaklardaki kaslara giden tendonlar, 
bu kemiklerin eklem bölgesinde sıkışır 
ve bacağın sürekli olarak kasılı 
kalmasını sağlar. Tendon kilit 
mekanizması adı verilen bu 
mekanizma sayesinde kuş gece 
boyunca tünediği yerde uyuyabilir. 

 
 
 
5. SİNDİRİM SİSTEMİ 

 
 
Kuşlar sadece enerji potansiyeli açısından yüksek besinleri tercih etmekle kalmaz, hızlı 
metabolizmaya sahip diğer hayvanlarda olduğu gibi aldıkları besinlerin hızlı, etkili ve verimli 
bir şekilde sindirilmesine de ihtiyaç duyarlar. Sindirim sistemleri yapı ve işlev bakımından 
sürüngen ve memelilerinkilerle benzerlik göstermesine karşın, çok değişik tipte besinlere 
özelleşme görülmesinden dolayı sistemin belirli bölgelerinde özelleşmeler de meydana 
gelmiştir. Kuşlarda sindirim sistemi aşağıdaki kısımlardan meydana gelir : 
 

1. Ağız 
2. Özofagus 
3. Kursak 
4. Mide 
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5. İncebağırsak 
6. Sonbağırsak 
7. Kloak 
8. Körbağırsaklar 
9. Pankreas 
10. Karaciğer 
 

Kuşlarda dişlerin yitirilmiş olması ve onun yerine bir gaganın oluşması, genel olarak 
özofagusta bir kursak oluşumunu ve midenin en az iki gözlü olmasını gerekli kılmıştır. Çok 
farklı besinlere özelleşme olduğundan sindirim sisteminin bölmelerinde farklılaşmalar ortaya 
çıkmıştır. Bu farklılaşma filogenetik akrabalıkları da kısmen açıklar.  
 
 
5.1. AĞIZ 

 
Besinler gaga ile kontrol edilir ve alınır. Duruma göre mekanik olarak parçalanır ve 
nemlendirilir. Boynuzumsu damak özellikle dane ile beslenenlerde özel yapılar da taşır. Bu 
yapılar danelerin tutulmasını, kırılmasını ya da kabuklarının soyulmasını sağlar.  
 
Dil, gagada olduğu gibi çok değişik yapılarda olabilir. Bunlar ağaçkakanlardaki gibi yapışkan 
ve kavrayıcı, baykuş ve bitki özsuyu emenlerdeki gibi fırça şekilli emici, kolibriler ve nektar 
kuşlarındaki gibi boru ya da yarı boru şekilli, penguenlerdeki gibi boynuzumsu kancalı veya 
ördeklerdeki gibi lamelli olabilir. Dilin üzeri hemen her zaman kuvvetlice boynuzlaşmış bir 
epitelle örtülüdür. Papağanlarda dil diğer gruplara göre daha kaslı bir yapıdadır.  
 
Dil ve yutaktaki duyu almaçlarının dağılımı ve sıklığı besin alınış şekline göre farklılık gösterir. 
Çoğu kuş türü besinini çok hızlı bir şekilde yuttuğundan dolayı ağız ve dilleri tat alma 
sinirlerince fakir donanımlıdır. Bununla birlikte tüm kuşların belirli bir dereceye kadar tat 
alabildikleri olasıdır. Ördek ve kazların gagaları özellikle uç kısımlarda ve burun civarında 
oldukça yoğun bir şekilde duyusal yuvarlar içerir. 
 
Ağız tabanı membranımsıdır ve bazı kuşlarda derimsi bölge çok fazla genişleyebilir ve kısa bir 
süre için besinleri depo edebilir. Örneğin pelikanların gırtlak kesesi. 
 
Ağız bezleri bir çok kuşta belirgin olarak gelişmiştir ve sadece mukus salgılarlar. Amilaz ve 
pityalin salgılandığına dair de kayıtlar vardır. Tükrük bezlerinin gruplandırılması bir çok kuş 
grubunda farklılık gösterir. Genellikle dilaltı bezleri gelişmiştir. Bataklıklarda ve sularda 
yaşayan kuşlar sulu besin aldıkları için ya hiç ya da çok küçük tükrük bezlerine sahiptirler. 
Dev tükrük bezlerine yuvasını tükrük salgısıyla yapan kırlangıçlarda rastlanır. Tohumla 
beslenenlerde ağzın yumuşak kısımları göreceli olarak daha küçük mukus bezlerini yoğun bir 
şekilde içerir. Kuru yiyecekle beslenen bu gibi kuşlarda bu salgı besini yumuşatır ve 
kayganlaştırır. 
 
Ağızda besinin mekanik olarak işlenmesi en çok tohum yiyenlerde, en az da böcek ve meyve 
yiyenlerde görülür. En tipik besin işleme şekillerinden biri tohum yiyen papağanlarda ve ötücü 
kuşların bir kısmında görülür. Bunlarda tohumun kabukları ya kırılır ya soyulur ya da kesilir. 
 
5.2. ÖZOFAGUS 
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Özofagus, kursağı taşır, büyüklükleri gruplara göre faklı olan bezlerin ve çok defa kuvvetlice 
boynuzlaşmış epitel tabakasını bulundurur. 
 
5.3. KURSAK 
 
Kursak, torba ya da iğ şekillidir. Esas görevi besinleri ilk aşamada depolayarak mideye yavaş 
yavaş geçmelerini sağlamaktır. Bunun yanısıra balık ve tohum yiyenlerde genç yavruların 
beslenmesi için besinin yumuşatılıp hazırlandığı ve bir çeşit kusma hareketiyle yavruya 
verilmesinin sağlandığı organdır. Kursak eterince besin bulunduğunda fazla miktarda besin 
alabilmeyi ve bunları depolamayı sağlar. Özellikle picivorous ve granivorous türlerde bu 
nedenle kursak daha büyük yapılıdır. Tohum yiyenlerde besinin parçalanmasına yardımcı 
olabilmesi amacıyla küçük taş parçaları da yutulur. Etçillerde ise kursak küçüktür ya da 
oluşmamıştır. 
 
Bazı kuşlarda özofagustan hipofiz hormonlarının etkisiyle yavrular için bir çeşit salgı çıkarılır. 
Örneğin güvercinlerde kursak sütü, flamingolarda ise eritrositlerce zengin ve bu nedenle 
kırmızı renkli görünen bir sıvı salgılanır. Bazı kuşlarda ise yavrular başlarını yutağa sokarak 
depo edilmiş besinleri alırlar. 
 
5.4. MİDE 
 
Mide kural olarak birbirini izleyen iki bölmeden meydana gelmiştir. Bunlardan öndekine 
Bezmide (Proventriculus), arkadakine ise Kaslımide (Ventriculus) adı verilir. Beslenme 
alışkanlıklarına göre çok farklı yapıdadırlar. Bezlimide çok defa iğ şeklindedir ve mukus 
tabakaları ancak mikroskobik olarak görülebilen bezler taşır. Bu bezlerden HCL v pepsinojen 
salgılanır. Bezlimidenin lümen bölgesinde torba şekilli, çok sayıda basit mukus bezi biraraya 
gelmiştir. Bezlimide ile kaslımide arasında çok az bez içeren basit bir geçiş kısmı vardır. 
Çiçeklerle beslenen ya da meyve yiyen papağanlarda bu geçiş kısmı çok fazla genişleyebilen 
bir depo kısmına dönüşmüştür. Hatta bu kısmın lümeni hem kaslımidenin hem de 
bezlimidenin lümeninden daha büyük bir yapı kazanmıştır.  
 
Kaslımide, karın boşluğunun orta kısmında bulunur. Dane yiyenlerde dışbükey mercek 
yapısındadır. Kaslımidenin girişi dorsaldedir. Çıkışı ise yine dorsalde ve kuyruk tarafına 
doğrudur. Kaslımidenin yine bezce zengin olan epiteli koilin tabakası adı verilen, aynen 
böceklerdeki sindirim torbası gibi midenin lümenini astarlayan boynuzumsu içerikli bir salgı 
salgılar. Koilin tabakası periyodik olarak çözülerek kuş tarafından kusulur. Özellikle dane 
yiyen kuşlarda bu tabaka çok kuvvetli bir şekilde gelişerek sindirim sırasında besini mekanik 
olarak kuvvetli kaslarıyla öğütme yüzeyi oluşturur. Sindirim salgılarının etki etmesi için 
besinler kaslımidede bekletilir ve proteolitik sindirim ilk burada başlar. Kaslımidenin torba 
şeklindeki bileşik bezleri farklı aktivitesi olan hücrelerden yapılmıştır. Bu torbada esas salgı 
hücrelerinin yanısıra yüzey hücreleri, kaide hücreleri ve intermediyer hücreler mevcuttur. 
 
Kaslar el şeklinde birbiri içine girmiş ve antagonistik çalışan esas ve yardımcı kaslardan 
oluşmuştur. Bu kaslar midenin her iki tarafındaki düz kiriş plakalara bağlanmıştır. Balık 
yiyenlerin çoğunda kaslımide uzun ve genişleyebilir bir kısımdan oluşmuştur. Besin bu 
kısımda sindirim özsuyu ile tamamen sarılır. Sindirilemeyen kemik, kitin, kıl, tüy gibi yapılar 
kaslımidede lokma gibi şekillendirilerek pelet adı verilen yapılar halinde dışarıya kusulurlar. 
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Meyve yiyen belirli kuşlarda kaslımide zayıflamış, sadece depo görevi yapan küçük bir keseye 
dönüşmüştür. 
 
Birçok kuşta pylorus adı verilen üçüncü bir mide bölmesi daha vardır. Bu bölme daha çok 
penguenlerde, dalgıçlarda, pelikanlarda, ördeklerde, balıkçıllarda, yırtıcı kuşlarda ve 
guguklarda oluşmuştur.  
 
5.5. İNCEBAĞIRSAK 
 
İncebağırsak kimyasal sindirimin büyük bir kısmının ve besinin emilmesinin gerçekleştiği 
bölümdür. Ön kısmı yani pylorusa bağlanan bölgesi alışılagelmiş şekilde duodenum 
(onikiparmak) olarak adlandırılmasına karşın histolojik bir farklılaşma tam olarak göze 
çarpmaz. Bu kısma pankreas açılır. Duodenumdan sonraki kısım ileum olarak adlandırılır. 
Jejunum farkedilmez. 
 
İncebağırsağın kaba yapısı ve mezenter çok farklı değişiklikler gösterir. Bu değişikliklerin bir 
kısmı gruplara özgüdür, bir kısmı ise beslenmeye özelleşmiş yapılardır. İncebağırsak bitki ve 
tohum yiyenlerde oransal olarak uzun, buna karşın et ve meyve yiyenlerde kısadır. 
 
İncebağırsağın mukozası sürüngenlerinkine ve memelilerinkine benzer. Epiteli mikrovilluslu 
hücrelerden, çanakbezlerden ve kaidesi granüllü hücrelerden oluşmuştur. Memelilerde bilinen 
Paneth hücreleri bunlarda da bulunur. 
 
Bağırsağın iç yüzeyi katlanmalar, lameller ve tümürler ile artırılmıştır. Bu oluşumların bir kısmı 
gruplara özgü olduğu için taksonoik değerlendirmede kullanılır. Bununla birlikte Liberkühn 
bezlerinin açıldığı çöküntülerin bir kısmı da kuşlar için tipiktir.  
 
5.6. SONBAĞIRSAK 
 
Sonbağırsak, incebağırsağın genişlediği ve körbağırsağın açıldığı yerden kloaka kadar olan 
kısımdır. Oransal olarak daha düz yapılı ve ince bağırsağa göre daha kısadır (ötücülerde 
incebağırsaktan % 3-10 kadar uzun). Çok kuru besin alanlarda en kısa, çok sulu besin 
alanlarda ise en uzun yapıdır. En uzun sonbağırsak yenidünya devekuşlarında görülür. 
 
5.7. KLOAK 
 
Sonbağırsağın dışa açıldığı, dışkının ve idrarın belirli bir süre tutulduğu ve eşeysel üretimin 
akıtıldığı kısımdır. Coprodaeum, Urodaeum ve Proctodaeum denilen üç kısımdan oluşur. 
Copradeum sonbağırsaktan sonraki kısmı oluşturur. Onu izleyen urodaeuma vasa deferentia 
(sperma kanalı) ya da ovidukt (yumurta kanalı) açılır. Sindirilmiş besinlerdeki su, buradan 
vücut içerisine geri emilir. Proctodaeum ise anüse açılan kısımdır. Proctodaeumun en 
arkadaki kısmı enine çizgili yani istemli anüs kasları ile donatılmıştır. Genç kuşlarda 
sonbağırsağın kloaka geçiş bölgesinde Bursa Fabricii adı verilen dorsal bir çıkıntı bulunur. 
Bu kısımda lenfositler üretilir. 
 
5.8. KÖRBAĞIRSAKLAR 
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Birçok kuşta incebağırsağın kalınbağırsağa geçiş bölgesinde bulunur. Ötücükuşlarda, 
yırtıcılarda, ağaçkakanlarda, balıkçıllarda ve tüpburunlularda küçük, guguklarda, kargalarda 
ve kırlangıçlarda büyüktür. En büyük körbağırsak Eskidünya devekuşlarında ve 
urkekliklerinde görülür. Papağanlarda yoktur. Körbağırsak bakteriyal sindirimde önemli rol 
oynar ve lenfoyit organ olarak görev yapar. 
 
 
 
5.9. PANKREAS 
 
Onikiparmak bağırsağının ön ve arka bağlantısı arasındaki kıvrımın arasında bulunur ve 
yapısal olarak en azından birbirinden net olarak ayrılabilen üç lobtan meydana gelir. Ekzokrin 
pankreasın salgısı amilaz, lipaz ve farklı proteolitik enzimler içerir. Pankreas çok defa üç çıkış 
kanalı ile duodenumun kıvrımı yakınına bağlanmıştır. Orta lobunun dışarıya açılan kanalı 
yoktur. Bu lobi salgısını doğrudan doğruya ön ve arka loba verir. 
 
Langerhans adacıkları memelilerdekinin aksine bir bağ dokusuyla diğer dokulardan 
ayrılmamıştır. Bu nedenle bu hücreleri ekzokrin salgı yapan hücrelerden ayırmak ve bağımsız 
bir endokrin sistem olarak gruplandırmak çok zordur. Bu hücrelerden insülin salgılanır. 
Pankreas böcek ve balık yiyenlerde ve omnivor olanlarda en büyük, etle beslenenlerde ise en 
küçüktür. 
 
5.10. KARACİĞER 
 
Ana hatlarıyla iki lobtan oluşmuştur. Sağ lob genellikle soldakinden daha büyüktür. Sindirim 
için safra salgılar. Ayrıca lipit ve glikojen depolar. Glikojenin, ürikasidin ve birçok proteinin 
sentezini gerçekleştirir. Embriyonik evrede ve postembriyoik gelişmenin ilk evrelerinde kan 
yapıcı organ olarak görev görür. Karaciğer et ve dane yiyen kuşlarda küçük, böcek ve balık 
yiyenlerde ise büyüktür. Her karaciğer lobu kendi safra kanalını taşır. Sol safrakanalı 
doğrudan doğruya, sağ kanal ise safrakesesi aracılığı ile onikiparmak bağırsağına açılır ya da 
kanalın bizzat kendisi genişleyerek bir çeşit safrakesesine dönüşür. Birçok kuş türünde 
safrakesesi yoktur (devekuşu, güvercin ve papağan) 
 
Bir kuşun sindirim sıvılarının kuvveti besinlerin sindirilme sürelerine bakılarak anlaşılabilir. 
Tohumlarla beslenen bir evcil tavuk bunları sindirebilmek için 12-24 saate ihtiyaç duyarken bir 
örümcekkuşu fareyi sadece üç saat içerisinde sindirir. Sulu meyveler sindirim kanalını 
yaklaşık 12 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde geçebilir. Sülünlerde standart besinlerin 
sindirilmesi ise yaklaşık 8.5 saati bulur. 
 
 
6. SOLUNUM SİSTEMİ 
 
 
Omurgalılar içerisinde en etkin solunum yapan grup kuşlardır. Yüksek metabolizma için 
gerekli oksijen bu yolla sağlanabilir. Solunum hızı diğer omurgalılara göre oldukça yüksektir. 
En önemli özellikleri havayı hem alırken hem de verirken içerisindeki oksijenden 
yararlanabilme yetenekleridir. Böylece vücutlarına aldıkları oksijenin yaklaşık %80-85 kadarını 
kullanırlar. Memelilerde bu değer ancak %20-25 ’e ulaşır. 
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Solunum sistemi gaga üzerinde yer alan dış burun delikleriyle başlar. Bunlar birer kanalla ağız 
tavanında yer alan iç burun deliklerine bağlanırlar. Memelilerde olduğu gibi glottis küçük bir 
yarık şeklindedir ve farinksin arka tabanında yer alır. Bu kısımdan sonra gelen larinks kısa 
olup trake ile bağlanır. Büyük bir olasılıkla havanın ısıtılması amacıyla trake uzun ve kıvrımlı 
bir şekil almıştır. Trake etrafında yer alan halka şekilli kıkırdak veya kemik yapılar destek ve 
koruma görevi yaparlar.  
 
Kuşlarda diyafram yapısı da farklılık gösterir. Uçma sırasında, bağ dokusundan oluşmuş 
diyaframın gevşemesiyle hava kendiliğinden havakeselerine dolar ve kuşun sadece soluk 
vermeye gereksinimi kalır. Bu noktada diyafram devreye girer. Gevşek haldeki diyafram soluk 
verme sırasında düzleşir ve hava havakeselerinden akciğere geçer. Bu tip solunum kuşlara 
omurgalılar arasındaki en etkin solunumu yapma yeteneğini kazandırır. Kural olarak 
akciğerler sabit hacimlidir yani esnek değildirler. Akciğerde alveol yoktur. Solunum havasını 
bronşlarla alırlar. Bronşların içi zengin kılcal damar ağı ile kaplanmış olup paleopulmo adını 
alır. Tüm kuşlarda iyi gelişmiştir. Bronşların bir kısmı hava keselerine bağlanır. Nefes alma 
sırasında bu keselere dolan hava akciğerlerdeki kullanılmış havanın tümünü dışarı süpürür. 
Bunun sonucunda akciğerlerdeki kılcal damarlar her zaman yüksek derecede oksijen içeren 
hava ile temas eder. Hava keseleri ince çeperlidirler. Bu keselerin yan çıkıntıları, kemiklerin, 
kasların ve hatta derinin içine kadar girer. Su kuşlarında suyun üzerinde kalabilme ve kur 
davranışı sırasında tüylerin kabartılması bu keseler yoluyla olur. Çift yapılı abdominal ve arka 
göğüs hava keseleri akciğerin havalandırılması için körük görevi görür. Tek yapılı ön hava 
keseleri solunum da çok az işleve sahiptir. Hava keselerinin solunuma yardımcı olmalarının 
yanında iç buharlaşma ile vücut sıcaklığının sabit tutulmasına da etkisi vardır. 
Havakeselerinden uzanan bir kol testislere uzanır, memelilerdeki skrotum gibi onları soğutur 
ve böylece spermatogenezisi sağlar. 
 

 
 
Su altında uzun süre kalmak zorunda olan kuşlarda beyin yüksek miktarda oksijene doymuş 
kan depo edebilen damar sistemine sahiptir. Böylece oksijen sıkıntısı çekmeden su altında 
uzun süre kalabilirler. Ayrıca kas miyoglobinleri de oksijen depo edebilirler. 
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6.1. SES 
 
Esas ses çıkarma organı yalnız kuşlarda bulunan ve trakenin devamında konumlanmış 
Syrinx’dir. Trakenin en alt kısmı ile çoğu zaman bronşların üst kısmının şekil değiştirmesiyle 
meydana gelir ve Trakeo-Bronşiyal Syrinks adını alır. Bu ses organında 2-7 bronşiyal 
bilezik ve bunların arasında gerilmiş bir zar bulunur. Kasların hereketi ile bu bilezikler hareket 
ederek zarın gerginliğini değiştirirler. Böylece sesin tonu ve ritmi ayarlanmış olur. Bazı 
türlerde ise solukborusunun kıkırdak elemanları tek bir zar oluşturacak şekilde 
kaynaşmışlardır. Birçoğunda rezonansı arttırmak amacıyla yapılar gelişmiştir. Bazı gruplarda 
ses gırtlağın üst kısmı yani larinks ile meydana getirilir. Bu tip yapı Trakeal Syrinks olarak 
adlandırılır. Bronşiyal Syrinks taşıyan gruplarda ise ses sadece bronşlar ile çıkarılır. 
 
Bazı baykuşlar ve leylekler gagalarını, güvercin ve gece kırlangıçları ise kanatlarını birbirine 
vurarak ses çıkarırlar. Ağaçkakanlar ise gagalarını odun ve bunun gibi yapılara vurarak ses 
çıkartırlar. 
 
Ses bazı gruplarda tüm ömür boyunca, bazılarında sadece üreme döneminde ve bazılarında 
ise sadece göç sırasında çıkartılır. Devekuşları ve Amerikan akbabalarında ses çıkartacak 
organlar oluşmamıştır. En gelişmiş ses çıkarma organı ötücü kuşlarda bulunur. 
 
Ses, sürü oluşturma, eş oluşturma, territoryuma başka bireyleri çekme veya uzaklaştırma, 
yavrularla iletişim kurma, tehlike alarmı sırasında kullanılabilir. Seslerdeki melodi farklılıkları 
eşeysel yalıtımda etkili rol oynar. Bu nedenle ses analizi yapılarak morfolojik olarak çok 
benzer olan ikiz türler ayrılabilir. 
 
7. DOLAŞIM SİSTEMİ 
 
Yüksek metabolik işlevler ile yüksek ve sabit vücut 
sıcaklığını koruyabilmek için çok etkili bir yapı 
gelişmiştir. Kalp vücut ağırlığının oranı diğer 
omurgalılara göre en yüksek olan gruptur. Kalp atış 
sayısı ve kan basıncı en yüksek olan omurgalı 
grubu yine kuşlardır. Kalp atış sayısı vücut 
büyüklüğüyle ters orantılıdır. Vücut sıcaklığı 40-43 
0C arasında değişir. Gündüz aktif olan kuşlarda 
gece sıcaklığı 1-2 0C düşer. Terbezleri olmadığı 
için sıcaklık düzenlenmesinin terleme ile değil 
solunum yüzeyi ile yapıldığı varsayılmaktadır. 
 
Sürüngenlerinkinden farklı olarak kalp bölmeleri 
tamamlanmıştır. Bunun sonucunda birbirinden 
tamamen ayrı iki karıncık omurgalılar içerisinde ilk 
defa bu hayvanlarda ortaya çıkmıştır. Böylece 
akciğerden gelen temiz kan ile vücuttan gelen kirli 
kan birbirine karışmaz. Ayrılma ile birlikte kan 
basıncı yükselmiştir. Sol aort yayı tamamen 
körelmiş, sağ aort yayı ise güçlü bir damar halinde  
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gelişmiştir. Solungaçyayları iz bırakmayacak 
şekilde körelmiştir. Sürüngenlerde olduğu gibi bir 
böbrek kapıdamarı mevcuttur. Ayrı bir karaciğer 
toplardamarı da mevcuttur. 
 
Dakikada kalp çarpım hızı gruplara göre farklılık gösterir. Hindide 93 olan bu hız sağanlarda 
700 ‘e kadar çıkar. Solunum sayısı da aynı şekilde eski dünya devekuşlarında dakikada 
sadece 3 iken güvercinlerde 450 dir.  
 

 
 
Kan, şekilli eleman olarak eritrosit, trombosit, nötrofil, eozinofil, bazofil granulosit, lenfosit ve 
monositleri taşır. Eritrositler kuru kanın % 62-95 kadarını oluşturur. Eritrositler oval şekillidir ve 
ortada bombe oluşturacak biçimde tek bir çekirdekleri vardır. Hemoglobin miktarı yüksektir. 
Uçan kuşlarda uçmayanlara göre daha küçüktür. Trombositler her zaman çekirdeklidir ve 
eritrositlere benzerler. Kırmızı kemikiliği, dalak ve karaciğer kan yapıcı organlar olarak görev 
yaparlar.  
 
Hemen tüm grupların embriyonal evrelerinde, bir kısmının ise tüm yaşamı boyunca lenf 
sistemlerinde bir lenf kalbi bulunur. 
 
 
8. SİNİR SİSTEMİ 
 
8.1. BEYİN 
 
Periferik sinir sistemi sürüngenlerinkine oldukça yakın olmasına karşın beyin çok belirgin bir 
yapı gösterir. Büyükbeyin ve beyincik yapısal olarak belirgin haldedir. Beyincik uçmanın 
kazanılması ile hareketler arasındaki eşgüdümü sağlayan bir organizasyon kazanmıştır. Koku 
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alma lobları oldukça küçüldüğünden kuşlarda koku duyusu büyük ölçüde körelmiştir. Beyin 
yarıküreleri üzerindeki kıvrımlar fazla değildir. Ortabeyinde yer alan görme lobları oldukça 
gelişmiştir. Bu kısımda beyin kıvrımları artış gösterir. Memlilerde beyin kıvrımları ile korteks 
kısmı büyürken kuşlarda beynin iç kütlesi artış göstermiş ve böylece yarıkürelerin hacmi 
kuşlarda en gelişmiş sürüngeninkinin 5-20 katı büyüklüğe ulaşmıştır. 

 
 
8.2. OMURİLİK 
 
Son kuyruk omurunun içerisine kadar uzanır. Boyundan göğüse geçiş kısmındaki omurilik 
şişkinliği cervical düğüm adını alır ve kanat kaslarına ait sinirler buradan çıkarlar. Yürüyücü 
kuşlarda omurilik kalça bölgesinde ikinci bir şişkinlik yapar. Bu şişkinliğe de arka üyelerin 
motorik sinirleri bağlanır.  
 
