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beinahe ganz mit dem Charakter ihrer gewöhnlichen Aufenthaltsplätze

übereinstimmt und sie sich daselbst ganz heimisch betrugen, nun so

müßten wir unsere bisherige Ansicht über die vertikale sowie auch

horizontale Verbreitung dieser Art ein wenig modifizieren.

Freilich müssen erst die weiteren Beobachtungen alle diese hier

eröffneten Fragen sicher beantworten. Und vielleicht gelingt es mir

auch dann den Beweis zu erbringen, ob die Vögel von Badacsony

Repräsentanten der typischen Form seien oder aber zu jener Form zu

zählen sind, welche in Dalmatien, Montenegro, Griechenland verbreitet

ist und zu welcher auch 2 Exemplare in der Sammlung des ungarischen

National-Museums aus unserem Retyezát-Oebirge (Süd-Karpathen) gehören

dürften, und welche von v. Tschusi als Accentor collaris reisen, früher

jedoch von Brkhm als Accentor subalpinus beschrieben wurden.

Kszeg, am 31. Okt. 1917.

Izlelbimbók az amazonpapagály nyelvén.
Irta Dr. Greschik Jen.

5 szövegrajzzal.

A Magyar Királyi Ornithologiai Központ szövettani laboratóriumából.

A madarak nyelvét már a régi anatómusok is többé-kevésbbé az

izlelérzék szervének tartották. Különösen a papagályok nyelve szerepelt

mindig az izlelérzék szerveként. A landshuti anatómus és zoológus

TiEDEMANN (18) pl. a követkczket írja: «A nyelv vastag, húsos, puha
brrel fedett és általában az ember és a majmok nyelvéhez nagyon

hasonló a papagályoknál, melyek a legfinomabban Ízlelnek és a leg-

könnyebben utánozhatják az ember és az állatok hangját». Mellesleg

azt óhajtanám itt megjegyezni, hogy a legújabb irodalomig mindenütt

követhet kifejezés: húsos, a papagályokra egyáltalában nem illik, mert ennek

a szervnek a fölülete az ers elszarusodás következtében egészen brszer,
mirl a kisebb, szelid papagályok nyelvének megtapogatásával könnyen

meggyzdhetünk. Már Ludwig Ferdinand (12), bajor királyi herceg

említi korszakos munkájában, hogy ezt a kifejezést: «húsos nyelv» a

madaraknál kerülni kellene, mert izomzat (bels izmok) csak a papagá-

lyok és a fürj nyelvében fordul el bségesen. Azonban a nagyobb

beszél papagályok nyelve, amelyekhez az amazonpapagályok számos

faja is tartozik, ezen bels izomzat ellenére is, mint említettem, inkább

brszer.

Miután Schulze F. E. 1863-ban LEVDio-nek az édesvízi halaknál

talált kehelyalakú szerveiben izlelbimbókra ismert és ezáltal a gerince-
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Sek izlelszervét tulajdonképen fölfedezte, az izlelbimbókat Lóvén és

Schwalbe 18ó7-ben egyidejleg megtalálta az emlsökben is. A két-

éltüekböl már elbb ismerték, a csúszómászókban valamivel késbb
akadtak az izlelöbimbókra, de a madarak osztályában jó sokáig nem sike-

rült reájuk bukkanni. Minden erre vonatkozó kísérlet negativ eredmény-

nyel végzdött és már azzal a föltevéssel vigasztalódtak, hogy a madár-

nyelv meglehetsen ers elszarusodása alkalmatlan izlelbimbók kifej-

lesztésére. Néhány az irodalomban itt-ott fölbukkanó adat mer föltevés

volt csupán, minden positiv alap nélkül. Oadow (9) pl. azt gondolta,

hogy a papagálynyelven tapintószemölcsökön kívül számos izlelszemölcs

is van és Jaquet a VocjT- és Yuncí- (19) féle anatómiában azt írja, hogy

a madárszáj tapintótestecskéi az Ízlelés alkalmával bizonyos szerepet ját-

szanak. Merkel (14) errl a tárgyról «Az érz idegek végzdéseirl a

gerincesek brében» cím mvében következképen nyilatkozik: «A ma-

darak osztályában teljesen hiába kerestem végbimbok után. Olyan fajok-

ban sem sikerült ezeket a kis szerveket megtalálnom, amelyeknek puha

nyelvük van, mint az úszómadarakban. Azt kell tehát gondolnom, hogy

a gerincesek ezen osztályában a végbimbók egyáltalában hiányzanak».

