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KÉT BUDAI BARLANG ÉS FELSZÍNÉNEK RECENS CSIGÁI

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerző 1978-ban két budai-hegységi barlangban és azok felszínén csigafauna-gyűjtést végzett. A fe l
dolgozás során csak a recens egyedeket vette figyelembe. A Remete-hegyi 11. sz. barlang felszínén 18 recens 
csigafajt (446 egyedet) talált, a barlangban 7 fajt (31 egyedet) gyűjtött. A Bátori-barlang felszínéről 
19 faj került elő 423 egyedszámmal, míg a barlangból csak 5 fa j 26 egyeddel. A szerző a szövegben közli a teljes 
fajlistát.

1978-ban kezdtem foglalkozni a Budai-hegység 
barlangjainak csigáival. Összesen 9 barlangot vizs
gáltam át.

A gyűjtés módszere: az anyagot kvadrátokban 
gyűjtöttem, 25x25 cm-es négyzeteket jelöltem ki, 
és 5 cm mélyen kiemeltem a talajból. Minden eset
ben tíz kvadrátot vettem fel. A barlangoknál meg
vizsgáltam a felszín faunáját is. Az anyagból szitálás 
után kiválogattam a csigákat, majd meghatároztam. 
A meghatározással 1979 márciusában végeztem. 
Munkám során a Soós L. által szerkesztett hatá
rozót használtam.

Az átnézett kilenc barlang közül most csak 
kettővel: a Remete-hegyi 11. sz. barlanggal és a 
Nagy-Hárs-hegyen található Bátori-barlanggal 
foglalkozom.

A Remete-hegyi 11. sz. barlang és felszíne
Az üreg dachsteini mészkőben keletkezett. Az 

1970 nyarán megindított sikeres feltáró munkák óta 
számíthatjuk az ember számára is hozzáférhető 
barlangnak. A mai bontott bejáró feletti igen szűk 
kúszójárat vezetett a barlang nagyobb gömb
fülkéjébe. A feltárást az FTSK barlang kutató 
csoportja folytatta (Horváth —Szunyogh 1971).

Felszínének növényzete karszt bokorerdő. Gya
koribb fajai: húsos som, áfonya, mogyoró, kökény, 
kontyvirág stb. Közvetlenül a bejáratok mellett a 
terület köves.

A felszínen talált fajok:
Truncatellina cylindrica (FÉRUSSAC)
Truncatellina claustralis (GREDLER)
Orcula doliolum (BRUGUIERE)
Orcula dolium (DRAPARNAUD)
Abida frumentum (DRAPARNAUD  
Chondrina clienta (WESTERLUND 
Vallonia pulchella (O.F. MÜLLER) 
lállonia costata (O.F. MÜLLER)

Clausilia dubia (DRAPARNAUD)
Laciniaria plicata (DRAPRNAUD)
Laciniaria biplicata (MONTAGU)
Cecilioides acicula (O.F. MÜLLER)
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD)
Vitrina pellucida (O.F. MÜLLER)

Aegopinella minor (STABILÉ)

Dauderbardia rufa (DRAPARNAUD)
Perforatella incarnata (O.F. MÜLLER)
Helix pomatia (LINNÉ)

Itt tizennyolc fajt találtam, az egyedszám — ha 
a recens egyedeket veszem figyelembe — nem túl 
magas, a holt egyedek száma viszont igen tekintélyes. 
Képletesen szólva „csigatemetőnek” is nevezhetném. 
Az élő fajok közül egy példányban fordult elő: az 
Orcula dolium, a Cecilioides acicula és a Dauder
bardia rufa. (Az utóbbi ragadozó, félmeztelen 
csigafaj.) Az apróbb termetű fajokból (kb. 1 mm, 
Truncatellina, Vallomia) az egyedszám száz-százötven 
között változik.

A melegkedvelők, szárazságtűrők és a sziklákon 
megtalálható fajok vannak többségben a nedvesség
kedvelőkkel szemben. Egyedszámot tekintve is 
messze túlszárnyalják azokat. A növényzet, a nap
sütés, a meleg hőmérséklet kedvezőbb életfeltétele
ket nyújt az alkalmazkodóképes, tágtűrésű csigáknak.

A Remete-hegyi 11. sz. barlangban talált fajok: 
Vallonia species

Coc hlodina lám inat a (MONTAGU)
Clausilia dubia DRAPARNAUD  
Laciniaria plicata (DRAPARNAUD)
Laciniaria biplicata (MONTAGU 
Aegopinella minor (STABILÉ)
Euconulus fulvus (O.F. MÜLLER)

A felsoroltak közül kettő fajt — mint élőt — 
nem találtam a felszínen, viszont számukra megfelelő 
élethelyet jelent a sziklák vagy kövek alja.

Az állatok, mivel a barlangnak két nagyobb és egy 
kisebb nyitott bejárata van, bepotyoghattak vagy 
védelmet keresve bemászhattak. A barlang száraz, 
de az erős besugárzás ellen védelmet, árnyékot nyújt. 
A meztelen fajok számára a nedvességtartalom 
egyáltalán nem lenne megfelelő, ezt az is bizonyítja, 
hogy egyetlen példány sem akadt belőlük.

A Bátori-barlang és felszíne
A másik barlang a jól ismert Bátori-barlang. 

A Nagy-Hárs-hegyen található, a dachsteini mészkő 
és a hárs-hegyi homokkő határán oldódott ki. 
Hévizes eredetű. Bizonyítja ezt a gömbfülkés szer
kezet (Pécsi 1959). A bejárati terem tektonikus 
eredetű, hatalmas hasadék szeli át. Az aránylag nagy
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bejárati terme nedves klímájú, védelmet nyújt a 
hideg és szárazság elől ide húzódó állatoknak. 
A teremnek két bejárata van, melyeket vasajtók 
zárnak le.

