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Всяка цивилизована страна е убедена в необходимостта да познава ос-
новно своите естествени животински ресурси главно с оглед на използува-
нето им в промишлеността, селското стопанство и медицината, включително 
и за водене на борба с вредителите и паразитите. Най-подходяща форма за 
систематизирано представяне на сведенията за животинските групи са се ока-
зали националните или регионалните фаунистични поредици. Такива поредици 
се издават в много страни. Така Фауна СССР (предхождана от Фауна России) 
се издава от 1929 г. и досега са излезли 102 тома; Die Tierwelt Deutschlands 
(предхождана от Fauna Germanica) е основана през 1925 г. и вече наброява 
61 тома; Fauna de France излиза от 50 години и от нея са отпечатани 67 
тома и т. н. След 1950 г. започнаха да излизат системно и Fauna RSR, 
Fauna CSSR, Fauna Hungarica.

Издаването на поредицата Фауна на България започна през 1950 г. с мо-
нографията на Н. Патев Птиците в България, последвана от Рибите в Бъл-
гария на П. Дренски (1951 г.) и Насекомоядните бозайници в България от Г. 
Марков (1957 г.). Но след това поради недостатъчно проучване на страната 
ни във фаунистично отношение, особено що се касае до безгръбначната 
фауна, в течение на почти 20 години издаването на поредицата бе пре-
къснато. Днес след период на интензивни регионални изследвания върху фау-
ната на Стара планина, Родопите, Тракия, Черноморското крайбрежие, Лудо- 
горието и др. бе натрупан фактически материал, който позволява да се под-
нови издаването на Фауна на България. В разработения за това план се пред-
вижда в близките години да бъдат отпечатани 28 тома, които ще представля-
ват монографични разработки на българските птици, риби, бозайници, много 
групи насекоми, ракообразни, паякообразни и др.

Новите номера на поредицата ше отразяват новия, по-зрял етап в разви-
тието на нашата фаунистика и ще бъдат съобразени с всички модерни 
тенденции на световната литература в тази област.

Всяка книга ще съдържа общи морфологични, зоогеографски, биологични 
и екологични данни за разработваната група, кратки диагнози и описания на 
таксоните. Определителните таблици ще включват и видове от съседните ни 
земи, чието установяване в страната е вероятно. Особено внимание ще бъде 
обърнато на тези животни, които биха могли да се използуват като преки и ко-
свени ресурси или пък се явяват потенциални вредители, междинни гостоприем-
ници на паразити и др.

Поредицата Фауна на България е предназначена за специалисти фаунисти, 
зоографи и еколози, хидробиолози, паразитолози, агрономи, ветеринарни ле-
кари, рибовъди, преподаватели във ВУЗ и средните политехнически училища, 
студенти биолози.
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Настоящият четвърти том, с който се подновява отпечатването на по-
редицата Фауна на България, е резултат на дългогодишно българо-съветско 
сътрудничество при изучаване на българските сухоземни охлюви.

От редакционната колегия

Каждая цивилизованная нация убеждена в необходимости досконально 
знать естественнне животнне ресурси своей страни, главннм образом с учетом 
их использования в промншленности, сельском хозяйстве и медицине, а также 
для борьбн с вредителями и паразитами. Самой подходящей формой предста-
вила систематизированно сведения о животном мире оказались национальние 
и региональнне фаунистические серии. Такие серии издаются во многих стра-
нях. Так, например, Фауна СССР (предшествовавшаяся Фауной России) внходит 
с 1929 г., и до настоящето времени вншли в свет 102 тома; Die Tierwelt 
Deutsehlands (предшествовавшаяся Fauna Germanica) основана в 1925 г. и к 
моменту насчитнвает 61 том; Fauna de France издается уже 50 лет и насчити- 
вает 67 томов и т. д. После 1950 г. стали системно внходить и Fauna RSP, 
Fauna CSSR, Fauna Hungarica и др.

Випуск серии Фауна Болгарии начался с 1950 г. монографией П. Патева 
Птици Болгарии. Последовали Риби Болгарии П. Дренского (1951 г.) и 
Насекомоядние млекопитакпцие Болгарии Г. Маркова (1957). Но затем, однако, 
вследствие недостаточного исследования страни в фаунистическом отношении, 
особенно фауни беспозвоночннх, в течение почти 20 лет випуск серии бил 
прерван.Телерь после периода инстенсивннхрегиональннх исследований фауни 
горной цепи Стара планина, Родопското горното массива, Фракии, Черномор-
ското побережья, Лудогорья, Добруджи и др. бил накоплен фактический ма-
териал, позволяющий возобновить випуск Фауни Болгарии. В разработанном 
для зтой цели плане намечается в ближайшие годи отпечатать 28 томов, пред- 
ставляющих монографии болгарских птиц, риб, млекопитающих, многих 
групп насекомнх, ракообразния, паукообразннх и пр.