8.3. DUYU ORGANLARI 
 
Görme ve işitme duyuları çok gelişmiş ve başta koklama olmak üzere diğer duyular 
körelmiştir. 
 
8.3.1. KOKU ALMA 
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En iyi koku alma kivi ve ördeklerde görülür. Birçok 
grupta burundelikleri gagadaki derimsi kısım 
içerisinde bulunur. Gaga ile çamur karıştıran 
kuşlarda genellikle burun önünde boynuzlaşmış bir 
koruma plakası yer alır. Su kuşlarının bir kısmı 
burundeliklerini tamamen kapatabilir. Birçok kuşta 
burun kanallarının ön odaları birbiri ile bağlantılıdır. 
Tüpburunlularda bu odacıklar çift yapılı bir boru 
haline dönüşmüştür ve koku alma odacığı ile 
arasında bir kapak bulunur. Bu organın tümü 
planör uçuşu yapan kuşlarda basınç ölçen organ 
olarak görev yapar.  
 

 
8.3.2. TAD ALMA 
 
Tad alma almaçları genellikle damağın arkasında, dilin arka kısmında ve ağız boşluğunun alt 
kısmında yer alır. Kural olarak bu duyu iyi gelişmemiştir. 
 
8.3.3. DOKUNMA 
 
İlgili almaçlar en çok gaga üzerine ve içine toplanmıştır. Tohum yiyen kuşların damak-dil 
bölgesi arasında oldukça özelleşir. Böylece kırılan ya da soyulan danelerin yutulmadan önce 
kontrolü sağlanır. Dokunma duyusu ile ilgili bir almaç olan Herbst Cisimciği değişikliğe 
uğramış sinir uçlarından oluşur. En çok ağaçkakanların dillerinde, ördeklerin gaga ve 
damaklarında ve yumurtadan yeni çıkmış civcivlerin ağız kenarlarında rastlanır. Bunun 
yanında dokunma tüyleri ve kıllarının kaidesindeki basınç almaçlarında, kıl tüylerinin 
kaidesinde, altkol kaslarının arasında, parmakları büken kaslarda ve tırmanıcı kuşlarda tibia 
ile fibula arasında bulunur. Dolayısıyla Herbst Cisimcikleri’inin sadece dokunma ve basınç 
algılamayı değil kasların gerilmesini hatta alçak frekanslı ses dalgalarını algılayan almaçlar 
olarak görev yaptıkları anlaşılmaktadır. Yine dokunma duyusu ile ilişkili olarak en gelişmiş 
sıcaklık almaçları Megapodiidae (iriayaklılar) ‘nin el eklemlerinin iç tarafındaki duyusal alanda 
tespit edilmiştir. Bu almaçlarla yumurta bırakacağı ortamı kontrol eder. Çünkü bu familyanın 
üyeleri yumurtalarını embriyonik gelişmelerini tamamlamaları için aktif yanardağların 
topraklarına ya da mikroorganizmalar ile sıcaklık meydana getiren organik atıkların içerisine 
gömerler. Kuluçkaya yatan kuşların göğüslerinde de büyük olasılıkla sıcaklığı algılayan 
almaçlar mevcuttur. 
 
8.3.4. İŞİTME 
 
İşitme duyusu oldukça iyi gelişmiştir. Dış kulakkepçesi oluşmamıştır. Kulakaçıklığı ortakulağı 
geçmeden bir kulakzarı ile sonlanır. Ortakulakta kulakzarını dışa doğru bombe gibi iten ve 
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columella adını alan bir kemik bulunur. Kohlea, memelilerdeki kohleadan daha kısa 
olmasına rağmen bundan on kat daha fazla reseptör hücrelerine sahiptir. Kulakzarı genellikle 
iki tabakalıdır ve içteki tabaka columella ile kaynaşmıştır. Çok yüksek ses dalgalarına karşı bir 
zar columellayı korur. Dış kulakaçıklığı kural olarak derimsi bir duvar ile çevrilidir. Bu derimsi 
kısım dikleştirilebilen kıllarla donatılmıştır. Özellikle bazı baykuş türleri asimetrik yerleşmiş 
kulak açıklıklarına sahiptirler. Böylece sesin geldiği kaynağı tam olarak saptayabilirler.  
Kuşların en duyarlı oldukları ses bantı 1000-3000 Hz olmak üzere 40-30000 Hz arasındaki 
sesleri duyabildikleri saptanmıştır. Mağaralarda yaşayan bazı kuşlar seslerinin yankılarını yol 
saptamada kullanabilirler. 
 
8.3.5. GÖRME 
 
Kara omurgalılarının ve belki de tüm omurgalıların içerisinde görme yeteneği en iyi gelişmiş 
olan ve vücuduna göre en büyük oranda göze sahip olan hayvan grubu kuşlardır. 
Gözküresinin şekline göre daha doğrusu ön ve arka yüzeyi arasındaki mesafeye göre üç ana 
göz tipi ayırtedilir : 
 

1. Yassımsı (Kuğu) 
2. Küre (Kartal) 
3. Tüp (Baykuş) 

 
 
Kornea ise gözküresinin ön kısmını örten saydam ve kuvvetle bombeleşmiş kısımdır. Kıvrılma 
ortalama 1200 kadardır. Gece yırtıcılarında 1500 ‘ye kadar çıkar. Korneanın arkasını, 
merceğin bulunduğu yer hariç, tümüyle kaplayan ve sklera saydam değildir ve sert bir 
koruyucu yapı meydana getirir. Buradaki mercek ise ışığın kırılmasını ve odaklanmasını 
sağlayan esas yapıdır. İçinde bulunulan şarta uyum merceğin şekil değiştirmesiyle 
gerçekleşir. Dalıcı kuşlarda su ve havaya uyum sağlamak için çok esnektir. Uyumu sağlayan 
mercek üzerine uzanan kaslardır. Dinlenme sırasında her zaman uzağa ayarlanmıştır. İris her 
zaman renklidir. Diğer omurgalı hayvanların çoğunun aksine pupil büyüklüğünü çizgili ve 
halkasal kaslar denetler. Böylece çok hızlı uyum sağlanır. Retina kalın ve iyi gelişmiştir. 
Retinadaki fotoreseptörlerin en yoğun olduğu omurgalı grubu kuşlardır. Retina, kan 
damarlarından yoksundur. Beslenmesi pekten yoluyla gerçekleşir. Pekten, nöroglia ve kan 
damarlarından meydana gelmiş bir şişkinliğin görme sinirinin giriş yerinden göz boşluğuna 
uzanması ile oluşur. Gözün beslenmesini, göziçi basıncın düzenlenmesini ve soğuk 
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havalarda göziçi sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Retinada insandaki gibi biri koni diğeri 
çomak olmak üzere iki tip görme hücresi vardır. Çomak hücrelerinin yüzlercesi işlevsel bir 
birlik oluşturmak üzere sinir lifleriyle birbirlerine bağlanmıştır. Böylece az ışıkta görme 
yetenekleri artar. Koniler ışığa daha az duyarlıdırlar. Renk görme sadece konilerde 
gerçekleşir. Koniler üzerindeki yağ damlacıkları, renk hassasiyetini güçlendirir. Her koni 
hücresi uyarılarını sinir lifleriyle bağımsız olarak merkezi sinir sistemine iletirler. Işığa en 
duyarlı olan bölge sarı benektir. İnsandakinin aksine sarı beneğin çevresi koni hücreler 
açısından oldukça zengindir. Böylece bizdekinden farklı olarak odaklanan yerin dışındaki 
bölgeleri de renkli ve oldukça net görebilirler. Havada uçarken beslenen kuşlarda derinliğine 
daha iyi görüş sağlayabilmek için iki ve hatta üç sarı benek gelişmiştir. Sukuşlarında sarı 
benek ağtabaka üzerinde yatay bir şerit halindedir. Böylece su yüzeyinde yatay olarak net bir 
görüş yeteneğine sahip olurlar. Gece kuşları nadiren renk algılarlar.  
 

 
 

Gözü koruyan iki gözkapağının yanında şeffaf bir üçüncü zar mevcuttur (Nictitating 
membrane). Bu üçüncü zar uçuş sırasında kapanarak korneayı korur fakat şeffaf olduğundan 
görüşü engellemez. 
 
 
9. ENDOKRİN SİSTEM 
 
Canlı hücrelerde kimyasal aktivitenin düzenli ve koordine bir şekilde yürümesi hayatın devamı 
için oldukça önemlidir.  Hücre aktivitelerinin kimyasal olarak düzenlenmesi ise en ilkel bitki ve 
hayvan hücrelerinde bile mevcuttur. 
 
Kimyasal düzenleyiciler iki gruba ayrılır: 1-Kimyasal yapısı basit, hücrelerde yaygın olarak 
bulunan ancak etkileri özgül olmayan maddeler (oksijen, karbondioksit ve kalsiyum gibi...). 2- 
Daha kompleks yapılı ve etkileri özgül olan bileşikler (cAMP, feromonlar ve endokrin salgılar 
gibi...). 
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Örneğin kasın kasılması için önden uyarıcı bir hormona, sinir uçlarından salınan transmitter 
maddeye ve hücre içi sitoplazmada görülen kalsiyum derişiminin artmasına ihtiyaç vardır. 
 
Bilinen hormonlar molekül yapıları bakımından üçe ayrılır: 1- Aminler (yapısı en basit hormon 
grubudur, epinefrin örnek verilebilir). 2- Steroidler (lipitlerle eridikleri için hücre membranından 
geçerek hücre içindeki etkin reseptörüne bağlanır ve uygun proteinin salgılanmasıyla etkin rol 
oynar). 3- Poplipeptidler ve Proteinler (en kompleks hormon tipi olup, oksitosin, vasopressin, 
MSH, ACTH, angiotensin örnek olarak verilebilir; ayrıca bu hormon tipleri karmaşık yapılı 
olmalarından dolayı evrim modeli olarak da önem taşırlar). 
 
 
 
9.1. HİPOFİZ 
 
Beynin alt kısmındadır ve yapısı sürüngenler ile 
memelilere benzer. Şu hormonları salgılar: Folikül 
Stimüle Edici Hormon (yumurta ve sperma 
oluşumunu uyarır), Luteinize Edici Hormon 
(yumurta folikülünü ve testisteki interstitiel 
hücrelerin oluşumunu uyarır ve bir çok kuşta parlak 
tüylerin oluşumunu uyarır), Adenocorticotrop 
Hormon, Tyreotrop Hormon ve Prolactin 
(kuluçkaya yatma davranışını uyarır ve 
güvercinlerde kursaksütünün salgılanmasını 
sağlar). Büyüme Hormonu ’nun kaynağı henüz 
saptanamamıştır fakat hipofizin vücuttan 
uzaklaştırılması büyümeyi önler. Hipofizin arka 
lobundan çıkan hormonlar diğer yüksek 
organizasyonlu omurgalılardaki gibidir. Bunlar, 
Oksitosin (kan basıncının azalmasını ve yumurta 
bırakma sırasında yumurta kanalının kasılmasını 
sağlar) ve Antidiüretik Hormon (kan damarlarının 
daralmasını ve su atılımının düzenlenmesini 
sağlar) ‘dur.  
 
Üreme faaliyetleri kuşlarda göç davranışının başlamasında büyük bir etkendir. Üreme 
faaliyetleri ile ilişkili olan hipofiz bezinin zarar görmesi göç hareketi üzerinde dolaylı olarak 
negatif etkiye neden olabilir. 
 
9.2. TİMUS 
 
Kan yapıcı ve hormon salgılayıcı bir organdır. Boyun bölgesinde bez düğümlerinden meydana 
gelmiş bir çift zincir gibidir. Belirli bir hormonu saptanamamıştır. Fakat vücuttan 
uzaklaştırıldığında testislerin büyümesi durur ya da körelir ve vücuttaki kalsiyum miktarı 
değişir. 
 
9.3. TİROYİT 
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Boynun alt bölgesinde belirgin şekilde ayrılmış iki lob halindedir. Embriyonik olarak yutak 
duvarından meydana gelmiştir. Büyüklüğü türe göre değişir. Histolojik olarak diğer 
omurgalılarınkine benzer. Kandan aldığı iyotu tiroksin sentezinde kullanır. Tiroksin, 
metabolizmanın ve büyümenin denetlenmesinde ve tüy değişimi ile göç hareketinin ortaya 
çıkmasında etkilidir. Dolayısıyla bu bezin zarar görmesi ya da tiroksin hormonunun 
azalmasına veya artmasına neden olan etkenlerin kuşlara uygulanması, göç olayını engeller 
ya da stimüle eder. 
 
9.4. PARATİROYİT 
 
Tiroyit bezinin arka kısmında bulunur. Diğer hayvanlardaki gibi kalsiyum ve fosfat 
metabolizmasını düzenleyen Parathormon’u salgılar. 
9.5. BÖBREKÜSTÜ BEZİ 
 
Böbreğin ön lobunun üzerinde küçük bir yumru şeklindedir. Memelilerin aksine korteks ve 
medulla net olarak birbirinden ayrılmamıştır. Hücreler karmaşık konumlanmıştır. Ortadaki 
chromaffin dokunun salgıladığı Adrenalin kan basıncını yükseltir, kaslara, kalbe, akciğere ve 
beyne kan sevkini hızlandırır. Kabuk kısmı sodyum, klorit, bikarbonat ve kandaki glukoz 
miktarını düzenleyen değişik corticoidleri salgılar.  
 
9.6. EŞEYSEL BEZLER 
 
Eşey organlarının oluşmasını ve ikincil eşeysel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan eşey 
hormonlarını salgılar. Her iki eşeyde de hem östrojen hem de androjen salgılanır. Birçok 
grupta ibiklerin erkeklerde daha iri, tüylerin daha uzun ve renklerin de daha parlak olması 
ikincil eşeysel özelliklerdir. Horozlara östrojen verilmesi bu eşeyde kuluçkaya yatma ve 
yavrulara dişi gibi bakma davranışlarına neden olur. Dişiden yumurtalık gelişmenin ilk 
evrelerinde kaldırılırsa birey erkek gibi gelişir.  
 
9.7. PANKREAS 
 
Karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen insülin ve glukagon ile bazı sindirim enzimlerini 
salgılar. 
 
 
10. BOŞALTIM SİSTEMİ 

 
 

Bir organizmanın suya olan ihtiyacı farklılık gösterir. En önemli rolü vücuttaki tuz ve azotlu 
artıkların uzaklaştırılmasıdır. Azotça zengin proteinler, hücre için oldukça zehirli etkiye sahip 
olan amonyağa yıkılırlar. Hücrenin zehirlenmesinin önlenebilmesi için bu madde yüksek 
miktarda su ile seyreltilmelidir. Tatlısuda yaşayan basit organizasyonlu canlılar amonyağı 
vücut içerisindeki su yoluyla atar ve su ihtiyaçlarını çevrelerinden sağlarlar. Vücutlarındaki su 
döngüsünü bu kadar hızlı ve yoğun bir şekilde yürütemeyen tuzlu su veya karada yaşayan 
canlılar ise amonyağı üreye çevirirler. Üre amonyak kadar zehirli etkiye sahip değildir ve bu 
nedenle de daha yoğun bir çözeltide depo edilerek atılabilir. Böylece daha az miktarda suya 
ihtiyaç duyulur. Amonyağın üreye çevrilmesi hücresel enerjiye ihtiyaç duyar. Sucul bir 
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çevreden bağımsız yaşama adapte olmuş ilk omurgalılar olan sürüngenler için, azotlu 
artıkların üreden de daha az zehirli bir başka maddeye dönüştürülmesi zorunluluğu 
kaçınılmaz olmuştur. Sürüngen yumurtası içeriye su almaz ve dışa su vermez. Doğal olarak 
amonyak veya üre meydana getiren yumurta içindeki metabolizmasal faaliyetler yumurta için 
büyük tehlike oluşturur. Buna karşılık olarak sürüngenler üreyi, su içerisinde çözünmeyen ve 
daha yoğun olan ürik aside dönüştürürler. Bu işlem daha fazla enerjiye ihtiyaç duymasına 
karşın embriyonun zehirlenme olasılığını ortadan kaldırır. Böylece artık maddeler yumurta 
zarında depo edilebilir hale gelmiş olurlar. Ürik aside dönüştürme aynı zamanda sürüngenin 
suya olan ihtiyacını da daha aza indirir çünkü azotlu artıklar çok az miktardaki su ile vücuttan 
uzaklaştırılabilir hale gelmişlerdir. 
 
Kuşlar ve memeliler de sürüngenlerden köken alırlar. Memelilerin artık maddelerin plasenta 
yoluyla değişiminin gerçekleştiği bir iç gebelik geliştirmiş olmalarına rağmen kuşlar da aynı 
sürüngenlerde olduğu gibi yumurta bırakırlar. Ürik asit karaciğerde sentezlenir ve 
glomeruluslarda kandan alınarak süzülür. Sıvı idrar, idrarkanalı ile kloakın orta bölgesine 
(urodaeum) iletilir ve oradan rostralde (önde) bulunan coprodaeuma geçer. Burada idrar 
içindeki su geri emilir. Beyaz renkli ürikasit ve diğer üre tuzları biriktirilerek katı, betaz bir 
macun halinde, sindirim atıkları ile birlikte dışkı olarak zaman zaman dışarıya atılır. 
 
Koyu renkli ve loblu olan böbrekler metanefroz tiptedir ve oldukça büyüktür. Yapısı 
memlilerinkinden çok sürüngenlerinkine benzer. Çünkü onlarınki gibi üç parçalıdır ve onlarda 
olduğu gibi böbrek kapıdamarı ile ilave bir kan damarı donatımına sahiptirler. Üç loblu 
böbrekler karınboşluğunun kaudal kısmında, omurganın sağ ve solunda yer alır. Her 
böbrekten birer üreter (idrar kanalı) çıkarak kloakın orta dorsal kısmına bağlanır. 
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Devekuşlarının dışında hiçbir kuşta idrarkesesi bulunmaz. Fakat bu kesenin varlığı 
embriyonik olarak hepsinde gösterilmiştir. Bu da kuşlar uçmaya başlayınca ağırlığı azaltmak 
amacıyla idrarkesesinin yitirildiğini açıklar. Böbrek  kuşlarda sadece azotlu atıkların 
atılmasında değil vücut suyunun ve tuz miktarının duruma göre glikozun düzenlenmesinde de 
görev alır. Glikoz, tuz, diğer boşaltım maddeleri ve su, böbreklerdeki nefronlar yoluyla kandan 
süzülerek nefron kanalına iletilir. Burada bir miktar su, tuz ve glikoz geri emilir ve geriye kalan 
kısm üretere geçer.  
 
Suyun emilmesi steplerde ve çöllerde yaşayan kuşlarda o denli etkili bir şekilde gerçekleşir ki 
kuş aylarca su içmeden yaşayabilir. Su gereksinmesini besinlerdeki su ile karşılayabilirler. 
Sulu besin alanlar daha az, tohum yiyenler daha fazla su içerler. 
 
Kuşların nefronları memelilerinkine göre daha küçüktür. Memelilerde 1 cm3 de 4-15 nefron 
bulunmasına karşı kuşlarda bu sayı 50-500’e ulaşır. Böylece kuşların iki böbreğinde 30.000 
(küçük ötücüler) – 1.000.000 (kazlar) kadar nefron bulunduğu saptanmıştır. 
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Bir çok kuşta ise özel bir durum olarak iki kanalla salgısını burun boşluğuna akıtan steno-
burunbezi denen bir bez vardır. Bu bez deniz kuşlarında çok kuvvetli bir şekilde gelişerek 
içilen su ile birlikte alınan fazla tuzun vücuttan atılmasını sağlar. Özellikle tuzlu sularda 
yaşayan kuşlarda içtikleri sudaki fazla tuzun dışarıya atılması, sürüngenlerde olduğu gibi 
gözler arasındaki bu tuz bezleri ile gerçekleşir. Böylece böbreklerin yapısal olarak 
değişmesine ya da fazla idrar salgılamasına gerek kalmamıştır. Aksi halde bir litre deniz 
suyundaki tuza eşdeğer miktardaki tuzun dışarı atılabilmesi için bir kuşun 10 litre idrarı vücut 
dışına atması gerekecekti. Tuzun bu bezlerden atılması enerji kullanımı ile gerçekleşir. Bu 
bezler sadece deniz kuşlarında değil alkalinite bakımından yüksek olan tatlısu civarında 
yaşayan kuşlarda da bulunur.  Yalnız devekuşları gibi bazı çölde yaşayan kuş türlerinde tuz 
bezi bulunmaz. 
 

 
Çöl kuşları (devekuşu gibi) fazla tuzu böbreklerinden bir çeşit salgılama yoluyla atarlar ve 
böylece su artırımı sağlarlar. Bazı küçük çöl kuşları ile tuzlu göllerde yaşayan kuşlar su 
içmezler. Bu tip kuşlarda suyun kloakta geri emilmesi daha etkilidir. Ayrıca Henle kulbundaki 
loblar da artırılarak boşaltım maddesindeki suyun daha iyi bir şekilde geri emilmesi 
sağlanmıştır. 
 

 
11. ÜREME SİSTEMİ 
 
Sudan karaya geçişle birlikte omurgalıların uyum süreci belirli adaptasyonları beraberinde 
getirmiştir. Üreme döneminde yüksek sayıda yumurta bırakılması sürüngenlerle beraber 
azalmaya başlamıştır. Bu grup oldukça gelişmiş ve kara yaşantısına uyum sağlamış 
yumurtaları meydana getirirler. Sürüngen yumurtaları sert ve suya karşı geçirgen olmayan 
kara ortamında hayatta kalabilen bir yapıya sahiptirler. Yumurta yeterli besini depo etmiş 
durumdadır. Artık maddeler ise embriyonun gelişimine ve canlılığına zarar vermeyecek 
şekilde ÜRİK ASİT olarak çöktürülmekte ve bu şekilde depo edilmektedir. Kuşlarda ise bu 
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durum sürüngenlerden daha ilkel değildir. Kuşlar sürüngenlere göre daha kurak habitatlara 
giriş yapabilmektedirler. Çünkü üreme döneminde besinlerinin %90’ı gelişen embriyoya enerji 
sağlamaktadır. Sürüngen yumurtaları çevresel suya olan ihtiyaçlarını tamamiyle ortadan 
kaldırmamışlardır . 
 
11.1. ÜREME ORGANLARININ KÖKENİ 
 
Her bir kuş embriyosunda başlangıçta iki kanal göze çarpar. Bunlar Wollfian ve Mullerian 
kanallardır. Eğer kuş erkek olacaksa Wollfian kanalı sperm kanalı olarak gelişir ve Mullerian 
kanalı ise kaybolur. Tersi durumda ise Mullerian kanalı yumurta kanalı olarak gelişirken 
Wollfian kanalı kaybolur. Dişi bireyde bu gelişim sadece sol tarafta gerçekleşirken sağ 
taraftaki sistem tamamen atrofiyedir. Tavuk ve ötücü kuş embriyolarında evrimsel farklılaşma 
gelişimin 5. gününde gerçekleşir. 
 
 
11.2. KUŞLARDA EŞEYİN BELİRLENMESİ 
  
Normal olarak gelişen kuş embriyosunun eşeyi eşey kromozomlarınca belirlenmektedir. Dişi 
kuşlar iki çeşit yumurta üretirler: bu yumurtaların her biri farklı sayıda ve çeşitte eşey 
kromozomu içermektedirler. Örnek olarak tavuk ele alınırsa  şu durum görülür: Tavuk 
yumurtasının yarısı erkek belirleyici eşey kromozomu içermektedir. Tüm spermler ise 
benzerdir ve sadece erkek eşey kromozomu içermektedirler. Dolayısıyla erkek belirleyici eşey 
kromozomu içeren bir yumurta bir spermle dölleniyorsa bu durumda iki eşey kromozomlu bu 
yumurtadan horoz meydana gelecektir. Ancak yumurta eşey kromozomu içermiyor ve bir 
spermle dölleniyorsa bu durumda da dişi bir tavuk ortaya çıkacaktır. Ancak bazı ispinoz ve 
tavukgillerde kromozomların sapması görülebilir. Kuşlarda erkek-dişi saptanması diğer birçok 
hayvandakinin tersi bir mekanizmayla yürütüldüğü için erkekler XX (daha doğrusu ZZ), dişiler 
ise XY (yani ZW) kromozomlarına sahiptir. Spermalarda yalnız Z kromozomu bulunur. 
 
 
 
11.3. İKİNCİL EŞEY KARAKTERLERİ 
 
Kuşlar diğer omurgalılardan daha fazla olarak erkek ve dişi arasında somatik farklılıklar 
gösterirler. Yumurtadan çıkan eşeyler başlangıçta morfolojik olarak aynıdır. Ancak yakın bir 
zaman içinde tüylenme, renk, boyut, ses ve üreme davranışları açısından farklılık göstermeye 
başlarlar. Bu farklar ikincil (sekonder) eşey karakterleri olarak bilinir. Bunlar yüksek oranda 
eşey hormonlarının aktivitesine bağlıdır. 
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11.4. ERKEK ÜREME SİSTEMİ 
 
Erkeklerde fasulye şeklindeki beyaz renkli testisler böbrek loblarının kraniyal (ön)kısmında 
bulunurlar. Testisin üzerinde bulunan epididymisten çıkan bükümlü spermakanalı (wolff 
kanalına denk gelen vas deferens), üretere paralel bir şekilde uzandıktan sonra kloakın orta 
kısmına açılır. Kloaka açılmadan önce spermakanalı bir şişkinlik yapar (seminal vesicul). 
Kuşların çoğu bir kopulasyon organı yani penis taşımaz. Yalnız karinası körelmiş kuşların, 
ördeklerin ve kazların kloaklarında, kloakın ön alt duvarından oluşmuş penis benzeri bir yapı 
vardır. Kaplumbağa ve timsahlardaki penise benzerlik gösterir. Tavukların yumurtadan yeni 
çıkmış civcivlerinde bu penis benzeri yapı iyi göründüğü için erkek ve dişi civcivler kolaylıkla 
ayrılabilirler. Üreme döneminde testis hacmi büyür. Bu büyüme bazen dinlenme döneminin 
360 katına kadar ulaşabilir. Üreme sezonu boyunca Vas Deferens kanalı da boyutunu 
artırmaktadır. Özellikle de kaudak kısım kuyruk bölgesine boyutunu artırır.  
 
