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St). Vadász E.: A borsodi széiiinodeiice bányaföldtani viszonyai. (Földt.

Int. Kiadv. lipost, 1929.)

87. Uírolini: Monofírafia dei Pettinidi neoíjenici d(dla Sardeí;na. Pa-

k'onloírrapbioa Italica. Vol. XIII. 1907.

8H. Wolff: Dió Fauna dór siidbayorisohon Olinoziininolasso! (Paloon-

to>rrai)bica Hd. XLIII. 1897.)

A IX. TARLA MAGYARAZATA. — TAFELERKLARUNO.

1. Pooton (Entoliuin) oornouni Sow. var. donudata Rss. .Jobb tekn
küls oldal. Roolite Ivlappo von ausson. IX. — 2. Pocton (Entoliuin;

oornouni Sow. var donudata Rss. Bal tokn bels oldal. Linké Klappo
von innen. IX. — 3. Poeteu (Entoliuin) oornouni Sow. var. donudata
Rss. Fiatal iié dány bal tekn. .luvonilos Exoinplar, linké Klappo. IX. —
4. Teliina nystii Dosli. IX. — .'í. Cyolosoris perezi llaiino. Folülnózot.

Von obon. IX. — 6. Cyolosoris porezi Haimo. Kereszt metszet. Quer-
sehnitt. IX. — 7. Cyolosoris perezi Haiine. Septalis lemezek, feUilné-

ztdben. Septen von obon, eine Partié. 7X. — 8—9. Protulites n. fíon. seir-

mentata n. sp. Keresztmetszet. Quersohnitt. .'iX. — 10. Protulites n. í?eu.

sementata n. sp. Oldalnézet. Von dér Seite. .X. — 11. Protulites n.

íren. sefrmentata n. sp. Töiiioíres elfordulása t'fry rétoííUipon. Masson-

liaftos Vorkommeu auf einer Sohiehtfliiobe. IX. — 12. Cuspidaria

(Nearea) noszky n. sp. 2X. — 13. Léda (Niieulana) frraoilis Desh. 2X. —
14. Corbula ofr. subpisum d‘Orb. Jobb tekn. Reohte Klappo. 2X. —
l. Nuoula pilifrera Sandb. 2X. — 16. Nuoulina ovális Wood. 4X. —
17. .\nisooardia (luadranfrula v. Koen. 2X- — Eooina scbloenbaebi

A’. Koen. 2X. — 19—20. Hrissopsis ottuauírensis Hoern. IX. — 21—22.

Nodosaria (Dentalina) ma.izoni n. sp. 20X. — 23—25. Textularia oarinata

d‘Orb n. var. schréteri. 30X. — 26. Cinnamomum soheulizeri Heer. IX.

— 27. Pyru'a (Fioula) oondita Bronfr. Diszítés részlet. Ein Teil dér

Skulptur. 2X. — 28. Pyrula (Fieula) oondita Broiiff. IX. — 29. Cassida-

ria fohinata Koen. IX. — 30. Turritella quadrioanalioulata Sandb. IX. —
31. Balanus efr. oonoavus Bronn. IX.

FAJT)-VÁLFAJOK ZÜZÓTCÖVEI ASVAXY-KÖZETTA.XI
SZE^IPONTBÓL.

Irta: Dr. vitéz Lengyel Endre.*

— Az 57—58. ák rákkal. —

A M. kir. Madártani Intézet fajd-A’álfajok izmosgyomortar-
talinait küldötte meg a szegedi Ásvány- és földtani Intézetnek,

ásvány-kzettani megvizsgálás' , céljából. A zúzókövek vizsgálatával

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. március hó

6.-án tartott szakülésén.
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Dr, S z e n t p é t e r y Z s i g m o n d egy. tanár úr engem bízott meg
és következkben vizsgálataim eredményeit és ezekkel összefügg
következtetéseimet közlöm.

Isineretes, hogy olyan madarak, melyek kemény táplálékot

(magvakat, cellulózadns növényi részeket, kitinvázú rovarokat stl).)

fogyasztanak, a fizikai emésztés elsegítésére különböz méret és

fajtá.iú ásvány- és kzetdarabkákat vesznek igénybe. Izmos gyom-
rukat sárgás vagy szürkés, könnyen, lefejthet, szarúnemü kéreg
béleli, melynek vastagsága a táplálék minségével, a madar mére-
tével s a gyomorfal vastagságával egyenes arányban áll. A fejlett

gyomorizomzat rl, daráló mködését lényegesen felfokozza a
szarukéreggel érintkez kövecskék mechanikai dörzsöl szerepe.

A Tetraonidák túlnyomórészben kemény, cellulózagazdag táp-

lálékkal élnek s ennek megfelelleg izmosgyomrnk igen bonyolult

felépítés. A zúzókövek jelentsége e madárfajnál különösen szemlxi-

tnö. Általában magas hegyvidék lakója s ezért ennek jellegzetes

táplálék-biotop keretei közül szerzi meg eleségét. Ennek minségét
az évszakok ritmikus ingadozása is lényegesen befolyásolja s emiatt

átmenetileg — bizonyos évszakokban — szükségszer táplálkozást

kell folytatnia. E mozzanatnál a zúzókövecskék felvétele fokozottabb

jelentséget nyer s fizikailag ellentállóbb táplálékminséggel ará-

nyosan n a zúzókövek mennyisége.

