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Bu çalışma, atmacalarda ağız-yutak boşluğunun makroskobik yapısının incelenmesi amacıyla
yapıldı. Çalışmada iki adet erişkin atmaca kullanıldı. Atmaca dilinin dikdörtgen şeklinde ve alt
gaganın yapısına uygun olduğu fakat onu tamamen doldurmadığı görüldü. Dilde apex linguae,
corpus linguae ve radix linguae olmak üzere üç kısım tespit edildi. Belirgin bir sulcus linguae, dilin
apex ve corpus linguae kısımlarında gözlendi. Dil, frenulum linguae ile ağız boşluğunun ventral’ine
bağlıydı. Dilin corpus linguae ile radix linguae’sı arasında papillae linguae caudales’in yer aldığı bir
alae linguae görüldü. Alae linguae ‘V’ harfi şeklinde ve yönü geriye doğruydu. Dilde radix
linguae’nın gerisinde gırtlağın girişi, glottis tespit edildi. Glottis’in arkasında yönleri geriye doğru
olan papillae pharyngis caudoventrales mevcuttu. Ağız boşluğunun tavanında choanal yarık
gözlendi. Choanal yarıkta önde dar, arkada geniş olmak üzere iki kısım tespit edildi. Choanal
yarığın hemen arkasında infundibular yarık yer almaktaydı.
Anahtar Kelimeler: Atmaca, dil, ağız-yutak boşluğu, makroskobi, Accipiter nisus

Investigations on the Macroscopic Structure of the Oropharyngeal Cavity of the
Sparrowhawk (Accipiter nisus)
The aim of the present study was to investigate the macroscopic structure of the oropharyngeal
cavity of the sparrowhawks. Two sparrowhawks were used as materials. The tongue was
characterized by an elongated, fairly rectangular in shape but the tongue was not extended to fill
the limit of the lower bill. Three parts were distinguished in the dorsal surface of the tongue: the
apex, the body, and the root. A distinct median groove was observed on the apex and body of the
tongue. The tongue was connected with frenulum lingua in the ventral mouth. A single alae linguae
with large conical papilae was located between of the body and root of the tongue. The alae
linguae was “V” letter shape and which was pointed toward the posterior part of the lingua. The
glottis was observed at the caudal part of lingua of sparrowhawk. The pharyngeal conical papillae
were behind the glottic fissure and pointed backward. The choanal fissure was observed on the
roof of the oropharyngal cavity. The choanal fissure was characterized by a narrow rostral part and
an enlarged caudal part. The infundibuler fissure was located behind the choanal fissure.
Key Words: Sparrowhawk, tongue, oropharyngeal cavity, anatomy, Accipiter nisus
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Atmaca (Accipiter nisus), gündüz yırtıcı kuşları Falconiformes takımına ait
Accipitridae ailesine dahil yırtıcı bir kuştur. Atmacaların besin kaynaklarının büyük
çoğunluğunu (%97) küçük kuşlar oluşturur. Ayrıca küçük tavşan, tarla faresi, sivri fare,
sincap ve diğer küçük hayvanları da avlarlar. Ara sıra kertenkele ve diğer sürüngenler
de atmacaların avları arasında yer alır (1).
Genellikle çoğu kuş türünde palatum molle bulunmadığı için ağız ve yutak
bölümleri ortak bir boşluk şekillendirir ve bu boşluk oropharynx olarak isimlendirilir. Dil,
yutak ve damak üzerinde değişik dizilişlerde papillalar yerleşmiştir. Bulundukları yerlere
göre bu papillalar; papillae linguae caudales, papillae choanales, papillae pharyngis
caudoventrales, papillae pharyngis caudodorsales gibi isimlerle tanımlanırlar.
Memelilerin aksine oropharynx’te yerleşen papillalar; lenticular ve conical olanları hariç,
şekillerine göre ayırt edilmezler (2). Birçok kuş türünde dil ve ağız-yutak boşluğunun
makroskobik, ışık mikroskobik ve taramalı elektron mikroskobik yapısı üzerine
çalışmalar yapılmıştır. Kanatlılardaki bu çalışmaların büyük çoğunluğu dil üzerine
yoğunlaşmaktadır. Koşucu deve kuşu (3), Mısır kazı (4), deve kuşu (5, 6), Amerikan
deve kuşu (7) ve delice doğan (8) gibi kanatlı türlerinde dilin gross anatomik yapısı
araştırılmıştır.