Kuşlarda sperma diğer omurgalılarda olduğu spermatogenez süreci sonrasında oluşmaktadır. 
Eşeysel olarak aktif olan erkek kuşlar spermlerini kloaka bırakırlar. Sperma şekli türlere göre 
farklılık gösterir. Erkek kuşlarda sperm üretimi yüksek vücut sıcaklığında etkilenmemesi için  
genellikle gece gerçekleşmektedir. Yada farklı bir uyum süreci geliştirmiş olan kuşlarda Vas 
Deferensin kuyruk bölgesi genişlemekte ve bir sperm deposu gibi fonksiyon görmektedir. Bu 
bölgenin şişirilmesiyle beraber sıcaklık türbülansı yaratılmakta bu bölgenin iç vücut 
sıcaklığından 40C daha soğuk olması sağlanmaktadır. Bazı kuş türlerinde de hava 
keselerinden birisi testislerle irtibatlıdır ve soğutma işlevi gösterir. 
 
Sperm üretimi hormonal kontrol mekanizmalarıyla da denetlenmektedir. Herbir testisin 
tübülleri arasında LEYDIG hücreleri bulunmakta ve ikincil eşey özellikleri olan karakterleri 
etkileyen hormaonların kaynağı olarak iş görmektedir. Bu hücreler lipit ve mitokondrice zengin 
hücrelerdir. Testislerin büyümesi bu hücrelerden androjen miktarının artmasını sağlar. 
Erkeklik hormonlarının salınımı ilkbaharda artar ve erkek kuşun ötüşü ve kur yapma davranışı 
dikkat çeker. 
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11.5. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ 
 
Dişilerin en büyük özelliği birkaç istisna dışında (kivi, atmaca, kerkenez gibi) sadece sol 
yumurtalığın gelişip sağdakinin körelmiş olmasıdır. Halbuki embriyonik evrede her iki 
yumurtalık ve yumurtakanalı da oluşur. Çoğunlukla her iki tarafta da Wolff kanalının kalıntıları 
görülür. Sağ tarafta bazen körelmiş bir yumurtalık ve aynı şekilde körelmiş bir yumurtakanalı 
da görülebilir. Accipiter, Circus ve Falco’da her iki yumurtalık da işlevsel durumdadır. 
 
Üreme mevsiminin dışında yumurtalıklar oldukça küçük ve yumurtakanalları oldukça kısadır. 
Üreme mevsiminde yumurtalıklar büyür, yumurtakanalı uzar ve kıvrımlı bir yapı kazanır. 
Yumurta kanalının duvarı kalın olup üç tabakadan oluşmuştur: dışta bağ doku serosası, 
yumurtanın hareketini sağlayan uzunlamasına ve yanlamasına kaslar, iç tabakada da farklı 
yumurta tabakalarının salgılanmasını sağlayan salgı epiteli bulunur. Kıvrılmış yumurtakanalı, 
yapısal ve işlevsel olarak birbirinden ayrılabilen 5 bölgeden oluşur. Önden arkaya doğru 
infundibulum (yumurtayı yumurtalıktan alan ve döllenmenin gerçekleştiği titrek tüylü huni), 
magnum (tuba) (duvarındaki salgı bezlerinden çıkan yumurtaakı, yumurtasarısının çevresini 
doldurur), isthmus (yumurtanın kabuk altındaki derimsi kısmını salgılar), uterus (duvarında 
bulunan kalker bezlerinden salgılanan macunumsu kalker ile yumurtanın kabuğunu ve rengini 
oluşturur ve çok defa vajina olarak da adlandırılan, yumurtakanalının kloaka açıldığı kısımdır. 
Yumurtakanalının bu bölgeleri, memelilerin eşeysel organındaki kısımlara homolog değildir. 
Embriyonik olarak sol yumurtalığı alınan bir kuşun sağ yumurtalığı işlev görmeğe başlar. 
 
 
Ovaryum foliküllerinin büyüme ve gelişmesi FSH tarafından uyarılmaktadır. FSH ise 
adenohipofizden salınır. Bu hormon erkeklerde ise testis büyümesini uyarır. İkinci hipofiz 
salgısı ise LH’dır. İntersistial hücrelerin aktivitesini ve uyarılmasını sağlar. Ovaryumda 
yumurtanın folikül evresinden olgun ovum evresine geçişini kontrol eder. Üreme siklusundaki 
üçüncü hormon ise PROLAKTİN’dir. FSH ve LH’ın her ikisinin üretimini baskılayan bu hormon 
kuşlarda yuvalanma ve kuluçka davranışını uyarır. Prolaktin memelilerde de süt üretimini 
artırır ve ayrıca güvercin ve kumrularda kursak salgısını artırır. 
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11.5.1. YUMURTA OLUŞUMU 
 
Ekin kargasının ovaryumunda 25.000’den fazla folikül bulunmaktadır. Her yıl 5 yada 6 folikül 
gelişebilmektedir. Dokuz aylık bir dönemde ekin kargasının folikülü 0,05 mm’den 3,5 mm’ye 
ulaşmaktadır. Daha sonra ise dört günlük bir süreçte oldukça hızlı bir büyüme ile 14,6 mm’lik 
bir boyuta ulaşmaktadırlar. Bu hızlı artış yağ ve protein sentezinin karaciğerde hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesini gerektirir. Yumurtanın besin maddesi olarak kullanılan kısmında %48,7 
oranında su, %32,6 oranında yağ, %16,6 oranında protein, %1 oranında karbonhidrat ve 
%1.1 oranında mineral bulunmaktadır (bu oranlar tipik bir tavuk yumurtasından elde 
edilmiştir). Yumurta, yumurtalık içerisindeki tek bir gonositten oluşur. Her kuş yumurtalığı 
kendine özgü sayıda daha önce saptanmış yumurtakabarcığı bulundurur. Daha sonra 
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yumurtayı meydana getirecek olan bu kabarcıklar embriyonik evreden sonra artış 
göstermezler. Olgunlaşmamış foliküller yumurtasarısı eklendikçe hacimlerini büyütürler. Belirli 
bir büyüklüğe ulaşınca folikül patlar ve yumurta titrek tüylü hunilerce alınarak yumurtakanalına 
iletilir. Yumurta kıvrık ve bükümlü yapıda olan yumurtakanalından inerken serbest dönebilen 
yumurtasarısı hemen dışındaki çekirdeğin her zaman üstte kalmasını sağlar. Bu denge, 
yumurtasarısının yanlarına bağlanmış ve musin proteininden meydana gelmiş liflerin 
oluşturduğu şalazın dönme sırasında büklüm yaparak yumurtasarısını sabit tutması ile 
gerçekleşir. Yumurta albumini ise üç tip proteinden oluşmuştur: musin, globulin ve albumin. 
Albumin bu proteinler arasında en bol bulunandır (%90). Musin ve globulin ise %10’luk kısmı 
oluşturur. Yumurta kanalının istmus bölgesinde şekillenen iki fibröz kabuk membranı protein 
yapısında olan keratin içermektedir. Yumurtakabuğunun kalkeri ise uterus duvarından çıkan 
kollojene benzeyen protein içerikli bir sıvının yumurtazarının üzerine birikmesiyle oluşur. 
Biriken bu süngerimsi tabakanın üzerinde de çok defa esnek olan kutikula yer alır. Tipik 
olarak evcil bir tavuk yumurtasında kabuk, %94 oranında kalsiyum karbonat, %1 oranında 
magnezyum karbonat, %1 oranında kalsiyum fosfat ve %3 ve 4 oranında proteinden 
meydana gelir. Ayrıca kabuk, yüksek miktardaki inorganik molekülleri de içerir. Kuş 
yumurtasının kalker kabuğu gaz alışverişinin gerçekleşebilmesi amacıyla sık porlarla 
donanmıştır. Kabuk oluşumu sırasında uterus bezlerinden kalker macuna salınan renk 
pigmentleri yumurtanın desenli veya renkli olmasını sağlar. Yumurta pigmentlerinin kimyasal 
çalışmaları onların kan yada safra pigmentlerinden türediğini göstermektedir. Porfirinler ve 
mavi-yeşil renkteki siyaninler olmak üzere iki temel yumurta pigmenti bulunmaktadır. 
Pigmentler bir yumurtada tek başına yada birlikte bulunabilirler. Buna karşılık bazı yumurtalar 
hiç bir pigment içermeyebilir.  
 
Yumurta bırakma sırasında kuşlar kendi kemik yapısını oluşturan toplam kalsiyumun yaklaşık 
%12’sini yumurta kabuğuna iletir. 
 
Telolesital tipte olan kuş yumurtası besin maddesince çok zengindir. Yumurtasarısı vejetatif 
kutba yığılmıştır. Yumurtasarısının üst kısmındaki animal kutupta ise çekirdek az bir 
sitoplazma ile birlikte bir ada gibi görülür. 
 
Yumurta üretiminde mevsimsel değişimler etkilidir. Mevsimsel değişimler yumurta bırakma 
döneminde kanın bazı karakteristik özelliklerine etki eder. Yumurtlayan kuşlarda kandaki yağ 
asitlerinin ve nötral yağların miktarı artar (kolesterol miktarı değişmez). Kan lipitlerindeki bu 
yüksek artış yumurtlama süreci öncesinde ve yumurtlama süreci içinde ovaryum hormonlarını 
uyarır. 
 
Kuş yumurtasının şekli ise yumurta kanalının yapısı ve duruş şekliyle ilişkili olarak 
değişmektedir. Yumurta kanalının çapı ve kaslı duvarı, bununla beraber kaslı organların 
dağılımı ve bulunuşu muhtemelen yumurta şeklinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Pelvis 
kemiğinin yapısının da yumurta şeklini etkilediğine ilişkin kanıtlar da bulunmaktadır. Derin 
pelvik kemere sahip kuşlarda yumurta oval yapısır. Aynı zamanda kuşun pelvisi dorsa-ventral 
olarak yassılaşmışsa bu durum yumurtaya da yansımıştır 
 
Döllenmiş yumurta içinde yavru gelişimi sürerken, kabuktan yavruya iskelet sisteminin 
güçlenmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak kalsiyum geçer. Dolayısıyla inkübasyon süresi 
içinde kabuk kalınlığı devamlı suretle azalır. Yavrunun yumurtadan çıkışını takiben vücuda 
kalsiyum takviyesi amacıyla yumurta kabukları ebeveynlerce yenir. 
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16. HAREKET 
 
Ekolojik nişlerine bağlı olarak özellikle kanat ve bacaklarda farklılaşmalar görülür.  
 
16.1. KARADA VE SUDA HAREKET 
 
Arka üyeler bipedal yürümeye izin verecek şekildedir ve üç grupta incelenebilir: 
 
 
16.1.1. KARADA YÜRÜYENLER 
Dengeyi sağlamak üzere parmaklar oldukça uzamıştır. Kendi içinde gruplara ayrılır.  
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Koşucu ayaklar: Arka parmaklar 
kaybolmuştur. Önde üç ya da iki parmak 
vardır. 

 
Eşici ayaklar: Parmakların üçü öne biri 
arkaya yöneliktir. Orta parmak eşinmeye 
uygun olarak uzamıştır. 

 
Yakalayıcı ayaklar: Birinci ve ikinci 
parmaklar uzun tırnakları sivri ve kıvrıktır. Bu 
parmaklardaki tırnaklar daha uzundur. 

 
Tırmanıcı ayaklar: Parmakların ikisi öne ikisi 
de arkaya yönelmiştir. 

 
Tutunucu ayaklar: Parmakların dördü de 
öne yönelmiştir. 

 
 
16.1.2. BATAKLIK VE SU İÇERİSİNDE YÜRÜYENLER 
Dengenin sağlanması amacıyla parmaklar uzamıştır. 
 
Boğumlu ayaklar: Parmakların 
etrafındaki deri boğumludur. 
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16.1.3. YÜZENLER 
Parmaklar arası perdelidir.  
 
Ayrık perdeli ayaklar: Parmaklar birbirlerine 
yapışık değildir. Her parmak ayrı bir yüzme 
perdesi ile çevrilidir. 

 
Tam perdeli ayaklar: Öne yönelik üç parmak 
arasında parmak uçlarına kadar uzanan 
yüzme perdeleri bulunur. 

 
Kürek ayaklar: Dört parmak da öne yönelik 
olup tüm parmaklar arasında parmak uçlarına 
kadar devam eden yüzme perdeleri vardır. 

 
 
 
16.2. HAVADA HAREKET 
 
Karasal canlılar, anlaşılması basit ve kendi içerisinde açık olan bir çok yolla hareket ederler. 
Yürüme, koşma ve sürünme gibi davranışların hepsi de belirli bir yüzeye kuvvet uygulayan 
kasları zorunlu kılar. Fakat hava boyunca hareketin anlaşılması, bu kadar basit olmamıştır. 
Newton’un Hareket Yasaları aynı yürümeye olduğu gibi uçuşa da uygulanabilmesine rağmen 
uçuşu mümkün kılan kuvvetlerin arkasındaki kökeni kavramamız uzun zaman almıştır. 
 
Gazlar ve sıvıların her ikisi de akışkandır. 1700 lerde Daniel Bernoulli akışkanların hareketini 
tam olarak açıklamıştır. Bir fizik yüksek okul öğrencisi Bernoulli’nin prensiplerinden, bir 
akışkanın hızındaki artışın, akışkanın birim yüzeye yaptığı kuvvet veya basınçta düşmeye yol 
açacağını öğrenmiştir. Akışkanlardaki bu hız-basınç arasındaki ilişki, uçuşun ilkesidir fakat 
yirminci yüzyılın başlarına kadar kendi gücünü kullanarak yerden havalanamayı başarabilen 
bir makineye uygulanamamıştır. Kitty Hawk, Kuzey Carolina’da gerçekleşen bu ilk uçuş ise 
insanın uçma denemelerinin ilki olmamıştır. Şuna emin olabiliriz ki insanlar her zaman uçmak 
istemişler ve bu hareketin sırrını çözebilmek için hep kuşları gözlemişlerdir. Bunun sonucunda 
erken dönemlerde gerçekleştirilmiş olan bazı uçma denemeleri, sadece havayı dövme 
hareketlerinden meydana gelmiş ve sadece uçuş çağına girişimizi geciktirmiştir. 
  
16.2.1. UÇUŞUN KÖKENİ 
 
İlk bakışta soğukkanlı ve yere bağımlı sürüngenler ile sıcakkanlı uçan kuşlar arasında fazla 
benzerlik göze çarpmaz. Ancak tüm deliller modern kuşların sürüngenlerden köken aldığını 
ortaya koymaktadır. Sürüngen ve kuş arası formların fosilleri sürüngen ön bacaklarının kuş 
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kanadı şeklinde modifikasyonlara nasıl uğradığını açıklamak için yeterli olmamaktadır. Öne 
sürülen iki teoriden koşu teorisine göre kuş öncesi sürüngenler koşarken ön bacaklarını 
havada çırpma hareketi yapıyorlardı. Ön üyelerin arka kenarlarında bulunan pullar zamanla 
uzayarak bugünkü kuş tüylerine benzer şekilde genişlemeye ve hayvanın daha uzun adımlar 
atmasına, daha uzun mesafelerde sıçrmasına yani daha hızlı hareket etmesine olanak 
sağladı. Bu da predatörlerden kaçmayı ve avlanmayı bu hayvanlar için daha başarılı hale 
getirdi. Doğal seçilimle birlikte geçen binlerce yılla hayvanın tüm ağırlığını havada 
taşıyabilecek kanatlar gelişti. Uçuşun karasal kökeni üzerine kurulan bu teorinin üzerinde 
yapılan küçük modifikasyonlar,  fosil kayıtlara göre bilinen ilk kuş olan Archaeopteryx’in iki 
ayaklı atalarının uçmaktan çok avlarını yakalamaya adapte olmuş ön üyelere sahip olduklarını 
ve buradaki tüylerin hız sağlamaktan çok böcek ağı olarak görev yaptığını ortaya koyar. 
Arboreal teoriye göre ise, iki ayaklı sürüngen ağaçlara tırmanmış, burada daldan dala 
atlayarak ve ağaçtan ağaca süzülerek zaman içerisinde kanat çırpma uçuşunu 
mükemmelleştirmiştir. Archaeopteryx’in ön üyelerindeki diğer bir deyişle kanatlarındaki 
parmaklarda bulunan belirgin pençeler ve her ayağındaki arka yöne bakan parmak, bu kuşun 
arboreal kökenli olduğunu desteklemektedir. Archaeopteryx fosillerinin yakınında bulunan o 
zamana ait ağaçların boylarının bir kaç metreyi geçmemesi ve Archaeopteryx’in sahip olduğu 
ön üyelerle ağaçlara tırmanmasının çok zor olması ihtimali koşu teorisinin güçlenmesine 
neden olmakla birlikte kuşların atalarının bu iki teorideki davranışların bir sentezini ortaya 
koydukları fikri yavaş yavaş kabul görmektedir. 
 
Uçuşun kökeni ile ilgili teorilere ait temsili çizimler : 
 

   
 
16.2.2. AERODİNAMİK 
 
Bir akışkanın akışı sırasında içerisine bir cismin yerleştirilmesi hareketin yönünü değiştirir. 
Damla şekilli bir cisim bir hava akımını daha yuvarlak olan ucu ile ayırır ve iki yüzeyi boyunca 
düzgün bir şekilde akmasını sağlar. Simetrik şekil, her noktada aynı basınç ve hıza sahip iki 
hava akımı meydana getirir. Bu damla şeklini ikiye ayırdığımızda hava akımı aynı olmasına 
karşın ilk durumdan farklı bir akış meydana gelir. Hava akımı yarımdamla şeklinin ön 
kısmında ikiye ayrıldıktan sonra alttaki düz yüzeyde ilerleyen hava hızını korur fakat kavisli 
üst yüzeyden geçen hava, alttan geçen havayla aynı anda birleşebilmek için daha uzun bir yol 
almalıdır. Bu nedenle üst yüzeydeki akışın hızı artar ve bunun sonucunda basıncı düşer. Üst 
ve alt yüzeylerdeki hava molekülleri tüm hareket boyunca toplam enerji bakımından eşit 
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kalırlar fakat üst akım molekülleri bir kısım potansiyel enerjisini kaybeder ve böylece bunu 
dengelemek için hızını arttırarak kinetik enerji kazanır. İki yüzey boyunca uzanan havada 
basınç farkları meydana gelmiş olur. Alt yüzeydeki daha yüksek olan basınç, üstteki düşük 
basınç çekerken şekli yukarı yönde iter. Bu iki kuvvetin birleşik etkisi toplam kaldırma 
kuvvetini meydana getirir. Eğer hava akımı tarafından meydana getirilen kaldırma kuvveti 
yerçekimi kuvvetinden büyükse cisim yükselir.  
 

 
 
Kavisli yani üst yüzeyi dışbükey alt yüzeyi ise içbükey olan bir cismi ele aldığımızda bunun, 
yarım damla şekilli olandan daha fazla kaldırma kuvveti sağladığını görürüz. Fakat cisim çok 
fazla kavisli olursa kaldırma kuvveti çok hızlı bir şekilde düşer. Yukarı doğru olan kuvvetteki 
bu düşüş, hava akımının türbülans ya da sürüklenme meydana getirerek yüzeyden kopması 
ile meydana gelir.  
 
Bu kuvvetlerin havadaki durağan bir martı üzerinde ne gibi etkiler göstereceğini düşünelim. 
Kuşun vücudu şekil olarak bir damlayı andırır ve hava düzgün bir şekilde yüzeyi boyunca 
akar. Martı ileri doğru hareketini, oluşması kaçınılmaz olan türbülans ve hava direnciyle 
meydana getirilmiş ters yönlü sürüklenme kuvvetiyle dengeler. Eğer ayağını indirir, kuyruğunu 
kaldırır, kafasını çevirir ya da tüylerini kabartırsa artan sürüklenme kuşu geriye çeker ve asılı 
kalmasını sağlar. Kuş kanatları yumuşak kavislere sahiptir ve kaldırma kuvveti sağlamak 
üzere açı oluşturmuştur. Üst kanat yüzeyindeki kontur tüyleri, düşük basınç bölgelerinde 
periyodik olarak titreşirler fakat uzun ve sert uçuş tüyleri, iki hava akımının kanat sonunda 
minimal türbülansla birleşebilmesini sağlayacak şekilde hareketsiz kalır. Kuş durağan olarak 
kaldığından kaldırma kuvveti ters yönlü olan yerçekimi kuvveti ile eşittir. 
  
 
 
16.2.3. KUŞLARDA UÇUŞ ADAPTASYONLARI 
 
Uçuşun mümkün olabilmesi için ağırlığın azaltılması ve gücün arttırılması zorunludur. Bu 
nedenle kuşlarda diğer hayvanlarda görülmeyen bazı özellikler meydana gelmiştir. Bu 
özellikler iki grupta incelenebilir: 
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Ağırlık azaltmaya yönelik özellikler:  
• İnce ve içi boş kemiklere sahiptirler. 
• Tüyleri oldukça hafiftir. 
• Birçok deri salgı bezi kaybolmuştur. 
• Diş ve ağır çeneler bulunmaz. 
• Kuyruk omurları ve bazı eklemler kaybolmuştur. 
• Özellikle göğüs, kalça kemeri ve omurgadaki kemikler kaynaşarak daha geniş kemikler 

meydana getirir. 
• İç organlar arasında hava keseleri bulunur. 
• Ovipar üreme gösterirler. 
• Üreme mevsimi dışında gonadlar küçülür ve dişilerde sağ ovaryum körelmiştir. 
• Boşaltım maddesi üre yerine ürik asittir. 

 
Güç arttırmaya yönelik özellikler:  

• Besin değeri yüksek gıdalarla beslenirler. 
• Hızlı ve etkili bir sindirim sistemine sahiptirler. 
• Metabolizmaları çok hızlıdır. 
• Sıcakkanlıdırlar. 
• Sıcaklık kaybını önleyen tüylerle kaplıdırlar. 
• Kanlarındaki glukoz miktarı yüksektir. 
• Kalpleri dört gözlüdür ve buna bağlı olarak akciğer ve vücut dolaşımları birbirinden 

ayrılmıştır. 
• Hızlı ve yüksek basınçlı dolaşıma sahiptirler. 
• Oldukça etkili bir solunum sistemi mevcuttur. 
• Soluk alıp verme hareketleri kanat çırpmayla uyumlu yapılır. 
 

16.2.4. KANAT YAPISI 
 
Birbirleriyle homolog olan insan kolu ve kuş kanadı, çok uzun zaman önce ayrılmış ve değişik 
fonksiyonları gerçekleştirmek üzere evrimleşmiş olsalar bile temel yapıları bakımından ilginç 
bir şekilde benzerlik gösterir. El bölgesi hariç, kanat ve kol kemikleri tam olarak uyuşmaktadır. 
 
Omzu kanattaki bir kıvrıma (dirsek) bağlayan kanadın üst bölümü humerusa benzeyen fakat 
insanlardaki gibi belirgin bir şekilde görülmeyen nispeten kısa ve kalın bir kemikten oluşur. 
Üzeri kaslar, tendonlar, deri ve kontur tüyler ile örtülüdür fakat uçuş tüyleri bulundurmaz. 
Kuşlarda insanların ön koluna denk gelen kemik yine ön kol olarak adlandırılır ve kanattaki 
kıvrımdan bileğe kadar uzanır. Hem insanda hem de kuşlarda bu bölge her iki ucunda 
birleşen ve orta kısmında birbirinden ayrılan iki kemik, ulna ve radius üzerine kurulmuştur. 
Kanatlar tam olarak açıldığında radius kanadın ön bölümünü, ulna arka bölümünü destekler. 
Ulna’ya, ikincil uçuş tüyleri bağlanır. Yapıdaki temel evrimsel modifikasyonlar kanadın el 
bölgesinde meydana gelmiştir: kemikler kaynaşarak uzamışlardır. Çoğu kuşta elin uzunluğu 
önkolun uzunluğuna eşit veya daha büyüktür. İnsan bilek, el ve parmakları yirmiyedi kemiğe 
sahip olmasına rağmen kuşlar da sadece altı tane bulunur. Kuş elinin ön bölgesi basit bir 
tırnağa sahiptir burada alula tüyleri yer alır (baş parmak). El kemiklerin arka kenarında ise 
birincil uçuş tüyleri bulunur. 
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Kanadın tüm yüzeyi, sıralar halinde uzanan ve dış hattı çizen örtü tüyleri ile kaplıdır. Üst kanat 
yüzeyindeki birincil ve ikincil uçuş tüylerinin kök bölgesini birincil ve ikincil örtü tüyleri sarar. 
Bu örtü tüylerinin üzerine de kiremit dizilişi şeklinde diğer örtü tüyleri sıralanır. Kanat yüzeyinin 
hemen altında örtü tüyleri daha azdır ama dizilişleri benzerdir. Kanadın alt yüzeyindeki bu örtü 
tüylerinin hepsi birden kanat astarı adını alır.  
 
Kanat boyunca kesit alınırsa tüyler, kaslar ve kemikten oluşmuş, keskin hatlı olmayan bir ön 
uç görülür. Üst yüzey dışbükey, alt yüzey ise içbükeydir. Her iki taraf boyunca uzun uçuş 
tüyleri sıralanır. 
  