A szövettanilag negatív eredménnyel végzdött vizsgálatoknak azonban

ellentmondottak a madárbarátok megfigyelései, akik fogságban tartott

madaraikon azt tapasztalták, hogy bizonyos táplálóanyagokat jobban

kedvelnek. Megfigyelték, hogy a papagályok a nekik nyújtott cukor-

darabokat valóságos élvezettel ették meg, amibl ezeknél a madaraknál

joggal igen fejlett izlelérzék jelenlétére kellett következtetni.

1904-ben végre BoTEZAT-nak (4) ídegvégelágazódások tanulmá-

nyozása közben sikerült módosított üOLGi-féle eljárással, késbb
methylénkékkel is néhány madárban izlelöbimbókra ráakadni, Ó a vég-

bimbókat a szájrészek nyálkahártyájában, fleg pedig a madarak garat-

üregében találta. «Bizonyos szemölcsökhöz nincsenek kötve, hanem a

hátsó nyelvrészek redzetlen puha brében, a két hátsó nyelvszárny

fölületén, szélén és alsó részén találhatók, ezenkívül a .^arat körül és a

puha szájpadban.» Ebbl az idézetbl az tnik ki, hogy Botezat már

els közleményében a hátsó nyelvrészekbl is ír le végbimbókat. Papa-

gályokat Botezat sem itt, sem késbbi dolgozataiban nem vizsgált.

190ó-ban megjelent Bath (2) tüzetesebb dolgozata, aki szövettani módszerek

segélyével nemcsak nagyobb számú madár-, hanem SiCrocodiliisniloficus

L\UR. és az Aligator niississipicnsis (Daud.) izlelbimbóit is megvizs-

gálta. Bennünket fleg az érdekel, hogy Bai h vizsgálati anyaga között

két papagály: Melopsiftacus iindulatiis CjOUI.d és I^alacornis ru/irosíris

(L.) is szerepel, ü sem a papagályok, sem a többi általa megvizsgált

madár nyelvén nem talált izle-Iöbimbókal, jóllehet a hullámos papagály

nyelvében azt hitte, hogy megtalálja ket. Álljanak itt erre vonatkozólag
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saját szavai : «... a papagályoknak nagy húsos nyelvük van, amely nem
tartalmaz izlelszerveket, jóllehet csak elüls részében szarusodott el

ersebben és VATER-PACiNi-féle testecskékben való nagy gazdagsága

mellett csak tapintani látszik. Az izlelérzék fszékhelye a felscsr nyálka-

hártyája, amelyben ezek a végszervek rendkívül számosak és az epiglot-

tis közvetlen környéke. Már az izlelbimbók nagy száma, amely jóval

fölülmúlja a többi madárét, magasan fejlett izlelérzékre enged követ-

keztetni».

Nemsokára reá megjelent Botezat (5) fmunkája, amelyben a

madárnyelv izlelbimbóiról fölemlíti, chogy az elüls nyelvrészek egyet-

len helyén, ép oly kevéssé találhatók, mint az elüls kemény szájpadban.

Csak a puha hátsó nyelvrész fels oldalán, ott, ahol némely madárban

az oldalsó, hátrafelé hegyesed nyelvszárnyak a tulajdonképeni nyelv-

testrl elágaznak, akadhattam egyes végbimbókra». Egy 1910-ben meg-
jelent dolgozatában Botezat (7) még egyszer visszatér a madarak izlelö-

bimbóira és hangsúlyozza, hogy ezeket fiatal verebek elszarusodó hám-
sejtekkel borított kemény szájpadjában is megfigyelte. A hátsó nyelvrészek

izlelbimbóiról szóló elbbi adatainak megersítésére fölhozza, hogy
ezúttal izlelbimbókat fleg a hátsó, puha, mirigyekben dús nyelvsza-

kaszban, egészen a légcs bejáratáig talált gyakran.

Az irodalomból világosan kitnik, hogy a régi probléma: a papa-

gálynyelv izlelképességének anatómiai alapja még azután sem került

megoldásra, miután az izlelbimbókat ezekbl az állatokból is már
ismerték.

A Androglossa aestiva Lath, száj-garatüregének szövettani vizsgá-

latával elfoglalva rögtön az anatómusokat és madárbarátokat már oly

régóta érdekl kérdésre gondoltam: vájjon a papagálynyelvnek nincse-

nek-e mégis izlelbimbói?

Anyagom., sárga szemcsillagú, beszél hímpéldányból való. Már
sokáig élhetett fogságban, mert fiatal példányok szemcsillaga barna.