A madárvilágban szerepl zúzókövek élettani jelentségével

és mennyiségével több kutató (1—8) foglalkozik, de a ziizókövek

ásvány-kzetta ni, tüzetesebb vizsgálatára nem találunk adatokat.

Az Erdélyl)en él Bányai J á n o s tanár iir gyjtésébl szár-

mazó Hargitai süketfajdok zúzóköanyaga annyira érdekesnek tnt
fel, hogy átfogóbb vizsgálatok céljából minél több s lehetleg külön-

böz helyeken és évszakokban gyjtött anyag szíves megküldését

kértem és kaptam meg a Madártani Intézettl, amiért ez alkalom-

mal is leghálásabb köszönetéül fejezem ki.

*

Összesen 155, különböz fajdválfajhoz tartozó gyomortartalom

állott rendelkezésemre, még pedig:

Tetrao nrogallus L. (süketfajd) ... 74 drb.

Tetrastes b. bonasia L. (császármadár) 53 „

Lyi'urus t. tetrix L. (nyírfajd) .... 2(1 ,,

Lagoi)us lagopus L. (hófajd) 2 „

A vizsgálati anyag túlnyomó része Nagymagyaroi'szág ma-
gasabi) begyvidékéi’l származik, de több külföldi (Németország,
Bulgáiia, Oroszország stb.) hegységbl ered. (14 izmosgyomortarta-
lond)an nem volt zúzók, !)l-ben pedig igen váltakozó mennyiségl)en.
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Száinsz(MÍnti nu'ííoszlásnk a következ:

Züzókö-
szám

;

10-100 lOO-l.'íO 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 >400

Izmos-
gyomor :

27 11 7 5 8 15 8
í

^

() ra.i(lííy()inorl)an 10 alatt van a köveeskék száma. Kz az ala-

csony érték inimlen valószínííséjí szerint annak következményi',

hofíy a ííyííjtök egy része fként a növényi vajíy állati táplálók-

reliktnmok meiírzését tartotta szem eltt s az esetleíí efíyiitt el-

forduló znzóköveket szándékosan nem vette fifíyelemhe vajíy távo-

lította el. l}íy mafíyarázható talán, liofíy a sokszoi- csak kizárólag

növényi maradványokat (mogyoi-ó, boróka, fenygaly, rügy sth.)

vagy csak ugyanazon ízeltlábn (Otiorhynehns) kitinpáneéljait

rizték meg a gyomortartalomból.

Megkíséreltem annak megállapítását, hogy adódik-e valami-
lyen összefüggés az évszakok (hónapok) és a znzóktartalom között?

Annyi kétségtelen, hogy a ziizókmennyiség változik a madárfaj
.s azon belül az évszakok szerint. Nem volt ziizókötartalom a két

Lagopns lagopus gyomortartalmában. A koresfajdnál (Tetrao nro-

gallns X Lyrnrns tetrix medins) izmosgyomrában 2.9 köveeskét

találtam. A többi 3 fajdválfajuál a zi'izókövek megoszlása a követ-

kez középértéket adta:

Tetrao urogallns

Lyrnrns tetrix

Tetrastes bonasia

44 gyomorban 12.714 drb. középérték 289

14 1.96:3 „ „ 140

•24 „ 1.634 „ „ 68

Amint látható a Tetrao urogallns izmosgyomrábau talált

zúzókövek átlagos mennyisége több, mint négyszerese a Tetrastes
bonasia kövecsszámának és több, mint kétszerese a Lyrnrns tetrix-

ének. A korcsfajd zúzóköszáma a keresztezd felek értékei között

foglal helyet, de közelebb áll a Tetrao nrogallnséhoz. A szemcse-
méret is jóval nagj'obb. Megállapítható továbbá, hogy a hím egyé-
neknél rendszerint több és dnrvábbszem a zúzók, mint a ns-
tényeknél.

A legtöbb fajdot április-niájnsban ltték a valószínleg fent-

álló vadászati rendelkezések értelmében. Sorrendben következnek az
szi hónapok (szepteniber-október-november), majd a koratavasziak
(febrnár-márcins). Tanulságos áttekintést nyújt az alábbi táblázat,
melyen hónapok szerint csoportosítottam a zúzókövek számszerinti
megoszlását:
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Hónap; Zúzó k ö V e k száma J
1 103 1Ü0-.50 150 200 200-250 250-300 300-350 350-400 >400

I. 1 — — 1
— — — —

1 1
—

II. 1
— —

1

— — — —
1
— —

III. 5 — — — — — — — 5 — —
IV. 7 3 2 — 6 12 2 2 7 5 22

V. 8 3 2 3 1 2 4 2 8 8 9

VI. — — — — — — — — — — —

VII. — — — - — — — — V — — —
VIII. 1 1 — — — — — —

1
1

IX. 1 1 2 — — -- — —
1 3

X. 4 1
— — — —

1 — 4 1 1

XI. 3 1 1 1 1 1 1 —
3

XII. 2 1
— — — — —

2
1

1

Összesen 33 11 7 5
1

^ 15 8 4 33 23 35

Ha 1—lOÜ-ig kevésnek, 100—250-ig közepesnek, 250—500-ig sok-

nak minsítjük a kövecskék számát, akkor 91 gyomortartalom közül

33-ban kevés, 23-ban közepes, 35-ben sok a zúzókö. Els csoportba
kerülnek fként a császármadár, másodikba a nyírfajd, harmadikba
a süketfajd és az említett korcsfajd egyénei.

