
A HETERASTER ZIRCENSIS SZÖRÉNYI BIOMETRIKUS VIZSGÁLATA

BARTHA FERENC

ifj. Noszky J. és Szörényi E Zirc környékérl a bakonyi alsó-kréta

apti képzdményekbl nagyszámú szabálytalan tengeri-sünt gyjtöttek. A Szörényi
által Hetemster zircensis néven leírt, de nem közölt fajnak sok változata van. Ezért az

egész alakkör részletesebb vizsgálatot igényelt, melyet a faj biometrikus feldolgozásával

végeztem el.

A vizsgálat a következ kérdésekre szorítkozott :

1 . A vizsgált bélyegek változékonysága, illetleg az eltérések rendszertani értéke

alapján egy vagy két faj jelenlétére lehet-e következtetni?

2. Lehet-e a fajon belül eltér életmódra vagy esetleg ivari dimorfizmusra vissza-

vezethet különbségeket kimutatni?

3. Megállapítható-e a változékonys gban valamilyen határozott irány, melybl
a faj fejldésének menetére következtethetünk.

Ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása eltt néhány — a fkérdések szempontjából

mellékes — de a módszerek alkalmazhatósága tekintetében fontos kérdésre is feleletet

kellett adni.

a) -Alkalmasak-e a biometrikus módszerek a fenti problémák tisztázására?

b) Utólagos deformációk lehetsége nem teszi-e illuzórikussá a kimutatott különb-

ségeket, illetve az ezekre felépített következtetéseket?

c) Az anyag homogenitása milyen következtetések levonását teszi lehetvé?

d) Az els kérdésre nézve fontosak Kongiel (8. p. 10— 11) megállapításai,

aki Dánia, Svédország és Lengyelország fels krétájából az Echinocorys genus több faját

dolgozta fel biometrikus módszerekkel A módszer alkalmazhatóságát illeten az a véle-

ménye, hogy a fajok szabadszemmel való elkülönítése nem kielégít a különbségek szub-

jektív megítélése miatt. Biometrikus elemzésnek lenne a feladata a fajra jellemz formák-

nak mérhet összetevkre való szétbontása. Sajnos a könnyen mérhet bélyegek nem
mindig jellemzek, és a jellemz bélyegek sokszor nem, vagy csak körülményesen fejez-

hetk ki mérhet módon. így a ráfordított munka nincs arányban az elérhet ered-

ménnyel. Kongiel megállapítja, hogy egyes sajátságok magiakban nem elégségesek

a fajok jellemzésére, csak a bélyegek összessége. Úgy találja, hogy az alak, illetve a váz

körvonala eléggé állandó bélyeg, melynek alapján megfelel gyakorlattal el lehet válasz-

tani egymástól a tengeri-sün fajokat. Hangsúlyozza, hogy csak biometrikus analízissel

tudott olyan finomabb különbségeket,, modifikációkat kimutatni, amelyek a fejldés

irányára mutatnak. Kongiel megállapításai elméleti alapját képezhetik a biomet-

rikus módszer alkalmazhatóságának a tengeri-sünök esetében. Az egy vagy két faj

problémájának eldöntésére magam is a hosszúság, szélesség és magasság, végs fokon az

alak adatainak statisztikus feldolgozásával próbáltam felelni. A többi kérdéshez pedig

a homlokbarázda mélységének biometrikus feldolgozása nyújtott támpontokat.
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A Hcteraster zircensis biometriáját négy összetevre bontottam fel : hosszúság,
szélesség és magasság adataira, valamint a homlokbarázda mélységadataira (1. ábra).
A deformálódott példányok kihagyása után is még mintegy 339—381 példány alap-
ján végezhettem el a biometrikus feldolgozást. Sajátságonként a középértéket (M),

közepes hibát
(
m), szóródást (a) válto-

A méretek és jelölésük. zékonysági együttható (v) és az eloszlási

görbét használtam fel jellemzésre. Ahol
szükségesnek látszott, az egyes sajátságok

kifejldésének egymással való összefüggé-

sét korreláció számítással, illetleg táb-

lázatokkal is kifejeztem.