(Papagálykedvel körökben jól ismert jel a fiatalok és öreg madarak
megkülönböztetésére a vétel alkalmával.) Minthogy az anyagot egyéb

szövettani vizsgálatra is föl akartam használni, erre a körülményre a

kezelésnél tekintettel kellett lennem. Elre tisztában voltam azzal, hogy
biztosat csak sorozatos metszetek készítése adhat. Ennek következtében

az egész nyelvet egészen az aditus laryngis-ig vágtam ki és egészben

100 ccm. sublimat-trichlorecetsav-ecetsavban rögzítettem, mely folyadék-

kal már sok tömött és kemény hámmal fedett szerven szereztem jó

tapasztalatokat. Aránylag nagy darabokat is teljesen átjár, tapasztalataim

itt Heidenhain tapasztalataival egyeznek, kinek e folyadékot köszönhet-

jük. A 960 alkoholba átvitt nyelvet azután jodjodkalium-oldattal kezel-

tem, a nyelvcsontot 50/o-os vizes salétromsavban mésztelenítettem, utána
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50/0 natriumsulfat-ba helyeztem, alaposan kimostam és fokozatosan alko-

holba helyeztem. Az így kezelt nyelvet Q6O/0 alkoholban pontosan a víz-

szintes középsík mentén egy fels- és egy alsó félre vágtam, hogy a

meglehetsen nagy szervet jobban tudjam metszeni. Erre celloidin-

paraffinba Apathy szerint ágyaztam be a két nyelvfelet. Ez a beágyazási

módszer tömöttebb, nagyobb tárgyaknál, valamint olyanoknál, amelyek-

ben rök következtében egyes részek eltolódhatnak,

sokkal biztosabb eredményt ad, mint a tiszta paraffin-

beágyazás; ezúttal is bevált. A metszeteket fuchsin

S-MALLORY-val, azokarmin-MALLOR^-val, Heidenhain-

féle vashaematoxyl innal magában vagy chromotrop-

utánfestéssel és DfLAFihLD-féle haematoxylin-thiazin-

pirossal festettem. Különösen a vashaematoxylin és

a MALLORY-festés tüntette fel jól az izlelbimbókat.

Az amazonpapagály nyelve zömök, vastag, meg-

lehetsen magas szerv, betölti az alsó csrnek csak-

nem az egész rövid, az alsó állkapocs két szárától

befogott terét. Minthogy a madarak egyes nyelv-

részeinek elnevezése az eddigi leírásokban nagyon

változó és kellemetlen félreértések keltésére alkalmas,

ideje volna a madárnyelvre is általánosan érvényes

szakkifejezéseket fölállítani. Én a papagálynyelven egy

lekerekített elüls részt, nyelvcsúcsot (apex linguae),

nyelvhátat (dorsum linguae), kétoldalt egy-egy nyelv-

szélt (margó lateralis linguae), egy-egy nyelvszárnyat

(ala linguae), szabad alsó fölületet (facies inferior

linguae) és nyelvalapot vagy nyelvgyökeret (radix

linguae) különböztetek meg. Utóbbi rész a két nyelv-

szárny hátsó határától egészen a gégefbejáratáig

terjed. A nyelvháton, mint sok más papagálynál ú. n.

«kanál» található, mely a nyelv csúcsáig ér. A kanál

tulajdonképen a középvonal mentén haladó és a

nyelvcsúcson kiszélesed hosszanti barázda, amint ezt

Marshall (13) találóan megjegyzi. Ennek a hátrafelé

kissé meredeken fölszálló hosszanti barázdának felüle-

tén finom, vonalszer hosszanti redcskék láthatók, de nincsenek rajta

szabadszemmel észrevehet nyálkahártyakiemelkedések, szemölcsök.

A garat felé néz, meglehetsen nagy szemölcsök csak ott kezddnek,

ahol a két nyelvszárny a tulajdonképeiii nyelvtestrl elágazik. Legtöbb

szemölcs a nyclvszárny hátsó szélén, különösen pedig a nyelvgyökér

közepén található. A nyelv szine szürkésfekete; lekerített alsó fölülete

simábbnak látszik a felsnél, a nyclvcsúcsot a kanál kivételével sötét-

1. rajz. Hosszmetszet

az amazonpapagály

nyelvének fels felé-

nek közepébl, az

izlelbimbók (a raj-

zon fekete foltok)

helyrajzi viszonyá-

nak föltüntetésére.

F & nyálkahártyának

már szabadszemmel

is látható redje,

G árok, D a íels

nyelvmirigy tíimli.

A nyelvgyökér nincs

a rajzon. Nagyítás

7, 2/3-ára kisebbítve.
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fekete, hátrafelé rövid nyéllel ellátott sáv veszi gyralakúan körül.