Megállapítható továbbá, hogy nemcsak a gyomorkövek meny-
nyisége, hanem mérete is váltakozik a válfajok szerint; viszonylag

legnagyobb a süketfajdoknál, ahol 15 mm-es znzóköméret is gyak-
ran elfordul. Átlagos méret;

Császármadárnál 3— 8 mm
Nyii'fajdoknál 3—10 „

Süketfajdoknál 3—15 „

A kisebb átmcretek mindig gömbölyre kopottak, a nagy
szemcsék sza))álytalan alakúak és érdes felületnek.

Bár a znzókö-mennyiségre vonatkozó évszámonkénti adatok

töl)bé-kevésbbé hiányosak, annyi mégis megállapítható, hogy leg-

több a zzók a téli és fként a tavaszi hónapokban (április-május).

Amikor a magasabb hegyrégiókban még nincs zöld, zsenge növényi

és új állati táplálék s e madárfajok mag, szem, gally, rügy tehát

cellulózadús lái)anyagok felvételére kényszerülnek. A nyári hóna-

pokban észrevehetöleg lecsökken a zúzókszám, mert mindennem
táplálék bven található s megemésztésük sem kíván túlers zúzókvi

igénybevételt. sz beálltával fként magtermésre támaszkodik a

táplálkozás, ami iijra fokozódó rl berendezkedést s gyomorkolel-

vételt tesz szükségessé.
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Észrovétek'im sz(M-int az esztend két föperiódusra bontható

a znzókö-niennyiséfí szempontjából: ejíy téd-tavaszi zúzókííazdatíal)b

s eííy nyár-koraszi köveesszeííényebb idszakra. Az elhatárolás, a

kliinaviszonyok szeszélyes imíadozúsának inejífelelen, ternu'szetsze-

riílefí nem lehet éles és szigorú s az egyes fajtákon belül az életkor

is lényeges szerepet játszik.

Kétségtelen, hogy e madaraknak tavasszal-sszel alkalmi, té-

len szükségszel n tájilálkozást kell folytatniok. Ügy, hogy a maga-
sabb hegyrégióklmn csak a nyár képezi a f, könny és bséges táp-

lálkozási idényt.

A Tetraonidák általában minden idszakban eellulózadnsan

táplálkoznak, zúzóköveeskédire tehát mindig szükségük van. Táplá-

lékuk gyakran kevert és változatos. Nyáron néha túlnyomólag

rovarokból áll. T b a i s z,' C s i k y,- július-augusztus hónapokban
megvizsgált madárgyomrokban 285 eset közül 177-ben uralkodólag

rovarféléket tabilt. Ntte’ szerint egy megfigyelt Lagopus lago-

pus eleinte rovarokat evett, de csakhamar áttért cellulózadús növé-

nyi eledelre. Zúzókövecskék jelenléte éjipen a kevert táplálkozáséi

madaraknál szembetn. K ö r in* * szerint Corvus cornixnál 275 eset-

bl lí)7-ben. dacobis’* megállapította, hogy állati táplálkozás mel-

lett kevesebb, növényinél viszont több a zúzók. Így a Corvus cor-

nixnál április-szeptember félévében, állati tiipl'áléki kíséretében 7

százalék, növényi kíséretében 13 százalék zúzókövet talált. Corvus
frugileusnál ugyanezen félévben 19 és 30 százalékot, az október-

márciusi félévben pedig 33 és 39 százalékot. Egész évre megállapí-

tott ziizóktartaloin vegyes táplálkozásnál els esetben 15 és 24 szá-

zalék, utóbbinál 21 és 35 százalék.

Érdekes megfigyelnünk a zúzókövecskék és növényi tápanyag
ingadozását, B a r r o w s és Seb w art z“ vizsgálatai szerint, a Cor-
vus brachyrbyucliosnál

:

növ. tápl. ziizók

% %
október hóban 67.4 13.8

december „ 74.3 13.6

február „ 71.0 19.0

április 31.2 6.7

június 29.5 3.9

Fenti összehasonlításból kiviláglik, hogy a téli és koratavaszi
hónapokban lényegesen több a zúzókö, mint a nyáriakban.

’ Groebbels, F.: Dér Vogel, I. Berlin 1932. p. 273.
’ Ibidem, p. 273.
’ Ibidem, p. 273.
* Ibidem, p. 521.

Ibidem, p. 522.
’ Ibidem, p. 522.
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A Tetraonidák körében hasonló inegállai)ítás tehet bár két-

ségtelenül fontos szerei)et játszanak a magasságviszonyok is. Ugyan-
is minél magasabb régiókban él a madár, annál késbben találja

meg a vegetáció kifejldésével párhuzamosan haladó bséges és

vállozatos növényi tápanyagokat.

Grafikus áblázolásban a következ kép bontakozik ki 44 Tet-

rao udogallus közepes ziizóksizámának hónapokszerinti megoszlá-
diából

;

XE I I i¥Y^viimiixxLxiir
57. ábra. A hónapok szerinti zúzókö-középértékek grafikonja.