A részletes biometrikus feldolgozás a

fkérdésekre nézve az alábbi eredményekre
vezetett

:

Az eloszlási görbék és az összesít

táblázatok adatai (lásd 1 ., 2. grafikon és 1 .,

2-es táblázat mutatják, hogy a hosszúság, szélesség és magasság eloszlása lényegében

megfelel binomiális eloszlásnak. Csupán a hosszúság görbéjén van egy jelentéktelen

beugrás, de ez nem mély és csak egy kategóriára terjed ki. A három említett bélyeg válto-

zékonysági együtthatója
(
v

)

csaknem egyenl. A középértékek (M) és a leggyakoribb

értékek közt jelents eltolódás nincs. Kiugró példányok nincsenek. Mindezek alapján

ezen sajátságok változékonyságában nincs olyan rendellenesség, mely indokolttá tenné

két faj jelenlétének a feltételezését. A tengeri-sünöknél az egyes sajátságoknál jellemzbb-
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nek tartják ezek arányszámait. A hosszúság és szélesség arányszámát a faj egyik jellemz

bélyegeként használják. Ez az arányszám valóban eléggé állandónak bizonyult. Bár

értéke 0,95— 1,67 között változott, de a leggyakoribb érték kategóriájába 1,05— 1,15

közé esett az összes példányok 80%-a. Az utolsó 5 kategóriába, 1,25— 1,75 közé csupán

5 példány esett, tehát 5 rendellenes példánytól eltekintve a hosszúság és szélesség aránya

csak igen szk határok között változott, és így mindenesetre egyik legjellemzbb adata

a fajnak (

M

= 1,09).
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2. grafikon

A kutatók egy része a hosszúság, magasság és a szélesség és magasság arányszámait

ivari bélyegeknek tartja. Ennek tisztázására a két említett aránypárt is feldolgoztam

statisztikus módszerrel. A hosszúság és a magasság arányszáma 1,14—2,14 között,

szélesség és magasság aránya pedig 0,98— 2,04 között változott. A leggyakoribb értékek

kategóriájába a hosszúság-magasság aránynál a példányok 3l%-a esett — a szélesség-

magasság aránynál pedig a példányok 29% -a. Állandó arányról itt nem beszélhetünk

és így ezen bélyegek elméletileg használhatók ivari bélyegeknek. De az arányszámok

eloszlása a binomiális eloszlásnak felelt meg. (Lásd 2. grafikon.) Csak még a hosszúság,

szélesség és magasság görbéinél is szabályosabb lefutás és kisebb változékonysági együtt-

hatók jellemzik. (Lásd 1. táblázat.) Tehát az ivarok kettsségének megfelel kétcsúcsú-

ság vagy egyéb szabálytalanság a görbén nincs. (2. grafikon.) így ezen arányszámok
nem jellemz ivari bélyegek. Fontos volt annak megállapítása is, hogy ezen arányszámok

változása törvényszer, vagy pedig szabálytalan. Ennek eldöntése azért lényeges, mert

a K 1 áh n szabály szerint a faj határait áttör változások nem korrelative lépnek fel.

Tehát ahol ilyen van, ott a korrelációs együtthatók értéke alacsony lesz.

Ezért szükség volt a hosszúság-magasság és a szélesség-magasság adatainak

korrelációs együtthatójának kiszámítására is. A hosszúság és a magasság között a korrelá-

/ 1

A
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7. táblázat

Heteraster zircensis biometrikus feldolgozásának összesít táblázata

(h)

Hosszú-
ság

(m)
Magassag

(sz)

Szélesség h2/m arány sz/m arány h,—h 2

Középérték (M) 24,0 14,2 21,7 1,54 1,53 0,79

Közepes hiba(m) 0,35 0,2 0,3 0,09 0,08 0,02

Szóródás (cr) .

.