Dilin ışık mikroskobik yapısı, koşucu deve kuşu (9), beyaz kulaklı bülbül (10),
Afrika alaca kargası (11), zebra ispinozu (12), Amerikan deve kuşu (13), leş kargası
(14), karabatak (15) ve evcil kazlar (16) gibi çeşitli kanatlı türlerinde incelenmiştir.
Ayrıca beyaz kuyruklu kartal (17), kaya kartalı (18), sıvacı kuşu (19), saksağan ile
kuzgun (20) ve kızıl şahinde (21) dil ve ağız boşluğunun taramalı elektron mikroskobik
yapısı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak yapılan detaylı literatür taramalarında
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atmacalarda dil ve ağız-yutak boşluğunun makroskobik
yapısıyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Sunulan bu çalışma ile atmacada dil ve ağız-yutak
boşluğunun makroskobik yapısının ortaya konulması ve
elde edilen bulguların, diğer kanatlı türlerinde daha önce
elde edilmiş bulgular ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada iki erişkin atmaca kafası kullanıldı.
Örnekler, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesine yaralı olarak getirilen ve tedavisi mümkün
olmayan atmacalardan elde edildi. Atmacaların kaslarına
5 mg/kg xylazine ve 30 mg/kg ketalar enjekte edilerek
anesteziye alındı. Derin anestezi altındaki hayvanların
arteria carotis communis’leri kesilerek vücut kanı
boşaltıldı. Daha sonra %10’luk formaldehit solüsyonunda
tespit edilen kadavralardan alınan atmaca kafaları ağızyutak boşluğunun makro-anatomik yapısı yönünden
değerlendirilmek üzere incelendi. Bu amaçla mandibula
ve maxilla birbirinden dikkatlice uzaklaştırılarak ağızyutak boşluğu açığa çıkarıldı. Boşluğun tavanı ve tabanı
makroskobik olarak incelendi. Makroskobik fotoğraflar
(Canon IXUS 75 7.1 megapiksel) dijital kamera ile
görüntülendi. Dilden yapılan ölçümler kumpas yardımıyla
alındı.
Anatomik terimlerin isimlendirilmesinde Nomina
Anatomica Avium (2) kullanıldı.
Bulgular
Makroskobik olarak atmacanın kancalı bir üst
gagaya (rostrum maxillare) sahip olduğu görüldü. Üst
gaga, alt gagadan (rostrum mandibulare) daha uzun ve
yönü aşağı doğruydu. Gaganın ucu kavisli, oldukça sivri
ve keskindi (Şekil 1).

Şekil 1. Atmacada baş ve ağız-yutak boşluğunun sol
lateral’den görünüşü: 1: Rostrum maxillare, 2: Rostrum
mandibulare, 3: Oculus, 4: Trachea, 5: Culmen, beyaz
ok: Naris.

166

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

Ağız-yutak boşluğu incelendiğinde tabanında dil ve
gırtlağın giriş kısmı glottis, tavanında ise damak, choanal
ve infundibular yarık gözlendi. Dil, ince-uzun dikdörtgen
şeklindeydi. Dil ucunun oval ve alt gaganın yapısına
uygun olduğu fakat onu tamamen doldurmadığı görüldü.
Dilde apex linguae, corpus linguae ve radix linguae
olmak üzere üç kısım tespit edildi. Dilin apex ve corpus
lingua kısmında sulcus linguae mevcuttu. Dil, ortalama
olarak 17 mm uzunluğunda, 4 mm genişliğinde ve 1.2
mm kalınlığındaydı (Şekil 2). Dilin corpus linguae’nın orta
kısmında frenulum linguae ile ağız boşluğunun tabanına
bağlandığı tespit edildi.

Şekil 2. Dilin ağız-yutak boşluğu içinde dorsal’den genel
görünümü: a: Rostrum mandibulare, 1: Apex linguae, 2:
Corpus linguae, 3: Alae linguae, 4: Radix linguae, 5:
Oesophagus, 6: Trachea, 7: Os hyoideum, (*): Glottis,
siyah ok başları: Papillae linguae caudeles, beyaz ok:
Sulcus linguae, beyaz ok başları: Papillae pharyngis
caudoventrales.
Dilin corpus ile radix linguae kısmı arasında yatay
bir şekilde bulunan ve alae linguae olarak isimlendirilen
bir yapı gözlendi. Bu yapının ‘V’ harfi şeklinde,
yönününde geriye doğru olduğu görüldü. Alae linguae, 5
mm genişliğindeydi ve üzerinde papillae linguae
caudeles yer almaktaydı. Buradaki papillae linguae
caudeles’in sayısı 14-16 arasında değişmekteydi. Alae
linguae’nin her iki lateral kenarlarında 2-3 adet papilla
conica tespit edildi. Dilin diğer kısımlarında makroskobik
olarak başka papilla görülmedi. Corpus linguae ve radix
linguae’da tükürük bezlerinin ağız boşluğuna açılan
akıtıcı kanalları makroskobik olarak gözlendi (Şekil 3).