Az év egyes hónapjaiban a ziizókövek közepes értékét véve
nlapul, a grafikonban ketts csiicsú görbe jön létre, egy nagy tava-

szi csúcsponttal, mely kisebb hegymagasságban a téli hónapoknak
felel meg. Majd nyári c.sökkenés következik s utána kisebb szi
emelkedés, mely után a kismérv téli csökkenés már a gyöngébb
táplálkozási viszonyok és halkabb életritmus kifejezje. A kulminá-
ciós pontok valójában elbb következnek be, de 1000—2000 m ma-
gasságban, az évszakok késése következtében, a ketts csúcsú görbe

jobbra tolódik el.

Minden valószínsé,g amellett szól. hogy az izmosgyomorban
minden évszakban szükség van zúzókövekre, de ezek mennyisége az

évszakoktól függ .szkösebb vagy bségesebb táplálkozási lehetsé-

geknek és minségnek megfelelleg idszakonként változik.

A zúzókövek ásván fj-közettam jellemzése.

A zúzókövek nagysága szoros összefüggésben áll a fajdvál-

fajjal és a nemmel. Bizonyos, de szabályszeren ismétld maximu-
mon túl nem emelkedik. A hím egyéneknél viszonylagosan több a

nagy szemcse. Fajta szerint bizonyos átlagméret felel meg az izmos-

gyomor céljaira.
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A zúzóköví'k a fíyoinorba jutva niofíkozdik öi lö, poi'lasztó szo-

repükot s a lu'jutás i)illanatától kozidvo lassú, d(‘ mefíkdietösoii

ofíytMdotos koi)ásnak vannak kitéve, A esiszolúdást az izinosííyoinor

ritimisos összehúzódása révén, a szomszédos, nn'ííközelítöleíí egyez
kc'inényséfín szemesékkel való állandó és kölesönös érintkezés okozza.

Lefíömhölyödésiik, tekintve az ásvány- és közetdarahkák nafíy ke-

ményséííét, esak aránylafí lassan következik he.

Az izmossíyomrokhan efíyidejíiley található zúzókövek kiilön-

hözö szemnafíysájía s eltér leesiszoltsáfía a mellett szól, hojíy a

felvett köveesk.'k hosszú ideijí vesztejíelnek s maradnak metí üzem-

kfcpes állapotban. E feltevést támofíatja az a tény is, hofíy a zúzó-

kövek esaknem mindiíí ellentálló, indifferens kvareváltozatok.

Olyan ásványszemesék tehát, amelyek mé'íí a hetíyképzö kzetek
elpusztúlásánál is az utolsó mohikánok szerei)ét játszák. Az izmos-

jíyomrok mnködésénak idnkénti szünetelése va^y esökken kont-

rakeiója pedifí inéit továldi nyújtja fentmaradásnkat s biztosítja

fizikai szcreiiüket.

A zúzókövek minséfíi meiíhatározása a következ eredményt

adta: A szemesék túlnyomó része kvareváltozat. Méfí pedijí }íya-

korisáili sorrendben: krarc, forróskvarcit, likaesos hidrokrorcif,

jászpisz- és opálfajták, ritkán rétegzett acháf, tejfehér kalcedoH és

tázkö. Egy-két esetben áttetsz hialif is elfordult gyöngyszerííen

legömbölyödött szemcsékben. Egyéb ásványok közül leggyakoribb

a szintén nagykeménységn földpáf, ritkább az apnfit és cirkon, hal-

ványsárga topáz és ré>zsaszín gránát.

Kzetek közül: gránit, gnájsz, csillánipala, különböz andezit,

zöldköves andezit (niadarasi Hargita), vörös és szürke homokk
(Beszterce-Borgó, ^[áraniaros és Háromszék), és kvarcit fordul el.

A kisebb keniénységek és lazább szerkezetnek (csillámpala, gnájsz,

zöldkandezit) teljesen legönibölyödöttek.

Három fajdválfajnál a fontosabb ásványok és kzetek súly-

szerinti megoszlásából a következ %-os eredmények adódtak:

Kvarc Kvarcit lászpisz OoáI Hyilrolr. tcliál Gránit
'

Kr. pala Horn. kV. indezil

Nyírfajd
Benedekfalva 92 6 — — — — 2

Császármadár
Tátraháza

79 4 — — — — 13 2 2

Süketfajd
Máramaros 64 12 2 05 7 0.5 7 1 4 2

Süketfajd
Háromszék 75 4 — 3 — 1 16 1

A táblázatból kiolvasható, hogy a Tetraoiiidák zúzókövei
közül legfontosabb szerepet a gránitos kzetek kvarca (64—92%)
játszik, majd sorrendben következik a homokkövek durvábbszemn,
szürke kvarca (16%) azután a kristályospalák kvarcitja (12%),
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majd jól felismerhet gránitdarabkák, melyeken a kvarc mellett

a földpát és néha csillám is együtt van. Kisebb arányban vesznek
részt a hidrokvarcit- és jászpiszváltozatok, andezitfélék, különböz
kristályospaladarabok, opálfajták és ritkán achátszerü csíkozott

kovaásványok.
Közepes értékre átszámítva a fontosabb ásvány- és kzetfaj-

tákat, csökken sorrendben a köv^etkez értékeket nyerjük:

gránit-
kvarc

homokk-
kvarc gránit kvaroitkvarcit

[

jászpisz andezit

O/o 77.4 6 5 6.5 25
1

0.5 0.75

kristályospala opál achát

1.3 0.1 0.1

A zúzókövek kzettani vizsgálata tehát azt mutatja, hogy a

fajdok mechanikai segédeszközül igénybe vett zúzókövecskéi csak-

nem teljesen Si02-diís ásvány- és k'ózetváltozatok, melyek kemény-
ségüknél fogva, a fizikai és vegyi behatásokk'tl szemben a legellent-

állóbbak s a fizikai emésztés céljaira a legmegfelelbbek. Sötét-

szín, kevésbbé indifferens, femikus ásvány még véletlenül sem
található a zúzókövek között.