6,83 4,07 6,33 0,16 0,15 0,50

Változékony-
sági együttli.(í') 28,4 28,6 28,7 10,4 10,3 62,9

V min-max. 7,1—44 4,3—28,9 6,8—36,2 1,14—2,14 0,98—2,04 0,1—3,4

Példányszám (n) 362 381 369 339 362 362

1 . Tableau 1

.

2. Tableau d'ensemble de l’élaboration biométrique
de 1’Heteraster zircensis

3. Longueur (h)

4. Hauteur (m)
5. Targeur (sz)

6. Proportion h»/m
7. Proportion sz/m
8. h a

—ha
9. Valeur moyenne, M

10. Erreur moyenne, m
1 1 . Dispersion
12. Coefficient de variabilité
13. V min. — max.
14. Nombre d’exemplaires. n

2. táblázat

Összefoglaló korrelációs táblázat

sz : m
.

h, : m hí ! hí h o m : hj—h 2 sz ! hí—hg

Korrelációs együtt-
ható (r) 0,89 0,94 0,67 0,64 0,72

Közepes hiba (m) . . 0,01 0,006 0,029 0,03 0,025

Példányszám (n) .... 363 349 362 340 346

15. Tableau 2.

16. Tableau synthétique de corrélation
17. Coefficient de corrélation (r)

18. Erreur moyenne (m)
19. Nombre d'exemplaires (n)

20. Tableau 3.

21. Corrélation de la longueur avec le sillon antérieur
22. Longueur
23. bigtie secondaire
24. Ligne principale

ciós együttható (v) 0,94, a szélesség-magasság közt pedig 0,89 volt. Ez igen magasfokú

pozitív összefüggést jelent a vizsgált sajátságok változása között és ez hangsúlyozottan

szól az anyag egységessége mellett. Azt ugyanis könny elképzelni, hogy rendszertanilag

közelálló formák vagy fajok egy vagy több sajátságban hasonlók legyenek, de a magas
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korrelációs hányados ezen felül még a kifejldés folyamatának hasonlóságáról is beszél.

Végeredményben tehát a Heteraster zircensis alakját összetev három fméret változé-

konysága, akár a méretek változékonyságát külön nézzük, akár egymással korrelative,

egységes alakkörre mutat.

Más a helyzet a Heteraster zircensis jellemzésére felhasznált negyedik bélyeg,

a homlokbarázda mélységét illeten. Ennek a bélyegnek változékonysága nem felelt

meg a binomális eloszlás törvényének. A bemélyedés határértékei 0,1 és 3,4 mm voltak,
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így a leggyakoribb értéknek 1,60 mm közelébe kellett volna esni. Már pedig az eloszlási

görbén jól láthatóan (lásd 3. grafikon) a leggyakoribb érték 0,35 mm. Binomális eloszlás

esetében a középértéknek is 1 ,60 mm közelébe kellett volna esni, ezzel szemben a valósá-

gosan észlelt középérték 0,79 mm. Tehát a legtöbb példánynál szinte a legkisebb bemé-

lyedési érték fordult el. A nagy bemélyedési értékek felé a görbe ellaposodva elnyúlik és

a 0 pont elérése után néhány kiugró példányban végzdik. Hogy ebben a sajtáságban

az anyag nem egységes, jól mutatja a változékonysági együttható magas volta is. Közel

háromszorosa a többi méretének. Ez azért fontos, mivel a változékonysági együtthatók

százalékosan — vagyis összehasonlítható módon fejezik ki a szóródási értékek különb-

ségeit. A változékonysági együtthatók magas voltát, illetve ennek megfelelen az ers
változékonyságot, a tengeri-sünöknek a küls tényezk megváltoztatásával szemben

való érzékenysége magyarázza.