Новне номера серии отразят новий, более зрелнй зтап в развитии нашей 
фаунистки и будут согласованн со всеми современннми тенденциями мировой 
литератури в зтой области.

Каждая книга будет содержать общие морфологические, зоогеографиче- 
ские, биолотические и зкологические даннне разработанной группе, краткие 
диагнози и описание таксонов. В определительнне таблици будут включени 
и види из сопредельних стран, установление которнх в нашей стране весьма 
вероятно. Особое внимание будет уделено тем животннм, которне могут 
бнть использованн в качестве прямих и косвенннх ресурсов или же являются 
потенциальннми вредителями сельского хозяйства, промежуточньтми хозяе- 
вами паразитов и пр.

Серия Фауна Болгарии предназначена для специалистов фаунистов, зоогео- 
графов и зкологов, гидробиологов, паразитологов, агрономов, ветеринарния 
врачей, рнбоводов, преподавателей вузов и средния политехническия школ, 
студентов-биологов.

Настоящий четвертнй том, возобновляющий внход в свет серии Фауна 
Болгарии, является результатом многолетнего болгаро-советского сотрудни- 
чества при исследовании наземннх моллюсков Болгарии.

Редколлегия
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Each civilized country is convinced that it is necssary to know thoroughly 
its own natural animal resources mainly with a view to using them in the 
industry, agriculture and medicine including the control of pest and parasites. 
The national or regional faunistic proved to be the most suitable form for syste- 
matized representation of information about the animal groups. Such series are 
issued in many countries. For instance, Fauna of the USSR (preceded by Fauna 
of Russia) is published from 1929, and until now a total of 102 volumes were issued; 
Die Tierwelt Deutschlands (preceded by Fauna Germanica) was founded in 1925 
and now itnumbers 61 volumes; Fauna de France is published as long as 50 years 
amounting to 67 volumes, etc. From 1950 Fauna RSR, Fauna <fSSR, Fauna Hun- 
garica and many others were regularly issued.

The publication of the series Fauna of Bulgaria was initiated in 1950 by the 
monograph of P. Patev The Birds in Bulgaria followed by The Fish in Bulgaria 
by P. Drenski (1951) and The Insectivorous Mammals in Bulgaria by G. Markov 
(1957). Then the series was interrupted in the course of almost 20 years due to 
insufficient faunistic investigations carried out in this country chiefly those regard- 
ing the invertebrate fauna. Today, after a period of intensi ve regional studies 
on the fauna of the Balkan, the Rhodope Mountain, Thrace, the Black Sea Coast, 
Foudogorie, etc., a great number of facts was accumulated which makes it possible 
to resume the publication of Fauna of Bulgaria. In the plan worked out to this 
effect, it is expected to issue 28 volumes in the near future which will represent 
monographs concerning the Bulgarian birds, fish, mammals, many groups of 
insects, crustaceans, arachnideans, etc.

The new volumes of the series will reflect the modern, more mature 
stage of the development of our faunistics, and they will be conformed to ali 
up-to-date trends in the world literature in this field.

Each book will contain general morphological, zoogeographical, biological 
and ecological data on the group described, brief diagnoses and description of the 
taxons. The determinative tables will include also species of the neighbouring 
countries, whose finding in this country is probable. Special attention will be paid 
to those animals that might be used as direct or indirect resources, or they are 
potential pests, intermediate hosts of parasites, etc.

The series Fauna of Bulgaria is destined for faunists, zoogeographers and 
ecologists, hydrobiologists, parasitologists, agronomists, veterinarians, piscicul- 
turists, teacher in the universities and secondary polytechnical schools, as well 
as as for students in biology.

The present volume 4 whose appearance resumes the issue of the series 
Fauna of Bulgaria is a resuit of a long Bulgarian-Soviet collaboration in the study 
on the Bulgarian terrestrial snails.

Editorial board
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УВОД

Територията на НР България заема югоизточния край на Европейския 
континент. Съседството й със Средиземноморския и Черноморския басейн 
на юг и изток, близкото й съседство с Мала Азия и Евро-Азиатския кон-
тинент на север и северозапад обуславя голямото разнообразие на климатич-
ните условия на страната, а оттам и стрига смесения характер на малакофау-
ната в нашата страна. Влияние върху произхода и разнообразието на видовете 
са оказали и големите изменения, които са станали на нашата територия 
през времето на неогена.

Съвременното разпространение на животинския свят зависи не само от 
факторите на външната среда, но и от особеностите на организация иа 
отделните животни.