Valószínnek kell tartanunk, hogy másfajta, kisebb ellent-

állásii ásvány- és kzetanyag is jut idnként a fajdok izmosgyom-

rába, de ezek részben kis keménységek s vegyi ellenállóképességük-

nél, részben lazább szerkezetüknél fogva nem maradhatnak meg
hosszabb ideig. Fel kell tételeznünk, hogy esetenként külsleg kvarc-

hoz hasonló karbonátok s más bonilékony ásványok felvétele is

megtörténik, ezek azonban a gyomornedvek, savak hatásának csak

igen rövid ideig bírnak ellentállni s mihamar oldatba mennek át.

Ezért HCl-dal pezsg karbonát-ásvány nem található a zúzókövek

között.

A fajdgyomrokban szerepl fontosabb ásvány- és kzetanya-
gok fizikai ellentá'lló képességének megállapítására kopási kísérle-

teket is végeztem. Megközelítleg egyformán érdes felület, szabály-

talan ásvány- illetleg kzetdarabkákat választottam ki s korund-

korongon addig csiszoltam, amíg alakjuk gömbölyded s felületük,

a zúzókövekbez hasonlóan, sírna lett. Az elektromos ervel hajtott

koi-ong forgásszámának s az ásvány és kzet keménységének vi.szo-

nyából a kopás mértéke állapítható irreg, a következ képlet alapján:

ahol s a kopást, / a forgásszámot, k a keménységet jelenti.
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Osszetc'tt közetek k(MUi nyséjíéiiek inetíállapításánál a lényofít’s

ásváuynlkatrészek keinényséfíébl adódó közói)értcket vidtein tekin-

tetbe. A koriind-koronjí l'()r}íásszámút a foifíási idin')! száinítottain ki.

keménység korong-forgásszám -í
kvarc 7 879.12 126

kvareit 7 835.83 119

hidrokvarcit 6-7 772.56 115

jászpisz t) 702.63 117

opál 6 t84 71 114

gránit 5.3 672.66 125

andezit 5 422.91 85

andezit 5 422.91 84

gnájsz 4.5 319.66 71

A nyert ko))ási értékek teljes sszhanjízásban állnak a znzó-

kövek ineííasz,kó])ikus vizsiíálatának erulményeivel. Leglassabban

kopik a tiszta kvare, majd a kvareszeinesékböl álló kvareit és hidro-

kvareit, továbbá a jászi)isz, opál és tíránit. (tsszetételénél és fként

szerkezeténél fofíva kevésbbé áll ellent a riolit, andezit és fínajsz.

Méfí jíyorsabb a kzet koi)ása, ha az elváltozott, inallott volt. Lzért

tapasztalható, hogy egyes kzetfajtákból álló znzókövek következe-

tesen teljesen legönibölyödttek. A kzetszerkezet sem hagyhaté)

figyelmen kívül a znzók fonnajellegének elbírálásánál. A likaesos,

l)orózns. lemezes, i)alás szerkezet kzetdarabkák jóval gyorsabban

kopnak. Kivételt képez, megfigyeléseim szerint, a kovaanyagból álló

hidro- és forráskvarcit, amely likaesossága mellett is i'endkívni

ellenálló s mint legideálisabb zéizókanyag, hosszá ideig játssza

rl szerepét az izmosgyomorban.

A kzettani vizsgálatok kielégít feleletet adtak arra a kér-

ílésre is, hogy honnan erednek tulajdonképen a zúzókövek. Mert
nem véletlen, hogy milyen ásvány- illetleg közetfajtából áll a

kövecskék túlnyomó része. Minden nagyobb kzettani egység, min-

den magasabb hegység tartalmazza kétségkívül mindazokat az

ásvány- és k'jzetanyagokat, melyekre a fajdoknak az emésztés el-

segítése céljából szükségük van. Kvarcdús ásvány- és közetváltozat

a legtöbb magashegységben elfordul, amivel a Tetraonidák ziizó-

kcszükségletüket fedezhetik; a közelebbi vizsgálatokból azonban az

is kiderül, hogy az egyes, egyoldalúlag felépített hegységek kzet-
tani alkotása feltétlenül rányomja a maga jellemz bélyegét a zúzó-

ktartalomra. A gránitterületen él fajdok izmosgyomra csupa víz-

tiszta, kékes- vagy lilásfehér kvarckristályokat, gyakran gránit-

darát tartamaz tiálnyomó többségben. Krist. palákból álló srégi
hegységekben szürke, tejfehér, sárgásfehér kvareit, kvarcitpala, alá-

rendelten gnájsz, csillámpalaváltozat a zúzókövek anyaga. Fiatalabb
riolit-andezit területen a kvarcon kívül sok hidrckvarcit, opál és

jászpiszdarabka is bejut a .fajdfélék zúzájába. A kárpáti homokk-
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hegyláncok területén sok szürkésfehér kvarcszem üti rá a zúzókötar-

talomra a maga egyéni bélyegét.