Az eloszlásban mutatkozó rendellenességek ennek a bélyegnek részletesebb elem-

zését tették szükségessé. Elssorban az volt fontos, hogy a homlokbarázda mélysége

mennyiben függ az állat nagyságától. Másodsorban : milyen viszonosság van a bemélye-

dés és a már vizsgált sajátságok között. A hosszúság és a homlokbarázda korrelációját

kifejez táblázatból (lásd 3. táblázat) errenézve a következket olvashatjuk le.
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A példányok zöménél a bemélyedés mélysége a hosszúság növekedésével párhuza-

i mosan növekszik (fvonal, pozitív korreláció). Viszont 22 példánynál ennek fordítottját

!
látjuk, vagyis nagypéldányokhoz sekély bemélyedést! homlokbarázda tartozik (mellék-

vonal, negatív korreláció) . Itt komoly minségi különbségrl van szó, amely különbséget
1 nem lehet csupán a korrelációs hányadossal kifejezni, mivel az csak az átlagos összefüg-

gést mutatja. A korrelációs együttható a fvonal túlsúlya miatt határozottan pozitív

(+0,67), de ez itt ersen pozitív fvonal és egy ersen negatív mellékvonal átlagaképpen

alakult ki. Ilyen esetben az átlagkorrelációt kifejez együttható lényegesen kisebb, mint
ott, ahol egységes az anyag. Jól látszik ez, ha összehasonlítjuk a hosszúság-magasság és

a szélesség-magasság közti korrelációval, amelyeknek együtthatói +0,89, ill. 0,94 jól

mutatják az anyag egységes voltát. A fvonal irányában 5 db. példányt találhatunk,

amelyek csak nagyobb méretek, de minségileg pozitív korreláció jellemzi ket. A mellék-

vonal irányában 1 db ilyen rendellenes elhelyezkedés példány esik. Mindezeket egybe-

vetve a homlokbarázda kifejldését illeten az anyag nem egységes. Még tisztázásra

szorul, hogy a homlokbarázda mélységének különböz kifejldése rendszertani szem-

pontból milyen érték bélyeg. Az kétségtelen, hogy az irodalomban eddig a Heteraster

genus fajainak elválasztásánál csak bizonytalan utalások történtek erre a bélyegre, pedig

mint ez a vizsgálat kimutatta, fontos volna figyelembevétele, mivel elkülönül irányok-

ban fejldött ki és fajelhatárolásra valószínleg felhasználható. Ha Kongiel nyomán
a tengeri-sünök alakkörvonalát jó faji bélyegnek tartjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy

i a homlokbarázda különböz mélysége a körvonal formáját egészében nem érinti csak

modifikálja.

Számolni kellett az ivari dimorfizmus fennforgásának lehetségével is. Erre

Meisenheimer (10. I. p. 557) leírása nyújt alapot, aki egy recens szabálytalan

tengeri süimek, az Abatus cavernosus nstényének, sajátos ivadék-gondozásáról számol

be. Ennél az állatnál a hátsó páros ambulakrális mez ersebb mélyedésében elhelyezked

kis zsákocskákban foglalnak helyet az ivadékok. Eszerint a nagy, de sekély homlok -

barázdájú példányok hímek, a mélyebb homlokbarázdájú példányok pedig nstények
lennének. Viszont az ivari dimorfizmus ellen szól az a tény, hogy a homlokbarázdában

nincsenek ivadékok, a Heteraster zircensis-né\ pedig csak egy bemélyedés van és ez a

homlokbarázda. A homlokbarázda nem alkot zárt öblöt, hanem nyitott, a szájnyíláshoz

torkoló árok, amelynek az a feladata, hogy a táplálékot, iszapot a szájnyíláshoz vezesse,

így ez a hely védettség szempontjából a legkevésbbé biztonságos pontja a tengeri-sün

testének. A mellékelt viszonossági táblázat tanulmányozásakor eléggé nyilvánvaló annak

feltevése, hogy a homlokbarázda mélységét illeten voltaképpen a faj kezdd szétválása

indult el. A fejldés fvonala lenne a pozitív korreláció iránya, míg a negatív korreláció

vonala jelezné az elváló új fajt. Célravezet lett volna a fiatalabb rétegekben tovább

kutatni, hogy ez az elválás folytatódott-e, és hogy kimutatható-e végül is két jól megkü-

lönböztethet faj. Sajnos a fiatalabb rétegekben ez a nemzetség nem fordul el. így ennek

a kérdésnek megoldása függben maradt.