 
16.2.5. KANAT TİPLERİ 
 
Çevre, doğal seçme yoluyla habitatın gerekliliklerine en iyi uyum sağlayan organizmaları 
destekler. Tüm uçabilen kuşlar hareket için aerodinamik kuvvetlere bağımlı olmalarına karşın 
her bir türün kullanacağı uçuş metodunu ve bununla bağlantılı olarak kanat şeklini belirleyen 
çevredir. Kuşlarda temel olarak dört tip kanat ayırtedilebilir:  
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a. Eliptik : En temel kanat tipidir. Ötücü kuşların 
tipik özelliğindendir. Uçlarda yuvarlakken vücut 
bölgesine yaklaştıkça genişler. Bu dizayn 
yüksek itiş sağlamaz fakat düşük kenar oranı 
düşük hızlarda yüksek kaldırma meydana 
getirir. Bu yapıdaki avantaj, üzerinde oluşan 
kanallar sayesinde kuşun yön ve hızını 
ayarlamada daha kontrollü olmasını 
sağlamasıdır. Bu kanat tipi, hızdan çok 
manevranın ön planda olduğu ormanlık 
bölgelere adaptasyonun sonucudur. 

 

 

b. Yüksek kenar oranlı : Bu gruba ait albatros 
gibi kuşlar uzun bir önkola sahiptirler. Kanat 
çırparak uçma konusunda çok iyi değillerdir 
fakat kuvvetli rüzgarlarda hiçbir efor 
sarfetmeden süzülebilirler. 

 
 

c. Yüksek hızlı : Bir çok türde görülür. Sahip 
oldukları dizayn güç vuruşunda maksimum itiş 
sağlar ve bu kuşları yeryüzündeki en hızlı 
canlılar yapar. Bazı kıyı kuşlarını, doğanları ve 
kırlangıçları da içine alan bu gruba ait kuşlar ani 
dönüşlere ihtiyaç duymadıkları nispeten açık 
habitatlarda bulunurlar. Yine bu grup 
içerisindeki sinek kuşları saniyede 200 kadar 
kanat vuruşu yapar ve saatte 100 km. hızla 
uçabilirler ve aynı kanat yapısına sahip diğer 
kuşlara göre oldukça atiktirler. Omuz ekleminin 
esnekliği sayesinde kanatlarını 1800 çevirebilir 
ve geriye doğru uçabilirler. 

 

 

d. Yüksek kaldırıcı : Düşük hızlarda maksimum 
kaldırma sağlamak için uygun kanat tipidir. 
Yüksek kavise sahiptir. Göç sırasında termal 
hava akımlarını kullanan, genelde yerde 
beslenen ve uzun bacaklarına zarar vermemek 
için yavaş konması gereken kuşlarda bu tip 
kanatlara rastlanır. Örneğin avcı kuşlardan 
şahinler, akbaba, balıkçıl ve turnalar bu 
gruptandır. 

 
 

Bu dört kanat tipi bir çok kuş grubu için geçerli olmasına rağmen bazı türler bu kategorilerden 
hiçbirine tam olarak uymayan kanatlara veya kanat tipinin karakteristiğinden farklı uçuş 
şekline sahip olabilmektedir. Örneğin kuğular ve kazlar geniş ve kavisli fakat uçlarda sivrilen 
kanatlara sahiptirler. Bu kuşlar aktif süzülen türlerin yüksek kaldırıcı kanatları ile süratli türlerin 
yüksek hızlı kanat tiplerini birleştirirler. Bu yapı onlara hızlı hareket ve aynı zamanda yükselen 
hava akımlarınca kaldırılma avantajını sağlar. 
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16.2.6. KUŞLARDA UÇUŞ TİPLERİ 
 
 Uçma eylemini kusursuz bir biçimde gerçekleştiren yaklaşık 9.000 kuş türü yaşadıkları farklı 
ortamlara uygun olarak vücut yapıları ve amaçları doğrultusunda çeşitli uçma tipleri 
geliştirmişlerdir. Bu uçuş tiplerini temel olarak 3 grupta inceleyebiliriz: 
 

a. Kanat Çırparak Uçuş (Flapping) : Uçuş denilince aklımıza ilk gelen modeldir. 
Kanatlar çeşitli vuruşlar ile hareketi sağlar. Enerji kullanımı diğer tiplere göre çok 
yüksektir. 

b. Süzülme (Gliding) : Belirli bir yükseklikten itibaren kuş kanat vurmaya son vererek 
kanatları açık bir şekilde uçuşunu sürdürür. Bu uçuş sırasında yavaş bir şekilde 
irtifa kaybedilir. 

c. Aktif Süzülme (Soaring) : Diğer süzülme şeklinden farkı, kuşun irtifa kaybederken 
sıcak hava akımları veya şiddetli rüzgarlar yakalayarak kanat çırpmadan tekrar 
yükselebilmesi ve çok uzun mesafeleri bu şekilde bir yükselip bir süzülerek 
katedebilmesidir. Bu hareket sırasında enerji harcanımını asgari düzeydedir. Çoğu 
göçmen kuş, göç sırasında bu davranışı gösterir. Dinamik ve Statik olmak üzere iki 
tiptir. 

d. Havada Asılı Kalma (Hovering) : Sinekkuşları ve bazı kerkenez türlerinde, 
kanatların çok seri hareketi ile  kuşun havada asılı olarak kalabildiği uçuş tipidir. 

 
 
a. KANAT ÇIRPARAK UÇUŞ 
 
Bir çok kuş türü akbabalar ve albatroslar gibi rüzgar enerjisini kullanabilecek şekilde adapte 
olmamışlardır. İleri doğru hareketleri için gerekli olan enerjiyi kendi kendilerine sağlamaları 
gerekir. Aktif süzülme kadar etkileyici olan bu uçuş tipini kullanan kuşların enerjilerini kendileri 
üretenlere göre çok fazla sayıda olmalarıdır. Buradan da anlaşıldığı gibi kanat çırparak uçuş, 
olağanüstü başarılı bir adaptasyon örneğidir. Akbaba ve albatroslardan farklı olarak kanat 
çırparak uçabilen kuşlar her türde rüzgar koşulunda hareket edebilir, herhangi bir habitatta 
bulunabilir veya istedikleri her an uçabilirler.  
 
Kanat çırparak yapılan uçuş oldukça karmaşık bir mekanizmadır ve sıklıkla yanlış anlaşılır. 
Rastgele gözlemler kanat çırparak uçan bir kuşun kanatlarını uçuş sırasında aşağı ve yukarı 
doğru hareket ettirdiğini ortaya koyar. Bununla birlikte bu hareket yatay değil, düşey yönde 
kuvvet sağlamalıdır. Aktif süzülen türlerde gördüğümüz gibi birincil düşey kuvvet, rüzgarın 
hareketi değil şekli tarafından geliştirilen kaldırmadır. 
 
Diğer bir yanlış anlama ise kanadın, yüzerken veya kürek çekerken el hareketlerimizin yaptığı 
gibi ileri doğru bir itiş sağladığıdır. Buna göre ileri doğru olan kuvvet kanadın geriye doğru 
hareketi ile sağlanır; fakat yapılan yavaş-çekimler bunun böyle olmadığını ortaya 
koymaktadır. Kanat çırpma sırasında bir kuşun kanat hareketinin kürekçilerdeki gibi bir güç 
vuruşu ve geri vuruştan oluşmasına rağmen güç vuruşu aşağı ve ileri, geri vuruş ise yukarı ve 
geriye doğrudur. Bu karmaşık bir harekettir çünkü kuş bu sırada havada kalabilmek için 
gerekli olan kaldırmayı sağlamalıdır. 
 
Bir kuş kanadını çırptığı zaman güç vuruşu, kuşun üst arka yönünde belirli bir açıyla duran 
kanatlarla başlar. Kanatlar daha sonra aşağı ve ileri doğru hareket ettirilir. Bu vuruş sırasında 
eller en uzun mesafeyi katederken ön kol daha kısa bir yol alır. Sonuçta ön kol nispeten sabit 
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kalır ve kanat çırpışı sırasında kaldırmanın büyük bir bölümünü sağlayan kaldırıcı özelliğini 
korur. Bu vuruş sırasında oluşturulan ileri doğru hareketin büyük bölümü el bölgesince 
sağlanır. Birincil tüyler tabana sabit ve sıkı bir şekilde yerleşmişlerdir ve havadan gelen büyük 
basınçla karşılaştıkları arka uç noktalarda bükülürler. Burada tüylerin havayı yardıkça sahip 
oldukları açı, bir pervaneninkine benzer. Oluşan etki de benzerdir, hem pervane hem de 
kanadın aşağı doğru yönelen bölümü birer kaldırıcıdır. Havada ilerledikçe ön bölgede alçak, 
arka bölgede ise yüksek basınç oluştururlar. Böylece kaldırıcı beraberinde uçak ya da kuşu 
da sürükleyerek öne doğru hareket eder. Geri vuruş ise çoğu kuşta ileri doğru çok az bir 
ilerleme sağlar ya da hiç sağlamaz. Kanatlar yukarı ve geriye doğru kanadın açısı kuşun 
gerisinin üst bölümünde olana kadar getirilir. Güç vuruşunda olduğu gibi ön kol nispeten 
sabittir ve kaldırma sağlar fakat eller biraz daha farklı bir hareket gerçekleştirir. Güç 
vuruşunun sonunda kuş aniden el açısını değiştirir ve vücuda doğru yaklaştırarak hava 
direncini minimuma indirir. Bu hareket sırasında birinciller açılır ve tüyler arasındaki 
boşluklardan hava geçişi sağlanarak sürüklenme indirgenmiş olur. Bu vuruş tamamlandığı 
zaman bilek açısı tekrar değişir, birinciller kapanır ve bir sonraki vuruş başlar. Görsel olarak 
kanat aşağı yönlü bir oval veya sekiz çizer ve hareketin en göze çarpan kısmı kanat uçlarında 
gözlenir.  
 

 

 
 
Bu tanımlamaların yanında kanat çırparak uçuş dinamiği halen tam olarak anlaşılamamıştır 
ve değişik büyüklük ve şekillere sahip kuşlar arasında çok çeşitlilik gösterirler. Bir çok büyük 
kuş ve bazı küçük türler, hiçbir şekilde ileri hareket oluşturmayan geri vuruş için vakit 
kaybedecek durumda olamayabilirler; bu türler güç vuruşunun sonunda çizdikleri kavisin üst 
bölümüne doğru hareket ederken primerlerce bir miktar ileri hareket sağlayabilmek için tüm 
kanat açısını değiştirirler. Tek bir kuş bile uçuşunun değişik evrelerinde kanat hareketlerini 
değiştirebilir.  
 
Her pilotun ve yolcunun da bildiği gibi, uçuşun en kritik olan iki anı kalkış ve iniştir. Her iki 
manevra da genellikle, kuşa nispeten daha yüksek olan hava hızı tarafınca ekstra bir kaldırma 
sağlanan rüzgar içerisinde yapılır. Kalkış aerodinamik açıdan uçuşun en yorucu bölümü 
olarak kabul edilebilir çünkü kuş, hiçbir kaldırma veya öne doğru hareket olmadan buna 
başlar. Çoğu türler bacaklarından yardım alırlar. Bu türler güç vuruşlarına başladıklarında 
sinerler ve havaya sıçrarlar. Kanatlar bu anda daha güçlü çarpmaya başlar ve kaldırmayı 
sağlayan hava akımı kanadın üst yüzeyinden ilerleme eğilimindedir.  
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Kalkış ve iniş sırasında kanatlar hava akımı içerisinde düzgün olarak değil çok fazla eğimli 
olarak dururlar ve hava kanat üzerinde düzenli bir şekilde akamaz. Bu durumda kanadın arka 
uçlarında düzensiz hava akımına bağlı türbülans oluşumu görülür. Bir çok kuş türü, bu 
düzensiz hava akımını ve türbülans oluşumunu önlemek için kalkışın ön safhasında alula 
tüylerini açar.  
 

 
 
Alula tüyü ile hava akımının düzenlenmesi ve türbülans oluşumunun önlenmesi. 
 

 
 
Nispeten daha küçük kanat ve daha büyük vücuda sahip olan birçok su kuşu kalkış için hız 
kazanmak zorundadırlar. Rüzgar içerisine doğru kanatlarını çırpar vaziyette su yüzeyi 
boyunca koşarlar.  
 
Eğer kalkış uçuşun en çaba gerektiren bölümü ise iniş de eğer kuş hedefini ıskalarsa 
kolaylıkla yaralanabileceği en riskli kısmıdır. Muhtemelen suya iniş, yumuşak bir yüzey ve 
hatalar için geniş tolerans payı bıraktığından çok daha az dikkat gerektirir.  
 
Sudan kalkış için ekstra hıza ihtiyaç duyan bir çok tür, iniş için yaklaştıklarında asılı kalmadan 
hızlarını düşüremez. Bu kuşlar son yaklaşımı yüksek hızlı bir süzülme ile yaparlar, iniş 
takımlarını indirirler ve durmak için kayarlar. Bir tüneğe konacak kuş için çok az bir hata payı 
vardır. Bunlar sürüklenme arttırmak ve yavaşlamak amacıyla kuyruk tüylerini açarak ve 
kanatların çarpma açısını yükselterek manevraya başlarlar. Bu her iki hareket de sürtünmeyi 
arttırır ve kuşun hızını yavaşlatır. Tam konmak üzereyken kanatlarını geriye doğru çırparlar, 
kaldırma sağlamak için alula tüylerini yayarlar ve ayaklarını vücudun önüne getirirler. Vücut 
halen ileri doğru hareket ederken duruncaya ve kanatları kapatıncaya değin bacaklar ilk şoku 
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emerler. Yüzücü kuşlar rüzgar içerisine doğru uçuş ile kaldırma sağlayarak iniş hızlarını sıfıra 
kadar düşürebilirler. Daha sonra bacaklarını indirirler ve basitçe yere basarlar.  
 

 
b. SÜZÜLME VE AKTİF SÜZÜLME 
 
Havadaki en basit hareket tipi serbest düşmedir. Serbest düşme yapan bir cisim, yerçekimi 
kuvveti ile ivme kazanır fakat çeşitli açılardan hava direncine maruz kalır. Bu direnç, cismin 
şekline bağımlıdır. Bir paraşütün geniş yüzeyi, hava direnci nedeniyle düşüşü yavaşlatır. 
Kanatları açık olarak düşmekte olan bir kuş da hava direncine maruz kalır fakat kanat şekli ve 
yerçekiminin kazandırmış olduğu hız nedeniyle ileri doğru hareket eder ve kanat yüzeyi 
boyunca oluşan hava akımı ile kaldırılır. Bu süzülme adını alır. 100 metre yükseklikteki bir 
tepeden havalanan bir akbaba, düşüşü sırasında yatay olarak yaklaşık 2000 metrelik bir 
mesafeyi katedebilir. Buna göre akbaba 20 metrelik bir mesafeyi alırken sadece 1 metre 
kadar yükseklik kaybeder ve tabiki iniş sırasında hiçbir şekilde kanat çırpmaz. Günümüzde 
motorlu uçaklar ve planörler de iniş sırasında kuşlarda gördüğümüz süzülme hareketini aynen 
uygular. Uçan sincaplar ve bazı sürüngenlerce kullanılan bu hareket tipi şüphesiz kuşlardaki 
gerçek kanat çırparak yapılan uçuşun öncülüdür. Süzülme az çok güç ister, hızlı ve 
doğrudandırır. Fakat durgun hava şartlarında hayvanın hareketi kaçınılmaz olarak yere 
yönelir. Süzülmeyi tekrarlamak için hayvan en yakın tepe veya ağaca tırmanmalı ve enerji 
harcamalıdır. Fakat akışkan olan hava nadiren durgunluk gösterir. Yapacağı hareketleri usta 
bir süzülücüye havada daha uzun kalmak ve aktif süzülme için ihtiyacı olan enerjiyi 
sağlayabilir. Daha küçük göğüs kaslarına sahip aktif süzülen kuşlar, bu tip uçuşun ekonomik 
bir metod olduğunun en iyi göstergesidirler. Örneğin leylek gibi büyük bir kuş kanat çırparak 
uçarken harcadığı enerjiyi aktif süzülme ile 23 kat azaltabilir. Küçük bir ötücüde bu oran 2-4 
kat kadardır. Yani hayvanın büyüklüğü arttıkça kazanılan enerji oranında da yükselme 
görülür. 
 
Çok basitleştirilmiş bir şekilde ifade edersek, hava dünyaya göre 2 yönlü harekete sahiptir. 
Yatay yöndeki rüzgarlar ve dikey yöndeki yükselen ve alçalan hava akımları. Nihayetinde tüm 
bu hareketler güneş enerjisinin sağladığı sıcaklık yardımıyla oluşur. Güneş enerjisi yeryüzüne 
çarptığında bir bölümü atmosfere yansıtılır. Bu aynı zamanda havanın ısınmasını da sağlar. 
Hava, sıcaklığı arttıkça yükselen, sıcak hava akımları meydana getirerek genleşir ve yükselir. 
Çevredeki hava, ısınma sonucu yükselen havanın meydana getirmiş olduğu boşluğu 
doldurmak için hareket eder ve yatay rüzgarlar meydana getirir. Daha yüksekteki daha serin 
bölgelerde yükselen hava genişler ve düşer. Bu düşüş sırasında değişik yüksekliklerde 
alçalan hava akımları ve rüzgarlar oluşturur. Bu ısı yayan akımlar, bölgelere özgü rüzgarları 
meydana getirecek şekilde geniş çaplı veya büyük miktarlardaki güneş enerjisini tekrar 
atmosfere yansıtan kayalar üzerinde yoğunlaşır. Rüzgarlardaki farklar, iki tipte aktif süzülen 
kuşun evrimleşmesine yol açmıştır: (1) yükselen sıcak hava akımları üzerinde statik aktif 
süzülen karasal kuşlar ve (2) farklı süratlere sahip rüzgarlar üzerinde bitişik hava 
akımlarından yararlanarak dinamik aktif süzülen deniz kuşları.  
 
Statik aktif süzülen türlere en iyi örnek olarak yeni ve eski dünya akbabaları gibi çok uzun ve 
geniş kanatlar ile büyük kuyruklara sahip kuşları verebiliriz. Bunlar, ağır olmalarına rağmen 
kayarak uçabilen kuşlardır çünkü düşük hızlarda ve yüksek irtifada uçuşa adapte olmuş olan 
yüksek kaldırma gücüne sahip kanatları çok geniş bir yüzeye sahiptir. Kanat yükünün ölçümü, 
kanat yüzeyinin kuşun kütlesine sayısal oranıdır. Kanat yükü ne kadar düşük olursa aktif 
süzülme de o kadar başarılı olur. Tipik olarak bir akbaba kanadı, her iki santimetrekarelik 
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alanı üzerinde vücudunun yaklaşık bir gramlık ağırlığını taşır. Kayarak yapılan uçuşa adapte 
olmuş uzun ve hantal kanatlar, kanat çırparak yapılan uçuş için verimsizdir ve akbaba gibi 
kuşları hareket için yükselen hava akımlarına bağımlı kılar. Bu nedenle bu türler güneşin en 
yoğun şekilde ısıttığı ve bölgesel yükselen hava akımlarının en yoğun bulunduğu alanlara 
hapsolmuşlardır. Uçuşları fırtınalı havalar tarafından sınırlanmıştır ve güneşli günlerde bile 
yeryüzü yeterince ısınmadan havalanmazlar. En ufak hava demetlerinde bile yükselmelerine 
olanak sağlayan düşük kanat yükü ve yüksek kavis gibi adaptasyonlar bunun yanında güçlü 
bir sürüklenme sağlar. Sonuç olarak bu av kuşları öğünlerini yakalayabilmek için çok yavaştır 
ve bu yüzden ölü hayvanlarla beslenmeye bağımlıdırlar  
 
Bu büyük kuşların sahip olduğu boyut ve şekil avantajı, süzülme yaptıkları sırada yükselen bir 
hava sarmalı ile karşılaştıklarında kendini gösterir. Bu durumda alçalmaları sona erer ve 
halen düşüyor olmalarına karşın bu düşüşlerinden çok daha hızlı bir oranda yükselmeye 
başlarlar. Sonuç olarak kuş irtifa kazanır ve oluşan sıcak hava sarmalı içerisinde kalabilmek 
için kuyruğunu bir dümen gibi kullanır. Bu yükseliş sırasında kuşun sahip olduğu ileri doğru 
hız, türbülans tarafından yaratılan sürüklenme ile dengeyi sağlayabilmesi için  düşüktür. 
Sürüklenmenin esas kaynağı, rüzgarın kanadın üst yüzeyindeki düşük-basınç bölgelerine 
doğru girdap hareketini yaptığı kanat uçlarıdır. Bu kanat ucu girdapları, dış kanat tüylerinin 
kanat uçlarında oluklar oluşturacak şekilde açılmasıyla azaltılır. Her bir geniş tüy, yükselmeyi 
sağlayan yapılardır fakat daha da önemlisi oluşturdukları oluklu kanat yapısı sayesinde kanat 
uçlarındaki hava akımını yumuşatırlar. Kuş irtifa kazandıkça sahip olduğu yatay süzülme 
menzili de artar. Eğer hiçbir termale rastlamadan doğrudan yeryüzüne süzülürse bir 
akbabanın 500 metre yükseklikten ulaşacağı yatay menzil 10 kilometre gibi etkileyici bir 
mesafe olacaktır. Tüm bu uçuş saatler sürebilir ve tek bir kanat vuruşu bile yapılmadan 
sonlanabilir. 
 
Bu hareket metodu aynı zamanda atmacalar ve kartallar tarafından da uygulanır fakat keskin 
pençelerinin de ortaya koyduğu gibi, bu kuşlar avlanarak geçinirler ve bu yüzden vücut 
dizaynlarının da izin verdiği üzere yeterli hıza gereksinim duyarlar. Diğer kuşlar arasında avcı 
kuşlar, turnalar, leylekler, pelikanlar ve kazlar, göç sırasında yükseklik kazanmak için, daha 
sonra göç yönünde süzülme için terkettikleri termallere bağımlıdırlar. Kaz sürüleri uzun göçleri 
sırasında bir yükselen sıcak hava akımından diğerine iniş çıkışlı bir şekilde geçerken 
gözlenmişlerdir. Ayrıca baykuşlar uygun kanat yapısına sahip oldukları halde aktif süzülme 
yapamazlar. Çünkü termaller bu hayvanların aktif olduğu gece saatlerinde çok nadir olarak 
meydana gelir. 
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Yükselen sıcak hava akımları kara üzerinden yükselen havanın tek kaynağı değildir. Rüzgar 
yeryüzündeki engebeli bölgelere çarptığı zaman yuarı yönde yönünü değiştirir. Bu yükselen 
hava akımlarının uzunluğu ve yüksekliği rüzgarın yönü ve gücü ile yeryüzü şekline göre 
değişiklik gösterir. Yazın sahillerdeki kum tepecikleri üzerinde aktif süzülen martılar aşina 
olduğumuz bir görüntüdür. Burada denizden kıyıya doğru olan rüzgar kum tepeciklerine 
çarparak yükselmektedir. Bu fırsatçı kuşlar öğleden sonraki öğünlerinin ardından yakaladıkları 
bedava uçuş avantajını kullanmaktadırlar.  
 
Su üzerinde güneş enerjisinin sadece küçük bir bölümü çok nadir bir şekilde yükselen sıcak 
hava akımları oluşturacak yönde yükselir. Bu yüzden statik aktif süzülen türler açık deniz 
boyunca uçmaktan kaçınırlar fakat daha güçlü olan rüzgar enerjisi karadakinden daha hızlı ve 
sürekli bir uçuşa olanak sağlar. Okyanus süzülücüleri bu enerjiyi aktif süzülme için kullanırlar 
fakat vücut yapıları ve sahip oldukları teknikler karada aktif süzülen kuşlardan oldukça 
farklıdır. Buna en iyi örnek albatroslardır. Bu kuşların fazlasıyla uzun ve dar kanatları yüksek 
hız ve düşük irtifalarda gerçekleşen statik olmayan dinamik aktif süzülme için mükemmel bir 
adaptasyona uğramıştır.  
 
Çok çeşitli kara rüzgarlarından farklı olarak açık deniz rüzgarları hiçbir engelle karşılaşmadan 
binlerce kilometre ilerleyebilirler. Rüzgar hızı yüzey üzerinde düşüktür çünkü sahip olduğu 
enerjinin bir bölümü denize gömülür ve dalgaları oluşturur. Dalgaların yirmi metre kadar 
yukarısında hız neredeyse iki katına çıkar. Okyanus süzülücüleri hızdaki bu farklılıkları 
dinamik aktif süzülme için avantaj olarak kullanırlar. Bu kuşların uçarken yaptıkları hareketleri 
kafanızda daha iyi canlandırabilmek için güçlü dalgalar üzerinde kayarak ilerleyen sörfçüleri 
gözlerinizin önüne getirebilirsiniz. Çünkü her ikisinin de ilerlerken yaptıkları hareket birbiriyle 
büyük benzerlik gösterir. Sörfçülerin yararlandığı itici kuvvet kaynağı dalgaların yerini kuşlar 
için güçlü hava akımları almıştır. Açık denizlerde albatroslar rüzgarı göğüsleyerek yükseklik 
kazanırlar. Kuş tam durmak üzereyken geniş bir dönüş yapar ve rüzgarı arkasına alır. 
Kuyruğundaki rüzgarla birleşen yerçekimi gücü kuşa dalgalara doğru yaptığı süratli süzülme 
sırasında hız kazandırır. Kuş deniz yüzeyine yaklaştığında tekrar dönüş yaparak rüzgarı 
göğüsler. Kazanmış olduğu momentum onu yukarı kaldırır. Kuş yükseldikçe hava akımı ile 
geriye doğru kayar ve bu sırada karşılaştığı daha güçlü rüzgarlar ile yükselmeye devam eder. 
Deniz yüzeyinden 20 metre kadar yükseklikte rüzgar hızı en üst düzeye çıkar ve kuş daha 
fazla yükseklik kazanamaz. Burada asılı kalmayı önlemek için kuş gerisin geriye dönerek 
rüzgarı arkasına alır ve hızla süzülmesini sürdürür. Albatroslar akbabalar gibi, kazandığı 
yüksekliği tek bir kanat vuruşu yapmadan hız ile yer değiştirir. Bununla birlikte aerodinamik 
güçleri incelikle dengeleyebilen akbabalardan farklı olarak dinamik aktif süzülme için 
momentum ve hıza bağımlıdırlar. Bu örnekten de anladığımız gibi başarılı bir dinamik aktif 
süzülmenin gerçekleşmesi için yüksek manevra yeteneği şarttır. 
 
