
xvn kötet. 1894. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 3-4.

A MUNKÁCS KÖRNYÉKÉN ÉL HÁZAS CSIGÁK ÉS
KAGYLÓK RENDSZERES JEGYZÉKE.

ENUMERATIO SYSTEMATICA MOLLUSCORUM TE8TACEOBÜM
FAUNAE MUNKÁCSINIENSIS.

Dr. Traxler LÁszLÓ-tól Munkácson.

A Latorcza völgyének Szent-Miklóstól a munkácsi várig terjed tor-

kolatában, úgy a síkságon, mint az ezt két oldalt határoló hegyoldalakon

8 éven keresztül tervszerleg kutattam házas csigák és kagylók után.

A terület csak mintegy 1 négyszög-mértföldnyi és ezen állatok tenyészésére

kedveznek nem mondható ; a mindenütt kultivált síkságon nem igen van-

nak alkalmas vizek, a környez trachyt hegyeket pedig csaknem kivétel

nélkül vastag agyagréteg borítja. Mindezek daczára mégis összesen 78 fajt

sikerült itt összegyüjteneni. Ezen alkalommal kedves kötelességemnek tar-

tom hálás köszönetemet fejezni ki Kimakovicz Mór úrnak (Nagy-Szeben), a

ki 5 év eltti gyjteményem meghatározásait revideálni szíves volt, továbbá

Dr. Brancsik Károly (Trencsén), Goldfuss Ottó (Halle a/S), Fietz Károly

(Steinau a/O) és Jetschin Károly (Patschkau) uraknak, a kik gyjteménye-

met sok hazai és külföldi molluszka-fajjal gyarapítván, tanulmányaimban

nem kis mértékben segítettek el.

I. GASTROPODA.

1. INOPERCULATA.

Vitrinidae.

VITRINA Dbp.

V. pellucida Müll.

A Lovacska, Veres és Kamianka hegyeken; a várfalak köröL

CONÜLUS Fitz.

C. fulvus Müll.

Várpalánkán a latorczaparti füzesben.

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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HYALINIA Ag.

H. diaphana Stud.

A Csernekhegyen ; a Podheringtl Eepedéig húzódó hegyoldalakon.

H. transsylvanica Cless.

A Gális- és Csernekhegyen.

H. crystallina MjaW.. •

A Gális, Lovacska, Veres, Csernek és Nagyhegyeken ; Frigyesfalva

mellett a Viznicze patak hordományában.

H. nitida Müll.

Mindenütt a latorczaparti füzesekben ; Oroszvégen a Vereshégy alatt ;

Munkácson a régi g. kath. temetben.

H. púra, var. lenticularis Held.

A Zsornina hegyen lev katonai lövház közelében.

H. glabra, var. stiriaria West.

Frigyesfalván a vasgyár mellett ; Munkácson városi kertekben és a

várfalak körül.

H. glabra, var. sylvestris Kim.

A Gális és Lovacska hegyek tetején ; a Nagyhegyen ; a zsorninahegyi

katonai lövház közelében; a Podheringtl Eepede felé húzódó hegy-

oldalakon.

H. nitens Mich.

A Zsorninahegy tetején; Podheringen egy latorczaparti füzesben;

Munkácson a várfalak körül.

H. plutonaria Kim,

Egy lovácskahegyi példányt — a melybl azonban többet azóta nem

tudtam találni — Kimakovicz úr ide sorol: «Elttem van egy csigaház, a

melyet dr. Traxler a Lovacska hegyen Munkács közelében északkeleti

Magyarhonban gyjtött, a mely mindenesetre a H. plutonaria változata.

Az üvegszer, sárgásfehéren áttört héj fels részén jóval szabályosabban

rovátkolt. Az utolsó kanyarulat az utolsóelttihez viszonyítva észrevehet-

leg kevésbé széles, és a köldök nagyobb átmérj. Nem 4Va, mint a H.

opinata-nak, hanem 5 kanyarulata van. Szintúgy a callus is, a mely a

nyílás széleit egyesíti, határozottabb; és a «Basalrand» mint a H. plu-

tonarianál convex, tehát ellenkezleg van meggörbítve mint Clessin rajzá-

ban a H. opinata-é. Magassága 2*2; kis átmérje 4'3; nagy átmérje

4*8 mm.» *

* Beitrag zur Molhiskenfanne Siebenbürgens. II. Nachtrag. Hermannstadt 1890.