Összefoglalás

1 . Heteraster zircensis-nél a hosszúság, szélség és a magasság méreteinek eloszlása

megfelel a binomiális eloszlás törvényének.
2. A hosszúság és a szélesség arányszáma csak szk határok között változik, ezért

a faj jellemzésére használható bélyeg.

3. A hosszúság-magasság és a szélesség-magasság arányszámai nem állandók,

így ezek elméletileg ivari különbségek jellemz adatai lehetnek, de eloszlási görbéjére az
ivarok kettsségének megfelel semilyen szabálytalanság, kétcsúcsúság nincs — tehát
ezek csak változékony, de nem ivari bélyegek.
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4. A hosszúság, szélesség és a magasság egymással magasfokú pozitív viszonos-
ságban állanak.

5. A homlokbarázda mélységének kifejldése nem felel meg a binomiális eloszlás-
nak, mivel szélsségesen sekély homlokbarázdájú példányokból van a legtöbb.

6. A vizsgált anyag a homlokbarázda mélységét illeten két csoportra osztható :

aj A nagyságnövekedésével egyenes arányban n a homlokbarázda mélysége.
b) Nagyságtól független a bemélyedés mélysége, vagyis nagy példányokhoz

sekély bemélyedés homlokbarázda tartozik.

7. A homlokbarázda átlagkorrelációja a hosszúsággal, szélességei és a magassággal
pozitív, de kisebbfokú mint ez utóbbiak egymásközti korrelációja.

8. A homlokbarázda kétféle kifejlökésének következtében a változékonysági
együttható igen nagy — csaknem háromszor akkora, mint a többi bélyegnél.

9. A változékonysági együtthatók nagy volta az állatnak a küls tényezk
változása iránt való érzékenységével magyarázható.

10. A homlokbarázda kétféle kifejldésének oka lehetne ivari dimorfizmus is,

ahol a hím példányok a sekély bemélyedések, a nstények pedig a mély bemélyedések
lennének (ivadék gondozás)

; de ez ellen szól az, hogy a Heteraster zircensis -nél csak a
homlokbarázda mélyed be, amely nem alkalmas ivadékvédelemre az ott cirkuláló
iszap miatt.

1 1. A korrelációs táblázat alapján annak a valószínsége maradt még fenn, hogy
a faj a pozitív és a negatív korrelációk irányában kettéválóban volt, de ez a fiatalabb
rétegekben tovább nem nyomozható, mivel a Heteraster genusba tartozó más faj a fia-

talabb bakonyi kréta rétegekbl nem ismeretes.

L’analyse biométrique de l’Héteraster zircensis Szörényi

pár F. BARTHA

1 . Chez l’Heteraster zircensis la répartition des dimensions de la longueur, de la

largeur et de la hauteur correspond á la lói de la répartition binominale.
2. Le rapport entre la longueur et la largeur ne varié qu’entre des limites étroites,

il peut donc servir á caractériser l’espéee.

3. Les rapports de la longueur, de la hauteur et de la largeur ne sont pás con-
stants, ainsi théoriquement ils peuvent étre des chiffres caractérisant des différences
sexuelles, mais la eourbe de distribution ne présente aucun trait relatif á la duplicité
des sexes, ainsi ce sont des caractéristiques changeables et non des caractéristiques
du sexe.

4. La longitude, la hauteur et la largeur sont en haute corrélation positive.

5. Le développement de la profondeur du sillon frontal ne correspond pás á la

répartition binominale, parce que les exemplaires á sillon frontal extrémement bas
sont les plus fréquents.