Albatroslar ve akbabaların arasındaki şekilsel olarak en büyük farklılık kanat 
genişliklerindedir. Akbabanın uzun kanatları genişken, albatroslarınki dardır. Bir kanadın en 
ve boyu arasındaki ilişki onun kenar oranını verir. Albatrosların yüksek kenar oranına sahip 
kanatları sürüklenmeyi minimuma indirecek fakat göreceli olarak ufak bir kaldırma sağlayacak 
şekilde havayı incelikle yarar. Akbabaların yüksek kaldırma sağlayan kanatlarıyla 
karşılaştırıldığında düşük kavise sahiptirler. Bu yüksek oran ve düşük kavisi birleştiren 
dinamik aktif süzülen kuşlar, yeterli kaldırmayı ancak açık denizlerde görüldüğü gibi yüksek 
hızlarda sağlayabilirler. Bu kuşlar yüksek-hız süzülücüleridir ve hız kazanmak için sürtünmeyi 
indirgemişlerdir fakat yükselmek için güçlü rüzgarlara bağımlıdırlar. Uçuş konusunda 
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mükemmelleşmiş uzmanlardır fakat rüzgar yavaşladığı zaman uzun kanatları, çırpma ile 
ilerlemek için yetersiz bir ivme sağlar. Uzun zaman önce bu görkemli uçuculara, bazı türlerin 
kumlu sahillere kalkış ve inişleri sırasındaki beceriksiz ve kimilerimize göre komik girişimleri 
için sakar kuşlar lakabı takılmıştır. Bunun yanısıra çoğu tür, bu sakar hareketleri engellemek 
için egemen rüzgarların kaldırma kuvveti ile iniş ve kalkışları sırasında bu kuşlara ciddiyet 
sağladığı sahile yakın tepelerin rüzgar gören kısımlarına yuvalanırlar.  
 

 
 
Şimdiye kadar ele aldığımız dinamik ve statik aktif süzülme tipleri her zaman kesin bir çizgiyle 
ayrılmamaktadır. Örneğin bazı atmaca türlerinin her iki uçuş şeklini de gerçekleştirebildiği 
gözlenmiştir.  
  
C. HAVADA ASILI KALMA (HOVERİNG) 
 
Sinekkuşları ileri derecede özelleşmiş bir 
uçuş tipine sahiptir. Çiçeklerden bitki özü 
emerken havada asılı kalabilir ve geriye 
doğru uçabilirler. Bunun için iskelet 
sistemleri özelleşmiştir. Ön ve arka kol çok 
kısalmıştır ve bilek inaktif durumdadır. El 
bölgesi kanadın büyük kısmını meydana 
getirir. Kanatlar vücudun % 30’unu oluşturan 
güçlü kaslar ile hareket ettirilir. Bu uçuş 
sırasında kuş yere bakacak şekilde dikleşir. 
Kanatlarını vücuduna göre yukarı ve aşağı 
yönde çırpmasına rağmen duruşundan 
dolayı kanatların çırpıldığı düzlem yere 
paraleldir. Kanadın öne hareketi sırasında 
ön kısmı ileri bakar. Geriye çekilirken ise 
kanat 1800 çevrilerek alt üst olur ve ön kısım 
geriye doğru döner. Humerusun sıradışı 
orandaki rotasyonu bu hareketi mümkün 
kılar. Kanatlar her iki yöne doğru vuruşta da 
itici güç oluştururlar. Çarpma açısındaki 
değişiklikler farklı yönlere hareketi sağlar.  
 

 
 
 



 52 

17. GÖÇ 
 
Mevcut olan 9000’i aşkın kuş türünün yaklaşık olarak yarısı çeşitli nedenlere bağlı olarak 
düzenli bir şekilde habitat değiştirir. Yaşadıkları habitatlardaki iklim koşullarının değişmesine 
bağlı olarak beslenme ve üremelerini negatif yönde etkileyecek bir durumla karşılaştıklarından 
şu temel amaçlar doğrultusunda göç hareketini gerçekleştirirler ; 
 

1. Beslenme alanlarının bozulması sonucu daha zengin besin kaynaklarına ulaşmak 
2. Barınma alanlarının bozulmasına bağlı olarak uygun barınma ortamlarına 

ulaşmak 
3. Sahip oldukları yüksek metabolizmanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
4. Rekabet güçlerini arttırmak 
5. Hastalık etkenleri ve parazit etkenlerine karşı dirençsizliği azaltmak 
6. Predasyon baskısına karşı koyabilmek 
7. Daha iyi koşullarda yavru meydana getirebilmek 

 
Göç hareketinin kökeni oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlk kuşların ortaya çıktığı 150 
milyon yıl önce dahi kuzeye ve güneye doğru göçün gerçekleştiği bilinmektedir. Bununla ilgili 
olarak üç hipotez ortaya sürülmektedir; 
 

1. Gezegenimizdeki büyük iklim değişiklikleri : Bundan 5 – 15 milyon yıl önce 
yaşanan son buzul çağında buzulların gerilemesine paralel olarak kuşların yeni 
yerleşim ve besin kaynakları buabilmek amacıyla kuzeye doğru göç ettikleri 
düşünülmektedir. 

2. Rakipsiz ortam arayışı : Bugün yaşayan sumrular bu hipoteze bir örnek olarak 
gösterilmektedir. Sumrular kışı geçirmek üzere Britanya Adaları’ndan Güney Afrika’ya 
kadar uçarlar. Bunun nedeni de Güney Afrika’yı daha rakipsiz bir ortam olarak tercih 
etmeleridir. 

3. Kıta hareketleri : Zaman içerisinde kıtalar birbirlerinden uzaklaşarak dev iç denizler 
meydana getirmişlerdir. Ancak buna rağmen kuşların alışkanlık kazandıkları bölgelere 
aradaki çok uzak mesafelere karşın gidip gelmeyi sürdürdükleri düşünülmektedir. Buna 
örnek olarak verebileceğimiz Küçük kuyrukkakan, Grönland Adasından Afrika’ya 
aradaki Atlantik Okyanusunu aşarak ulaşmaktadır. 

 
Göç eden kuş populasyonlarının göç etmeyenlere karşı daha avantajlı olduğu bilinmektedir. 
Kuşların göç davranışıylarıyla elde ettikleri avantajlar şunlardır; 

1. Belirli bir bölgedeki yüksek populasyon baskısının oluşmasını önlerler. 
2. Farklı zamanlarda farklı bölgelerde bulunan değişik yoğunluktaki besinlerden 

yararlanabilirler. 
3. Değişen çevre koşullarından minimum düzeyde etkilenirler. 

 
Genellikle üremenin de durakladığı bu uygunsuz dönem geçirildikten sonra kuşlar sıklıkla 
önceki yuvalarına dönüş yaparlar. Yukarıda sayılan avantajların yanında göç hareketi kuşlar 
için bazı  dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir ; 
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1. Kötü hava koşulları 
2. Predatörler 
3. Avcılar 
4. Yorgunluk 
5. Açlık 

 
Bu gibi etkenler sonucu büyük kayıplar verilmesine karşın türün devam şansının artması için 
göç zorunludur.  
 
 
17.1. GÖÇE HAZIRLANMA 
 
Gece-gündüz sürelerindeki değişim göçü başlatıcı neden olarak bilinir. Gündüzler uzadıkça 
veya kısaldıkça göçmen türler harekete geçer ve bazı türler gruplar halinde toplanmaya 
başlar. Bununla birlikte kuşlara göç zamanının geldiğini haber veren başka mekanizmalar da 
söz konusudur. Kuzey yarımkürede yaşayan karatavukların ışıktaki değişikliklere paralel 
olarak tiroid ve hipofiz bezlerinden bazı özel hormonlar salgıladıkları ve bu hormonların 
etkisiyle harekete geçtikleri bilinmektedir. 
 
Göç, büyük enerjiye ihtiyaç duyan ve bu nedenle yoğun fiziksel hazırlık gerektiren bir 
harekettir.  Örneğin en uzun mesafeye göç rekorunu elinde bulunduran Kutup kırlangıcı 
(Sterna paradisea) Kuzey Atlantik Okyanusundaki üreme alanlarından güneydeki kışlama 
bölgelerine 9 aylık bir göç sonunda 36 000 km yol katederek varırlar. Bu örnekteki gibi uzun 
mesafeli bir göç hareketine başlamadan önce kuşlar bu yolculuklarında belirli bir süre 
boyunca “yakıt” olarak kullanacakları yağı vücutlarında depolamak zorundadırlar. Göç sonuna 
gelindiğinde kuş, yağın hemen hepsini kullanmış olduğundan büyük oranda zayıflamış olur. 
Örneğin karabaşlı bülbüller Amerika’nın kuzeyinden güneyine göç etmeden önce ağırlıklarını 
iki katına çıkartırlar ve yeniden yakıt depolamak üzere duruncaya kadar aralıksız 100 saatten 
fazla uçabilirler. Yağmurcun (Pluvialis sp.) ise Batı alaska’dan Doğu Asya adalarına göçü 
sırasında 3 300 km’lik Okyanus’u 252 000 kanat vuruşuyla durmaksızın geçer. Bunun için 
gerekli olan enerjiyi, vücudunda depoladığı 18 gr yağdan alır. 1 gr yağ, hayvana 9,3 Kcal 
enerji vermektedir. Rezerve yağ oranı, küçük kuşlarda vücut ağırlığının % 3-10 ‘u kadarken 
bu oran büyük kuş türlerinde % 47 ‘ye kadar çıkabilmektedir. Küçük bir kuşun hızı 50 km/saat 
ise, bir saatlik uçuşu boyunca 0,005 gr yağ kullanır. Sarfettiği enerji ise saatte ortalama 0,1 
Kcal ‘dir. Uçuş sırasında mümkün olduğunca minimum değerde enerji tüketmeye gayret 
gösterilir. Göç öncesinde 19 g ağırlığa sahip olan kırlangıçların ağırlıkları göç sonunda 10,5 g 
‘a düşer. 
 
Kuşların cinsellik bezleri de göçe hazırlanır. Yaz ayları boyunca maksimum boyutlara ulaşan 
bu bezler, göçe başlamadan önce ağırlık azaltılmasına yönelik olarak minimuma inerler. 
 
 
17.2. BAZI GÖÇMEN KUŞLAR VE GÖÇ TİPLERİ 
 
Kuşlar göçleri sırasında, morfolojilerine, yaşam tarzlarına ve kullandıkları uçuş tiplerine bağlı 
olarak gece veya gündüz uçuşunu tercih ederler. Ağırlıklarından dolayı sürekli kanat çırparak 
uçmayı tercih etmeyerek, termal adı verilen yükselen sıcak hava dalgaları yoluyla irtifa 
kazanıp, sonrasında süzülerek uzun mesafeler katedebilen akbaba, kartal, şahin gibi büyük 
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yırtıcılar ve leylek gibi benzeri iri türler göçlerine bu nedenle gündüz saatlerinde devam etmek 
zorundadırlar. Bunların dışında arıkuşları ve ebabil kuşları da küçük cüsseli olmalarına karşın 
yine bu hava akımlarını kullanarak uçuşlarını gerçekleştirirler. Devamlı kanat çırparak aktif 
uçuş gösteren bıldırcın gibi daha küçük türler ile baykuşlar ve gece kırlangıçları gibi gece aktif 
olan kuşlar ise göçleri sırasında gece uçuşunu tercih ederler. Küçük kuşların genellikle gece 
göçünü tercih etmelerinin bir nedeni de predatörlerden korunmadır. Sığırcık, tarla kuşu, 
ördekler gibi bazı kuş türleri ise hem gündüz hem de gece göçücüleridirler. Termaller sadece 
karalar üzerinde oluştuğundan, bu yolu kullanan leylek gibi kuşlar denizüstü geçişleri az olan 
yolları seçerler. Çok sayıda kuş, Avrupa’dan Afrika’ya göç ederken Cebelitarık ve İstanbul 
Boğazı’nı geçit olarak kullanır. 
 
Bazı türler çok yakın mesafelere göç ederler. Dağ bıldırcınları, kar serçeleri ve büyük dağ 
bülbülleri zorlu kış koşullarından kaçmak ve besin bulabilmek için dağ zirvelerinden alt 
kısımlara inerler. Çoğu ördek, batağan ve dalgıçkuşu, üredikleri göller donduğunda kıyıya 
uçarlar. 
 
Birçok türde populasyonun sadece bir kısmı göç eder. Kalanlara, yılın belirli zamanlarında 
genellikle daha kuzeyden gelen aynı türün göçmenleri katılır. Güney Avrupa’daki yerli 
ispinozlara kışın kuzeyden gelen göçmenler katılır.Bazıları ise daha güneye, sadece kışın 
kaldıkları bölgelere uçarlar. 
 
Bazı kuş türleri ise daha önceleri göçmen oldukları halde, kuluçkaya yattıkları bölgelerdeki 
yaşama koşullarının elverişli bir hale gelmesi ile göç davranışlarını kaybederek tamamen 
yerel türler haline geldikleri görülmüştür. Buna örnek olarak yurdumuzda daha önceleri İç 
Anadolu bölgesinde kuluçkaya yatan ve daha sonra kışlamak üzere güneye göçen sığırcıkları 
verebiliriz. Bu tür günümüzde İç Anadolu bölgesi için yerel hale gelmiştir. Bazen bunun aksi 
de görülebilir. Küçük iskete (Serinus serinus), kuzeye yayılım göstermekle birlikte bu 
bölgelerde devamlı olarak yaşayamadığından göçmen bir tür haline gelmiştir. 
 
 
17.3. GÖÇ YÜKSEKLİK VE HIZI 
 
Göç sırasında uçuş yüksekliği havanın açık veya kapalı olmasına, rüzgar yönü ve hızına, 
atmosfer basıncı ve yeryüzü şekilleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle 
küçük kuşlar alçaktan, büyük kuşlar ise yüksekten uçarlar. Bu yükseklik 100 m ile 10 000 m 
arasında değişir. Örneğin kaşıkçı ördek (Anas clypeata), 3 900 - 4 000 m, kazlar ise 
Himalayaları aşarken 10 000 m yükseklikten uçarlar. Columba palumbus göç için 2 400 m, 
Corvus frugilegus 2 500 m ve Grus grus ise 4 300 m yüksekliği tercih eder. Göç sırasında 12 
000 m yükseklikte tespit edilen ve yükseklik rekorunu elinde bulunduran kuş Afrika’da 
yaşayan Rüppell Akbabasıdır. 
 
Kuşların görüş mesafesi de uçuş yüksekliğiyle doğru orantılı olarak artış gösterir. Uçan bir 
kuşun açık havada kuramsal olarak görüş mesafesi 100 m yükseklikteyken 42 km kadardır. 1 
000 m yüksekliğe çıkıldığında bu mesafe 113 km’ye kadar çıkar.  
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Göçmen kuşların göç sırasındaki uçuş hızları bunların takibi sırasında aynı anda paralel 
doğrultuda giden araba, uçak, helikopter gibi araçların hızlarıyla kıyaslanarak ve bunların 
çeşitli açısal değerlerle ilişkilendirilmesiyle formüle edilir. Göçmen kuşların uçuş hızları ile göç 
yollarının uzunluğunu hesaplayabilmek için kesin olarak kuluçka ve kışlama yerlerinin 
bilinmesi gereklidir. Radar gözlemleri genel olarak bir çok kuşta kara üzerinden geçerken 
hızın 30 – 70 km/saat arasında değiştiğini göstermiştir. Bu konudaki rekor ise 1942 yılında 
150 km/saat hızla yolalan bir planördeki gözlemcinin 180 km/saat hızla yol aldığını tespit ettiği 
bir kumkuşuna aittir. 

 
 
17.4. YÖN BULMA 
 
Kuşların uzun mesafeler katederken yollarını nasıl buldukları halen tam olarak 
anlaşılamamıştır. Bazı türlerin göç yollarına ilişkin alışkanlıklarını doğuştan elde ettikleri 
(içgüdü) bilinmekle beraber bunun dışında çeşitli yöntemler olduğu da düşünülmektedir. Bazı 
türler bu yöntemlerin birkaçını birden kullanabilirler. Kır kırlangıçları gibi gündüz göçmenleri, 
dağlar ve nehirler gibi yeryüzü şekillerini veya güneşi izlerler. Güneş, kuşlar için bir pusula 
gibidir. Güneşten yayılan ultraviyole ve polarize ışınları görebilirler. Ayrıca kırılan güneş 
dalgalarından yayılan düşük frekanslı sesleri duyabilirler. Gökyüzü bulutlarla kaplandığında 
göç hareketlerine ara vermek zorunda kalabilirler. İçerisinde yapay gece gökyüzünün 
canlandırıldığı planetaryumlarda yapılan deneyler, bazı türlerin  göç için Ay’ın ve yıldızların 
konumlarından yararlandığını göstermiştir. Bazı türler, örneğin üveyik, bulutlu gecelerde bile 
göç edebilir. Bu kuşların, dünyanın manyetik alanını hissettikleri ve bunu yerçekimiyle 
kombine ederek yön bulmak için kullandıkları düşünülmektedir. 1957’de İngiltere’de yapılan 
bir çalışmada 11 000 sığırcık Hollanda’da araştırmacılar tarafından yakalanarak yüzlerce 
kilometre uzağa, İsviçre’ye taşındı ve serbest bırakıldı. Genç bireyler yakalanmadan önceki 
sahip oldukları doğrultuda hareketlerine devam ederek geleneksel kışlama alanlarından farklı 
olarak Güney Fransa ve İspanya’ya ulaşmışlardır. Daha yaşlı bireyler ise yönlerini yeniden 
saptayarak, yer değiştirmenin etkisini telafi etmişler ve geleneksel kışlama alanlarına 
ulaşmışlardır.  
 
Kuşlar göçleri sırasında her zaman aynı ve düz bir rotayı izlemezler. İklim koşullarına, rüzgara 
ve hava akımlarına bağlı olarak bu rota sürekli değişir. Serçe gibi küçük ötücüler ters rüzgar 
akımlarıyla karşılaştıklarında çok elverişsiz bölgeler de olsalar dahi mola vermek zorunda 
kalırlar ya da aşırı yorgunluk sonucu ölürler. Göçmen kuşların iklim koşulları nedeniyle göç 
güzergahlarını tamamen değiştirdikleri de gözlenmiştir. Örneğin bazı yıllarda Atlantik 
Okyanusu üzerindeki olumsuz rüzgarların sürmesi nedeniyle kıyı kuşlarının Avrupa’ya kadar 
gelmektense Doğu Amerika sahillerine veya Kuzey Amerika’ya yerleştikleri  bilinmektedir. 
 
Bazı insan yapısı etkenler birçok kuşun şaşırarak göç sırasında ölmesine neden olmaktadır. 
Gece göç eden kuş türlerinde havaalanı veya deniz feneri gibi ışık kaynakları bu hayvanları 
çekmekte ve toplu ölümlere neden olmaktadır. Bunun dışında bir çok kuş da yüksek kulelere 
çarparak ölmektedir. 
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17.5. GÖÇMEN KUŞLARIN TAKİBİ VE SAYIMI 
 
Güneşli ve açık havalarda çıplak göz veya dürbünlerle, yavaş uçan uçak ve helikopterlerde 
radar ve telsiz yoluyla, bireysel işaretlemeler ile birlikte Uzaktan algılama sistemleriyle de 
kuşların takibi ve sayımları gerçekleştirilmektedir.  Bunun yanında çeşitli markalama teknikleri 
kullanılarak kuşların hareketleri izlenebilir. 
 
Bir gölet, göl veya sulakalanın yakınında yaşıyorsanız bir yıl içerisinde kuşların tür ve birey 
sayısında meydana gelen değişiklikler saptanabilir. Kuşlar haftada veya ayda bir sayılıp 
veriler tablolar üzerine kaydedildiğinde birkaç ay boyunca yerli kuşların arasına göçmen 
türlerin katıldığı gözlenebilir. 
 
 
17.6. KUŞ GÖÇLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ 
 
Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika olarak adlandırılan Eski Dünya Kıtaları arasında bir kesişim 
merkezi konumundadır. İnsanoğlundan önce Türkiye’nin coğrafik konumunun stratejik önemi 
kuşlar tarafından keşfedilmiştir. Kuzey ve Doğu Avrupa‘da kuluçkaya yatan pekçok kuş türü, 
kışı geçirmek üzere ya Anadolu’ya gelir ya da Anadolu üzerinden Afrika’ya iner. Orta 
Afrika’dan kuzeye uçuşları esnasında ise çok yükseklerden uçan kuşların çoğu Nil Nehri’ni 
Doğu Akdeniz Sahil Bölgesini, Anadolu’yu ve Trakya’yı takip ederek Avrupa ve Asya’daki 
üreme alanlarına ulaşırlar. Bununla birlikte Türkiye göçmen kuşlara uygun şartlar sağlar. 
Anadolu Yarımadası’nın diğer bir ismi Küçük Asya’dır. Diğer bir değişle daha küçük ölçekte 
Asya Kıtası’nın özelliklerini taşır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekolojik varyasyonlar 
olağanüstüdür. Yıllık yağış, rutubetli ve kurak bölgeler arasında yaklaşık on misli farklılık 
gösterir.  
 
Türkiye üzerinden göç eden kuşların iki ana göç rotası bulunur.Bunların darboğaz noktaları 
doğuda Çoruh vadisi ve batıda İstanbul Boğazı’dır.  
 

1. Kuzeydoğu - Güney Göç Rotası (Çoruh Vadisi) 
 
Bu rota Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye girer. Türkiye’deki başlangıç noktasından 
hemen sonra gerçek bir darboğaz meydana getirir. Bu bölüm, Çoruh Nehri Vadisi’nin Borçka 
– Artvin kısmıdır. Ağustos’un son haftası ve Ekim’in ikinci haftası arasında 200.000’den fazla 
yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçar. Bu Batı Palearktik Bölgedeki en büyük yırtıcı kuş 
göçüdür. Bu yedi haftalık dönem boyunca ötücü kuşların milyonlarcası aynı rota üzerinden 
uçar. Çok az leylek ve çok az sukuşu bu yolda diğerlerine katılır. Artvin’den sonra göçmen 
kuşlar Çoruh Nehri Vadisi’ni terkeder ve Doğu anadolu’ya yayılırlar. Bazı guruplar Van Gölü 
ve Yüksekova’ya yönelirken daha kalabalık guruplar Kahramanmaraş ve Antakya yönünde 
güneybatıya doğru kıvrılırlar. Doğal olarak bu rotayı daha güneye inen kuşlar kullanırlar. 
 

2. Kuzeybatı – Güney Göç Rotası (İstanbul Boğazı) 
 
Kuzeydoğu – Güney göç rotasının girişiyle karşılaştırıldığında bu rota çok daha geniştir. 
Trakya’nın tamamı İstanbul Boğazı’na doğru kuşları kanalize eder. Sadece Trakya’nın 
güneyinde çok az kuş Çanakkale Boğazı’nı geçer. Boğaziçi üzerindeki beyaz leyleklerin göçü, 
dünyadaki en gösterişli kuş hareketlerinden birisidir. Üç haftalık dönem içerisinde yaklaşık 
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250.000 beyaz leylek Trakya’dan Anadolu’ya İstanbul Boğazı’nı geçerek ulaşır. 200-700’lük 
ayrılmaz sürüler bu günlerde gözlenebilir hatta daha büyük beyaz leylek sürülerine de 
rastlanabilir. Beyaz leyleklerin bu güzel uçuşunu gözlemek için en güzel nokta Çamlıca 
Tepesi’dir. Çamlıca tepelerinin eğiliminden yükselen termal hava akımları leyleklerin 
yükselmesine yardımcı olur. Yırtıcı kuşlar da göç için İstanbul boğazı’nı kullanırlar. Bunların 
göç süresi leyleklerden bir hayli uzundur. Ağustos sonlarında başlar ve Ekim’in ortalarında 
biter. Bir sonbahar süresince 50 ila 60 bin yırtıcı kuş Çamlıca üzerinden uçar. Bunların 
birçoğu büyük bağırgan kartal ve arı şahinidir. 
 

3. Kuzey – Güney Göç Yolu 
 
Bazı kuşlar belirli bölgesel özelliklere ihtiyaç duymadıklarından uzun mesafelere göç 
etmezler. Bunlar büyük su kütleleri üzerinden kolayca uçarlar. Ördekler, kazlar ve kuğular bu 
tiplere en güzel örneklerdir. Bazı ötücü kuş türleri de bu tip göç yapabilirler. Bununla beraber 
deniz üzerinden uçabilen en ilginç kuş türlerinden biri de bıldırcınlardır. Bu küçük av kuşu, bir 
seferde tüm Karadeniz’i geçebilir. Bıldırcınlar sonbahar göçlerine Rusya’nın Ukrayna 
sahillerinden başlar ve hiç durmadan Türkiye’nin Karadeniz sahillerine ulaşır. Kıtalararası 
olmayan bazı kuş göçleri de vardır. Bununla beraber, bölge de büyük önem taşır. Buna bir 
örnek flamingoların göçüdür. Flamingolar Türkiye’nin merkez ve sahil bölgeleri arasında kısa 
göçler yaparlar. Bunlar ilkbahar ortaları gibi ılık mevsimlerde, içerilerdeki tuzlu göller 
bölgesine, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde ise Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki lagünlere 
hareket ederler.  
 