S. 42.
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Helicidae.

HELIX Lin.

Helix pygmaea Drp.

Podheringen egy latorczaparti füzesben, és a Repede felé húzódó
hegyoldalakon.

H. solaria Mke.

A Lovacska hegy tetején.

H. costata Müll.

A várfalak körül ; a latorczaparti füzesekben ; a szelesztei tiinsógyár

romjain ; a Nagyhegy aljában.

H. pulchella Müll.

A várfalak körül; a latorcza- és vizniczeparti füzesekben ; a Csernek

és Lovacska hegyeken ; a kölcsini timsógyár romjain ; a Kamianka hegy

alatti Bálintforrás körül.

H. personata Lam.

A Podheringtl Eepedéig húzódó hegyoldalakon.

H. bidens Chem.

Latorczaparti füzesekben Oroszvégen, Podheringen és Várpalánkán ;

a Podheringtl Repedéig húzódó hegyoldalakon.

H. dibotryon Friv.

A Zsornina aljában ; Bukovinkán; a Podheringtl Repedéig terjed

hegyoldalakon.

H. villulosa (z) Rm.

Podheringen, Oroszvégen és Várpalánkán a latorczaparti füzesekben.

H. rubiginosa (z) A. S.

Latorczaparti füzesekben Oroszvégen és Várpalánkán.

H. strigella Drp.

Úgy a síkságon, mint az ezt környez szlhegyeken mindenütt gyakori.

H. vicina Rm.

A Podheringtl Repedéig húzódó hegyoldalakon.

H. faustina (z) Rm.

A Podheringtl Repedéig húzódó hegyoldalakon.

H. arbustorum var. picea Ziegl.

Egyetlen, még a teljes kifejldés eltt elpusztult példányt az uradalmi

téglavet környékén találtam: minden valószínség szerint az itt nagy

mennyiségben felhalmozott tüzel fával kerülhetett ez ide más, fcenyéasésére

alkalmasabb vidékrl.

H. fruticum Müll.

A Vereshegyen és a Vereshegyre vezet út köhidja körül :
KÖloBmben

a timsógyár-romok környékén.
7*



H. vindobonensis Fer.

Úgy a síkságon, mint a várost környez szlhegyeken általánosan

elterjedt igen gyakori faj.

H. vindobonensis, var. pallescens Fér.

Mindenütt található, a hol a törzsalak.

H. lutescens (z) Em.
A városi kertekben ; a temetkben ; a várfalak körül ; a Csernek-

hegyen ; helyenkint a városerdben.

H. pomatia Lin.

A városi kertekben ; a temetkben ; a szlhegyek gyümölcsöseiben ; a

várfalak körül ; a kölcsini timsógyár romjain; és helyenkint a városerdben.

BÜLIMINUS (Ehebg.) Bb.

B. tridens Müll.

A kölcsini timsógyár romjain ; az új fürd mellett; Oroszvégen és

Podheringen a latorczaparti füzesekben,

PUPA Dbp.

P. doliolum Brug.

A Gális hegyen és a Lovácskán gyakori.

P. muscorum Müll.

A várfalak körül ; a Gális hegyen a Nedeczey-féle szl aljában.

P. minutissima Hartm.

A várfalak közül ; a kölcsini timsógyár romjain.

P. pygmaea Drp.

A vereshegyi szlk aljában ; Várpalánkán a latorczaparti füzesben.

P antivertigo Drp.

Oroszvégen a latorczaparti füzesben ; Várpalánkán a vasutárok vizi

növényein.

P. pusilla Müll.

A vereshegyi szlk aljában.

CLAUSILIA Dbp.

Cl. laminata Mont.

A síkságot környez hegyeken, kivétel nélkül mindegyiken, elég

gyakori.

Cl. orthostoma Mke.