A felszínen található gyakoribb növények: nagy
levelű hárs, korai és tatár juhar, gyertyán, kőris, 
tölgy, húsos som, borostyán stb. A bejárat közelé
ben a sziklákat dús moha borítja.

A felszín faunája:
Columella ederttula (DRAPARNAUD)
Truncatellina cylindrica (FÉRÜSSAC)
Truncatellina claustralis (GREDLER)
Orcula doliolum (BRUGUIERE)
Vallonia pulchella (O.F. MÜLLER)
Vallonia costata (O.F. MÜLLER)

Acaníhinula aculecita (O.F. MÜLLER)
Chondrula tridens (O.F. MÜLLER)
Laciniaria plicata (DRAPARNAUD)
Laciniaria biplicata (MONTAGU)
Vitrina pellucida (O.F. MÜLLER)
Vitrea subrimata (REINHARDT)
Vitrea crystallina (O.F. MÜLLER)
Vitrea contracta (WESTERLUND)
Aegopinella minor (STABILÉ)
Oxychilus glaber (ROSSMASSLER)
Oxychilus inopinatus (ULICNY)
Triclüa hispida (LINNÉ)
Euomphalia strigella (DRAPARNAUD)

A fentiekből kitűnik, hogy a fajok csaknem 
háromnegyed része nedvességkedvelő. Kiszámítottam 
ezt az arányt az egyedszámra is. Nedvességkedvelő 
63%, szárazságtűrő vagy melegkedvelő 37%.

A fajszám és egyedszám is viszonylag nagynak 
bizonyult. A barlang bejáratánál felvett kvadrátok- 
ból került elő a legtöbb Truncatellina cylindrica, 
Vitrea crystallina és Laciniaria plicata. A nagyobb 
fajok inkább az avar alatt, a dúsabb aljnövények 
között találnak megfelelő életteret.

A legnagyobb elterjedést az Aegopinella minor 
esetében figyeltem meg, amely kettő kivételével 
minden kvadrátban előfordult. Konstanciája (állan
dósága) 80% volt. A Truncatellina cylindrica 60%-os 
állandóságot és 224,4% abundanciát (egyedsűrű- 
séget) mutatott.

A felszíni felmérések után elvégeztem a barlang
ban is a gyűjtést. Az itt talált fajok a következők: 
Aegopinella minor (STABILÉ)
Oxychilus glauber (ROSSMASSLER)
Limax cinereoniger (WOLF)
Perforatella incarnata (O.F. MÜLLER)
Helix pomatia L.

Itt fordult elő a legtöbb házatlan csiga. Míg 
házas csiga csak a bejárati teremből került elő, az 
előbbiek a bejárati teremtől nagyobb távolságban, 
a jobb oldalon 6 —7 m mélyen nyíló gömbfülkékben 
tartózkodtak. Közöttük kifejlett és fiatal példányok 
egyaránt előfordultak. A héjas csigák közül Oxy
chilus glauberbó\ az egyedszám 13. Meg kell 
jegyeznem, hogy ezen a területen (a felszínen és a 
barlangban is) többen végeztek gyűjtést, közöttük 
Wagner János is. Az általa többször említett raga
dozó csigának, a Dauderbardia fajnak sem házára,

sem élő példányára nem akadtam, az 1979-ben 
végzett gyűjtésem anyagában sem található (Wagner 
1929, 1942).

Ezúton mondok köszönetét Gazdag Lászlónak, 
dr. Bába Károlynak és a BSE kutatócsoport tagjai
nak, akik a gyűjtés és határozás során munkámban 
segítettek.

Burján Anna
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NOW-LIVING GASTROPODS 
IN TWO BUDA CAVES 

AND AT THEIR ENTRANCE 
ON THE SURFACE

The author carried out gastropod samplings in 
two Buda caves underground and on the surface, 
near the entrances to the caves. Only now-living 
forms were considered in the course of sampling. 
At the entrance to the Cave No. 11 on the Remete
hegy she found 18 now-living gastropod species 
(446 specimens), bút underground only 31 specimens 
of 7 species could be found. Again 19 species (a 
totál of 423 specimens) were discovered at the 
entrance to the Bátori Cave, a considerable number 
compared to the mere 26 specimens of 5 species 
found underground. The complete list of the species 
sampled is given in the paper.

COBPEMEHHblE TACTPOnO^bl 
m  ^BYX EyHAHCKHX nEUIEP u 

C MX nOBEPXHOCTEH

A btop coöpan KOJuieKumo (jjayHbi racTponoa 
H3 AByx őyaaőcKHx nemep, a Taicxce c noBepxHocTH 
y hx bxoaob. Bo BpeMH oőpaőoTKH MaTepnana 
aBTOp npHHflJI BO BHHMaHHe TOJIbKO COBpeMeHHbie 
tj)opMbi. Ha noBepxHocTH nemepbi N° 11 ropu 
PeMeTe aBTop oŐHapyxcHJi 18 bhuob coBpeMeHHbix 
racTponoa (446 cj)opM), b caMoií xce nemepe 31 
(jjopMy 7 bhüob. Ha noBepxHocTH nemepbi EaTOpH 
ébuio BbraBJieHO 19 bhjiob (Bcero 423 ^opMbi), 
aaxce b  caMoft nemepe öbuio oÖHapyxceHO TOJibKO 
5 bhüob c 26 (jjopMaMH. A btop b CTaTbe npHBomtT 
nojiHbiő cnncoK bh/iob .
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