Radix linguae’nın hemen gerisinde gırtlağın giriş kısmı
olan glottis mevcuttu. Glottis’in rostral’den caudal’e doğru
ölçülen ortalama uzunluğu 6 mm civarındaydı. Glottis’in
caudal
kısmında
büyük
papillae
pharyngis
caudoventrales dikkati çekti. Bu papillalarda, glottis’in
yemek borusuna devamı olan sulcus laryngealis’in her iki
tarafında bulunan medial bir papilla sırası gözlendi.
Bunların yönleri caudo-medial’e doğruydu ve simetrik bir
şekilde sıralandıkları görüldü. Buradaki papillaların sayısı
12-14 arasında değişmekteydi. Bu medial papilla
sırasının her iki lateral kısımlarında düzensiz bir şekilde
papilla conica’lar yer almaktaydı. Bu düzensiz papilla
conica’ların lateral kısmında düzenli bir şekilde sıralanan
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papilla conica’lar gözlendi ve onların yönleri caudomedial’e doğruydu. Buradaki papillaların sayısı 24-26
arasında
değişmekteydi.
Papillae
pharyngis
caudoventrales’in medial’de yer alanları daha büyük,
lateral’dekiler ise daha küçüktü. Glottis yüzeyinde ve her
iki lateral kenarında herhangi bir papilla gözlenmedi
(Şekil 4). Dilin apex ve corpus linguae ile papillae
pharyngis
caudoventrales’in
olduğu
kısımlarda
kahverengiden siyaha değişen bir pigmentasyon
gözlendi (Şekil 2).
Ağız boşluğunun tavanındaki choanal yarık önde
dar, arkada ise geniş olmak üzere iki kısım
göstermekteydi.
Choanal
yarığın
ön
kısmının
kenarlarında caudo-medial yönlü papillae choanales
görüldü. Ayrıca damak mukozası üzerinde ön kısmın her
iki tarafında ve önünde serbest papillae palatinae tespit
edildi. Damak mukozası üzerinde choanal yarığın ön ve
arka kısmının biribirinden ayrıldığı yer hizasında
transversal papillae palatinae’lar gözlendi. Bunların yönü
geriye doğruydu. Choanal yarığın arka kısmının kenarları
ve her iki tarafındaki damak mukozasında herhangi bir
papilla görülmedi. Choanal yarığın caudal’inde
infundibular yarığın yerleştiği tespit edildi (Şekil 5).
Şekil 4. Papillae pharyngis caudoventrales’in dorsal’den
görünümü. (*): Glottis, beyaz ok başları: Papillae
pharyngis caudoventrales, 5: Oesophagus.

Şekil 3. Corpus ve radix linguae arasında yer alan alae
linguae’nin dorsalden görünümü. 2: Corpus linguae, 3:
Alae linguae, 4: Radix linguae, siyah ok başları: Papillae
linguae caudales, ap: Alae linguae’nin lateral’inde
yerleşmiş papilla conica’lar, beyaz oklar: Corpus linguae
üzerine açılan tükürük bezi akıtıcı kanalları, siyah oklar:
Radix linguae’daki tükürük bezlerinin akıtıcı kanalları.

Şekil 5. Ağız-yutak boşluğu tavanının ventral’den
görünümü. 1: Choanal yarık, 2: İnfundibular yarık 3:
Damak mukozasında transversal olarak yer alan papillae
palatinae, beyaz ok başları: Damak mukozasında
serbest olarak dağılan papillae palatinae, siyah ok
başları: Damağın lateral kenarına yerleşmiş papillae
palatinae, oklar: Papillae choanales.
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Tartışma
Kanatlılarda dudak ve dişlerin olmaması nedeniyle
dil, besinlerin ağıza alınması ve yutulmasında önemli rol
oynamaktadır. Alınan besin maddeleri ağız boşluğunda
herhangi bir parçalanmaya uğramadan yutulmaktadır.
Dilde yutmayı kolaylaştırmak için bol miktarda tükürük
salgısı olmakta ve mekanik etkili papilla conica’ların da
yardımıyla besinler alınmaktadır. Besinlerin asıl mekanik
olarak parçalanması kassel midede gerçekleşmektedir.
