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A Helicigona (Arianta) arbustorum, aethiops, es hessei 
csigafajok anatómiai vizsgálata 

VARGA András 
Mátra Múzeum, Gyöngyös 

ABSTRACT: (Anatomical investigations on the helicid snails 
Helicigona (Arianta) arbustorum, aethiops, and hessei.) 
- The study proves that the above-mentioned three mollusc 
species are to be separated specifically from each other. 
The essential differences of the genital system in the 
three species are given in the table. 

Dolgozatomban az erdélyi Arianta alakok anatómiai viszonyaival 
foglalkozom.A három fajt a szerzők nagy többsége önállónak te
kinti, másokban problémák merültek fel ezen értékelés helyessé
ge felöl. A kérdés tisztázását tűztem célul. 

Helicigona (Arianta) arbustorum (LINNÉ, 1758) 

A penis vastagabb ékalakú, feji és egy elvékonyodó nyélszerű 
részre osztható (24-32. ábra). A nyál változó, a penis feji ré
szénél rövidebb (28-32. ábra), vagy hosszabb (24-31. ábra). Az 
epiphallus élesen elkülönül, távolodva elvékonyodik. Hossza a 
penisével kb. megegyezik, azonban a rövid penisnyél az epiphal
lus hosszát arányosan növelheti, hosszú nyélnél lehet rövidebb 
is mint a penis. A visszaházóizom az epiphallus első harmadában 
tapad. A flagellum egyenletesen vékony, különféleképp csavaro
dott (26, 27, 31. ábra). Kb. 1,2-1,8-szor, ritkán kétszer hosz-
szabb, mint a penis és epiphallus együtt. 

A vagina általában hosszabb mint a szabad oviductus . Egy pár 
nyálkamirigye egyszerű (17, 18, 20, 22. ábra,), hajlamos a vil
lás elágazásra (21. ábra), olykor barázdált (19« ábra), ritkán 
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spirálisan csavart (19. ábra). Keresztmetszete hengeres vagy 
lapított. Csúcsa mindig kihegyesedik. A két nyálkamirigy mindig 
szorosan egymás mellett ered, beékelődve a nyílzacskó és a va
gina közé. Hyílzacskó felőli oldal: a nyálkamirigyek töve V a-
lakban kapcsolódik, harántirányú kötőszöveti szalagokkal áthi
dalva (25- ábra). A két ág eredése felett a nyálkamirigyek bel
ső oldala horpadt, ide fekszik a nyílzacskó. Ellentétes oldal: 
a nyálkamirigyek eredési és vaginatájéki része mindkét oldalon 
haránt szalagokkal áthidalva. Távolodva ferde lefutásúak lesznek. 
A párzótáska nyelének táján magasabbra hatol a kötőszövet, mint 
az oviductus felőli oldalon (23. ábra). A nyálkamirigyek lefu
tása párhuzamos (17-22. ábra), ritkán X alakban kereszteződnek, 
ellaposodnak (23. ábra). A nyílzacskó távolodva bunkó alakot 
vesz fel. A párzótáska szára a beömlésnél vastag, majd elkeske
nyedik. A diverticulum hossza kb. 1,3-szorosa a kocsány és a 
tartály együttes hosszának, igen vastag, vagy széles, lapos. A 
tartály kb. nyújtott lapított gömbalak, vékony kocsánnyal. 

Nyíl: enyhén hajlott, dárdaalakú (33-37. ábra). Hossza kb.5 mm. 
Disztális vége hengerkúp alakú, üreges (az üreg a dárdaalakú 
rész közepén kissé túlnyúlik). A nyél keresztmetszete ovális.A-
pikális rész erősen kihegyesedik, váll íve lapos, széle éles. 
Fiatal állatok nyila igen apró, végén ellaposodó pálcaalak. 