A nyelvet többréteg hám borítja, mely különösen a csúcson és az alsó

föl ületen ersen elszarusodott.

Az izlelübimbókat a nyelvhát hátsó részén találtam azon a tájon,

ahol a két nyelvszárny ered. A nyelv fölülete itt rögössé válik, a nyálka-

hártya ersebb redket alkot. Különösen egy redt követhetünk már

szabadszemmel is jól. Ez és egy valamivel magasabban fekv hátsó rész,

amely a kanállal tompaszöget képezve, a nyelv gyökere felé meglehet-

sen meredeken ereszkedik le, barázdát alkot, mely a nyelvhát hátsó

részének közepén egy darabig harántirányban követhet. Ennek az árok-

nak az alján és tovább hátrafelé a fels nyelvmirigy kivezet járatai

nyílnak (1. rajz). Az árok és a mögötte elterül magasabban fekv rész

tartalmazza az izlelól3imbókat (2. rajz). Az izlelbimbók tehát a papagály-

nyelven egyenesen a fels nyelvmirigy kivezet járataihoz kötöttek.

A hám elszarusodása e nyelvszakaszon sokkal gyöngébb, mint az elüls

részen, de nem hiányzik itt sem. BATH-tal szemben tehát vizsgálataim

arra az ered-

ményre vezettek, ^^^^^^^^^^ G

hogy az elszaru-

sodott hám ugyan

nem zárja ki

az izlelbimbók

elfordulását, de

mégis annyiban

befolyásolja,hogy

a nagyon er-
sen elszarusodott

hámban a papa-

gálynyelvben se

fordulnak el.

Erre nézve na-

gyon tanulságos

a 2. rajz, amelyen

látható, hogy az

árok mells fala

sokkal ersebben szarusodott el (a rajzon feketén ábrázolva), mint a

hátsó. A mells falon ennek következtében csak lent, ahol az elszaru-

sodás már alig észrevehet, találunk egy izlelbimbót, míg az átellenes

falon, úgyszintén tovább hátrafelé már több van.

BoTEZAT ugyan hangsúlyozza, hogy fiatal verebek «kemény száj-

padjában» is, melyet több rétegben elszarusodófélben lev sejtek boríta-

nak, talált tetemes számmal izlelbimbókat. Tapasztalataim azonban arra

2. rajz. Az 1. rajz fels hátsó része ersebben nagyítva. E hám, a fels

rétegek elszarusodva (feketén ábrázolva), G árok, D a fels nyelvmirigy

íömli a kivezet járatokkal, Gk izlelbimbók. A hámalatti kötszövetben

\ymphocytákban gazdag helyek csomókkal. Nagyítás 28.
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a föltevésre jogosítanak, hof^y BoThZAT-nak ez az észlelete csak «fiatal»

madarakra érvényes, mert magam öreg verebekben ott nem, hanem fleg

a szájboltozat résének közelében találtam izlelbimbókat. Az elszaruso-

dás az elüls szájboltozaton öreg madarakban sokkal ersebb, mint

fiatal állatokban. Ebbl arra következtethetüilk, hogy az izlelbimbók a

test felületérl a magasabb rend gerinceseknél a szájba vándorolva,

puhább, még csak kevéssé elszarusodott nyálkahártyában telepedtek

meg. Minthogy ez fiatal madarakban még nagyobb területeket borít, az

izlelbimbók ezeknél olyan helyeken is elfordulnak, ahol idsebb

egyénekben épen az ersebb elszarusodás .következtében kiszorulva,

hiányzanak.

Az elszarusodáson kívül azonban úgy látszik elttem, hogy még

egy másik tényeznek is van dönt hatása az izlelbimbók elhelyezke-

désénél a madarak száj-garatüregében és ez az a körülmény, hogy

tapasztalataim szerint a madarak izlelbimbói a mirigyekhez kötöttek.

Ha találunk is egyes bimbókat

a szájüregi mirigyek területén

kívül, az izlelbimbók ftöme-

gének félreismerhetetlenül az az

irányzata, hogy a mirigyek ki-

vezetnyilásainak közelében fog-

laljanak helyet. És ez élettanilag,

az izlelbimbók mködésérl
ma vallott nézeteink szerint, ter-

mészetesnek tnik. Az ersen

elszarusodott, brszer papagály-

nyelven az izlelbimbók csak a

nyelvhát hátsó, kevésbbé [^elszaru-

sodott részén, a fels nyelvmiri-

gyek szomszédságában akadtak

alkalmas helyre föladatuk végzé-

sére. Ezeknek a nyálkamirigyek-

nek váladéka nedvesen tartja a

környéket. Az amazonpapagály

azokon az izlelbimbókon kívül,

melyeket a szájboltozatrés mind-

két oldalán találtam, a nyelven

lévkkel is Ízleli táplálékát.