Kuşların dil şekilleri arasında çeşitli farklılıklar olduğu gibi
benzerlikler de görülmektedir. Sunulan çalışmada,
atmacada dilin, ince uzun dikdörtgen şeklinde ve uç
kısmının oval olduğu belirlenmiştir. Buna benzer dil şekli
beyaz kuyruklu kartal (17), kaya kartalı (18), kızıl şahin
(21) ve şahin (22) gibi kanatlılarda da bildirilmiştir. Ancak,
beyaz kulaklı bülbül (10), Amerikan deve kuşu (13),
Leylek (23), çiğdeci (24) ve turaç (25) gibi bazı kuş
dillerinin üçgen şeklinde, Amerikan deve kuşu dilinin
küçük fusiform at nalı şeklinde (7), Afrika alaca karga
dilinin çıkıntılı ok şeklinde (11), zebra ispinozu dili kalın
sivri uçlu bir çubuk (12), leş kargasında ok şeklinde (14),
karabatak dili mantar şeklinde (15), orman çobanaldatan
dili mızrak ucuna benzer (26) ve penguende iğ şeklinde
(27) olduğu bildirilmiştir. Kanatlılarda dil şekillerindeki bu
farklılıkların besin kaynakları, yaşam şekli ve alt gaganın
yapısına bağlı olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada atmaca dilinin apex, corpus ve radix
linguae olmak üzere üç kısım gösterdiği şeklindeki
bulgular, delice doğan (8), zebra ispinozu (12), Amerikan
deve kuşu (13), evcil kaz (16), kızıl şahin (21), leylek (23)
ve orman çobanaldatanı (26) dillerinde bildirilen dil
kısımları ile benzerlik göstermektedir. Birçok kanatlı
türünde dilin üst kısmında apex ve corpus linguae
üzerinde dili ikiye bölen bir sulcus linguae yer almaktadır.
Mevcut çalışmada atmaca dilinin apex ve corpus linguae
kısmında kaya kartalı (18),
kızıl şahin (21), kaya
güvercini (28) ve bıldırcın (29) dillerinde bildirilenlere
benzer şekilde bir sulcus linguae tespit edildi. Ancak
zebra ispinozu (12), leylek (23) ve orman çobanaldatanı
(26)
gibi kanatlılarda sulcus linguae’nin varlığı
belirtilmemiştir. Erdoğan ve Alan (20) ise saksağan dilinin
apex linguae’sının bir yarıkla ikiye ayrıldığını ve bir
sulcus linguae bulunmadığını, kuzgunda sulcus
linguae’nin kısa ve kaba olduğunu belirtmişlerdir. Bu
sulcus linguae, Moskof ördeğinde corpus linguae’da (30),
tarla kazında corpus linguae’nın ön yarımında belirgin
ancak arkaya doğru kaybolmaktadır (31).
Delice doğan (8), beyaz kuyruklu kartal (17) ve kızıl
şahin (21) dillerinin corpus ile radix linguae kısmı
arasında yatay bir şekilde yer alan yönü geriye doğru “V”
harfi şeklinde büyük papillaların bulunduğu bir alae
linguae bildirimi atmaca dilinde de gözlenmiştir. Alae
linguae, zebra ispinozu (12) dilinde “W” harfi, kaya
güvercini (28) ve leş kargası (32) dilinde “U”harfi
şeklindedir. Ayrıca ibibik kuşu dili apex linguae’sının
arka kısmında “W” harfi şeklinde büyük papillaların
bulunduğu bildirilmiştir (33). Beyaz kulaklı bülbül (10),
Leş kargası (14), kaya kartalı (18), sıvacı kuşu (19),
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saksağan ve kuzgun (20), çiğdeci (24), turaç (25) ve
atmaca dillerinin aksine Amerikan deve kuşu (13), leylek
(23), Japon cüce ağaç kakanı (34), koşucu deve kuşu
(35) ve deve kuşu (36) dillerinde bir alae linguae
bulunmamaktadır.
Alae linguae’daki büyük papilla linguae caudales
sayısı delice doğanda 12-14 (8), saksağan ve kuzgunda
14-15 (20), kızıl şahinde 16 (21), çiğdecide her bir dil
yarımında 2-3 (24), güney kızkuşunda 6-8 (37) olarak
bildirilmiştir. Bu çalışmada aynı filogenetik aileden olan
kızıl şahindekine (21) benzer şekilde atmacada alae
linguae üzerinde 14-16 adet papillae linguae caudales
tespit edilmiştir. Ayrıca en lateral’deki papillaların
yanlarında 2-3 adet papilla conica gözlenmiştir.