Сухоземните охлюви са пойкилотермни животни и са слабо защитени от 
изсъхване. Слизестата им покривка не може да ги защити от- изсушаване, 
както плътно вроговените покривки при другите животни. Тясната им приспо- 
собимост към определени условия на външната среда и неголямата им способ-
ност към разселване позволяват широко да се използуват за зоогеографски 
изводи.

, Черупките на сухоземните охлюви се запазват добре в утайките на раз-
личните геоложки епохи, поради което могат да служат и като ръководни 
изкопаеми за изясняване историята на фауната и за стратиграфията.

Те имат и голямо стопанско значение. Почти всички видове, срещани у 
нас (Давтян, Акрамовский, 1952; 1970), са преносители на опасни паразитни 
заболявания по домашните животни или са междинни гостоприемници. Немалко 
значение охлювите имат и като вредители по културните растения. Те играят 
голяма роля при почвообразуването и в кръговрата на веществата в природата.

Върху проучването на българските сухоземни охлюви са работили пре-
димно чуждестранни автори. Някои от тях са писали въобще за Балканския 
полуостров, други за Румелия и България: Rossmassler (1835,1859), Mousson 
(1859), Jickely (1874), Westerlund (1884, 1890), Sturany (1897), Babor (1898), 
Kobelt (1898), Wohlberedt (1911), P. Hesse (1911, 1913, 1916a, 1916b), 
Petrbok (1925b, 1930a, 1930b, 1937a, 1941), A. Wagner' (1927), Biittner 
(1928), H. Wagner (1933, 1934а, 1937a, 1940, 1952), Gerhardt (1941), Jaeckel 
(1954, 1957), Urbanski (1960c, 1960d, 1964), Riedel (1963, 1964, 1967), 
Hudec (1964, 1965, 1967, 1971), Grossu et Lupu (1965), Urbanski u. 
Wiktor (1967), Wiktor (1968, 1969), E. Pinter (1968, 1969), Sajo (1968),
I. Pinter u. L. Pinter (1970), Лихарев (1972). Работили са и малко български 
автори или в сътрудничество с чуждестранни специалисти: Юриничъ (1906),
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Ошанова (1964), Osanova (1968, 1970а, 1970b), Osanova u. L. Pinter 
(1968), Damjanov .u Pinter (1969), Дамянов (1971).

Различни автори са ползували разнообразна терминология, оценявали са 
субективно статуса на таксоните. Поради това при настоящата разработка 
използувахме главно нашата сбирка за ревизиране на някои видове и субспе- 
цифични категории. Включени са и видове, чието намиране на територията на 
страната е много вероятно.

Разпространението на повечето видове, съобщени от чуждестранните автори 
за България, е непълно поради инцидентния характер на проучванията. 
Най-често липсват и екологични данни. При написването на настоящата ра-
бота се постарахме в резултат на многогодишните ни системни наблюдения 
да дадем възможно най-пълна картина на разпространението на сухоземните 
охлюви в страната. Където е възможно, са приведени и кратки екологични 
данни за видовете и подвидовете. В случаите, когато сме счели за нало-
жително, е направена и кратка характеристика на биотопите.

Въз основа на анализираните данни направихме опит за зоогеографско 
райониране на българските сухоземни охлюви.

В нашата схема искаме да попълним с нови факти взаимната връзка, която 
съществува между релефа и почвата, климатичните фактори и растителната по-
кривка, произхода и особеностите на организация на сухоземните охлюви, от 
една страна, и разпространението и развитието им, от друга, в нашата страна.

Когато говорим за изменчивост на отделните видове, разбираме под био-
логична форма само вътрешновидово отклонение, свързано с въздействието 
на конкретните условия на биотопа и зоната. Подобни отклонения се срещат и 
в пределите на един и същ ареал за вида при съответни екологични условия.

Противоположно на формата подвидът (subspecies) за нас е географско 
понятие. Той-живее при различни условия, т. е. среща се в различни биотопи 
и зони. Ареалите на подвидовете най-често'са изолирани, обаче не са редки 
случаите, когато те се припокриват.

Понятието разновидност (varietas) се запазва в нашата работа само условно. 
Тук се отнасят всички, описани по-рано отклонения, обозначени с латински 
наименования, природата на които не е изяснена. Тук попадат и различните 
прояви на индивидуалната изменчивост, включително и уродливостта.

В настоящата работа описваме 213 вида и подвида, разпределени в 27 
семейства и 81 рода, от територията на България.

При написването на този труд използувахме цялата досегашна лите-
ратура за сухоземните охлюви на България, сбирката на Зоологическия инсти-
тут с музей към БАН, сбирката на С. Дамянов, както и голямата колекция 
на Зоологическия институт на Академията на науките на СССР в Ленинград.