Ha phylogenetikai szempontból vizsgáljuk az izlelbimbók és a miri-

gyek kérdését, szintén azt találjuk, hogy az izlelbimbók a mirigyek

közelségét szeretik. Itt csak honi gyíkjainkra szeretnék emlékeztetni.

A fali gyíknál pl. azt látom, hogy az izlelbimbók a nyelven csak a

3. rajz. Körtealakú izlelbiinbó az amazon-

papagály nyelvérl. Izlelöporus, izlelögödröcske,

ideg, siibgemmalis hálózat. Nagyítás kb. 500
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számos nyálkasejttel bélelt öblöktl oldalt, ezenkívül azonban fleg ezen

öblökkel szemben a szájboltozaton fordulnak el és így az élettanilag

m irigyeknek megfelel öblök váladéka állandóan megnedvesíti ket.

BoTEZAT (7) ugyan azt írja, hogy a madarak izlelbimbói függet-

lenek a nyálkamirigyek jelenlététl, de ugyanabban

a munkájában két oldallal késbb már azt a benyo-

mást nyeri, «hogy a végbimbók mirigyekben dús

nyálkahámban nagyobbrészt a mirigyekhez kötöttek».

Azokat az izlelbimbókat, rfielyek közvetetlenül a miri-

gyek kiszájadzási nyilasaihoz simulnak, Botezat mirigy-

bimbóknak nevezi, míg a többi a mirigyektl kisebb-

nagyobb távolságban fekvk magányos bimbók"

A mirigybimbók ismertet jelét — minthogy Bath

az fölosztásához nem járult hozzá — saját szavait

idézve a következképen állapítja meg: «A tulajdon-

képeni mirigybimbók akár a puha szájpadban, akár

a nyelv gyökerében fekszenek, a kivezetjárat sejt-

szövetével egyenesen összefüggnek, amennyiben az

egyréteg mirigyhám és a bimbó elemei között semmi
másféle sejtelem nem fordul el. St a mirigysejtek

az érintkezési pontokon, amennyire ez tapasztalataim-

ból következtethet, igen kicsinyek és a torkolat felé

mindjobban kisebbednek». Magam ezeket a «mirigy-

bimbókat» a Passer domesticus szájüregébl saját

tapasztalatból ismerem és megersíthetem helyrajzi viszonyukat a miri-

gyek kivezet járataihoz, amint ezt Botezat leírta. De alig hiszem,

hogy Botezat fölosztása magányos és mirigybimbókra minden madárra

érvényes. Az amazonpapagályban pl. egyetlen bimbót sem találtam,

melyet BoTEZAT-értelmében mirigybimbónak tarthattam volna, ennek

ellenére az általam itt talált bimbók mégis a mirigyekhez kötöttek.

Az izlelbimbók száma az emlsökéhez képest az amazonpapagály

nyelvén is csekélynek mondható. Egy -metszetben legfeljebb 8 bimbóra

akadtam. Figyelemre méltó, hogy itt csak oly szúk területen fordulnak

el. Tovább hátrafelé a nyelv gyökerén, ahol a hám nagyon szakado-

zottá, szemölcsössé válik, izlelbimbókat nem találtam, de mirigyeket

sem. A nyelv szabad alsó fölületén szintén nincsenek izlelbimbók.

A nyelv elüls szabad része mirigynélküli. Alsó részén, az alsó állkapocs

nyálkahártyájához való odaersítési helye mögött, mindegyik .oldalon

egy-egy hosszanti irányban elhelyezkedett symmetrikusan fekv mirigy-

csoport van, melyet a fels nyelvmiriggyel szemben alsó nyelvmirigy-

nek nevezek. Ez a mirigy fekvésének megfelelen oldalt nyílik. A fels

páratlan nyelvmirigy harántmetszeteken lekerekített sarkú háromszöghöz

4. rajz. Karcsú, az

orsóalakhoz közeled

izlelbimbó. Nagyí-

tás 310.
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hasonlít, tehát magának a nyelvnek harántmetszetét ismétli; a nyelvhát

hátsó részének közepén fekszik. Ez utóbbi kivezet járatainak közelében

fekszenek, mint említettem, az izlelbimbók. Mindkét nyelvmirigyet több

töml alkotja, egy középponti járat köré tömlalakú, jobban mondva
tubuloacinosus mirigyecskék sorakoznak. Sok helyütt több töml közép-

ponti járata egybefolyik. Mindezek a mirigyek nyálkát termelnek.