így feltn sok szürkésfehér zúzókövet tartalmaz a Benedek-
fhlva-i Lyrnrus tetrix izmosgyomra. A vasmegyei Czák Bonasia
hcnasia válfajaiban igen sok, ugyanazon földtani területrl szár-
mazó, tejfehér kvarc-kavics található. A csernovitzi Tetrao honasia
izmosgyomrában sok 2—6 mm-es szürke, felismerhetleg homokk-
kvarc fordul el. A tátraházi Tetrao bonasianál sok gránitból ere-

d kvarcszem található, melyhez néha a gránit földpátja és biotitja

is tapad. Az Erdbényérl származó Tetrao urogallus izmosgyomrá-
bjn sok a tejfehér és téglavörös, ritkán májbarna jászpisz és opál-
darabka. A lándzséri (Sopronvm.) példányokban sok a zöldesfehér
krisályospalakavics, melynek színezdését zöldesszürke klorit vagy
sárgászöld epidot okozza. A Szent Ivánhegy-i Tetrao urogallus iz-

mosgyomra csupa szürke, szögletes homokkkvarcot tartalmaz.
iXagyszeben környékérl származóban feltn sok fehér, gyöngy-
szer kvarcitzúzókövecske található. A liptóújvári zúzókövek a te-

rület változatos felépítésének megfelelleg, eltér színek és erede-

tek: szürke homokkkvarcok, fehér kvarcitok, vöröslbarua jász-

piszdarabkák. Az iglóiak sárgásfehérek s a fogzománchoz hason-
lóan kopottak. A besztercebányai zúzókövek fénytelen, szürke
kvarcszemek. Sok közöttük a homokkdarabka.

A zúzókövek minsége s az élettani keretül szolgáló hegységek
kzettani felépítése között kétségtelen kapcsolat ismerhet fel. Nagy
és egyhangú k zetterületeken jellegzetes egyoldalúság jelentkezik a

zúzókövekben is. Bonyolult szerkezet és felépítés vidékeken a

zúzókövek kevertsége állapítható meg. E tény szoros összefüggésben

áll a zúzókövek számára alkalmas kavicsanyag momentán adottsá-

gával.

Zúzókövek gyjtésére, fajdok általi felszedésére legalkalma-

sabbak a magas hegyvidékek patak- és folyómedrei, melyek a leg-

változatosabb összetételben tartalmazzák mindazon kzetek törme-

lékanyagát, mely erózió kapcsán a környez lejtkrl a medrekb?
jutott. Hóolvadáskor, valamint tavaszi és szi eszések alkalmával
megmozdul a meglazult törmelék a csapadékvizek erteljes sodrá-

ban s a patakmederben halmozódik össze. Nyári magas légnyomás
idején a medrek nagyrésze kiszárad, vízmennyisége lényegesen le-

csökken s mint terített asztal készen várja a fajdok kzetéhségéi.

Kavicsok felvételei, bár minden évadban feltehet, bséges utánpót-

lásuk legvalószínbben nyár végén c‘s sz folyamán k'pzelhet el.

nkor a növényzet lassú pusztulásával a keménybéjú magvak, ter-

mések fogyasztására kerül sor. Majd ez is megcsökken s e madár-

fajtáiidv tél végén, tavasszal ág-, gally-, rügytáplálékra vannak

utalva, ami fkozottabb zúzókfelvételt igényel. A táplálékanyag

ilyértelm kicseréldését, párhuzamos hozzáilleszkedésben, a zúzó-

k mennyiségi ingadozása követi, hogy kiváló iniTisége és számbeli

aránya révén megfeleljen annak az élettani szerepnek, melyre a

madarak izmosgyomrában hivatott.



Fajtlvál rajok /-úzókövei ásvány-kzett aiii szeiiii><»iitt)ól 327

liioló(/i(i i t(i)i ulsá(/()k.

A zúzókövek élettani vizs<'álata azt mutatja, liofíy olyan ás-

ványok illetletí kzet fajták kerülnek össze a fajdok izmosííyomra-

lian, im'lyek túlfíyors elkopás veszélye nélkül, hosszú ideiéi véííez-

lietik daráló, rl tevékenyséfíüket. A köveeskék sajátos eííyüttese

azt a feltevést is alátámasztja, liof^- nem véletlen sodoi-ja össze

egymás mellé, hanem bizonyos ösztönös, atavisztikns kivaloííatasi

hajlam irányítja a fajdokat az ásvány- és közetválozatok felvételé-

néi. A madár ösztönszernle^ megérzi, hogy a színtelen, fehér,

szürke, üvi'gszeríí köveeskék szolgáltatnak ideális anyagot izmos-

gyomra fizikai emésztömnködésének elsegítésére. Ezért a legkeme-

nyel.h, érdesfelületn, (hidrokvareit, horzsak esetélu-n likaesos. de

szintén ellentálló) ásvány- és kzetanyagot részesítik elnyhen a

])ulri, könnyen málló, szétesésre hajlamos kaviesváltozatokkal szem-

hen.