6. La matiére examinée peut étre divisée en deux groupes selon la profondeur du
sillon frontal :

a) le sillon frontal erit en proportion direete avec l’accroissement de la grandeur
b) la profondeur du sillon est indépendante de la grandeur, c’est-á-dire les gros

exemplaires ont un sillon frontal peu profond.
7. La corrélation moyenne du sillon frontal avec la hauteur, la largeur et la lon-

gueur est positive, mais elle est moindre que la corrélation de ces demiéres entre-elles.

8. A cause des deux sortes de développement du sillon frontal le coefficient de
variabilité est trés élévé — il est presque trois fois plus grand que pour les autres caracté-

ristiques.

9. La grandeur considérable des coeffieients de variabilité peut trouver són

explication dans la forte sensibilité de l’animal envers les facteurs extérieurs.

10. La cause des deux sortes du développement du sillon frontal peut aussi

étre en relation avec le dimorphisme sexuel, dans le cas oú les exemplaires máles auraient

un sillon bas et les femelles un sillon profond (sóin de la progéniture)
;
mais cette hypo-

thése est invalidée pár le fait que chez VHeteraster zircensis le sillon frontal seul est pro-

fond, qui ne sert pás á la protection de la progéniture á cause de la vasé qui y circule.

1 1 . Du tableau de corrélation on peut encore conclure ála possibilité que cette espéce

a été en train de bifurcation selon les directions des corrélations positives et négatives,

mais nous ne pouvons pás suivre cela, cár on ne connaít pás dans les couches plus jeunes

du Crétacé de la montagne Bakony d’autre espéce du genre Heteraster.



65Bartha : A Heteraster zircensis biometrikus vizsgálata

EHOMeTpHMecKan opaöoTKa BHAa Heteraster zircensis Szörényi

<t>. E a p t a

H3MeHMHB0CTb BHAa MopcKwx éjKeu, onncaHHoro E.d>.CépeHbH nofl Ha3BaHneM Hete-
raster zircensis, BecbMa 3HamrreAbHa. C ueubio TaKCOHOMimecKOH ouemcn pa3AH4Hbix
tj)opM Becb xpyr (j)opM opaöoTaA ÖHOMeTpHqecKHM cnocoöOM. Ochobhhmh Bonpocaitui

BBJiBJincb CAeAytomne :

1. Mo>kho jih aejiaTb bmboa o npncyTCTBHH OAHoro hah Aeyx bhaob?
2. MO>KHO AH BblHBHTb B npeAeAaX BHA3 pa3AH4HH, CBH33HHb!e C He0AHH3K0BbIM OÖpa-

30M >KH3HH HAH, MOWeT ÖblTb, C nOAOBbIM AHM0p(J)H3M0M ?

3. MOJKHO AH OnpeAeAHTb MOKAy (JlOpMaMH KaKyiO-HHÖyAb 3BOAIOUHOHHyK) CBH3b?
MccAeAOBaHHH a3ah cAeAyioLUHe pe3yAbTaTbi

:

1. PacnpeAeAeHHe pa3MepoB AJiHHbi, oiHpHHbi h BbicoTbi y Buga Heteraster zircensis

cooTBeTCTByeT 3aKOHy ÖHHOMHHaAbHoro pacnpeAeAeHHH.
2. K03(J)({)HUHeHT OTHOUieHlIH AJIHHbl H UJHpHHbl KOACÖA eTCH AHLUb B y3KHX rpaHHUaX

H n03T0My HBAHeTCH npHMCHHMblM AAH 0XapaKTepH30B3HHH BHAa npH3H3K0M.
3. K03(J)(})HUHeHTbI OTHOmeHHH A-™Ha-BbICOTa H BbICOTa-UlHpHHa HenOCTOHHHbl H

T3KHM 0Öpa30M TeopeTHHeCKH B03M0>KH0, MTO OHH npeACTaBAHlOT nOAOBbie pa3AH4HH, 0AH3K0
Ha hx KpHBbix pacnpeAeAeHHH HeT hhk3khx HenpaBHAbHOCTeií hah AByx KyAbMHHaunH,
COOTBeTCTByKDIHHX ABOHCTBCHHOCTH nOAOB, — nOSTOMy OHH HBAHH3TCH H3MeHqHBbIMH, HO He
nOAOBbIMH npH3HaK3MH

.

