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Bevezetés 
 
 

 A Börzsöny-hegység, bár közel esik a fővároshoz, a faunisztikailag kevéssé 

feltárt területek közé tartozott. Különösen vonatkozik ez a puhatestűekre, melyekről 

csak nagyon hiányos adataink voltak a múlt század hetvenes évek végéig, amikor 

munkámat elkezdtem. 

Tekintettel arra, hogy a Börzsöny-hegység a Dunakanyarban, a valaha 

tervezett Nagymarosi – vízlépcső közelében fekszik, kiemelt fontosságúnak tűnt, 

hogy rögzítsük a kialakult faunisztikai helyzetet, mielőtt a térség ökológiailag teljesen 

megváltozik. Bár a „Dunasaurus” gondolatát szerencsére mára elvetették, az alapos 

faunisztikai feltárás nem veszített jelentőségéből.  

A Börzsöny élővilága számos környezeti hatás (pl. mezőgazdaság, vadászat, 

turizmus, fakitermelés, különböző extrém sportok) miatt, néhol a végveszély közeli 

állapotban van. Azért, hogy a fokozottabban védendő területek pontos határait 

kijelölhessük, szükség van alapos faunisztikai ismeretekre is. 

 

Célkitűzés 

 

I. Faunisztika 

1. Munkám legfőbb célja az, hogy összeállítsam, egy eddig kevéssé ismert és 

még kevésbé kutatott, főváros közeli hegység puhatestűinek minél teljesebb 

faunalistáját. 

2. Különös figyelmet fordítok, a nagy kiterjedésű lomhullató erdők, ezen belül, 

a magas-börzsönyi montán bükkösök fajainak megtalálására, csigaegyütteseik 

eddig jórészt ismeretlen felépítésére, valamint ökológiájuk sokkal jobb 

megismerésére. 

3. A börzsönyi adatokat felhasználom a szomszédos területek puhatestű 

faunáival történő összehasonlításra, hogy így nyerve képet a Kárpátok és a 

Börzsöny faunáinak rokonsági fokára. 
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II.Taxonómia 

1. A hazai faunára új genusba tartozó új faj, Hauffenia kissdalmae Erőss & 

Petró (in press.)  ismertetése, taxonómiai vizsgálata 

2. Igazolni kívánom a hegység számos forrásábanban élő Bythinella faj 

(esetleg fajok) taxonómiai helyzetét. 

3. Fel kívánom mérni a Pisidium törpekagylók faunisztikai helyzetét, ellenőrizni 

kívánom egy hazánkra nézve új fajnak a hegységben való elterjedését. 

 

Anyag és módszer 

 

I. Faunisztika 

1. Börzsönyi élőhelyek csigaegyütteseinek elemzését hasonlósági indexekkel 

(Jaccard és Sörensen) végeztem. Az egymással párhuzamos völgyek (Csömöle - 

Nacsagromi és Hosszú - Kereszt) együttesei párokat alkotnak, míg az összes többi 

völgy hasonlósága a földrajzi távolsággal csökken. A Magas-Börzsöny két montán 

bükköse elkülönül a többi élőhelytől és itt fajokban gazdag a Clausiliidae család. 

2. Az egyelő és tömeggyűjtési módszerek összehasonlítását a Csömöle 

völgyben végeztem. Aegopinella minor (STABILE, 1864) és a Pseudotrichia rubiginosa 

(DRAPARNAUD, 1838) méretű (maximum 1 cm-es héjátmérő) házas csigák képezik a 

határt, a két gyűjtési módszer hatékonyságánál. A legjelentősebb mennyiségi 

különbség a Carychium tridentatum (RISSO, 1826) és a Columella edentula 

(DRAPARNAUD, 1805) esetében jelentkezett a talajminta elemzés javára, illetve 

Vertigo-fajok, csak ebben az esetben kerültek elő. A másik véglet az Euomphalia 

strigella (DRAPARNAUD,1801) volt (15 mm-es héjátmérő), mely a talajmintákba nem 

került, de egyeléskor több példányt is sikerült fogni.  

3. Források üledékvizsgálatával  2006-ban foglalkoztunk először és  PETRÓ ötlete 

alapján olyan – elméletben már ismert, ám nem igazán használatos - módszert, 

használtunk, mellyel a tudományra nézve új faj előkerült. Ennek lényege, hogy  
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a.) források üledékének, nem a felszíni 1-2 centiméterét gyűjtjük, hanem egy 130 

cm³-es iszapmintavevő kanállal, a mélyebb rétegekből merítünk. Az eredmények 

későbbi standardizálása miatt, ezt ötször megismételtük, majd az így kinyert anyagot 

(650 cm³), három szitán keresztül otthon mostuk át. Ennek lényeges eleme volt,  

b.) a sziták lyukátmérőjének helyes megválasztása: a legnagyobb 2800 mikron, a 

középső 800 mikron volt és alkalmaztunk egy harmadik szitát is. Ezek lyukacsai alig 

400 mikron méretűek voltak. Míg az elsőben, gyakorlatilag szinte nem is találtunk a 

kis vakcsigából, addig ez utóbbiban, még a juvenilis héjak is nagy számban 

fennakadtak. Az anyag válogatását a boncolásra szánt példányok miatt víz alatt 

végeztük, amit az eredeti forrásból nyertünk. 