Atmacada glottis’in caudal kenarı ile yemek borusu
arasında yönleri caudo-medial’e doğru olan papillae
pharyngis caudoventrales’in bulunduğu ve bu bölgenin
pigmentli olduğu tespit edilmiştir. Çiğdeci (24), kırmızı
hint kuşu (38) ve beç tavuğunda ise (39) glottis’in caudal
kenarında tek sıra halinde bu papillaların varlığı
bildirilmiştir. Turaçda transversal olarak sıralanan
papillaların hemen arkasında yer alan başka bir
rudimenter papillaların varlığından bahsedilmiştir (25).
Güney kızkuşunda bu papillaların medial’de yer
alanlarının diğerlerinden daha büyük olduğu ve glottis’in
her iki lateral kenarlarında papillanın görülmediği
belirtilmiştir (37). Kızıl şahinde glottis’in caudal
kenarından başlayıp geriye doğru devam eden ve
medial’de yerleşen 16-18 adet papillae pharyngis
caudoventrales’in bulunduğu, bu medial sıraya ilave
olarak uçları yemek borusuna doğru transversal olarak
sıralanan ve her iki tarafa doğru dağılan iki sıra papillanın
yer aldığı, bunlardan rostral sırada 28-30, caudal sırada
22-25 papilla conica’nın olduğu rapor edilmiştir (21).
Delice doğanda glottis’in cauldal kenarında yönleri
caudal’e doğru rostral ve caudal olmak üzere iki
transversal papilla sırasının bulunduğu ve medial’de yer
alan papillaların diğerlerinden daha büyük olduğu
belirtilmiştir (8). Saksağan ve kuzgunda glottis’in
etrafında dildeki papilla conica’lara benzer büyük
pharyngeal papillaların bulunduğundan bahsedilmiştir
(20). Kazda sulcus laryngealis’te gelişigüzel yerleşmiş
koni şeklinde yaklaşık 25-28 adet papilla varlığı
bildirilmiştir (40).
Delice doğan (8), Afrika alaca kargası (11) ve
güney kızkuşu (37) damağında ağız ve burun boşluğunu
birbirine bağlayan choanal yarığın bulunduğu ve bunun
önde dar, arkada geniş iki kısım gösterdiği şeklindeki
bulgular çalışmamızda da görülmüştür. Deve kuşu (5) ve
Amerikan deve kuşunda (7) ise choanal yarığın damağın
caudal kısmında sınırlı kaldığı ve çok kısa “V” harfi
şeklinde bir yapı gösterdiği bildirilmiştir.
Delice doğan (8) damak mukozasında tekli dağınık
ve diziler halinde sıralanmış yönleri geriye doğru damak
papilla conica’larının bulunduğu ve diziler halindeki
papillaların beş değişik şekil gösterdiği rapor edilmiştir.
Afrika alaca kargasında (11) damak mukozasında yönleri
geriye doğru bir çok papillanın bulunduğu ve bu
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papillaların choana çevresi ile damağın lateral
kenarlarında daha belirgin olduğu bildirilmiştir. Erdoğan
ve Perez (37) güney kızkuşu damağında papilla
conica’ların choanal yarığın caudal kısmında daha yoğun
olarak bulunduğunu ve chonal yarığın rostral ve caudal
kısımları arasında yönleri geriye doğru olan transversal
bir papilla sırasının yer aldığını bildirmişlerdir. Erdoğan
ve Alan (20) saksağan ve kuzgun damak mukozasında
çok sayıda yönleri geriye doğru olan tekli dağınık ve
düzenli
sıralı
papilla
conica’ların
bulunduğunu
belirtmişlerdir. Bu çalışmada choanal yarığın rostral
kısmının her iki yanındaki ve ön kısmındaki damak
mukozası üzerinde tekli dağınık papilla conica’ların
yanısıra güney kızkuşundaki (37) gibi choanal yarığın
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rostral ve caudal kısımları arasındaki damak mukozası
üzerinde ve her iki tarafta transversal papilla conica’lar
da tespit edilmiştir. Afrika alaca kargası (11) ve güney
kızkuşundakinin (37) aksine çalışmamızda choanal
yarığın caudal kısmının kenarlarında ve caudal damak
mukozasında papilla görülmemiştir.
Yapılan bu çalışma ile atmacada ağız-yutak boşluğu ve
dilin makro-anatomik yapısı ortaya konularak diğer
kanatlı türleriyle olan benzerlik ve farklılıklar
araştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulguların
alanındaki
bilgi
birikimine
katkıda
bulunacağı
düşünülmektedir.
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