Az izlelbimbók alakját legtöbbször körtealaki'mak találtam (3. rajz),

alapjuk széles, a gödröcske .felé hegyben futnak. Néhányszor karcsú,

inkább az orsó alakját megközelít izlelbimbókat találtam az amazon-

papagály nyelvén (4. rajz). Ezek tehát merben különböznek azoktól,

melyeket Bath a huUámospapagályról leírt és lerajzolt. Megjegyezni

szeretném, hogy a madarak izlelbimbóinak alakja semmiesetre sem oly

állandó typusú, mint akogy ezt Bath vizsgálatai nyomán gondolni sze-

retnk. Egy alaptypust általánosságban ugyan megkülönböztethetünk, de

ettl eltér alakú izlelbimbók sem tartoznak a ritkaságok közé. Szabá-

lyos alakról sem beszélhetünk mindig. A hámalatti kötszövet a papa-

gálynyelvben nagyon magas és keskeny szemölcsöket alkot, melyek

gyakran az elszarusodott hám alsó határáig terjednek. Ezek a magas

kötszöveti szemölcsök a hám alsó rétegeit gyakran nagyon keskeny,

legtöbbször azonban vastagabb, lekerekített hámcsapokká darabolják föl.

Az amazonpapagály nyelvének izlelóbimbói alapjukkal rendesen egy

ilyen hámcsapban ülnek, de gyakran oldalt is. Alakjuknak tehát ezeknek

a csapoknak a kiterjedéséhez kell alkalmazkodnia és gyakran látni bim-

bókat, melyek a csapban valósággal szorulnak. Csak ha a hámcsapok

között oldalt fekszenek, veszik föl tulajdonképeni körtealakjukat.

A hám Malpighi-rétegének sejtjei, melyek a kötszöveti szemöl-

csöket határolják, a bimbókat néha annyira szorongatják, hogy egyik

oldaluk behorpadínak látszik (3. rajz). Szinte Bath «buroksejt»-jeirl

beszélhetnénk ily esetben, ami azonban nem felelne meg itt a valóság-

nak, mint meggyzdhettem.
Az amazonpapagály nyelvén kétporusú izlelbimbókat is találtam

(5. rajz), amilyenekrl a madaraknál sem BoThZAT, sem Bath nem
tesz említést, az emlsöknél azonban pl. a házinyúl papilla foliata-jából

ismeretes, hogy gyakran több bimbó lép egymással szorosabb össze-

köttetésbe.

Az izlelbimbók nagyságát igen változónak találtam, hosszúság:

0,0912—0,19608 mm, szélesség :i 0,01824—0,07290 mm; legtöbbnek

hossza 0,13224—0,14592 mm, a legtöbbnek szélessége pedig 0,03192—

0,04104 mm volt. Bath a Mclopsittacus undulatiis bimbóiról a következ

méreteket közli, hosszúság: 0,04—0,05 mm, szélesség: 0,033—0,043 mm,

» A bimbó legszélesebb részén mén^e.
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a Palaeornis nifirostris-éirl pedig, hosszúság: 0,049—0,066 mm, széles-

ség: 0,041—0,053 mm. Az amazonpapagály nyelvének izlelbimbói tehát

jóval hosszabbak, mint akár a Melopsittacus-é\, akár a Palaeoniis-é\, a

szélesség már jobban egyezik. Az amazonpapagály izlelöbimbóinak

hosszát ennélfogva csak Bahi II. csoportja múlja fölül, melybe a vad-

kacsa, a kanalasréce és a flamingó tartozik.

Az ismert legnagyobb izlelóbimbókhoz tartoznak, fölülmúlják

nagyságra pl. az emlsök között még az ökör izlelbimbóit is.

Szélesebb bimbók, mint az általam mért legnagyobb szélesség:

0,07296 mm csak a házigalambból és a fakó réti-héjából ismertek.

Néhán>'szor egy-egy liámcsap mindkét

oldalán találtam izlelo bimbókra, egymás felé

forduló gödröcskékkel. Ezek a kétporusú

bimbókhoz .látszanak vezetni.