Állkapocs: (38-46. ábra). Középütt két teljes, jobbra,balra l-l 
féloldalasan kihegyesedő léc (38-4-1. ábra). A lécek között 1-2 
kiemelkedés (43-44. ábra). A lécek elmosódhatnak (46. ábra). 
Hossza 2,1-2,3 mm. 

Helicigona (Arianta) aethiops (M. BIELZ 1851) 

A penis finomabb felépítésű, kb . megnyúlt körtealakú feji rész
re és egy vékonyabb nyélre osztható (54-66. ábra).A nyél rövid, 
nem éri el a feji rész hosszát. Az epiphallus élesen elkülönül, 
távolodva elvékonyodik. Hossza a penis hosszát mindig meghalad
ja, általában 1,6-szor nagyobb, előfordul, hogy 1,4- vagy két-
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szerese. A visszahúzóizom az első harmadában tapad. A flagellum 
egyenletesen vékony, csavarodott, 1,8-2,3-szor hosszabb, mint a 
penis és epiphallus együtt. 

A vagina hosszabb és vastagabb, mint az oviductus.Egy pár nyál-
kamirigye egyszerű, elágazódást, barázdálódást nagyobb soroza
tokon sem figyelhettem meg. Keresztmetszete kör, csúcsa mindig 
tompa. A két nyálkamirigy lazán egymás mellett ered, beékelődve 
a nyílzacskó és a vagina közé. Nyílzacskó felőli oldal (nyíl
zacskó lefejtve): a nyálkamirigyek töve kissé kicsúcsosodó U a-
lakban kapcsolódik, belső oldaláról kötőszöveti szalagok futnak 
a vagina felé. Az eredés felett nagy horpadás, ide fekszik a 
nyílzacskó egész hosszában. Ellentétes oldal: tövi részén a 
nyálkamirigy ás a vaginatájék kötőszöveti szalagokkal áthidalt 
(a szalagok kb . szimmetrikusak). A nyílzacskó kisujj szerű. A pár-
zótáska szára a beömlésnél vastag, majd elkeskenyedik. Hossza 
1,8-2,4-szerese a kocsány és a tartály együttes hosszának .A tar
tály kb. lapított gömbalakú, vékony kocsánnyal. 
Ivarszerv: 47-53« ábra. 

Nyíl: enyhén hajlott dárdaalak. Hossza kb. 3,5 mm. A disztális 
rész és az üreg mint az arbustorumnál. A nyél keresztmetszete 
kb . ovális, a dárdaalakú rész vastagabb, mint az arbustorumnál, 
egyébként megegyezik (67-68. ábra). 

Állkapocs: alapfelépítése mint az arbustorumnál. csak kisebb: 
1,2 mm; belső íve mélyebb. 

Helicigona (Arianta) hessei (KIMAKOWICZ 1883) 

A penis egy ovális feji részre és egy elvékonyodó nyélre oszt
ható (74-76. ábra). A nyál általában meghaladja a feji rész 
hosszát. A penist és az epiphallust vékony kötőszöveti hártya 
fedi, ez alatt egy sejtréteg feketén pigmentált. Az epiphallus 
távolodva elvékonyodik, a penis hosszát mindig meghaladja, kb. 
1,2-1,4-szer. A visszahúzóizom az epiphallus első harmadában e-
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red. Érdekes eset figyelhető meg a 74- ábrán, ahol az izom az 
epiphallus zömök oldalágának csúcsán ered. A flagellum változa
tosan csavarodott, kb . 1,5-1,7-szer hosszabb mint a penis és e-
piphallus együtt. 

A vagina hosszabb mint az oviductus. Egy pár nyálkamirigye egy
szerű. Gyengén pigmentált sejtréteg fedi. Alakja: hengerded, 
szalagszerű, kanyargós. Csúcsa tompa-tompakúp alakú. 

A két nyálkamirigy lazán egymás mellett ered a vagina és a nyíl
zacskó között. A nyálkamirigyek nem ékelődnek be a vagina és a 
nyílzacskó közé mint az előző fajok esetében. A nyílzacskó nye
le vékony, távolodva bunkóalakot vesz fel. 