Yukarıda da anlatıldığı gibi Avrupa, Afrika ve Asya arasında kuş göçü açısından Türkiye 
büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Türkiye’nin kuş habitatları, kuşların uzun yolculuklarını 
serbest ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için tam bir şekilde korunmalıdır. Bunun için de 
uluslararası koordinasyon şarttır. 
 
 
 
18. ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ 
 
İnsanın dışındaki diğer canlılar için hayatın esas amacı açıktır: Mümkün olabildiğince hızlı bir 
şekilde ve fazla sayıda kopya yani yavru meydana getirmek. Bu konudaki başarı veya 
başarısızlığın ölçüsü, meydana getirilmiş olan varlığını sürdürebilir döl sayısıdır. Bu canlılar 
karakterlerini, meydana getirmiş oldukları başarılı döllere aktararak bir anlamda ölümsüzlüğe 
ulaşırlar. Evrimsel biyolog E. O. Wilson’ın da dediği gibi “Dünyaya getirilen her civciv, bir 
yumurtanın başka bir yumurtayı meydana getirmesi için bir aracıdır”. Üremeye yönelik olarak 
tür içinde farklı eşey tiplerinin görülmesi ve dolayısıyla eşeysel birleşme hemen hemen tüm 
omurgalılar ve bu grup içerisindeki kuşlar için de geçerlidir. 
 
Bir organizmanın üreme mevsimi boyunca kurabileceği çift tipi sınırlıdır çünkü sadece  iki 
eşey mevcuttur. Bu yüzden tek bir eşle monogam veya birden fazla eşle poligam bir birliktelik 
meydana getirilebilir. Poligamik bir eşleşme sisteminde eğer erkek birey birden fazla dişiyle 
birlikte oluyorsa bu durum poligini, tersi olarak dişi bir birey birden fazla erkek, bireyle birlikte 
oluyorsa poliandri adını alır. Monogami kuşlardaki en yaygın eşleşme sistemidir (% 90). 
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Kuşlarda verimli dölün oluşturulması için yumurtalar ve genç bireyler bağımsızca yaşamlarını 
sürdürebilecek hale gelene kadar ebeveynleri tarafından bakılırlar. Monogaminin kuşlar 
arasında görülen en yaygın çiftleşme sistemi olmasına karşın kurulan çiftlerin karakteri ve 
devamlılık süresi türden türe değişir. Uzun yaşama sahip kaz, albatros ve yırtıcı kuşlar ile 
büyük kıyı kuşları eşlerine büyük bir bağlılık gösterirler ve genellikle oluşturulan çift eşlerden 
birinin ölümüne kadar devam eder. Aynı eş ile çiftleşmenin avantajı eşlerin daha rahatça 
üreme bölgelerine ulaşarak buluşmaları ve iki bireyin birbirlerine ve çevrelerine aşina 
olmalarından dolayı daha kolay ve çabuk yavru meydana getirebilmeleridir. Farklı eşlerle 
çiftleşmenin ise eşeysel dimorfizmi indüklemesi açısından evrimsel olarak önemi büyüktür. 
Poligami çok çabuk bir şekilde erginliğe ulaşan yavrulara sahip olan ve bol besin kaynağına 
sahip bölgelerde yaşayan türlerde daha sık görülmektedir. Poligaminin yaygın olarak görülen 
tipi poligini şeklindedir. Poliandri tipi üremenin nasıl evrimleştiği halen tam olarak 
anlaşılamamıştır ve tüm kuş türlerinin sadece % 1’inde görülür. Bu tipte dişi birey 
yumurtladıktan sonra yuvayı tamamen erkek bireyin sorumluluğuna bırakarak ayrılır ve 
erkeğe göre çok daha enerji harcamış olur. Yuvayı bıraktıktan sonra yeni bir eş arar. 
 
Bir diğer eşleşme sistemi ise promiskuitidir. Bu tip eşleşmede çiftler çok kısa bir süre için 
biraraya gelirler. Hatta bu süre sadece çiftleşmenin gerçekleştiği bir kaç dakika ile sınırlı 
olabilir. Bu sistemde genellikle dişi seçici bir rol oynar ve rastgele olarak bir erkeği seçer. 
Erkek bireyin seçiminde ortaya koyacağı kur davranışlarının büyük önemi vardır. 
 
Sürpriz bir şekilde kuşlarda homoseksüel davranışa da rastlanır. Fakat bu durum daha çok 
kafesteki bireylerde gözlenir. Buna örnek olarak bir üreme mevsimi süresince birarada 
tutulmuş olan gece balıkçılları Nycticorax nycticorax verilebilir. Burada daha sonra kafese 
getirilen erkek birey ikincil olarak davranmıştır. Bunun yanısıra halkalı gagalı martı Larus 
delawarensis türüne ait iki dişi bireyin birlikte yuva kurduğu ve döllenmemiş yumurtalar 
bırakarak kuluçkaya yattıkları gözlenmiştir. 
 
Poligamik üreme sistemi, kuşlarda eşeysel dimorfizmin evrimleşmesinde önemli role sahiptir. 
Monogam türlerde eşeysel seçilime, poligam türlere göre çok daha az rastlanır. Eşeysel 
dimorfizm gösteren türlerin dişi ve erkek eşeyleri, morfolojik açıdan farklı büyüklük, desen ve 
renklenme ile farklı vücut yapıları oluştururlar. Bu noktada eşeysel dimorfizm ve çift oluşturma 
ile ilgili önemli bir kavram olan eşeysel seçilimden bahsetmek gerekir. Darwin 1859 yılında 
yayınladığı “Türlerin Kökeni” adlı eserinde eşeysel seçilimi “Diğer eşeyin üyeleriyle 
çiftleşebilmek için bir eşeyin üyelerinin (genellikle erkeklerin) kendi aralarında mücadele 
etmesi” şeklinde tanımlamıştır. Türlerin Kökeni’nden 12 yıl sonra yayınladığı “İnsanın Kökeni” 
adlı eserinde ise eşeysel seçilimin iki genel tipini belirlemiştir: 
 

1. Erkek-erkek mücadeleleri : Erkeklerin dişilerle eşleşebilmek için kendi aralarında 
giriştikleri rekabet. Örneğin bir çok tavuk ve yırtıcı türünde erkekler bacak veya 
kanatlarında diğer erkeklerle mücadelelerinde kullandıkları mahmuz yapılarına sahiptir. 
Bu tür yapılar erkek-erkek mücadeleleri sonucunda evrimleşmiştir. 

2. Eş seçimi : Genellikle dişilerin ikincil eşeysel özelliklere dayanarak eşlerini seçmeleri. 
Eş seçimi sonucu erkeklerde dişileri cezbeden çarpıcı renklenmeler ve yapılar 
evrimleşmiştir. Örneğin tavus kuşunun Pavo cristatus kuyruğu dişilerin tercihsel olarak 
daha uzun, parlak ve güzel kuyruklu erkeklerle çiftleşmesi sonucunda evrimleşmiştir. 
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Kuşlarda üreme dönemi üç evreye ayrılır : 
1. Sakin evre : Bir önceki üreme döneminden sonraki evredir. Birçok erkekte testisler küçülür, 
varsa reklenme yitirilir. Çiftleşme davranışları sona erer. 
2. Hızlanma evresi : Eşeysel bezler irileşir ve aktiviteleri artar. Eş arama ve territoryum 
savunma davranışı ortaya çıkar. 
3. Etkin evre : Yumurtlama hızlanır ve çiftleşme gerçekleşir. Dış etkilerden en çok etkilenilen 
evredir.  
 
18.1. EŞ BULMA VE KUR DAVRANIŞI 

  
Kuşların üremeleri, tropikler ve kutuplar gibi neredeyse tüm yıl boyunca aynı iklimsel şartların 
hüküm sürdüğü bölgelerde dahi mevsimlere bağlı olarak gerçekleşir. 
 
Türe özgü bir özellik olarak eşler zaten yaşam boyu bir arada bulunmuyorsa ya da küme 
içerisinde bir toplu yaşam sürdürme söz konusu değilse, erkek ve dişi bireylerin yaşamları 
süresince en azından bir defa birbirlerini bulmaları ve yalnızca çiftleşmek için de olsa biraraya 
gelmeleri gerekir. Özellikle birbirlerinden uzakta yaşayan eşeylerin buluşması pek kolay 
olmaz. Bu yüzden söz konusu bireylerden birinin ya da karşılıklı olarak her ikisinin kendisini 
bulabilmesini ve yakınlaşmasını sağlamak için diğer eşeyi çekimlemesi  gerekir. Çekimleme 
için daha çok, türün özellikle geliştirmiş olduğu duyu organlarına yönelik çeşitli uyarılardan 
yararlanılır. Bu uyarılar genellikle çeşitli davranışların sergilenmesiyle ortaya konur ve adeta 
karşı eşeye kendisini tanıtan bir kimlik kartı durumundaki kur davranışı adını alır. Kur 
davranışları sırasıyla üç kısım halinde ortaya konur: 
 

1. Saldırgan davranışlar : Rakip bireyin veya çiftleşilmek istenmeyen karşı eşeyin  
korkutulması ve uzaklaştırılması için sergilenir. 

2. Eş oluşturma için yapılan davranışlar : Bunlar çoğunlukla aktif üreme döneminden 
belirli bir süre önce ortaya çıkar ve eş buluncaya kadar devam eder. 

3. Çiftleşmeden hemen önce ortaya çıkan davranışlar : Bunlar ise eşlerin eşeysel 
olarak birleşmeye hazır hale gelmesini, çiftlerin yuvaya yönelmelerini ve karşı eşeyin 
saldırganlığını önlemeyi sağlar. 

 
Üreme davranışları daha ılımlı bölgelerde bahar aylarında muhtemelen güneş ışığındaki 
artışla birlikte gonadların gelişmesiyle başlar. Bununla birlikte bir çok ördek türünde kur 
yapma davranışları kış aylarında gerçekleştirilir ve eşleşmiş olan bireyler üreme mevsimi 
geldiğinde üreme alanlarına birlikte gelirler. Gonadların gelişmesiyle birlikte davranıştaki 
değişimler doğal olarak türler arasında büyük farklılıklar gösterir. Kış boyunca sosyal olan kuş 
türleri örneğin kirazkuşları, sürülerinden ayrılmaya başlarlar ve özellikle erkeklerin sesleri 
basit kışlama ötüşlerinden, çok daha kompleks olan üreme ötüşüne dönüşür. Örtü ve diğer 
özellikler gibi detaylı sekonder eşeysel karakterlerin ortaya çıkması kısmen dokular üzerine 
etki gösteren genetik faktörler ve kısmen de hormonlar yoluyla gerçekleşir. Hayvanlara 
eşeysel hormonların enjekte edilmesi bazı üreme karakterlerinin kendisini göstermesine yol 
açabilmektedir.  
 
Kur yapma sırasında işitsel uyarıların kullanımı oldukça yaygındır ve türden türe farklılık 
gösterirler. Bununla birlikte bir kuş türü yüzlerce değişik çağrıdan oluşan bir repertuvara sahip 
olabilir. Bu çağrı tipleri nesilden nesile, genetik bilginin yanısıra ebeveynler tarafından 
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yavrulara öğretilerek veya çevreden duyma yoluyla öğrenilerek aktarılır. Bir kuş çağrısı çeşitli 
aralıklara sahip olan bir seri notalardan meydana gelir. Frekanstaki değişiklikler çağrıdaki 
dikkat çekici özelliklerdir. Kuşların sahip oldukları kulak yapısı bu frekans değişimlerini 
yakalamada oldukça başarılıdır. En basit haliyle kuşların ötüşleri farklı eşeylerin birbirlerini 
bulmasına yardımcı olur ve daha ileriki safhalarda ovulasyon ve kopulasyonu sağlamada ve 
hatta çiftleri birkaç dakikadan uzun yıllara kadar devamlı olarak birarada tutmada önemli rol 
oynar. Örneğin erkek bülbüller kışlama alanlarından üreme bölgelerine dişilerden daha önce 
gelir ve savunaklarını kurdukları bölgede ötmeye başlarlar. Daha sonra buralara varan 
dişilerse ötüş seslerinin yardımıyla çalılıklar arasındaki erkekleri bulurlar. Benzer biçimde 
balıkçılların bağırışları, çobanaldatanların düdük sesi, ağaçkakanların ağaçlara vurarak 
çıkardıkları sesler ve baykuşların ötüşleri hep aynı işleve yöneliktir. Nitekim bu hayvanların 
büyük çoğunluğu eşleşmeden ya da çiftleşmeden önce devamlı olarak ses çıkartmalarına 
karşın bu dönem dışında tehlike uyarıları gibi bazı durumlar dışında bu kadar yoğun bir 
şekilde ötmez veya ses çıkartmazlar.  
 
Eşleşecek bireylerin birbirlerini bulmalarında görsel uyarılar daha çok kur yapma sırasında 
genellikle daha etkin davranışlar sergileyen erkekler tarafından kullanılır. Bir çok türde 
özellikle üreme mevsiminin başında gözalıcı renklere bürünen erkek bireyler, kendilerine özgü 
olan çeşitli kur yapma davranışlarıyla dişilerin dikkatini çekmeye çalışırlar. Bu durum özellikle 
poligin bir yaşam sürdüren türlerde daha belirgindir. Örneğin yaklaşık aynı büyüklük ve aynı 
şekle sahip olan farklı baştankara türlerine baktığımızda kur davranışlarındaki türe özgü 
farklılığı rahatlıkla farkedebiliriz. Kur davranışı sırasında tepeli baştankaralar kafalarının 
üzerindeki tepeliklerini kabartırken bıyıklı baştankara yanaklarının iki yanındaki bıyık şekilli 
peçlerini kabartır ve büyük baştankaralar ise göğüslerindeki siyah şeridi şişirirler. Diğer bir 
örnek olarak Fregatkuşu erkekleri, kırmızı bir torba görünümündeki kursak bölgelerini 
şişirerek dişileri yanlarına çekmeye çalışırlar ya da onların üzerinde uçuşurlar. Oldukça 
gösterişli renkler taşıyan erkek cennetkuşları kendilerini ağaçlardan başaşağı sarkıtarak bu 
renklerinin uyandırdığı görsel etkiyi güçlendirirler. Birçok ördek türü, üreme mevsimine 
girildiğinde tekdüze tüylerini dökerek daha dikkat çekici ve alacalı tüylere sahip olurlar. Orman 
Ördeği Aix sponsa ve Mandarin Ördeği Aix galericulata yakın akraba olan iki türdür. Üreme 
mevsimi dışında sıradan tüylere sahipken bu akrabalık gözle farkedilir biçimde ortaya çıkar 
fakat üreme mevsimi gelince yeni tüylere sahip olmaları sonucu çok farklı görünümler 
kazanırlar. Gece balıkçılı Nycticorax nycticorax erkeklerinin tepelerinde ise sadece üreme 
döneminde uzayan bir tüy grubu bulunur. Karabaş martı Larus ridibundus da ise üreme 
dönemi dışında kulak bölgesindeki siyah nokta hariç beyaz tüylere sahip olan baş kısmı 
üreme dönemine girerken koyulaşır ve siyah renkli tüylere sahip olur. Yeni Gine’de yaşayan 
çardakkuşlarının süslü erkekleri, çalılıklar arasında belirli yerleri temizleyip düzenleyerek bir 
çeşit çardak yaparlar ve çevreden topladıkları çok çeşitli meyve, kabuk, taş gibi parlak 
cisimleri buraya yığarken, cennet kuşlarının yakın akrabası olan bir tür, güzel renklere sahip 
olan başka cennet kuşu türlerinin tüylerini dişilere sergilemek üzere yuvasına getirir. 
 
Uçuş gösterisi de bir çok kartal ve atmaca türünde görülebilen bir kur davranışıdır. Çoğu türün 
erkek bireyleri havada özel akrobatik hareketler sunarlar. Bununla birlikte Terothopius 
ecaudatus türü kartallara ait çiftler havada pençelerini birbirleri içerisine geçirerek çeşitli 
manevralar yaparlar. 
 
Birçok kuş türünde kur yapma sırasında tıpkı yavruyu beslerken olduğu gibi eşlerden biri 
diğerine ya da her ikisi de birbirlerine çeşitli biçimlerde yiyecek sunarlar. Söz gelimi gümüş 
martıda görüldüğü gibi erkekler yavruların gösterdiği davranışlara benzer biçimde dilenen 
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dişilerin önüne yiyecek kusarlar. Buna benzer biçimde kuzgun, sumru, papağan, güvercin ve 
kumrularda eşlerarası yiyecek alışverişi görülür. Sığırcıklarda ve birçok türde de erkeğin 
dişiye yiyecek sunması çiftleşmeden sonra da devam eder. Daha farklı bir fonksiyona sahip 
bu davranış ile dişinin yuvada daha uzun süre kalarak yumurtalarla ilgilenmesi sağlanır. 
Bunun dışında birçok kuş türünde yiyecek sunmanın dışında çeşitli ot, çalı, çırpı gibi yuva 
materyallerinin de diğer eşe sunulması eşleşme ve birlikte yuva yapma isteğini ortaya koyar. 
 
Bazı kuş gruplarında özel bir kur davranışı sergilenir. Lek poligini adı verilen bu sistemde 
toplu kur yapma bölgeleri olan arenalarda kavgaya tutuşan erkekler seçici konumundaki 
dişilerin beğenisini kazanmaya çalışırlar. Örneğin döğüşkenkuşlarda Philomachus pugnax her 
erkek kendine özgü farklı bir renge sahiptir ve üreme döneminde tüylerini kabartarak 
arenalarda döğüşürler. Burada dişiler döğüş sonucu başarılı olan erkekleri eşleşmek için 
seçerler. 
 
Göçmen kuşların çoğunda erkek üreme organları dişilerinkine göre çevre koşullarındaki 
değişikliklerden daha çabuk etkilenerek daha önce olgunlaşır. Testislerin etkin duruma 
geçmesine bağlı olarak göçe daha çabuk başlayan erkekler üreme bölgelerine daha erken 
varırlar ve onların ardından bölgeye varan dişilere sunacakları kur davranışları ve sunumlar 
için hazırlık yaparlar. Dişileri uyararak üremeye hazırlayan etken çoğunlukla erkeğin kur 
davranışlarıdır. Örneğin bir kafeste yalnız başına tutulan gülen kumru dişisi hiçbir üreme 
etkinliği göstermezken, kendisine kur yapan erkeğin aynı kafesin içine ya da yakınına 
bırakılması kısa sürede yumurtlamaya başlamasına neden olur. Erkekle birlikte kafeste bir 
miktar yuva yapı gerecinin de bulunması yumurtlamayı hızlandırır. Buna benzer olarak içinde 
yuva ve yumurta bulunan kafeslerde birbirlerinden ayrı olarak bulundurulan erkek ve dişi 
kumrular hiçbir zaman kuluçka davranışı göstermezken, bir araya getirilmelerinden kısa bir 
süre sonra yumurtaların üzerinde oturmaya başlarlar. Buradan, kuluçkanın başlayabilmesi için 
görsel bir uyarıcı olan eşin varlığına gerek olduğu anlaşılır. Bununla birlikte muhabbet 
kuşlarında ve kimi ötücü kuş türlerinde dişilerin erkekleri göremeseler de yalnızca seslerini 
duymakla yumurtlamaya geçebildikleri gözlenmiştir. 
 
Eşeysel dimorfizmin görülmediği gruplarda iki farklı eşeyin sergilediği kur davranışları 
genellikle benzerdir. Örneğin tepeli batağanlarda iki eş suda yüzerken birbirlerine yaklaşırlar 
ve karşılıklı olarak,  çeşitli hareketler sergilerler. Burada dişisinden çok az bir farklılığa sahip 
olan erkek birey hareketleri, pasif olan dişiden biraz daha önce gerçekleştirir. Kur yapma 
sırasındaki en yaygın davranışlardan biri de sahip olunan bazı özelliklerin aniden ortaya 
çıkartılarak, dişinin uyarılması ve daha pasif bir hale getirilmesidir. Buna en iyi örnek klasik 
tavuskuşu yelpazesidir. Burada erkek birey kuyruğunu göstererek dişiye yaklaşır ve aniden 
kuyruğunu sallayarak açar ve çoğu zaman dişiyi etkileyerek hareketsiz kılan kuyruk 
üzerindeki büyüleyici beneklerini ortaya koyar. 
 
Çoğu kuş türü kur davranışı sırasında birbirlerine gagalarını dokundurur ve ağızlarını açarak 
gösterirler. Ağız içi çoğu kuşta renklenmeler gösterir. Gösteri sırasında gaganın aniden 
açılarak ağız içinin gösterilmesi karşı çift üzerinde büyük etki yapar ve adeta büyülenmiş bir 
şekilde karşı eşeyi kabullenir. Karşı eşey tarafından ağzın sürpriz bir şekilde gösterilmesi 
birey üzerinde muhtemelen yuvada ebeveynleri tarafından beslendiği ve gaganın ebeveynlere 
doğru uzatılmasının hayatta kalmayı etkilediği bebeklik dönemiyle ilişkili bir etki yapmaktadır. 
 
Toplu olarak yaşayan kimi türlerde kur yapma davranışlarından yalnızca kendisine kur yapılan 
tek birey değil, topluluğun diğer üyeleri de etkilenir. Böylece aynı yöndeki davranışların 
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yayılması küme içerisindeki bireylerin aynı ya da yakın zaman içinde topluca üremeye 
geçmelerine neden olur (Fraser-Darling Kuralı). Örneğin üreme kolonileri kuran bir çok kuş 
türünde aynı topluluk içinde yaşayan çiftlerin kuluçkaya başlama zamanları birbirine yakınken 
farklı koloniler için bu zaman büyük değişiklikler gösterebilir. 
 
Kur yapma davranışlarının topluluk bireylerini etkileyerek eşzamanlılığı sağlaması kimi 
türlerde daha da gelişerek topluca sergilenen kur yapma davranışlarını ortaya çıkartmıştır. 
Örneğin flamingo topluluğu içerisinde biraraya toplanan yüzlerce birey başlarını ritmik 
devinimlerle kaldırıp indirerek topluca kur yaparlar. Topluca kur yapma özellikle büyük 
mevsimsel değişikliklerin yaşanmamasına bağlı olarak eşey bezlerinin olgunlaşmasında 
çevresel etkilerin daha az önemli olduğu tropikal bölgelerde kalabalık türdeş topluluklarının 
aynı zaman içinde üremeye geçişine yardımcı olur. 
 
 
18.2. TERRİTORİ 
 
Bahsettiğimiz kur davranışları ve buna bağlı olan eş seçiminden başka üremenin başarıyla 
gerçekleştirilebilmesi için bir territorinin seçimi de önemlidir. Territorinin tanımı, savunulan 
herhangi bir alandır. Üreme mevsimi süresince kuşlar en korkulu düşmanları olan kendi 
türdeşlerine karşı belirli bir alnı seçer ve korurlar. Bu şekilde territori, eşeylerin çiftleşmesi ve 
bir aile kurması için gerekli korumayı sağlayan bir izolasyon mekanizması olarak da 
düşünülebilir. Aynı zamanda territori, türlerin bir alana yayılmasını, populasyonun kapasite 
üzerine çıkmasını, besin stoğunun korunmasını ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını belirli bir 
noktaya kadar önler. 
 
En yaygın kuş territorisi, üreme davranışlarının içinde gerçekleştirildiği tiptir. Bu alan genellikle 
erkek birey tarafından üreme mevsiminin başında belirlenir ve çiftleşmenin ardından 
abeveynler yavrularını bu alan içerisinde büyütürler. Üreme mevsiminin sonuna kadar 
ebeveynler bu alanı çok nadir olarak terk ederler. Çoğu ihtiyacı bünyesinde barındıran bu tip 
territoriler diğer tiplerden çok daha büyüktür çünkü sadece ebeveynler için değil, büyümekte 
olan yavrular için de erginliğe ulaşana kadar yetecek kadar kaynağı içermesi gerekir. Bu tip 
territorilere sahip olma, genellikle ötücü kuşlar ile ağaçkakanlarda ve bazı yırtıcı kuş türlerinde 
görülür. 
 
İkinci tipteki territori primer olarak çiftleşme ve yuvalanma ihtiyacı için seçilendir. Bu tipte 
beslenme territori dışında yürütülür. Bazı kuğu, atmaca, kırlangıç ve atmaca türleri bu tip 
territoriye sahiptirler. 
 
Sadece yuvayı savunan bireyler ise üçüncü territori tipine sahiptirler. Bu durum balıkçıl, ebabil 
ve bazı kıyıkuşlarında kendini gösterir. Böyle territoriye sahip kuşların üzerinden beslendikleri 
besin bol, dağılmış  ve korunamaz durumdadır. Bu yüzden belirli bir alan içerisindeki besin 
kaynağını savunmak gereksizdir. Bu türler genellikle sürüler halinde bulunurlar ve sürüye ait 
bireyler birbirlerinin besin arama ve bulmalarından ve predatörleri tespit etmelerinden yarar 
sağlarlar. Bununla birlikte yavrularını büyüttükleri küçük alanları savunurlar. Savundukları bu 
alan o kadar küçüktür ki sahibi olan birey alanın her noktasına boynunu uzatarak gagasıyla 
erişebilir. 
 