Hátra van még, hogy az izlelbimbókat

fölépít sejtekrl szóljak valamit. Botezat és

Bath megkülönböztet támasztó- és izlelsejte-
' 9

^

ket, az utóbbiakat érzéksejteknek vagy neuroe-

pitheliális sejteknek is nevezik. Bath szerint

a madárbimbók érzéksejtjei abban különböz-

nek a többi gerincesek sejtjeitl, hogy magvuk

többnyire a sejtek fels részében fekszik, míg

a többi gerincesben az alapi részen foglal

helyet. Már Botezat mutatott rá, hogy ez a
,

.

nézet alaptalan, magam csak megersíthettem

BoTEZAT-ot. Koi .\u;r (11) nem rég arra az

eredményre jutott, hogy az izlelbimbókban

tulajdonkép csak egy sejtféleség van jelen,
5. ^.^^ Kétporusú izieiobimbó.

mert még senkinek sem sikerült az idegrostok Nagyítás 310.

és az . n. érzéksejtek között egyenes foly-

tatást kimutatni és mert támasztófibrillák mind az ü. n. támasztó-, mind
az érzéksejtekben is elfordulnak. Hogy mindazonáltal vékonyabb
és vastagabb sejtek megkülönböztethetk, kor- vag>' mködésbeli
különbségekben rejlik. Koi mer ebbeli nézetéhez Retzius (17) és

Heidenhain (10) csatlakozott. Tapasztalataim a sauropsidákon meg-
egyeznek KoLMER-éivel. Mélyreható különbséget a két állítólagos

sejtféleség között az általam megvizsgált izlelbimbókon ép oly kevéssé

találtam, mint az említett szerzk más anyagon. Erre az álláspontra

helyezkedve nem tartom szükségesnek, hogy itt bvebben rátérjek Bath-

nak az elszigetelésrl szóló fejtegetéseire.

Az izlelbimbók sejtjeinek lefutása nem mindig egyenes, hanem
sokszor görbe, a bimbó alapján rendesen eltávolodnak egymástól. Mag-

Aquila. 9
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vuk meglehets nagy, kerek, a keskeny sejtekben, mint ezek maguk is

sötétebbre festdik, mint a szélesebbekben. xNIéhány izlelbimb()ban ú. n.

«basalis sejtek»-et is észleltem, a nyálkahártya Ma/pi^hi-rétege sejtjeinek

tartanám ket.

Az izlelübimbó a nyálkahártyahám fölületén izlelögödröcskében

végzdik, EBNh:rv'-féle (8) értelemben vett izlelporus is megkülönböztet-

het rajta. Ez utóbbi az amazonpapagály nyelvén gyakran hosszú csa-

torna, míg az izlelgödröcske csak kis térfogatú. Ebbe a gödröcskébe

az izlelbimbósejtek ú. n. érzcsapjai nyúlnak bele, melyek itt nagyon

rövidek.

Ennek a papagáiynak a nyelve igen gazdag ers idegágakban. Hei-

DENHAiN-féle vashaematoxylinnal kezelt készítményeken néhányszor

nagyon tisztán kivehettem az izlelbimbó felé tartó idegágat és az általa

képezett subgemmalis hálózatot (3. rajz).

Annak az elméletnek a támogatására készítményeimben nem talál-

tam semmit, hogy többek között az izlelbimbók érzéksejtjei is úgy
mködnének, mint a mirigyek, azaz anyagot választanának el, mely inge-

relné az ideget. Inkább azt hiszem, hogy az izlelögödröcskében alkalomadtán

talált váladék, nem az izlelbimbó sejtjeinek a terméke, hanem a miri-

gyekbl származik. Az izlelgödröcske alakja nagyon alkalmas lehet kis

mennyiség nedvesség visszatartására, hogy benne anyagok mindig oldód-

hassanak.

Bath a papagályok kivételével a többi madár izlelbimbói melll

«buroksejtek»-et írt le. Ezeket az amazonpapagályban nem találtam.

BoTEZAT (7) azt hiszi, hogy ezeknek a buroksejteknek az aequivalensei

tulajdonképen az emlsök gombaalakú-, körülárkolt- és levélalakú sze-

mölcseinek a felületén található végbimbók mellett is elfordulnak. Vég-

bimbók visszafejldési folyamatát látja bennük. A buroksejtek ennek a

folyamatnak származékai volnának, élénk szaporodásuk következtében

«sejtekben dús hámcsapokat» fejlesztenének. «A végbimbók eltnésével

párhuzamosan világosan látható, liogy az epidermis belsleg redket vet^

amennyiben sejtekben dús hámcsapok keletkeznek. Az emlsök és madarak

szájnyálkahártyájának elüls részei tényleg a legjobban redzöttek, azaz

a legtöbb hámcsapjuk és egyúttal coriumpapillájuk van.» Annak a néze-

tének, hogy a szájnyálkahártya hámcsapjaiban visszafejldött végbimbók-

kal van dolgunk, ellent kell mondanom. A papagálynyelven végzett

vizsgálataim arról gyztek meg, hogy ezeknek a hámcsapoknak egészen

más a szerepe. Leginkább a nyelv csúcsában találtam ket kifejldve.