4. /JjlHHa, BbICOTa H IUHpHHa HaXOAHTCH 0AH3 C Apyroií B nOAO>KHTeAbHOH KOppe-
AHUHH BbICOKOH cTeneHH.

5. SbOAIOUHH rAyÖHHbl (JipOHTaAbHOH 6op03AKH He COOTBeTCTByeT ÖHHOMHHaAbHOMy
pacnpeAeAeHHK), Tan uau caMoe öoAbuioe KOAimecTBo HMeeTCH H3 3K3eivinAHpoB c Kpaime
HerAyÖOKHMH (JjpOHTaAbHbIMH 6op03AKaMH.

6. B OTHOmeHHH rAyÖHHbi ^poHTaAbHOü 6opo3AKH H3yqeHHbiH MaTepnaA mo>kho
pa3ACAHTb Ha ABe rpynnbi :

) TAyÖHHa (JjpoHTaAbHOií 6opo3AKH B03pacTaeT b npHMOM OTHOmeHHH c yBeAHqeHHeM
pa3MepoB

;

) TAyÖHHa Ö0p03AKH' He33BHCHMa OT pa3MepOB, T. e. K KpynHbIM OCOÖHM npHH3AAe>KaT
HernyöOKHe (jjpoHTaAbHbie 6opo3AKH.

7. CpeAHHH KOppeAHUHH 4>P0HTajlbH°B Ö0p03AKH C BbICOTOH, IHHpHHOH H AJIHHOH
HBAHeTCH nOAO>KHTeAbHOH, HO MeHbllieH, He.H KOppeAHUHH 3THX nOCACAHHX Me>KAy coöoh.

8. BCAeACTBHe ABOHKOH 3BOAIOUHH (JipOHTaAbHOH 6op03AKH K03(J)(j)HUHeHT er H3MCH-
HHBOCTH BecbMa BbICOK, nOHTH BTpoe ÖOAbUie, qeM y Apyrnx npH3H3K0B

.

9. BblUIHHy K03(})(J)HUH eHT0B H3M6HHHBOCTH MOHCHO OÖTjHCHHTb HyBCTBHTeAbHOCTbfO
>KHBOTHOrO K BHeilIHHM (jjaKTOpaM.

10. B03M0>KH0 H TO, 4T0 ABOHKOH 3B0AI0UHH (JipOHTaAbHOH 0p03AK0H HBAHeTCH nOAO-
BOH AUM0p(j)H3M, B 3T0M CAyqae 3K3CMnAHpbI C HerAyÖOKOH Ö0pO3AKOH ÖblAH 6bl C3MU3MH,
a OCOH C TAyÖOKOH 6op03AKOÍÍ C3MK3MH (yxa>KHBaHHe 3a MOAOAbK)), 0AH3K0 3T0My npoTH-
BopeuHT to, hto y BHAa Heteraster zircensis yrAyÖAHeTCH TOAbKO 4»pOHTaAbHan 6opo3AKa,
KOTopan H3-3a uupKyAnpyioiuero TaM nna ahh 3auiHTbi moaoach He npnroAHa.

11. Ha 0CH0B3HHH KOppeAHUHOHHOH TAÖAHUbl BepOHTHbIM OCTaAOCb eiUe TO, HTO A3H-
HblH BHA B HanpaBACHHHX nOAOHCHTeAbHOH H OTpHUaTeAbHOH KOppeAHUHH CT3A pa3AB3HBaTCH,
0AH3K0 npocAeúHTb 3to b öouee MOAOAbix caohx He 0Ka3aA0Cb B03M0>KHbiM, Tau Kau Apyrue
BHAbi, OTHOCHiuuecH k pouy Heteraster, b öouee moaoahx MeuoBbix caohx rop EaKOHb Hen3-
BeCTHbl.
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