Son territori tipi ise üreme mevsiminde sadece çiftleşme için savunulandır. Bu territorilerde 
çiftleşen türlerde erkek birey çiftleşme alanını savunur. Eğer erkek bu alanı üreme sezonu 
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sırasında terk ederse alan hemen yandaki erkek birey tarafından doldurulur veya yeni bir 
birey yerleşir. Bunun sonucunda bu territorinin sahibi birey üzerinde savunmaya yönelik 
devamlı bir baskı oluşur. 
 
Bir territorinin sınırları o territori içerisindeki bir kuşun davranışlarına bakılarak çizilebilir. 
Örneğin bir erkek kuş kendi territorisinin görünmez sınırları içerisindeyken davetsiz misafirlere 
karşı oldukça saldırgan ve açıkça baskın davranırken, kendisi başka bir bireyin territorisine 
girdiğinde o bireye karşı daha uysal ve boyun eğen bir davranış ortaya koyar. Buradan bir 
kuşun davranışları ile içinde bulunduğu territorinin kendisinin mi yoksa bir başka bireyin mi 
olduğu anlaşılabilir.  
 
Koloniler, yıldan yıla kullanılan geleneksel üreme alanlarıdır. Bu yüzden genellikle dikkat 
çekicidirler ve predatörler tarafından saldırıya açıktırlar. Bu nedenle bir çok deniz kuşu 
kolonisi, karasal predatör baskısının minimuma indiği adalara kurulur. Martı ve sumru gibi 
türler daha az izole olan bölgelere koloni kurmalarına karşın agresif yapılarından dolayı belirli 
bir predatör potansiyeli karşısında o bölgeye toplanarak yuvalarını daha sıkı koruyabilirler. Bir 
koloninin uç kısımlarındaki yuvalar predatör saldırısına iç kısımdakilerden daha fazla açıktır. 
Bu nedenle koloninin iç kısımlarındaki yuvalanma bölgeleri için yoğun rekabet görülür. 
Genellikle bu bölgelere daha yaşlı ve deneyimli kuşlar yuva kurarlar. 
 
 
18.3 KULUÇKA VE YAVRU BAKIMI 
 
Sıcakkanlı olmaları ve embriyonik gelişme yumurta vücut dışarısına çıkarıldıktan sonra 
tamamlandığından çok etkili bir kuluçka ve yavru bakım davranışı gelişmiştir. Kuş yumurtaları 
oransal olarak en büyük yumurtalardır. Kural olarak yumurtalar açıkta yuva yapanlarda 
desenli, kapalı yerlerde kuluçkaya yatanlarda ise düz ve açık tonlardadır. Özellikle ötücü 
kuşlar çok farklı renk ve desenlerde yumurta bırakır. Ötücü olmayan kuşların yumurtaları 
genellikle birbirlerinden ayrılamaz. Bazı kuşlar kırmızı renkli yumurtalar bırakabilirler. Bu 
yumurtalar daha sonra renk değiştirerek karakteristik rengini alabilir. Eritrism olarak bilinen 
bu durum özellikle bazı karga türlerinde, martı türlerinde ve kızıl sırtlı örümcek kuşunda 
görülür. Şekli küreden koniye kadar değişir. Büyüklüğü aynı tür içerisinde dahi varyasyon 
gösterebilir. Kuşların çoğu genellikle yılda bir defa kuluçkaya yatar. Yumurtaların yitirilmesi 
halinde ikinci defa kuluçkaya yatma da görülebilir. Normal olarak iki, üç ve hatta dört kez 
kuluçkaya yatan türler de vardır. Bazı kuş türlerinde kuluçkadaki yumurta sayısı sabitlenmiştir. 
Örneğin bir yumurta yuvadan uzaklaştırılırsa yerine hemen bir yenisi yumurtlanır. Kuluçkaya 
yatma süresi 23’den 80 güne kadar değişebilir. Kuluçka davranışının devamlılığı genetik 
olarak denetlenmektedir. Kuluçkaya bazen yalnız dişiler bazen de yalnız erkekler yatar. Bazı 
gruplarda ise her iki ebeveyn de kuluçkaya yatar. Bazı türlerde tüm yumurtaların 
bırakılmasından sonra kuluçkaya başlanırken, bazı türlerde ise kuluçka ilk yumurtanın 
bırakılmasıyla başlar ve yumurtalar bırakıldıkça devam eder. Bu yuvalarda farklı 
büyüklüklerde yavrulara rastlanabilir. Yavrular yumurtayı kırabilmek için gaga uçlarında 
yumurta dişi denen bir yapıya sahiptirler.  
Çeşitli biyolojik özellikler gözönüne alınarak iki tip kuluçkadan sözedilebilir : 

8. Tip I Kuluçka 
9. Tip II Kuluçka 
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Tip I kuluçkada yavru bakımı tip II ‘de olduğu kadar gelişmemiştir. Yumurtadan çıkan yavrular 
ebeveynlerine oldukça benzerler ve birkaç dakika veya saat içerisinde kendi kendilerine 
yürüyebilir ve beslenebilir duruma gelirler. Bu tipte kuluçkaya yatan çoğu grupta yavrular 
yumurtadan çıktıktan çok kısa bir süre sonra ebeveynlerinden bağımsız olarak yaşamlarını 
sürdürürler. Tip II Kuluçka’da ebeveynler ile yavrular arasında özellikle beslenme açısından 
karmaşık bir ilişki vardır. Yavrular ebeveynlerinin kendilerini besleme davranışlarını uyarıcı 
desenlerle donatılmışlardır ya da belirli hareketlerle ebeveynlerinin bu içgüdülerini harekete 
geçirmeye çalışırlar. Bazı gruplarda yavru kafasını ebeveynin ağzına sokarak besini alır. 
Bazılarında ise anne tarafından yavrunun yutağına bırakılır. Bazı gruplarda besin yuvaya 
kusulur, parçalanarak yuvanın tabanına bırakılır veya doğrudan yavrunun ağzına uzatılır. Tip 
II Kuluçka’da yoğun madde değişimi nedeniyle yuva hijyeni gündeme gelir. Yavruların 
dışkıları tamamen sıvı haldedir. Bazı ötücülerde dışkı mukusla kaplı topak şeklindedir. Dışkı 
yavrudan çıkar çıkmaz ebeveyn tarafından yuvadan uzaklaştırılır. Bazı gruplarda ise yavru 
yuva kenarına gelerek dışkısını yuva dışına yapar. 
 
 
 

KULUÇKA TİP I TİP II 
Yumurta sayısı Fazla Az 
Embriyonik süre Uzun Kısa 
Uçma yeteneği Erken Geç 
Ebeveyn ilgisi Az ya da yok Çok 
Yumurtaların bırakıldığı yer Toprak Ağaç 
Yuva yapımı Az gelişmiş Çok gelişmiş 
Yavru Sık hav tüyleri mevcut, 

oransal olarak atalarına 
benzer, gaga kullanabilir, 
kendi başına beslenebilir, 
saklanabilir, organlar 
izometrik (aynı oranda) 
gelişir. 

Tüysüz, ebeveynlerce 
beslenir ve ısıtılır, organlar 
allometrik (oransız) gelişir 
(sindirim sistemi ve buna 
bağlı organlar daha önce, 
sinir sistemi daha geç 
gelişir),  

 
 
 
19. AVRUPA VE TÜRKİYE’DE KUŞLARIN BULUNDUĞU YAŞAM 
ORTAMLARI  
 
Organizmaların bolluğunu sınırlayan faktörleri tanımlamak populasyon dinamiklerini anlamak 
açısından oldukça önemlidir. Ancak birçok organizmanın yaşam döngüsünün karmaşık 
olması hava, besin ve habitat gibi faktörlerin önemini ortaya koymada problem yaratmaktadır.  
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 KUTU I. KUŞ HABİTATLARI 

Ornitoloji alanında gerçekleşen son yıllardaki gelişmeler gibi kuşların habitat kullanımlarının 
çalışılması da son yıllarda olgunlaşmış bir konudur. Habitat kavramı çok farklı anlamlarda 
kullanılmasına karşın, bir türün içinde bulunduğu, barındığı, kısacası türün varlığını ve neslini devam 
ettirdiği ortama verilen isimdir. Bir diğer anlamıyla habitat, organizmanın fiziksel ve kimyasal 
koşullarının düzenlenmesiyle ilişkili bir terim olarak da değerlendirilebilir. Habitat terimi bu 
özelliklerinden dolayı organizmalar için önemli bir ekolojik kavramdır. 
 
Habitat kalitesi ise, habitat olarak tanımlanan söz konusu bir çevrenin vejetasyon yapısıyla 
alakalıdır. Özellikle karasal ortamları kullanan organizmalar için vejetasyon örtüş sağlamakta, besin 
kaynağı sunmakta ve üreme bölgelerini içermektedir. Evrimsel süreçte türler gereksinimleri 
sağlamak amacıyla uygun habitatlara uyum sağlamışlardır ve farklı bölgelerdeki baskın vejetasyon 
yapısı da farklı türlerin bu alanlarda bulunmasını sağlamıştır. Kuş türleri de aynı süreçleri takip 
ederek farklı özelliklere sahip çeşitli habitatları beslenme ve üreme amaçlı olarak kullanmaktadır. Bu 
durum da açıklanması gereken “Kuş Habitatları” terimini beraberinde getirmiştir. 

 
 
Avrupa’da üreyen kuşların önemli bir oranını düzenli bir koruma ve yönetim planı içine dahil 
etmek gerekirse, başlangiç noktası olarak standart bir yolla yaşam bölgelerini değerlendirmek 
gerekir. Bu noktada habitat ve buna bağlı olarak önemli kuş alanları (ÖKA – IBA) terimi önem 
kazanmaktadır (BKZ. KUTU II). 
 
 

KUTU II. AVRUPA’DAKİ ÖNEMLİ KUŞ ALANLARININ (ÖKA-IBA) TANIMLANMASI 
1989 yılında BirdLife International ve Wetlands International Avrupa’da 2444 önemli kuş alanı 
tanımlamıştır. 

Önemli Kuş Alanları (ÖKA-IBA); 
1. Kuşların korunması için uluslararası önemi olan alanlardır. 
2. Yerel kuş türlerinin korunması için uygun habitatlar sunmaktadır. 
3. Standart kriterler kullanılarak seçilmişlerdir. 
4. Kuşların doğal populasyonlarının hayatta kalması için yeterli bireyi içermelidirler. 

Önemli kuş alanlarının barındırdığı kuş türleri; 
1. küresel koruma konseyinin içerdiği türler olmalıdır.  
2. Sınırlı dağılım gösteren türler olmalıdır.  
3. Belirli bir yaşama alanına özelleşmiş olamalıdır. 
4. Topluluk oluşturan türler olmalıdır. 
5. Avrupa koruma konseyi türleri olmalıdır. 

Bu kriterler sağlandığında önemli kuş alanı olarak belli bir bölge Avrupa kapsamında ele alınabilir.   
 
 
Avrupa’nın tehdit altında ve azalan kuş türlerinin büyük kısmı Avrupa kapsamında farlı 
bölgelere yayılmış populasyonlara sahiptirler. Kuşların yıllık döngülerinde,özellikle kritik 
dönemleri boyunca korunmaları yeterli düzeyde sağlanamamaktadır. Deniz kuşları üreme 
amaçlı olarak biraraya gelmektedirler. Bu durumda bir koruma planamasi yapılabilir. Ancak 
beslenme zamanında yada üreme dönemi dışında yüksek oranda dispersal faaliyeti 
göstermektedirler. Bununla birlikte birçok kışlama alanı da koruma altına alınmıştır. Ancak söz 
konusu türler üreme amaçlı olarak üreme habitatlarına yayılmaya başladıklarında bu 
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bölgelerin korunmasının da bir önemi kalmamaktadır. Örneğin kuzey Avrupa’daki tundralar 
buna örnek olarak verilebilir. 
 
Ayrıca bazı kuş grupları, yırtıcılar (Accipitriformes), baykuşlar (Strigiformes), ağaçkakanlar 
(Piciformes) ve birçok ötücü kuş türü yıl boyunca geniş yayılım göstermektedirler. 
 
Belli bir bolgenin doğal zenginlikleri ortaya konup korunması ve korunmaya ilişkin yönetim 
planlari kusursuz olarak gerçekleştirildiğinde bile bazı dış etkenler bu koruma planında bazı 
aksakliklara yol açabilir. Örneğin drenaj faaliyeti sonucu dip suyunun çekilmesiyle akarsuların 
ve bunlarin etrafindaki habitatin tahribi kaçınılmaz şekilde ortaya çıkabilir. Bu şekilde insan 
elinin olumsuz değdiği kara parçalarını kuşlar yaşamak amaçlı olarak kullanırlar. 
 
Bu noktada Avrupa kuşlari için koruma stratejileri belirlenirken kuşların kullandığı yaşam 
ortamlarının korunması için uygun habitat ölçümlerini içermelidir. 
 
Bu durumu çözmek için, Eylül 1990’da BirdLife International tarafından ‘DISPERSED 
SPECIES PROJECT’ isimli proje ortaya atıldı. Bu projenin amacı Türkiye’yi de içine alacak 
şekilde Avrupa kapsamında kuş türleri için habitat koruma ölçülerini ortaya koymakti. Bu 
durumda korunan turlerin belli bir adresine ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu proje kapsamında; 

1. Avrupa Koruma Konseyi’nin kuş türlerinin tanımlanması (SPECs), 
2. Her bir habitatta SPEC kategorilerine göre öncelikli türlerin tanımlanması, 
3. Bu türlerin habitatarinin korunması için gerekli ölçümlerin yapılması planlanmıştır. 

 
Projenin ilk bölümünde Avrupa’da gözlemlenen kuş türlerinin populasyon verileri toplanmıştır. 
Böylece her bir tür için koruma statüleri değerlendirilecek ve SPEC kategorileri 
tanımlanacaktır. Elde edilen sonuçlarda bu değerlendirmeler yapılmış bununla beraber 
geçtiğimiz 30 yıl içinde 195 kuş turunun tehdit altında olduğu ortaya konmuştur. Bu türler 
Avrupa kapsamında uygun olmayan bir koruma statüsü içinde değerlendirilmiştir. Neticede 
söz konusu türlerin populasyonlarının habitat kaybı neticesinde azaldığı ortaya konmuştur. 
 
 
19.1 AVRUPA VE TÜRKİYE KAPSAMINDAKİ HABİTATLAR 
 
Avrupa’da öncelikli kuş türleri yine Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa kapsamında yaygın 
olarak görülen habitat tipleri için tanımlanmıştır. Bu kuş türlerinin tanımlanması için geniş 
yayılıma sahip her bir habitat tipi kendi aralarında karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
 
Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi birçok faktör göz önüne alınarak yapılmıştır. Sonuçta 
belirli bir habitat tipindeki öncelikli türlerin sayısının kısmen Avrupa ve Türkiye’deki habitat 
tipinin yaygınlığına bağlı olarak değiştiği ortaya çıkmıştır (Schoener 1976, 1986, Wiens, 
1989). Yapısal çeşitlilik oldukça önemlidir. Örneğin orman habitatı fiziksel yapıdaki değişim 
açısından step habitatlardan oldukça farklıdır ve dolayısıyla potansiyel olarak daha fazla türü 
barındırmaktadır. 
 
Bunlara ek olarak belli bir habitat tipindeki tür çeşitliliği üzerine biyocoğrafik faktörler etki 
edebilmektedir. Dolayısıyla, Avrupa kapsamında bulunan habitat tipleri, örneğin 
sulakalanlarımız, küçük sınırlara sahip olsa bile birçok farklı biyocoğrafik bölgenin kuşlarını 
sınırları kapsamında birleştirmektedir. 
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Avrupa kapsamında habitatların değerlendirilmesi sonucunda “Temel Karasal Habitatlar” ve 
“Temel Sucul Habitatlar” olarak iki ana habitat tipinden bahsedilebilir. Bu habitatlar ise alt 
başlıklar halinde indirgenirse Avrupa kapsamında toplam sekiz habitat tipinden bahsedilebilir 
(Şekil 1). Bu habitat tipleri Türkiye için değerlendirilirse, toplam altı habitat tipinden 
bahsedebiliriz. 
 

 
Şekil 1. Avrupa’da gözlemlenen kuş habitatlar. 

 
 

19.2. TÜRKİYE’NİN BARINDIRDIĞI KUŞ HABİTATLARI 
 
Türkiye farklı özellikte birçok doğal habitat içermektedir. Akdeniz’den Ege’ye ve Karadeniz 
sahillerine kadar kumul, geniş step vadileri, çöller ve kayalık alanları içerirler. Habitat 
mozaikleri ve kommunite yapıları bitki ve hayvan türlerinin zengin karışımlarını bu kara 
parçasında barındırmaktadır. Bu türlerin çoğu da endemik özelliktedir (Çizelge 1). 
 
Türler ve onların abiyotik çevreleri arasındaki karmaşık ilişkiler habitat değişim 
dinamiklerindeki dalgalanmanın yanı sıra ekosistem ve kara karakterindeki değişimleri de 
içine almaktadır. 
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Çizelge 1. Türkiye’de tespit edilen endemik, nadir ve yok olan omurgalı türlerine ait 
sayısal değerler (Kaya ve Raynal, 2001). 

Omurgalılar Tanımlanan 
Tür Sayısı 

Endemik 
Türler 

Nadir 
Türler 

Yokolan 
Türler 

Balıklar 345 2 1 - 
İki Yaşamlılar 28 - - - 
Sürüngenler 130 - - - 
Kuşlar 453 - - 2 
Memeliler 134 - 29 19 
TOPLAM 1090 2 30 21 

 
 
Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği; son yıllarda artan insan nüfusu, doğal kaynakların ve 
habitatların kullanımıyla beraber zarar görmektedir.(Çizelge 2). 
 
Çizelge 2. Türkiye’de görülen habitat kaybı sonuçları (Kaya ve Raynal, 2001). 

Habitat Kaybının Nedenleri Periyod Etki Altında 
Kalan Alan (ha) 

Tüm Ülekdeki 
Yüzdesi (%) 

Endüstriyel Gelişim Günümüz 1,5 milyon 1,93 
Orman Kesimi Günümüz 10,2 milyon 13,14 
Orman Yangınları 1973 - 223.302 0,29 
Otlatma 1935 - 1999 22,3 milyon 28,72 
Sulakalan Kaybı 1960 - 1,3 milyon 1,67 
Tarım Alanlarının Yaygınlaşması 1948 - 1994 21,5 milyon 27,70* 

*Türkiye için toplam tarım alanı ülkemizin %46’sını oluşturmaktadır. 
 
Türkiye kuş habitatları açısından değerlendirildiğinde ise toplam altı farklı habitat tipine sahip 
olduğu görülmektedir. Bu habitatlar ana başlıklar halinde incelenirse, 
 

1. Deniz Habitatları 
2. Kıyı Habitatları 
3. İç Sulakalanlar 
4. Boreal ve Ilıman Ormanlar 
5. Akdeniz Ormanları, Çalılıkları ve Kayalık Habitatları 
6. Tarım Alanları 

 
altı madde şeklinde yukarıdaki gibi sıralanabilir. Bu habitatlar açısından Türkiye bulunduğu 
zoocoğrafik alanda diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılırsa özellikle kıyı habitatları, iç 
sulakalanlar ve tarım alanları açısından diğer ülkelere göre açık ara önde olduğu ortaya 



 69 

çıkmaktadır. Çizelge 3’te bu habitatlarda bulunan öncelikli kuş türleri açısından ülkeler arası 
bir karşılaştırma yapılmıştır. 

 
Çizelge 3. Avrupa Ülkeleri için üreyen öncelikli kuş türlerinin puanlandırılması sonucu 

oluşturulmuş olan üç farklı habitat tipinin söz konusu ülkeler için önemi. 

  
Kıyı Habitatları İç Sulakalanlar Tarım Alanları 

Almanya 76 121 105 
Arnavutluk 66 114 107 
Avusturya - 92 101 
Belçika 50 77 110 
Bulgarista
n 73 128 113 
Danimarka 64 95 104 
Fransa 83 118 87 
Hollanda 69 105 95 
İngiltere 65 86 75 
İspanya 99 135 101 
Kıbrıs 12 17 31 
Macaristan - 129 111 
Norveç 63 88 80 
Polonya 72 122 114 
Rusya 131 183 122 
Türkiye 95 156 105 
Yunanistan 80 120 106 

 
 
1. KIYI HABİTATLARI 
 
Avrupa’nın kıyı habitatları yüksek kuş çeşitliliğini bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Avrupa 
kapsamında 75 öncelikli kuş türü hayatta kalabilmek için bu habitat tipine bağımlıdır. Bu 75 
kuş türünün 2/3’ü uygun olmayan bir koruma statüsünde yer almaktadır, çünkü bu türlerin 
çoğu şiddetli derecede azalmakta, populasyonları oldukça küçülmüş yada sınırlı bir bölgede 
bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bu kuş türleri bu habitat tipinin devamlılığına bağımlıdırlar. 
Öncelikli kuş türlerinin çoğunu göçmen su kuşları oluşturmaktadır. Göçmen statüdeki bu kuş 
grupları özellikle göç sırasında Avrupa üzerinde çeşitli noktalardan geçerken bu tip habitatlara 
bağımlıdırlar. 
 
Kıyı habitatlarının ekolojik kalitesi ve yaygınlığının korunması Avrupa’da bu habitatları 
kullanan öncelikli kuş türlerinin korunmasına bağımlıdır. Ancak bu tip habitatların kaybı ve 
bölünmesi Avrupa’da son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle toprak kullanımı, yoğun 
insan faaliyetleri sonucunda su kirlenmesi ve insan kaynaklı predatör faaliyetler bu habitat tipi 
üzerine olumsuz etkiler yaratmaktadır. İnderekt olarak da su rejimindeki değişimler kıyı 
habitatlarının değişmesinde önemli rol oynamaktadır. Erozyon ve bunun sonucu sediman 
birikimi bu habitat kapsamında su kalitesini etkilemekte ve dolayısıyla bu habitatı kullanan 
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canlılar bundan olumsuz etkilenmektedir. Uzun dönemde ise deniz seviyesindeki değişimler, 
su yükselmeleri ve alçalmaları, kıyı habitatları için önemli bölgelerin kaybına yol açmaktadır. 
 
Bu habitatların korunması için, kirlilik belirtilerinin ve yukarıda belirtilen olumsuz faaliyetlerin 
tanımlanması gerekmektedir. 
 

a. Habitatın tanımlanması: 
 

Avrupa kapsamında kıyı habitatları Estuar alanlarda ve deltalarda gelgit sonucunda oluşan su 
kütleleri, kıyı lagünleri, kıyı kumulları, deltaları, kayalık kıyıları, tuzlu su bataklıklarını 
bünyesinde barındıran habitat tipleri olarak tanımlanabilir. 
 

b. Habitatın yayılımı: 
 
Bu habitat tipinin yaygınlığı her bir ülke için kıyı şeridinin uzunluğuna bağlıdır. Rusya, 
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye Avrupa kapsamındaki kıyı habitatlarının çoğunu içermektedir 
(Çizelge 4). 
 

Çizelge 4. Ülkelere göre Avrupa’daki 
kıyı habitatlarının yagınlığı 

(Dahl, 1991, WRI 1994). 

 Kıyı 
 şeridinin 
 uzunluğu (km) 

Almanya 2389 
Arnavutluk 418 

Belçika 64 
Bulgaristan 354 
Danimarka 3379 

Fransa 3427 
Hollanda 41 
İngiltere 12 429 
İspanya 4964 
İsveç 3218 
İtalya 4996 
Kıbrıs 648 

Norveç 5832 
Polonya 491 
Rusya 37 653 

Türkiye 7200 
Yunanistan 13 676 
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c. Öncelikli Kuş Türleri: 
 
Kıyı habitatları kuş türlerinin büyük kısmı için, özellikle su kuşları için oldukça yüksek önem 
taşımaktadır. Bu habitatı ürem amaçlı olarak 75 öncelikli kuş türü kullanmaktadır. Bunları 52’si 
Avrupa kapsamında uygun olmayan bir koruma statüsündedir. 
 
Öncelik sınıflarından A sınıfına giren 10 tür bulunmakla beraber bu türlerin sekizi ülkemiz 
sınırları içinde üreme amaçlı bulunmaktadır (Çizelge 5). Dolayısıyla ülkemizin kıyı habitatları 
açısından önemi Avrupa’da bulunan A sınıfına dahil türlerin % 80’ini içermesi nedeniyle 
oldukça yüksektir. Bu türlerin Avrupa populasyonlarının hemen hemen tamamı Akdeniz’in kıyı 
habitatlarında üremekte, kışlamakta ve göç sezonu boyunca görülmektedir. Bundan dolayı 
her bir habitat tipinin bölgesel öneminin ortaya çıkarılması kuş koruma çalışmalarının doğru 
şekillendirilmesi için kaçınılmazdır.  
 
 
Çizelge 5. Kıyı habitatlarında üreyen ve A öncelik sınıfında yer alan türler    (Tucker and 
Evans 1997’den değiştirilerek). 

Türler (A sınıfı) SPEC AvrupaKoruma 
Statüsü Habitat Önemi* 

Pelecanus crispus 1 V 10-75% 
Platelea leucorodia 2 E >75% 
Branta leucopsis 4/2w Lw 10-75% 
Marmaronetta angustrirostris 1 E >75% 
Aythya nyroca 1 V >75% 
Falco eleonorae 2 R 10-75% 
Numenius tenuirostris 1 - 10-75% 
Tringa totanus 2 D >75% 
Larus audouinii 1 L >75% 
Sterna sandvicensis 2 D >75% 

 
 

d. Öncelikli Kuş Türleri için Habitat Gereksinimleri: 
 
En temel habitat gereksinimleri bu habitatların ekolojik süreçleri ile alakalı fiziksel ve biyolojik 
süreçlerin korunmasıdır. En önemlilerinden birisi ise lagünler, deltalar, kumsallar, çamur 
düzlükleri gibi alanlarda sediman yapısının korunmasını içeren jeomorfolojik süreçlerdir.  Bir 
diğer kritik düzeydeki habitat gereksinimi ise doğal su rejimi ve su kalitesidir. Su kalitesindeki 
değişimler tüm fauna ve florayı olumsuz etkilemektedir. 
 