A probléma tehát eredetileg kettsnek tnhetik fel: 1. Vagy
a Tetraonidák ragaszkodnak ösztönszerüleg a világos árnyalatú,

üvegkülsejü kovaásványfélékhez valamint a kemény, SiO,-dús k-
zettörmelékhez^ melyeket a inagasahh hegyrégiókhan könnyen s

úgyszólván mindenhol megtalálhatnak. 2. Vagy másfajta, vegyileg

gyorsabban elhomló ásvány- és kzetanyagot is felvesznek, melyek

azonban, mint kevésbé ellentállók, aránylag rövid üzemmunka után

felrldnek s eltnnek, vagy feloldódnak a gyomornedvek hatása

alatt. Karbonátok a savas környezetben természetszerleg nem ma-

radhatnak meg. Csak szilikátok képesek daeolni a vegyi és fizikai

tényezkkel szemben s ezek között is a legindifferensehh kovaásva-

nyok s legsavanyúhh kzettörmelékek.

Közelebbi vizsgálatok inkább az els feltevés helyességét iga-

zolják: az ösztönszer kiválogatás valószínségét.

Nem áll meg tehát az a feltevés, hogy a fajdoknak messzi,

idegen vidékekre kellene idnként elvándorolniok, hogy az izmos-

gyomor üzemhentartásához szükséges ásvány- illetleg kzetanyagot
megszerezzék. jMinden magasabb hegység patakmedreiben megta-
lálhatók a szükséges méret kovasavdús kavicsok. Egyes nagyobb
területegységeknek tagadhatatlanul meg van a maga jellemz, néha
nagy felületekre kiterjed kozetanyaga, mely ráüli bélyegét a gyo-

inorkövek minségére. Homokkvonulatok mentén (ÉK-i, K-i Kár-
l»átok) szürke kvarckavicsok vannak télisúlyban. (Tránithegységben

(Tátra) a gránit jellegzetes kvarca ismerhet fel. A zúzókövek k-
zettani egyoldahisága joggal keltheti azt a látszatot, hogy fajdok

speciális vidékeket vagy éppen szkhatáréi helyeket keresnek fel

gyomorkszükségletük kielégítésére. Ha ez a feltevés helyes lenne,

a Tetraonidák élete csak bizonyos hegységekhez kapcsolódhatna.

E helyhezkötöttség idk folyamán feltétlenül szembetnvé vált

volna. A tapasztalat ezzel szemben azt mutatja, hogy a fajdok min-
den viszonylag magasabb hegységben otthonosak s a zúzókövek egy-

oldalúsága csak ott válik kifejezetté, ahol nagyobb területen azonos
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kzettípus játszik uralkodó szerepet, mely rákényszeríti egyhangú-
ságát a zúzck-együttesre.

A vizsgálatok kapcsán arra a kérdésre is feleletet adhatunk,
hogy mikor és hogyan történik az elkoptatott zúzókanyag kicseré-

ldése. A szemcsemérethl ugyanis megállapítást nyert, hogy egyet-

len fájd izmosgyomrában sem található 1—2 mm-nél kisebb zúzók,
holott a gyomor rl mechanizmusa a kavicsokat a legteljesebb el-

kopásig fel tudná használni. Az a tény, hogy parányi, legömbölyö-

dött kövecskéket nem, vagy csak elvétve találunk, amellett a felte-

vés mellett szól. hogy kilépésüket az izmosgyomor, automatikusan
szabályozza. A legfinomabb szemcsék számára az xlt valószínideg

mindig nyitva áll s a bélrendszeren át az ürülék távozásakor a sza-

badba jut. A méret kicsinységénél fogva már rl szerepet alig ját-

szó kövecskék részletekben és folyamatosan távolodnak el és ugyan-
ilyen arányban történik idnkénti, alkalmas utánpótlásuk.

A futóhomok kvarcszemcséi évezredek alatt koptak le kei’ckre

és csökkentek mm-es szemcseméret alá. A sarkos kavicsok felületét

is földtörténeti idszakok csiszoló mechanizmusa súrolja simára,

szögletesre. A koptatás! folyamat természetesen nem állandó s a

különböz irányú, idszakos szelek erejétl s gyakoriságától függ.

Ha a madarak izmosgyomrának mködését, kisebb nagyobb me'g-

szakításokkal, pihen intei*A’allumokkal, folytonosnak is képzeljük

el, a szilikátkövecskék élettartama igy is igen hosszúra tehet.

Xem valószín tehát az a feltevés, hogy a ziizókövek csak hóna-

pokig maradnak meg az izmosgyomorban. Helyesebb az az elgon-

dolás, hogy a naponként kikerül szemcsék, parányi elkopott zúzé)-

kövecskék pótlására a madár idnként 1—2 szem nagyobb, durva
szemcsét szed fel. Ösztönszer bels kényszer hatása alatt cselek-

szik, különösen mikor gyjtésre alkalmas hegységfelületeken, dur-

vahomokos-kavicsos, sz.úralz patakmedrek mentén fordul meg nap-

közi bolyongása közben. Ügyszólván játszva gyjti össze, amint azt

tyúkfajtáinknál is láthatjuk.

