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Adatok 
KOLOZSVÁR CSIGA FAUNÁJÁHOZ 

KÖZLI 

E sorok feladata sem a közönséges kerti csiga 
(Helix pomatia), sem a veteményesekben oly kárté
kony meztelen csiga (Limax agrestis és Árion hor-
tensis) sem végre azoknak a jelenleg megkövesedett 
csigáknak az ismertetése, a melyek évek ezrei előtt 
hazánk terűletét boritott tenger hullámai által so
dortattak a jelenben általuk elfoglalt telepeikre, a 
melyekben és velők együtt a régibb és ujabb harmad
kori képletet (Tertiár-formation) alkotják*): hanem 
azoknak a számos fajoknak ar ismertetése, a melyek 
a jelenleg élő Faunához tartozva, annak kisebb na
gyobb alakjait képezik, és csak kis mértékben isme

retesek. Ezek közzül nem egy majd féregnek, néha 
magnak, majd ismét valami különös béka tekenőjé
nek tekintetett s a legtöbb alig észrevéve a földön, 
lehullott levelek alatt, korhadó fában, élő növények
ben és a vizben folytatja csendes életpályáját. 

Többszöri vizsgálódások meggyőztek arról, hogy 
Kolozsvár környéke, az ily állatok kitűnő s legrit
kább alakjaiban igen gazdag. 

Meztelen csigák közzül, a melyekkel jegyzé
künk sorát megnyitjuk találtatnak. 

1. Árion hortensis Fér. kertekben és erdőkben, pld 
a Bükkben; 

^sss&rtísgSgfé *) Legyen HUJ.™. . . 
nyai felett — Kolozsvár vidékét érdeklőleg, itt jegjaco^^.. 
futólagos szemléc tar'hatni, a mely azonban már azért is futóla
gos, helyesebben vázlatos kell, hogy maradjon, miután Kolozsvár 
környéke e tekintetben még- nincsen kellően kikutatva. Ex különö
sen K o l o z s m o n o s t o r , a H ó j a telepeiről, és a Nád a s folyó
ról áll, a melyeknek kövületei a régiebb tertiar vagy és az eoeen 
korszakhoz tartoznak, ugy mint: az u. n. Szt. Lászlópénz (Nu-
mulites laevigatus), sok és kitűnő Echinoderms, mely utóbbiak 
között némelyek igen kicsinyek és laposak úgy, hogy Nnmu-
litákhoz hasonlítanak; mások hoszukás alakkal birnak, s mély 
benyomatokat tűntetnek elé, mások ismét magasra domborod
va kis kenyerekhez hasonlítanak, végre némely igen kis ala
kok, sz^p szünS'.es sorokat mutatnak, a melyekre a tüskék 
voltak illeszbtve. 

A F e l l e g v á r telepe, mely a czigány kunyhók között 
és felett észlelhető s Hörnes Mór tr. meghatározása szeiint a 
következő fajokat: Cyrene semiflorata Desh .? Corbula Henke-
luziana Nyst. és Corbulomya crassa Sandb. — foglalja magá
ban, az újabb tertiar képlethez tartozik, valamint K o r ó d mel
lett, finom fövényben előforduló szép kagylók is, a melyek 
között különösen Peotunculus polyodonta és Pecten vagy Nei-
thea gigás roppant sokaságuk által kitűnnek s a melyekhez 
következő fajok csatlakoznak: 

Terebra fuseata Br. 
„ Basteroti Nyst. 

Ringienla bnceinea Desh. 
OHva clavula Lam. 

Muz. Évk. V. ke ' 

Voluta Haueri Hörnes. 
Buccinum (NassaJ turbinellns Br. 
Natica millepunctata Lam. 

„ Josephinia Kiss. 
Sigaretns claihratus Recl. 
Chenopus pes Pelecani Phil. 
Cerithium margaritaeeum Br. 
Melanopsis aquensis Fér. 
Turritella vermicularis Br. 

„ turris Bast. 
Calyptraea chinensis L. 
Dentalicum badense Partsch. 

n ontalis L. 
Corbula gibba 01. 
Lutraria latissima Desh. 
Donax intermedia Horn. 
Teliina planata L. 

n strigosa Gra. 
Tapes vetül a Bast, 
"Venus umbonaria Lam. 

„ Brocchii Desh. 
Cytheria erycina Larc. 
Cardium Kiibeckii Hörnes. 
Arca diluvii Lam. 