En azından 35 öncelikli kuş türü üreme sezonu dışında da kıyı habitatlarına bağımlıdırlar (göç 
ve kışlama dönemlerinde). Bu türlerin üreme alanları Kuzey Avrupa’daki tundra bölgeleriyle 
Batı Sibirya’dır. Her yıl göç sırasında bu türler uygun duraklama alanları olarak kıyı 
habitatlarını kullanmaktadırlar (Smit and Piersma, 1989). 
 
Kıyı lagünleri birçok avifauna elemanlarını desteklemektedir. Kıyı habitatlarının barındırdığı 
estuar alanlar, deltalar ve tuzlalar öncelikli kuş türleri için önemli alanlardır (Şekil 5). Lagünler 
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küresel olarak koruma altında olan türlerin çoğu için güney yayılımları açısından oldukça 
önemlidir (Heredia et al., 1996). Estuar alanlar özellikle gelgit alanlarında kışlayan kıyı 
kuşlarını, ördekleri ve kazları barındırmaktadır. Bu şekilde yüksek oranda kışlayan tür 
zenginliğine sahip olması ise besin açısından zengin omurgasız çeşitliliğine sahip olmasına 
bağlanabilir. Tuzlalar ise predatörlerin ulaşamayacağı adalar mevcutsa uygun üreme alanları 
olarak fonksiyon görmektedirler. 
 
Bu alanların içerdiği tuzluluk öncelikli kuş türlerinin bu tip habitatlardaki yayılımının 
değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. 12 kuş türü tuzluluğu yüksek oranda tolere 
edebilmektedir. En iyi örneği ise phonicopterus ruber – filamingo olarak verilebilir. Toleransı 
yüksek olan ve ülkemizde de yayılım gösteren bu türler: Phonicopterus ruber, Anas penelope, 
Anas acuta, Aythya marila, Recurvirostra avosetta, Calidris alpina, Limosa limosa, Numeneus 
arquata  ve Tringa totanus. 
 
Kıyı bölgelerdeki sığ sulakalanlar ve gelgit bölgesi de birçok kuş türü tarafından tercih 
edilmektedir. Beslenme amaçlı olarak tercih edilen bu bölge birçok omurgasız canlıyı 
barındırmaktadır. 
 
Öncelikli kuş türleri arasında yer alan Recurvirostra avocetta – kılıçgaga lagün benzeri 
ortamları, Calidris alba – ak kumkuşu kumlu estuar alanları, Calidris alpina – kara karınlı 
kumkuşu ve Pluvialis squatorola – gümüş yağmurcun çamurlu estuar alanları ve Arenia 
interpres – taşçeviren kayalık kıyıları tercih etmektedir (Hill, 1993). 
 
Vejetasyon örtüsü ise önemli bir habitat özelliğidir, özellikle estuar alanlarda, lagünlerde, 
deltalarda, kum düzlüklerinde ve çamur düzlüklerinde bu durum geçerlidir. Ancak öncelikli 
türler habitat seçimini bu perspektifte farklı gerçekleştirirler. Çıplak zeminler yuvalanan 10 tür 
için oldukça önemlidir. En iyi örneğini filamingolar ve kıyı kuşları oluşturmaktadır. Birçok martı 
ve sumru türleri vejetasyonun örtüsü açısından düşük düzeyli alanları üreme amaçlı tercih 
ederler. Yüksek vejetasyon seviyesinin hakim olduğu alanlar ise Pelikan türlerince, ördekler 
tarafından ve balıkçıllar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca öncelikli türler arasında önemli bir 
yere sahip olan Porphyrio porphyrio – sazhorozu’da bu tür alanları tercih eder. 
 
2. İÇ SULAKALANLAR 
 
İnsan kaynaklı faaliyetler nedeniyle Avrupa’daki birçok sulakalan drene edilmiştir ve çok az bir 
kısmı günümüzde doğal özelliğini koruyarak varlığını sürdürmektedir. Bu negatif etkilere 
rağmen, iç sulaklanlarımız Avrupa kapsamında 102 kuş türünün yaşamını devam ettirebilmesi 
için oldukça önemli ortamlar olarak varlığını sürdürmektedir. Bu kuş türlerinin % 55’inden 
fazlası için populasyon düzeylerine bakıldığında, şiddetli derecede azalan ve oldukça küçük 
seviyeli populasyonlar karşımıza çıkmaktadır. Geriye kalan % 45’lik dilimi oluşturan kuş türleri 
de Avrupa kapsamında uygun bir koruma statüsünde yer almaktadır. Ancak bu türler de 
sadece sulakalanlarda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu türlerin populasyonlarının devamlılığı da 
bulundukları ortamların varlığına ve sürekliliğine bağlıdır. Ancak belirtilen coğrafi sınırlar 
içinde bu ortamların kirletilmesi, yaygınlığını sınırlayan faaliyetlere maruz kalması ise 
yadsınamayacak gerçeklerdir (Tucker and Evans, 1997). 
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a. Habitatın tanımlanması: 
 
Bu habitat kıyısal olmayan tüm sulakalanları içermektedir. Sulakalanlar Ramsar sözleşmesine 
göre “Doğal yada yapay, sürekli veya geçici, akarsu ve durgunsuyu içeren, suyu tatlı,acı veya 
tuzlu olan ve gelgit bölgelerinde suların çekildiği dönemlerde su seviyesi altı metreyi aşmayan 
deniz kesimlerini de içeren, bütün bataklık, turba ve suyla kaplı alanlara sulakalan denir”. 
 
Sulakalanlar canlıların başlıca su kaynaklarını oluşturmanın yanı sıra, son derece karmaşık 
yapıları olan birbirinden çok farklı habitatları içeren ekosistemlerdir. Uygarlık tarihi boyunca 
her zaman kalkınma ve gelişme planlamalarında önemli alanlar olmuşlardır. Suakalanlar 
dünya tarım alanlarının %16’sını oluştururken, una karşın dünya gıda üretiminin %40’nı 
oluşturmaktadırlar. Ülkemizdeki Çukurova, Menderes, Kızılırmak, Yeşilırmak Deltaları bunun 
en tipik örnekleridir. 
 
 b. Öncelikli Kuş Türleri: 
 
Avrupa iç sulakalanları kuşlar için yadsınamaz bir öneme sahiptir. 102 öncelikli kuş türü  yıllık 
döngüleri içinde kesinlikle bu habitata bağımlıdırlar. Bu değer Avrupa’da düzenli olarak 
görülen kuşl türlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Bu türlerin 58 tanesi ise uygun 
olmayan bir koruma statüsü altında değerlendirilmektedir. Avrupa kapsamında yüksek oranda 
yerel, küçük ve azalan populasyonlara sahiptirler (Çizelge 6). 
 
 
Çizelge 6. İç sulakalanlarda üreyen ve A öncelik sınıfında yer alan türler    (Tucker and 
Evans 1997’den değiştirilerek). 

Türler (A sınıfı) SPEC AvrupaKoruma 
Statüsü Habitat Önemi* 

Pelecanus crispus 1 V 10-75% 
Anser erythropus 1 V 10-75% 
Branta ruficollis 1 Lw >75% 
Marmaronetta angustrirostris 1 E 10-75% 
Aythya nyroca 1 V >75% 
Oxyura leucocephala 1 E >75% 
Numenius tenuirostris 1 - 10-75% 
Acrocephalus palludicola 1 E 10-75% 
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19. SİSTEMATİK 
 
 
SINIF : AVES 

ALT SINIF : ARCHAEORNITHES – FOSİL KUŞLAR 
TAKIM : ARCHAEORNITHES 

 ALT SINIF : NEORNITHES – GERÇEK KUŞLAR 
X TAKIM : HESPERORNITHES – YENİDÜNYA FOSİL KUŞLARI 
X TAKIM : ICHTHYORNITHIFORMES – BALIK BENZERİ KUŞLAR 

 * TAKIM : STRUTHIONIFORMES – ESKİDÜNYA DEVEKUŞLARI 
 * TAKIM : RHEIFORMES – YENİDÜNYA DEVEKUŞLARI 
 * TAKIM : CASUARIIFORMES – TEPELİKLİ DEVEKUŞLARI 
 * TAKIM : APTERYGIFORMES - KİVİLER 

X TAKIM : AEPYORNIFORMES – FİLKUŞLARI 
 * TAKIM : TINAMIFORMES 

* TAKIM : SPHENISCIFORMES - PENGUENLER 
  TAKIM : PROCELLARIIFORMES - TÜP BURUNLULAR 

TAKIM : GAVIIFORMES - DALGIÇ KUŞLARI  
TAKIM : PODICIPEDIFORMES - YUMURTAPİÇLERİ 

  TAKIM : PELECANIFORMES  - KÜREK AYAKLILAR 
  TAKIM : CICONIIFORMES - LEYLEKSİLER 
  TAKIM : PHOENICOPTERIFORMES - FLAMİNGOLAR 
  TAKIM : ANSERIFORMES - ÖRDEKLER 
  TAKIM : GRUIFORMES - TURNAMSILAR  

TAKIM : CHARADRIIFORMES – YAĞMUR KUŞLARI  
  TAKIM : GALLIFORMES - TAVUKLAR 

TAKIM : ACCIPITRIFORMES – YIRTICI KUŞLAR 
  TAKIM : FALCONIFORMES - DOĞANLAR 
  TAKIM : CUCULIFORMES – GUGUKKUŞLARI  

TAKIM : COLUMBIFORMES - GÜVERCİNLER 
  TAKIM : PSİTTACIFORMES - PAPAĞANLAR 

TAKIM : STRIGIFORMES – GECE YIRTICILARI 
  TAKIM : CAPRIMULGIFORMES - ÇOBANALDATANLAR 
 * TAKIM : COLIIFORMES 
  TAKIM : APODIFORMES – SAĞANLAR 
 * TAKIM : TROGONIFORMES 
  TAKIM : CORACIIFORMES – KARGALAR 
  TAKIM : PICIFORMES - AĞAÇKAKANLAR 
  TAKIM : PASSERIFORMES – ÖTÜCÜ KUŞLAR 
 

*  : Türkiye’de bulunmayan takımlar 
X : Soyu tükenmiş takımlar 
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Anseriformes (1 Familya) 
Anatidae 
 
Apodiformes (2 Familya)  
Apodidae 
Hemiprocnidae 
 
Caprimulgiformes (2 Familya)  
Caprimulgidae 
Podargidae 
 
Charadriiformes(11 Familya)  
Burhinidae 
Laridae 
Charadriidae 
Glareolidae 
Jacanidae 
Rostratulidae  
Phalaropodidae 
Recurvirostridae 
Scolopacidae 
Stercorariidae 
Sternidae 
 
Ciconiiformes (3 Familya) 
Ardeidae 
Ciconiidae 
Threskiornithidae 
 
 

 
Columbiformes (1 Familya) 
Columbidae 
 
Coraciiformes (5 Familya)  
Alcedinidae 
Bucerotidae 
Coraciidae 
Meropidae 
Upupidae 
 
Cuculiformes (1 Familya)  
Cuculidae 
 
Falconiformes (3 Familya)  
Accipitridae 
Falconidae 
Pandionidae 
 
Galliformes (2 Familya) 
Megapodiidae 
Phasianidae 
 
Gruiformes (3 Familya)  
Gruidae 
Rallidae 
Turnicidae 
 
Piciformes (2 Familya) 
Capitonidae 
Picidae 
 
 

 
Pelecaniformes (6 Familya) 
Anhingidae 
Fregatidae 
Pelecanidae 
Phaethontidae 
Phalacrocoracidae 
Sulidae 
 
Podicipediformes (1 Familya) 
Podicipedidae 
 
Procellariiformes (1 Familya) 
Procellariidae 
 
Psittaciformes (1 Familya) 
Psittacidae 
 
Strigiformes (3 Familya)  
Phodilidae 
Strigidae 
Tytonidae 
 
Trogoniformes (1 Familya)  
Trogonidae 
 

 
Passeriformes (32 Familya)  
Acanthizidae 
Alaudidae 
Artamidae 
Campephagidae 
Chloropseidae 
Corvidae 
Dicaeidae 
Dicruridae 
Emberizidae 
Estrildidae 
Eurylaimidae 
Fringillidae 
Hirundinidae 
Laniidae 
Monarchidae 
Motacillidae 
Muscicapidae 
Nectariniidae 
Oriolidae 
Pachycephalidae 
Paridae 
Passeridae 
Pittidae 
Pycnonotidae 
Rhabdornithidae 
Rhipiduridae 
Sittidae 
Sturnidae 
Sylviidae 
Timaliidae 
Turdidae 
Zosteropidae 
 

 
SINIF : AVES 
 
ALT SINIF : ARCHAEORNITHES – FOSİL KUŞLAR 
Sürüngen benzeri kuşlar. Kıvrık tırnaklı 3 parmağa sahipler. Üst Jura’da yaşamışlardır. 

 
TAKIM : ARCHAEORNITHES 
Bilinen en önemli cins Archaeopteryx – kuş ve sürüngen arası geçiş formudur. Dişleri 
mevcuttur. 
 
ALT SINIF : NEORNITHES – GERÇEK KUŞLAR 
Bazı fosil türleri ve günümüz kuşlarını içine alır. Sadece Hesperornithes ‘de dişler mevcut. 
 
TAKIM : HESPERORNITHES – YENİDÜNYA FOSİL KUŞLARI 
Kretase katmanlarında bulunmuş. Uçma özelliği yok. Kanatları körelmiş. Dişlere sahip. 
 
TAKIM : ICHTHYORNITHIFORMES – BALIK BENZERİ KUŞLAR 
Üst Kretase katmanlarında bulunmuş. Uçabilir. Dişleri yok. 
 
TAKIM : STRUTHIONIFORMES – ESKİDÜNYA DEVEKUŞLARI 
Bugün yaşayan kuşların en irileri. Uçma yetenekleri yok. Step ve savanlarda yaşarlar. Afrika. 
 
TAKIM : RHEIFORMES – YENİDÜNYA DEVEKUŞLARI 
Eskidünya devekuşları ile evrimsel ilişkileri yoktur. Amerika. 
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TAKIM : CASUARIIFORMES – TEPELİKLİ DEVEKUŞLARI 
Avustralya. 
 
TAKIM : APTERYGIFORMES - KİVİLER 
Karinası olmayan en küçük kuş grubu. Kanatlar büyük ölçüde körelmiş. Uzun tek bir parmak 
bulunur. Uçma yetenği yoktur. Bazı türleri av sonucu tükenmiştir. 
 
TAKIM : AEPYORNIFORMES – FİLKUŞLARI 
Madagaskar’da yaşamış ve soyu av sonucu tüketilmiş grup. 
 
TAKIM : TINAMIFORMES 
Bugün yaşayan kuşlar içinde yapı bakımından en ilkel takım.Kanatları kısa ve uçma yeteneği 
zayıftır. Tavuk görünümündedir. 
 
TAKIM : SPHENISCIFORMES – PENGUENLER 
Çok iyi yüzebilen ve kanatlarını kürek gibi kullanan uçma yeteneği körelmiş denizel kuşlar. 
Karina mevcut. Kemikleri diğer gruplar gibi kaynaşmamıştır. Kemiklerin içinde havakeseleri 
yoktur. Sosyal yaşarlar. 
 
TAKIM : PROCELLARIIFORMES - TÜP BURUNLULAR 
Tamamen denizel kuşlardır. Burun açıklıkları bir tüpe açılır. Bu tüpe dev tuz bezlerinin 
kanalları açılır. Sadece tuzlu su içerler ve alınan fazla tuz bu bezler yoluyla dışarı salgılanır. 
(Yelkovan) 
 
TAKIM : GAVIIFORMES - DALGIÇ KUŞLARI  
Sularda dalarak yaşamaya uyum sağlamışlardır. Suyun altında bacaklarının rotasyonuyla 
hareket ederler. Karda ayaklarının değil göğüslerinin üzerinde dururlar. Karada 
havalanamazlar ancak kayarlar. 
 
TAKIM : PODICIPEDIFORMES – YUMURTAPİÇLERİ 
Tatlı sularda yaşayan dalıcı kuşlardır.Kanat ve kuyruktaki dümen tüyleri ve dolayısıyla 
kuyrukları da körelmiştir. Yüzme derisi ayrık perdelidir. (Batağan) 
 
TAKIM : PELECANIFORMES  - KÜREK AYAKLILAR 
Deniz ve tatlı sularda değişik şekilde balık avlamaya özelleşmiş iri yapılı su kuşlarıdır. 4 
parmağın arasına gerilmiş yüzme derisi mevcuttur. Gagaları uzundur. Özefagus 
genişleyebilir. Yumurtadan çıkan yavrular başlarını ana ve babalarının yutağına sokarak besin 
alırlar. (Pelikan, Karabatak, Sümsükkuşu, Yılanboyun) 
 
TAKIM : CICONIIFORMES – LEYLEKSİLER 
Sularda ve nemli yerlerde yaşayan yarı sucul kuşlardır. Gagaları, boyunları ve bacakları 
uzundur. Yüzme perdeleri ya hiç yok ya da çok küçüktür. Eşlerin ikisi de kuluçkaya yatar. 
Genellikle koloni halinde ağaçlarda yaşar. Sürüler halinde göç ederler. (Leylek, Balıkçıl, 
Kaşıkçı, Çeltikçi, Kelaynak) 
 
TAKIM : PHOENICOPTERIFORMES - FLAMİNGOLAR 
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Bacakları ve boyunları çok uzundur. Üst ve alt çenede çift sıralı keratin lamellerle donatılmış 
çok özelleşmiş bir gaga vardır. Keza dilleri de lamellerle donatılmıştır. Bu yapı planktonları 
süzmek için gelişmiştir. Aldıkları plankton miktarına göre renkleri açılıp koyulaşabilir. 
 
TAKIM : ANSERIFORMES – ÖRDEKLER 
Tıknaz vücutlu ve uzun boyunludurlar. Gagaları üstten basıktır ve kenarlarında besinleri 
süzmek için keratin enine plakalar taşırlar. Dilleri iri ve kenarları girintili çıkıntılıdır. (Ördek, 
Kuğu, Kaz) 
 
TAKIM : GRUIFORMES - TURNAMSILAR  
Genellikle suculdurlar. Boyunları uzun. Kısa kuyruğa sahipler. Yaşam biçimine bağlı olarak 
bacakları uzun olabilir. Ses çıkarma yetenekleri iyi gelişmiştir. (Turna, Sakar meke, Su 
tavuğu, Yelve, Toy) 
 
TAKIM : CHARADRIIFORMES – YAĞMUR KUŞLARI  
Çok değişik biyotoplara yayılmışlardır. Sulara yakın ya da suya bağımlı olarak yaşarlar. Ortak 
özelliklerini vermek çok zordur. (Uzunbacak, Çulluk, Cılıbıt, Kızkuşu, Martı, Taşçeviren, 
Kızkuşu, Döğüşkenkuş, Çalıkuşu, Kumkuşu, Kızılbacak, Yeşilbacak, Sarıbacak, Bataklık 
kırlangıcı, Deniz kırlangıcı-sumru) 
 
TAKIM : GALLIFORMES – TAVUKLAR 
Tipik zemin kuşlarıdır. Hemen hepsi karasaldır. Boyunları kısa ya da orta uzunluktadır. 
Genellikle başlarında tüysüz çıplak kısımlar ya da ibik benzeri deri çıkıntılar bulunur. Bu ibikler 
erkek bireylerde daha iri ve belirgindir. Gagaları kısa kuvvetli ve genellikle aşağı doğru 
kıvrıktır. Bacakları kısa, eşinmeye ve yürümeye uyum yapmıştır. Kuyruklar özellikle 
erkeklerde çok iyi gelişmiştir. Su banyosu yerine toz banyosu yaparlar. Kabararak korkutma 
ya da karşı eşeyi cezbetme davranışı gelişmiştir. Sürüler halinde yaşarlar ve kısa 
mesafelerde uçarlar. Erkeğin haremi vardır. (Sülün, Keklik, Orman Tavuğu, Bıldırcın, Turaç) 
 
TAKIM : ACCIPITRIFORMES + FALCONIFORMES - YIRTICI KUŞLAR 
Genellikle bu iki takım Falconiformes altında incelenir. Gaga ucu çengel şeklinde aşağıya 
kıvrık. Üst çene kenarları keskin. Kuvvetli mahmuzlara sahip. Tırnakları yakalamaya uyum 
göstermiş şekilde kıvrık ve sivri. Birkaç türü dışında yalnızca canlı hayvan ve leşlerle 
beslenirler. Görme ve işitme çok iyi gelişmiştir. Çok iyi uçarlar. (Akbaba, Kartal, Atmaca, 
Doğan, Çaylak, Şahin, Kerkenez, Delice) 
 
TAKIM : CUCULIFORMES – GUGUKKUŞLARI  
Gaga uzun ve hafifçe aşağı kıvrık, dilleri yassı ve küçük. Bazıları kuluçka parazitidir ve bu 
durum hayvanlar aleminde başka sadece Hymenopterada görülür.. 
 
TAKIM : COLUMBIFORMES – GÜVERCİNLER 
Orta büyüklükte, kısa boyunlu ve kısa bacaklıdırlar. Gagaları kısa, zayıf yapılı ve ucu hafifçe 
aşağıya kıvrıktır. Süt benzeri bir sıvı çıkararak yavrularını ilk dönemlerde beslerler. (Güvercin, 
Üveyik, Kumru) 
 
TAKIM : PSİTTACIFORMES – PAPAĞANLAR 
Üst gaga alınkemiği ile hareketli bir şekilde bağlanmıştır. Ucu kıvrık olan alt gaga daha 
kısadır. Tırmanırken gagalarını üçüncü bir ayak gibi kullanırlar. Kuşlar içinde beyin 
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organizasyonu en çok bu grupta gelişmiştir. Bu yüzden çeşitli sesleri çok iyi taklit edebiklirler. 
(Papağan, Muhabbet kuşu) 
 
TAKIM : STRIGIFORMES – GECE YIRTICILARI 
Büyük kısmı akşam karanlığında ya da gece işlektir. Gaga kısa ve dipten itibaren çengel gibi 
kıvrıktır. Gözleri çok büyüktür. Retinada çomak hücreler fazla olduğundan çok az bir ışıkta 
dahi iyi görürler. Gözleri büyüklüğünün yanında öne doğru kaydığından görme alanları 
daralmıştır. Fakat 14 omura sahip boyunlarını 270 derece çevirebildiklerinden bu dezavantajı 
kapatırlar. Başlarını bu şekilde çevirebildiklerinden ve asimetrik kulaklara sahip olduklarından 
sesin geldiği yönü tam olarak saptarlar. Göğüs omurları serbesttir.Tırnaklar çengel şekillidir. 
Avlarının kitin kısımlarını sindiremez ve pelet adı verilen bir yumak halinde kusarlar. (Baykuş, 
Puhu) 
 
TAKIM : CAPRIMULGIFORMES – ÇOBANALDATANLAR 
Akşam karanlığında ve gece aktiftirler. Ağız kenarlarında dokunma tüyleri vardır. 
 
TAKIM : COLIIFORMES 
Afrika’da kuru ve çalılık steplerde yaşayan küçük bir kuş.Sürüler halinde dikenli çalıların 
içinde bulunurlar. (Farekuşu) 
 
TAKIM : APODIFORMES – EBABİLLER 
Genel görünüşleri kırlangıçlara benzer. Bacakları kısa ve zayıf olduğundan yardım olmaksızın 
yürüyemezler.Kanatların genel görünüşü uzun ve sivridir. Uçarken hilal şeklinde görünürler. 
(Ebabiller, Kolibriler) 
 
TAKIM : TROGONIFORMES 
Tropik ve subtropiklerde ağaçlarda yaşarlar. Termit yuvalarına yuva kurabilirler. 
 
TAKIM : CORACIIFORMES – KARGALAR 
Gagaları kuvvetli ve oldukça sivridir. Çok güzel renklere sahiptirler. (Yalıçapkını, Arıkuşu, 
İbibik, Mavikarga) 
 
TAKIM : PICIFORMES – AĞAÇKAKANLAR 
Ağaçlarda yaşarlar. Şekli familyalara göre değişen gagaları kuvvetli yapıdadır.İnce dilini ileriye 
doğru uzatabilir. Ayaklar tırmanıcı yapıdadır. Kovuklara ve oyuklara yumurta bırakır ve ağaç 
kabuğu altındaki böcekleri yerler. (Ağaçkakan, Tukan) 
 
TAKIM : PASSERIFORMES – ÖTÜCÜ KUŞLAR 
Ses çıkarma organları oldukça gelişmiştir. Gagaları çok değişik yapıdadır.Genellikle 
ağaçlarda yaşarlar. Çok çeşitli morfoloji gösterirler. (Çalıkuşu, Tarlakuşu, Kırlangıç, Bülbül, 
Sinekkapan, Karatavuk, Baştankara, Kuyruksallayan, Örümcekkuşu, Bağırtlak, Tırmaşık, 
Sıvacıkuşu, Çulhakuşu, Kirazkuşu, İspinoz, Sığırcık, Karga, Kuzgun, Saksağan, 
Dokumacıkuşu, Sarıasma, Cennetkuşu, Ardıçkuşu, Kızılgerdan, Kuyrukkakan, Taşkuşu, 
Ardıç, Mukallit, Ötleğen, Serçe, İncirkuşu) 
 