A Gális, Lovacska és Csernekhegyeken ; a kendereskei szlk aljá-

ban ; Eepedén a falu fölött.

Cl. plicata Drp.

A Gális hegyen a Nedeczey-féle szlben ; a Lovacska hegy tetején ;

a várfalak körül.
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Cl. stabilis (z) P.

A Zsornina hegy tetején; a bukovinkai magaslatok latorosaparti

oldalán.

Cl. gulo (Rm.) Biz.

A Csernekhegyen.

Cl. filograna (z) Rm.
A Gális, Lovacska, Csernek, Szarka és Nagyhegyeken : a kenden

szlk alatt; a bukovinkai magaslatok latorczaparti oldalán.

Cl. dubia Drp.

A Lovacska hegy tetején. Kimakovicz úr az itt él alakút a var. trans-

sylvanicához hasonlónak, de ettl mégis jól megkülönböztethet új válto-

zatnak tartja.

Cl. latestriata (Bz) A. S.

A vereshegyi szllk közt; Szent-Miklóson és Repedén a falu fölötti

hegyoldalakban ; a kendereskei szlk aljában.

CIONELLA Jete.

C. lubriea Müll.

A Latorcza és Viznicze folyók mentén a füzesekben mindenütt gyakori

C hibrica, var. exigua Mke.

A Lovacska, Gális, Veres és Csernekhegy napos kopár lejtin : B

kölcsini timsógyár romjain.

Succinidae.

SUCCINEA Dbp.

S. pidris Lin.

A latorczaparti füzesekben Podheringen és Várpalánkán.

S. pidris, var. limneidea Baud.

A latorczaparti füzesekben Oroszvégen, Várpalánkán és Munka.

S. elegáns Risso.

Az uradalmi téglavet tócsái körül ; a Várpalánka felé terjed lat-
i

parti füzesekben.

S. Pfeifferi Rm.

Latorczaparti füzesekben Podhering, Munkács es Várpalánka I

lében.

S. oblonga Drp.

Frigyesfalván a Vizniczepatak hordományál »an; Munkácson a Esidó-,

a régi g. k.- és a régi r. k. temetben, továbbá a Nagyhegy BSÖlaJjaiban ;

Várpalánkán atemetben; latorczaparti füzesekbenKlastromalja éfl Eunkáea

közelében.
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Auricularidae.

CAETCHIUM Mull.

C. minimum Müll.

A vereshegyi szlaljakban ; Podheringen a latorczaparti füzesekben.

Limnaeidae.

LIMNAEA (Bbdg.) Bang.

L. stagnalis Lin.

A Lovacska hegy alatti állóvizekben ; a Eéka vizben Klacsanó mellett
;

a Gorond felé vezet vasutárokban ; a Kerepecz patak alsó részében, és

ennek kiöntéseiben A.-Schönborn körül; az uradalmi és városi téglavet

vizeiben.

L. auricularia Lin.

A Latorcza folyó stagnáló részeiben és ennek partjain lev állóvizek-

ben Podhering, Munkács, Oroszvég és Várpalánka mellett.

L. ovata Drp.

Latorczaparti állóvizekben Podhering és Klastromalja mellett; a

Gorond felé húzódó vasúti töltés árkában ; a Kerepecz patakban A.-Schön-

born mellett, a Kerepecz csatornában.

L. peregra Müll.

Források lefolyásában a Nefelejtsben, a Veres, Zsornina, Szarka,

Kamianka és Nagyhegyek aljában.

L. palustris Müll.

Oroszvégen a Nefelejts felé vezet út árkában.

L. turricula Held.

A Gorond felé húzódó vasúti töltés árkában.

L. trunculata Müll.

Podheringen egy latorczaparti tócsában ; egy vereshegyi forrás lefo-

lyásában.

PLANOBBIS Guett.

Pl. corneus Lin.

A Szwjata-Kernicza lefolyása mentén a Vereshegy, Lovacska és Gális

hegy alatt elterül részint álló, részint lassan folyó vizekben ; a Eéka víz-

ben Klacsanó mellett ; a Kerepecz patakban a Nagy- és Kishegy alatt és

Fels Schönborn közelében ; a Gorond felé húzódó vasutárokban.