„ Fichtelii Desh. 
Mind ezek oly alapot alkotnak, a melyre Kolozsvár 

területének őslénytani épületét lerakni a méltó és háládatos 
vállalatok közzé tartoznék. ^ ^ ^ K 
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2. Árion olivaceus Schmidí, erdőkben lehullott le
velek és a fák elálló kérge alatt—Bükk, Felek, 

3. Limax agre^tis L. a földön lehullott levelek 
alatt és élő növényeken, kertekben gyakori és nagyon 
felszaporodva kártékony is (Múzeum kert, Bükk stb); 

4. Umax cinereo-niger Wolf., a fa kérge alatt és 
korhadó törzsökben—Bükk; 

5. Umax transsylvanicus Heyn., miut az előbbi. 
A rendszer élére állított Daudebardia transsyl-

vanica E. A. Bielz, (mely azonban annál a körül
ménynél fogva, hogy törzsének hátsó részén egy el-
korcsosodott házat hordoz, voltaképpen átmenetet 
képez a meztelen csigáktól a házhordókhoz, s a mely 
az előhegységek erdeiben . Erdély déli részében úgy 
mint a keletiben is előfordul és általam Maros-Vá
sárhely körül bokrokon, Paget János úr által pedig 
Gáncs mellett, Eettegtöl éjszakra, gyűjtetett,) a Bükk
ben nem találtatott, habár a helyi viszonyok élet
módjának egészen megfelelők. Azt hiszem azonban, 
hogy a nevezett helyeken még feltalálhatni. 

' A házhordó csigák sorából ezek fordultak elé : 
6. Vitrina pellucida Miül. lehullott levelek alatt, 

Bükk; 
7. Succinea putris L. Szamos partján, 
8. Succinea Pfeífferi Rossm. a várostó nádján; 
9. Succinea oblonga Dr. kertekben; 

10. Hyalina nitidula Drap. a földön lehullott leve
lek alatt, mohában és alacsony növényeken a Fel
legváron a kisebb alakja, a Bükkben pedig úgy ez 
az alak mint a H. nitens Mich. név alatt ismeretes 
válfaj is; 

11. Hyalina glabra Stud. a Bükkben; 
12. Hyalina vitrea E. A. Bielz. ugyanott lehullott 

levelek alatt. 
13. Zonitoides nitidus Mull. (Lehm) a Szamos part

ján és a város-tavaknál; 
14. Helix (Patula) solaria Menke. Bükk, lehullott 

levelek és fakérgek alatt; 
15. Helix (Yalonia) pulchella Miill. kertekben és 

a várostavaknál a főidben; 
16. Helix (Monaeha) carthusiana Mull. Nádastető, 

Szt. Györgyhegyi szőlőkben, növényeken; 
17. Helix (Eulota) fruticum Mull. a Szamos part 

és lóversenytér nagyobb növényein; 
18. Helix (Eulota) strigella Dr. Bükk, Szénafű, 

Fellegvár növények és lehullott levelek alatt; 
19. Helix (Eulota) híspida L. Szénafű, a patak mel

lék növényei alatt a földön; 
20. Helix (Eulota) rubiginosa Zgl. nyirkos talajon 

pld: a Szamos partján és a várostavaknál stb; 
21. Helix (Trichia) carpathica Friv.=Helix vicina 

Kossm: Bükk, lehullott levelek alatt; 
22. Helix (Trichia) Bielzii Schmidt, ugyanott; 
23. Helix (Campylaea) banatica P_rtsch ugyanott, 

még pedig leginkább a rózsaszin ajkú változat; 
24. Helix (Pomatia) pomatia L. kertekben a Bükk

ben, utóbbi helyen különösen szép és nagy; 
25. Helix (Pomatia) lutescens Zgl. a Múzeum kert

ben, a Fellegváron, a Nádas melléki szőlőkben és a 
szénafüveken; 

k 

26. Heiix (Tacbeaj ausínaca Mltlf. Fellegvár, szé-
nafűvek stb. gy ,kran az expallesceus Fér. változatban; 

27. Helix (Xerophila-) obvia Hartm. a Fellegvár sán-
czain—éjszakra a vizikaputől; 

28. Helix (Xerophila) insíabilis Zgl. ugyanott az 
előbbi faj társaságában de ritka, továbbá a széna
füvek éjszaki, verőfényes halmain; 

29. Bulimus tridens Miül. a Fellegváron és sző
lőkben, különösen a Szent György hegyen; 

30. Bulimus reversalis E. A. Bielz var. dextrorsa 
lit. a__B, assimilis Zgl. a majdnem kizárólagosan 
Erdélyből ismeretes csigának e ritka és szép válto
zatát a Bükkben lehullott levelek alatt találtuk; 

31. Bulimus obscurus Mull. ugyanott; 
32. Cionella lubrica Mull. kertekben és réteken a 

főidőn (múzeumkert, szénafű). 
33. Pupa (Torquilla) frumeníum Dr. Fellegvár, 

Szent-Györgyhegy a szőlőkben stb. 
34. Pupa (Pupilla) Boüum Dr. Bükk, lehullott le

velek alatt; 
35. Pupa (Pupilla) muscorum L. mohában, fübe^ 

a földön a várostavaknál, szónafűveken és valószinűleg 
más helyeken is; 