 

 
II. Taxonómia 

 

A Hauffenia kissdalmae új faj vizsgálatakor a héjakat tejsavval tisztítottuk meg. A 

scanning mikrofotók a Magyar Természettudományi Múzeumban készültek, HITACHI 

SN 2600 letapogató elektron mikroszkóppal (SEM). A 75 %-os etanolban konzervált 

egyedeket fénymikroszkóppal tanulmányoztuk (Wild M5A). Az állatok egy 

milliméteres testének boncolásához nagyon finom, hegyes  csipeszt használtunk. A 

test egyes elemeinek és a genitáliák rajzolásához, mikroszkóphoz kapcsolható Wild 

camera lucidát használtunk.  
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Eredmények 
 
 

Eredményeimet az alábbiakban foglalom össze: 

 

1.  Faunisztikai vizsgálataimat 1972 óta folytatom. Saját adataimat, amely 

disszertációm túlnyomó részét alkotják, mások gyűjtési eredményeivel kiegészítve, 

általános jellemzést adok a hegység malakofaunájáról. 

A kapott adatok alapján a hegység faunatérképének elkészítése, amely közvetlenül 

használható az EIS - UTM faunatérképezési rendszerben. 

2.  A hegység malakofaunája a kutatások során igen jelentősen bővült és mára a 

munkám megkezdésekor ismertetett mintegy 70 körüli fajszám, eléri a 115 fajt. 

Az egyes UTM négyzetekben az 1977-es kiindulási állapothoz mérten, akár 1200 %-

os fajszám gyarapodást értem el, de a már jobban kutatott négyzetekben is komoly 

fajszám emelkedést sikerült elérni, ez a vitatott CT 49-es négyzet kivételével, 

átlagosan 511 %. 

3. A magyar faunára új nemzetséget fedeztem fel és az ebbe tartozó új fajt írtam 

le PETRÓ EDE kollégámmal. Az új faj, többi rokonától teljesen eltérően, nem 

mészköves aljzaton, illetve karsztforrásból, hanem andezit alapkőzeten levő 

résvízből került elő.  

4. Számos új puhatestű fajt, kagylókat, meztelen és házas csigákat találtam 

illetve mutattam ki, a hegységre nézve (Anodonta anatina, Boettgerilla pallens, 

Deroceras agreste, Limax flavus, Malacolimax tenellus, Pisidium amnicum, Pisidium 

subtruncatum, Vertigo moulinsiana, Vertigo substriata, Hauffenia kissdalmae). 

7. A hegység számos forrását (majdnem a tervezett százat) és vízfolyását 

malakológiai szempontból tártam fel, melyek során az eddigi gyűjtési rutintól eltérő 

típusú eljárási módot vezettem be. 

8. A törpekagylók (Pisidiidae) vizsgálata során két, a hegységre új faj került elő 

és ha legújabb vizsgálataink sikeresnek bizonyulnak, van esély arra, hogy faunára új 

faj,  először a Börzsönyből kerüljön elő. 

9. A Bythinella austriaca forráscsiga populációit számos forrásban vizsgáltam, 

morfometriai vizsgálatuk után, az a véleményem, hogy itt sem elégségesek a 

héjbélyegek, ezért az anyag DNS vizsgálatra vár. 
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10. Adataimat statisztikai módszerekkel is feldolgoztam, aminek alapján lehetőség 

nyílik a Börzsöny-hegység finomabb faunisztikai elemzésére, illetve a fajok közötti 

ökológiai és biogeográfiai kapcsolatok feltárására. 

11. Az ismertetett eredmények alapján elemzem az állatföldrajzi és 

természetvédelmi vonatkozásokat, melyekre támaszkodva javaslatokat tettem védett 

fajokkal kapcsolatban, figyelembe véve a legfrissebb elterjedési és gyűjtési adatokat. 

12. Kutatásaimra alapozva a rámutattam a montán bükkösök természetvédelmi 

jelentőségére, bizonyítottam, hogy unikális erdőlakó faunájuk állandó 

nemzetségekkel bírnak, fajösszetételűk mennyiségi és minőségi viszonyait vizsgálva 

egy új faunaértékelési módszer lehetőségére hívtam fel a figyelmet és ezek alapján 

újabb védett területekre tettem javaslatot.   

 

A Börzsöny hegység puhatestű fauna kutatottsága a hazai más területekhez képest 

immár kiemelkedőnek mondható. Ma Magyarország területének 80%-áról 

rendelkezünk elterjedési adatokkal (PINTÉR & SUARA 2004), a jó térbeli lefedettségű 

adatok alapján lehetővé vált a fajok ritkaságának természetvédelmi szempontú 

értékelése (SÓLYMOS 2004,; FEHÉR et al.), valamint a fajgazdagság és a fajok 

ritkasága alapján az ország és benne a Börzsöny malakológiai forró pontjainak 

azonosítása (SÓLYMOS & FEHÉR 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értekezés témájából származó közlemények: 
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