Több csap végével itt a kötszövetben összekapcsolódik, ezek a kapcso-

lások gyakran hosszabb szakaszon követhetk, többszörösen elágazódva

valóságos vázrendszert alkotnak; mások a hámban lév közös alapból

ujjszeren ágaznak szét a kötszövetbe, vastagságuk nagy mértékben
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változó. Az ket körülvev kötszövettel együtt valóságos támasztó-

vázat alkotnak a mechanikailag kétségtelenül nagyon ersen igénybe-

vett nyelvcsúcs számára. Ezenkívül azonban a hámcsapoknak még más
föladatuk is van. Azt találtam, hogy ott, ahol leginkább kifejldtek, egy-

úttal a hám fels rétegei is legjobban voltak elszarusodva. Úgylátszik,

hogy ilyen helyen a MALPiOfii-féle réteg rendes helyét nem tarthatta

meg, hanem a kötszövetben fekv és így jobban védett hámcsapokba

volt kénytelen visszahúzódni. Ezek a csapok ennek következtében egy-

részt a többréteg hám regeneratiós helyei gyanánt tekintendk. A papa-

gálynyelv más sajátsága a már említett magas kötszöveti szemölcsök a

hámcsapok között. Ezekben hajszáledények futnak föl, melyek a hámot

vérrel ellátják. Ezenkívül épen Botfzat is azt mutatta ki ezekrl a sze-

mölcsökrl, hogy idegvégzdések vannak bennük. A hámcsapok révén

tehát a hám jobban el van látva véredényekkel és idegvégzdésekkel.

Minthogy mindenütt vannak hámcsapok, nem találok abban semmi külö-

nöset, hogy az izlelbimbók is legtöbbször bennük foglalnak helyet, de

hogy tlük oldalt is elfordulhatnak, azt már elbb említettem. Ezek a

körülmények, azt hiszem, határozottan Botezat nézete ellen bizonyíta-

nak, melyet phylogenetikailag alacsonyabb fokon álló gerincesek sem

támogatnak.

Bf.ckpr azt hiszi, iiogy a madarak izlelbimbói az emlsök gomba-
alakú szemölcseinek izlelbimbóival homológok. Az amazonpapagály-

nyelv bimbóinak helyrajzi fekvése inkább az emlsök körülárkolt sze-

mölcseibl ismert viszonyokra emlékeztet. Azáltal, hogy itt egy árokba

kezdenek visszahúzódni, mindenesetre magasabb fejlettségre vallanak és

ennek következtében joggal tekinthetk magasabb izlelérzék hordo-

zóiul, mint az eddig a Botezat és Bath által megvizsgált madárizlel-

bimbókról ismeretes volt.
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A pirosvállú amazonpapagály (Androglossa

aestiva Lath.) táplálócsatornája.

Adat a madarak nyelcsmirigyeinek phylogeniájához.

Irta Dr. Greschik Jen.

6 szövegrajzzal.

A Magyar Királyi Ornithologiai Központ szövettani laboratóriumából.

Már a vetési varjú (Corviis fnigile^us L.) bél csatornájának szövet-

tanáról szóló dolgozatomban is rámutattam arra, hogy szükség van a

tudomány mai állása szerint olyan munkákra, melyek egyes jól jellem-

zett csoportoknak vagy legalább egy képviseljüknek bélcsatornáját

tüzetesebben ismertetnék szövettani szempontból. Az ilyen munkák nem-

csak a leiró irányban fogják mélyíteni ismereteinket, hanem az épen

egyes fajokon végzett alapos kutatások olyan eredményekre vezethetnek,

melyek az egész osztály, st még magasabb kategóriák szempontjából

is a legnagyobb fontossággal birnak. Ezt sok példa bizonyítja a mikro-

szkópiai anatómia terén.

Szerintem több ok tette érdemessé a papagályok táplálócsatornájá-

nak újabb mikroszkópiai analysisét. A madárkedvelk megfigyelései szerint

jól kifejlett izlelérzékkel kell birniok, melynek anatómiai alapjáról

azonban mindezideig pozitív tudomásunk nem volt; nyelcsövük közé-

pen beggyé tágul, melynek fölépítésérl annyira szétágaznak a vélemé-

nyek, hogy új vizsgálat vált szükségessé. Közép- és végbelükrl pedig