36. Pupa (Vertigo) septemdentata Fér. a fűben a 
főidőn, várostó, szénafüvek ;*) 

37. Claucilia (Marpessa) laminata Montg. Bükk, 
lehullott levelek alatt és régi fák törzsein; 

38. Clausilia (Margessa) orthostoma l/lke. Bükk, ré
gi fatörzsökön; 

39. Clausilia (Uncinaria) elata Zgl. Bükk, lehullott 
levelek alatt igen ritka ; 

40. Clausilia (Uncinaria) turgida Zgl. még pedig csak 
a nagyobb, erősen bordázott alak (Cl. gulo Rossm.), 
a Bükk éjszaknyugoti lejtőjón található favágás mel
letti árok közelében a földön lehullott levelek, alatt 
nem ritka; 

41. Clausilia (Graöiliaria) filograna Zgl. Bükk; 
42. Clausilia (Pyrostoma) latestriata E. A. Bielz 

ugyanott fakéreg alatt;**) 
43. Clausilia (Strigülaria) cana Held. Bükk, fakéreg 

és farakások alatt; 
44. Clausilia (Alinda) biplicata Mtg. egy nagyobb 

alak, a mely azonban nem éri el a grandis válto
zat nagyságát, mely utóbbi alakban Abrudbánya és 
Déva környékén előfordul.—Bükk lemúlott levelek 
alatt; 

45. Clausilia (Alinda) plicata Dr. Bükk, igen ritka; 
46. Clausilia (Alinda) stabilis Zgl. ugyanott igen 

ritka; 
47. Clausilia (Alinda) fallax Rossm. Bükk, gyakori 

a Bükk favágásában, még pedig igen szép és nagy 
példányokban ;***) 

*) Az éhez rokon egészen kis csigácska: P u p a p y g m a e a 
D r . réteken szintén előfordulhat, de feltalálása eddig nem 
sikerült 

**) Az Iphigeniák csoportjához tartozó C l : p u m i l a Zgl. 
fai nem találtatott ugyan, azonban igen valószinü hogy a sző
lők kerítéseinél és bokrok tövén e vidéken sem hiányzik. 

***) Az Auriculaceák családjához tartozó parányi C a r y -
c h i u m m i n i m u m M u l l . is mindenesetre előfordul s eddig 
bizonyosan csak kicsisége miatt nem találtatott fel. 
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48. Limnaea auricularia Dr. Szamosmellék a fa
raktárnál ; 

49. Limnaea peregra Dr. hasonlóképen a posta
berekben ; 

50. Limnaea stagnaüs Mull. a nagy varostóban és 
a Szamosfalvi tó szigetén; 

öl. Limnaea palustris Mull. a várostóban ritka, 
ellenben gyakori a kisebb alak L. furca Pfr. a L. 
distorta Bossm. változattal;*) 

52. Planorbis contortus Mull. a nálunk különben 
ritka faj a várostavakban igen gyakori; 

Ö3. Planorbis corneus Dr. a Szamosmelléki árkok
ban és tócsákban; 

54. Planorbis complanatus L. marginatus Dr. a 
várostóban gyakori; 

55. Planorbis septemgyratus Zgl. ugyanott nem 
ritka, de kizárólagosan csak a városhoz legközelebb 
fekvő tóban; 

56. Planorbis spirorbis Mull. a Szamosfalvi tó for
rásainál ; 

57. Planorbis nautjleus L. a várostóban; 
58. Planorbis nitidus Mull. ugyanott; 
59. Ancylus fluviatilis Mull. a Szamosban köveken 

(a sétatér felett;) 
60. Ancylus (Acrolotus) lacustris L. a várostó

ban, a vizben fekvő régi nádleveleken; 
61. Acme polita Hartm. ugyanott a fűben igen 

ritka; 
62. Valvata crístata Mull. a várostavakban, a vá

roshoz legközelebb fekvő tóban ritka; 
63. Bithynia Troschelii Paasch ugyanott; 

A két tekenyős csigák vagy kagylók számából 
eddig ezen területen csak ezek találtattak: 

64. Cyclas cornea L. a postaberekben; 
65. Cyclas calyculata Dr ugyanott; 
66. Pisidium fontinale Pffr. a Szamosfalvi tónál, 

délre a falutól a forrás kifolyásánál; 
_ 67. Unió batavus Lam. törzsalakja, vékony teke

nővel és keskeny zárfoggal igen gyakori, ritkább az 
ü . crassus Ketz változat,—a Nádasban; 