Kimakovicz úr az itteni példányokat Planorbis elophilus Bgt. és var.

banaticus Küst. nevek alatt a nyugoteurópai Planorbis corneus-tó\ elkü-

löníti.

Pl. umbilicatus Müll.

Az uradalmi téglavet vizeiben, és F. Schönborn mellett a Kerepecz

patak mentén lev tócsákban.
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PL chartern Held.

A vasutárokban Várpalánka közelében.

Pl. spirorbis Lin.

A Eéka vízben Klacsanó mellett
; Podheringen a iNa tenui foffáé-

ban; Várpalánkán a vasutárokban
; a zsorninai katonai lövöba/ m.-ll.lt

egy tócsában.

Pl. leucostoma Mell.

Az uradalmi téglavet vizeiben.

Pl. complanatus Lin.

A Eéka vizben Klacsanó mellett ; Oroszvégen egy latorczaparti álló

vizben.

Pl. nitidus Müll.

A Lovacska hegy alatti tócsákban ; Várpalánkán a vasutárokban.

ANOYLUS Geoffr.

A. fluviatilis Müll.

A Viznicze folyóban; a Latorczában Klastromalja mellett; Bakovin-

kán a Bisztri patakban.

A. lacustris Lin.

A Eéka vizben Klacsanó mellett ; a Gorond felé húzódó vasutárokban.

2. OPERCULATA.

Paludinidae.

PALÜDINA Lam.

P. conteda Mill.

A Vereshegy, Lovacska és Gális hegy körüli tócsákban és árkokban :

a Eéka vizben Klacsanó mellett; a Kerepecz patakban és a körülötte 1. v<>

tócsákban F.-Schönborntól kezdve mindenütt; az uradalmi és a Tárod

téglavet vizeiben ; a Gorond felé vezet vasutárokban.

Bythinidae.

BYTHINIA Lbach.

B. Troscheli Paasch.

A vasutárokban Várpalánka mellett.

Rissoidecte.

PALUDINELLA Rssm.

P. austriaca Frfld.

Egy vereshegyi, egy szentmiklósi és egy iglinczi forrásban.

P. hungarica Haz.

Egy szentmiklósi és egy iglinczi forrásban.
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LITHOGLYPHUS Mühlf.

L. naticoides (Fèr.) C. Pfr.

A Latorcza folyó csendesen folyó iszapos helyein ; így a Klastrom

alatt, a munkácsi hidfnél a Cserszky-ház mellett, lejebb pedig a Latorcza

Várpalánkán túl es részeiben.

Valvatidae.

VALVATA Mull.

V. pisánalis Müll.

A Kerepecz patakban a Kishegy alatt.

II. CEPHALOPODA.

1. ISOMYA.

Sphaeriidae.

SPHAERIUM Scop.

Sph. scaldianum Norm.

A Eéka vizben Klacsanó mellett.

Sph. lacustre Müll.

A Eéka vízben Klacsanó mellett ; a Lovacska hegy alatti tócsákban
;

az uradalmi téglavet vizeiben ; a Gorond felé húzódó vasutárokban.

PISIDIUM C. Pfe.

P. amnicum Müll.

Szent-Miklóson a Bresztó patakban; a Bisztri patakban Eepede

mellett.

P. fontinale C. Pfr.

Egy vereshegyi forrásban.

Unionidae.

UNIÓ Betz.

U. tumidus Eetz.

A Kerepecz patakban Alsó-Schönborn közelében.

U. batavus Maton & Eackett.

A Viznicze folyóban Frigyesfalva és Kölcsin mellett ; az Obava patak-

ban Kölcsin mellett ; a Bisztri patakban Eepedénél ; a Latorcza folyóban és

ennek holt ágaiban Szent-Miklós, Podhering, Klastromalja és Várpalánka

mellett.

ANODONTA Cuv.

A. mutabilis Cless.

A Latorcza folyó holt vizeiben Podheringtl északra, továbbá Vár-

palánkán ; a Kerepecz patakban a Kishegy alatt.