R e y szintén megállapította, hogy az izmosgyomorhan a na-

gyobbszem kavicsok és kövecskék túlnyomó többségben vannak a

finom homokkal szeml)en:
homok kövecs . k

Lyrurus tctrixnél 0.02 1.17 98.81 %
Tetrao urogallusnál 0.00 0.08 99.92%

Öt, Nagymagyai'ország különböz hegységébl szárnmzó Tet-

i’ao urogallus izmosgyomrának zúzókövei, súlyszerinti megoszlás

alapján, a következ %-os eredményeket adta;

k (5-14 mm) kövecs (2-5 mm) homok (2 mm)
bándzsér 88.4(5 11.42 0.12

Görgény 82.84 17.07 0.09

Fogaras 90.57 9 07 0.34

Litóújvár 79.52 19.41 1.07

Tátralomnic 96.10 3.07 0.02

.Mind Ilik esetben túlnyomó többségben szerepelnek az
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t

mm iiafíy.si'iiíú zúzókövek; változó, de ahiesony %-os mminyisófíóon

a 2— .) mm méred ü kövocskék s Ioíí töl)l)Hzöv 1 % alá vsökken a 2 mm-
nJ kisid) homok értéke.

F számszer adatokból is kiviláfílik, hofíy a Tetraonidák iz-

musfíyomra a zúzókóvekre nézve bizonyos osztályozó, szortírozó ké-

pi'sséfífíel bír; a kisméret, ersen leesökkent jelentséfí bomok-

szemekre a fizikai emésztés szempontjából már nines többé szükséííe.

Fz(d< az összedarált táplálékkal efíytt továbbjutnak. Viszont az is

valószín, boííy a gyomornak metí van az a képesséííe is, mellyel

a tái)lálék minöséfíébez valamint az utánpótlás lebetöségeibez ké-

pest a zúzóköveked bizonyos idre visszatai tani, eltávozásukat meíí-

akadályozni tm.lja.

Key fíyöiiííykísérbdekkel kapesolatban me{íálla])ította, boííy

ííalambnál a lenyelt tíyöngyszemek esak 12 nap után jelentek mefí

az ürülékben. Majd naponként (5—8 darab, véííül a 28. najjon 43 dib.

eííyszerre távozott el a esiün át. Ty úkííyomorban viszont méfí egy

év után is bent maradtak a gyöngyszemek. G r o e b b e 1 s libákon

és kacsákon végzett megfigyeléseket s arra a megállapításra jutott,

hogy szemes tápláléknál a kaviesszemcsék felvétele és kiürítése dú-

sabb volt, mint burgonyás étkezé'snél. Tehát a zúzókövek forgalma

az eledel keménységével fokozódik. A legkeményebb tá])lálékot fo-

gyasztó madaraknál a legtöbb zúzókö található az izmosgyomorban.

A zúzókövek kicseréldésének méuljára és azok foi-rnajellegére

nézve egyik Tetiao urogallus (Hargita, Madarasi-csúcs) zúzókö-

mennyisége t ir tlénk b képet. E célból a zúzóköveket nagyság és

forma szerint csoportosítottam. A fényképen jól látluitó, hogy a

.58. ábra. Zúzókövek egy süketfajdkakas izmosgyomrából. Hargita,

é^Iadarasi-csúes. 1934. május havában ltte Soó Gáspár, 377 darab.

Természetes Tiagyságban, kopás szerint 3 csoportba osztva.
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legkisebb méret kövecskék ersen legömbölyödöttek, gyöngyszem
rek. Feltehetleg ezek vettek részt leghosszabb id óta az izmos-
gyomor mködésében s ezek kerülnek ki sorrendben leghamarabb a
szervezetbl. A középs csoport jóval nagyobb létszámú, csak félig

legömbölyödött s nagyobb átméret. A harmadik csoport a legdur-
vább szem; szögletes, tehát a legfrissebb anyag, melyre még hosz-

szú szerep vár.

A közelebbi vizsgálatok amellett a feltevés mellett szólnak,

hogy a Tetraonidák nem egyszerre, hirtelen cserélik ki zúzókö vei-

ket, hanem folytatólagosan. Az 1 mm alatti szemcsék jutnak ki leg-

hamarabb az ürülék eltávozásának sodrában. A madár ösztönszer-
leg érzi, különösen sszel és télen, mikoi- magteraiés vagy csak cel-

lulózadús táplálék áll rendelkezésére, a bségesebb zúzókutánpót-
lás szükségét és akkor ott szednek fel iij kavicsanyagot, ahol meg-
felel méret és fajtájú felvételre készen áll. Kemény táplálék vagy
fokozott ütem táplálkozás bségesebb zúzókanyagot igényel, mert
segítségükkel a tápanyagok kihasználása tökéletesebb. Valószínleg
nem létszükséglet a madaraknál a zúzókövek jelenléte, kísérletek

tanúsága szerint nélkülük is meg tudnak élni, de szerepük az emész^

tés fizikai lebonyolításánál határozottan elnyös. Igénybevételüknél

a madarakat si, örökld, atavisztikus hajlam vezeti.

A fajdüknak a szükséges ásvány- és kzetanyagért nem kell

tehát messzire vándorolnik, az izmosgyomor életmködéséhez meg-
kívánt durvább szem, kovasavdi'is, ellentálló kavicsváltozatokat a

magasabb hegyrégiók kzettörmelékében mindenhol megtalálják.

Ott, ahol éltük lepereg s ahova talán részben emiatt is si, oikoló-

giai viszonyok kényszerítik.
#

Leghálásabb köszönetén! fejezem ki ez alkalommal is 1) r.

Szcntpétery Zsi gmond egy. tanár úrnak, hogy a vizsgála-

tokhoz szükséges eszközöket rendelkezésemre bocsátani szíves volt.
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