68. Unió pictorum L. a mely eddig Kolozsvár mel
lett sohasem gyűjtetett, állítólag a Nádasból egy 
példány Schuszter Károly úr gyűjteményében; 

69. Anodonta cygnea L. még pedig a meredeken 
emelkedő felső széllel kitüntetett alak (A. piscinalis 
Nils) a Nádasban. 

Az ebbe a jegyzékbe foglalt, Kolozsvár hatá
rában élő szárazföldi és édes vizi csigafajok száma 
nem igen nagy ugyan, azt sem állítjuk, hogy e jegy
zékkel Kolozsvár Faunájának e részét kimerítettük, 
jól tudván azt, hogy hosszas és beható kutatás a 
fajok számát könnyen még egy harmadrészszel gya
rapíthatja, de azért a fenn elésorolt anyag már oly 
tetemes és oly jellemző, hogy képesek vagyunk már 
most is e Fauna sajátságáról biztos ítéletet mondani. 

*) A Phyaa namzékhez tartozó két faj: Ph. hypnorum Dr 
és fontinalis L>. Kolozsvár vidékén eddig nem találtatott. 

Az Erdély öszves területéről eddig ismert fa
jok számához, mely 155-öt teszen*) arányosítva, a Ko
lozsvár mellett talált 69 faj, melyek kozzül 47 a 
száraz főid lakója, 22 faj pedig a vizben él, az öss-
ves száamnak 40%-adánál valamivel többéi tesz, de 

# ezek "között van azután 12 oly faj mely hazánk és 
legközelebbi szomszéd területek sajátlagos tulajdo
na**) ; továbbá 10 oly faj, a mely ugyan Euvop i mái 
területein is előfordul, de ott mindenütt a legritkább 
jelenségek közzé tartozik***); végre van még oly 
három faj is (Nro 19, 52 és 62), a melyek eddig 
uálunk is a legritkább jelenségek közzé tartoztat, 
úgy pld: Valvata eristata, a melyből Erdély terüle
téről öszvesen csak két példány volt ismeretes, a 
melyhez itt kétszer annyi gyűjtetett. 

Mind ezek a körülmények tehát feljogositnak 
arra, hogy a bevezetésben felállitott tételt, misze.int: 
Kolozsvár vidéke a legritkább csigafajok lakhelye, 
teljesen igazoltnak tekintsük. 

A mint láttuk, az elébbiekben tárgyalt jelen
ségek Kolozsvárnak és vidékének legszűkebb értelem
ben vett határai közzé szorulnak, úgy, hogy az ;:, j -
kutatotu tér körfogata alig egy mértföldnyire tehető. 
Mert ha e szűk kört csak kevéssel tovább:a nyuj-
tanók, pld: délfelé a Tordai hasadékig, akkor az 
elősorolt jelenségek új és igen érdekes jelenségeknek 
egy egész sorával szaporodnának. 

Ugyanis a Tordai hasadék Jura mészkövén 
tenyészik Helix rupestris Dr., triaria Friw. és faus
tina Rssm; Pupa avénacea Br., doliolum Br., minu-
tissima Hrtm. és triplicata Stud.; Clausilia Bielzi 
var. clathrata Fries, transsylvanica Zgl. és dubia 
Dr., a Grimmeri Parr. változattal stb. 

Ha már mostan, a földtani viszonyok különb" 
ségét számba véve, már előre sem remélhettük, hogy 
az utóbb elősorolt fajok némelyikét Kolozsvár kör
nyékén meg fogjuk találni****), minden esetre mégis 
feltűnő marad az, hogy némely fajok, mint pld: 
Helix faustina Zgl. és bidens Chemn. var. major H. 
dibotryon Friw., a melyek oly körülmények közötfr, 
ugyan abban a társaságban a minők a Bükkben 
megvannak, országszerte előfordulnak: a Bükkben 
teljességgel hiányzanak! 
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*) Lásd: E . A. Bielz „Fauna der Land und Siisswa3ser 
Mollusken Siebenbürgens, 2-to Auflage Hermanastadt 1867". 

**; Nro 5, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 39, 40, 42, 46, 47. 

***) Nro 2, 14, 20, 27, 34, 36, 43, 55, 61 és 6 3 . 

***) Kolozsvár környékén a mészkövek nem ritkák ugyan, 
de nem képeznek oly kitűnő sziklaesoportozatokat mint a mi
nők a Tordai hasadékot díszítik. Részben egy ujabb képlethez 
tartozván, nem bővelkedhetnek annyi és oly sajátságos csiga
fajokban, mint a melyek az eddigi tapasztalás nyomán csak 
a kréta és jura képlet meszeseihez ragaszkodnak. 
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