A párzótáska a beömlésnél vastag, majd vékonyodik (73- ábra). A 
függelék kb. 2,4-szer hosszabb a kocsány és a tartály együttes 
hosszánál. A tartály kb. gömbalakú. Atriumtájék tölcsérszerű. 
Ivarszerv: 71-72. ábra. 

Nyíl: az előző fajokkal összehasonlítva a nyél karcsúbb, dárda
alakú része rövidebb. Hossza 4 mm. 

Állkapocs: mint az arbustorumnál, de kisebb: 1,6 mm. 

A vizsgált anyag: 

H. (A.) arbustorum: Hungária: Esztergom, Dunapart; leg. BAROTAI 
György, 1969.IV.23. 

H. (A.) aethiops: Románia: Mun^ii Pagarasului, Valea Arpaselu-
lui, 2100-2200 m.; leg. CZIMER J.; PÓCS T.; PÓCS Tamásné; 
SZEKERES M.; VARGA A. 1968 .VII. 

H. (A.) hessei: Románia: Bucegi, Valea Malaiesti 2100 m. leg: 
HAMMER I.; SZEKERES M.; VARGA A. 1968 .VII. 

ÖSSZEFOGLALÁS: A házak jellegzetesek (1-16. ábra), elkülöníté
sük problémát nem jelenthet. Az ivarszerveken megtalálható lé
nyeges eltéréseket a következő táblázatban adom: 
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Ivarszerv arbustorum aethiops hessei 

penis-epiphallus feketén 
színe világos világos pigmen

tált 

penis: epiphallus 1:0,9-1,5 1:1,8-2,3 1:1,2-1,4 

penis + epiphallus 1:1,2-1,8 7 
: flagellum (ritkán 1:2) i : i' 0 ^'4 J-:J-,D ±,/ 

kocsány + .tartály: 
divertie. 1:1,3 1:1,8-2,4 1:2,4 
nyálkamirigyek 
csúcsa hegyes tompa átmeneti 

A három faj penisét az ék-(arbustorum), körte-(aethiops), ová
lis bunkó-(hessei) alak jellemezheti, a szerv variabilitásának 
figyelembevételével. A hessei nyálkamirigyei az aethiops és ar-
bustorummal szemben, lazán egymás mellett erednek, nem ékelőd
nek be a vagina ás a nyílzacskó közé. A héj és anatómiai vizs
gálatok egyértelműen bizonyítják, hogy valóban külön fajokról 
van szó, melyek azonban közös alnembe tartoznak. 
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ÁBRÁK - FIGURES 

1-4. Helicigona lapicida. Ház. - Shell. 

5-8. Helicigona arbustorum. Ház. - Shell. 
9-12. Helicigona aethiops. Ház. - Shell. 

13-16. Helicigona hessei. Ház. - Shell. 

17-22. Helicigona 
system. 

arbustorum. Teljes anatómia. - Genital 

23. Helicigona 
Connection 

arbustorum. A nyálkamirigyek 
of mucous glands . 

kapcsolata. -

24-32. Helicigona arbustorum. Penis. 

33-37. Helicigona arbustorum. Nyíl. - Dart. 

38-46. Helicigona arbustorum. Állkapocs. - Jaw • 

47-53. Helicigona 
tem. 

aethiops. Teljes anatómia. - Genital sys-

54-66. Helicigona aethiops. Penis. 

67-68. Helicigona aethiops . Nyíl. - Dart. 

69-70. Helicigona aethiops. Állkapocs. - Jaw. 

71-72. Helicigona hessei. Teljes anatómia. - Genital system. 

73. Helicigona 
duct. 

hessei. Párzótáska nyele. - Sphermathecal 

74-76. Helicigona hessei. Penis. 

77. Helicigona 
tem. 

lapicida. Teljes anatómia. - Genital sys-
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