Получавали сме и сравнителен материал от сбирките на други музеи в 
Европа.

'При съставяне на определителните таблици и описанията използувахме 
белезите на черупките и анатомичните белези преди всичко на половата система 
(особено на голите охлюви).

Особено сме благодарни на проф. Б. Ботев — директор на Зоологическия 
институт с музей при БАН, за предоставената ни възможност да подготвим този 
том от Фауна на България. Изказваме благодарност на д-р А. Шилейко от Ин-
ститута по океанология на АН СССР за подготвените от него рисунки за се-
мействата Hygromiidae и Helicidae. Благодарни сме и на покойните чл.-кор. 
проф. А. Вълканов и проф. Г. Козаров, които също ни оказваха голямо съ-
действие в тази насока.
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СИСТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ НА СЕМЕЙСТВАТА, 
РОДОВЕТЕ И ВИДОВЕТЕ

Клас Gastropoda Cuvier, 1797 

Е Подклас Prosobranchia Milne Edwards, 1848

Разред Mesogastropoda Thiele, 1925 

Е Семейство Pomatiasidae Gray, 1852

Род Pomatias Studer, 1789 '

1. P. rivulare (Eichw., 1829) ..............................................................................
2. P. elegans (Miill., 1774) ....................................... ...............................

IE Семейство Aciculidae Gray, 1850 

Род Acicula Hartm., 1821

1. A. polita (Hartm., 1840) ..............................................................................
2. A. similis (Reinh., 1880) ..............................................................................

H. Подклас Pulmonata Cuvier, 1817 

I. Разред Basommatophora Keferstein, 1864

Семейство Ellobiidae Adams, 1855

1. Род Carychium Mulier, 1774

1. C. minimum (Muli., 1774) ..............................................................................
2. C. tridentatum (Risso, 1826) ..................................................................

2. Род Ovatella Bivona, 1832

O. myosotis (Drap., 1801)..................................................................................



II. Разред Stylommatophora А. Schmidt, 1856 

I. Семейство Pleurodiscidae Wenz, 1923

Род Pyramidula Fitz., 1833 стр.

P. rupestris (Drap., 1801) ..............................................................................96

II. Семейство Pupillidae Turton, 1831
1. Род Pupilla Fleming, 1828

1. P. muscorum (L., 1758) ...................................................... .......................99
2. P. triplicata (Stud., 1820) .............................................................................. 100
3. P. sterri (Voith, 183.8)......................................................................................101

2. Род Lauria Gray, 1840

1. L. cylindracea (Da Costa, 1778) .................................................................. 102
2. L. anglica (Wood, 1828)..................................................................................104

3. Род Argna Cossmann, 1889

1. A. macrodonta rumelica (Hesse, 1916)  105
2. A. macrodonta macrodonta (Hesse, 1916)  106
3. A. truncatella (L. Pfr., 1841)  107
4. A. parreyssii (L. Pfr., 1848)   108

III. Семейство Chondrinidae Steenberg, 1925

1. Род Abida Turton, 1831

A. frumentum (Drap., 1801) .............................................................................. 109

2. Род Chondrina Reich., 1828

1. Ch. avenacea (Brug., 1792) .......................................................................... 112
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ВЪВЕДЕНИЕ

Сухоземните охлюви в България се отнасят към клас коремоноги меко-
тели (Gastropoda) и се разпределят на два подкласа — Prosobranchia и Pul-
monata. 208 вида спадат към подкласа Pulmonata и само 4 вида принадлежат 
към две семейства от подклас Prosobranchia.

МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

Тяло и неговото разчленение. Тялото на охлювите (фиг. 1) се 
състои от глава, крак и вътрешна торба. Последната при повечето видове се 
намира в черупката. Обикновено вътрешната торба и черупката са спирално 
завити, най-често надясно и по-рядко на лявата страна. Вътрешностите в 
торбата са обкръжени от мантията. Между тях се намира празнина, в която са 
поместени дихателните органи. Кракът се намира на коремната страна (от-
където е и названието им коремоноги мекотели) и се явява като мускулно за-
дебеление на стените на тялото. Долната страна на крака е плоска и се нарича 
стъпало. При Prosobranchia на върха на задния край на крака се намира 
едно капаче, което при скриване на животното в черупката затваря нейното 
отвърстие.

Главата отдолу е ограничена от стъпалото чрез дълбоко стеснение или 
бразда. Отзад към тялото главата не е ясно разграничена (обикновено тя плав-

Фиг. 1. Градински охлюв Helix pomatia L. (по Ehrmann)
•/ — Връхни пипалпа; 2 — долни пипална; 3 — полово отвърствие; 4 — задтилна гънка; 5 — полова бразда

6 — дихателно отвърстие: 7 — дясна и лява мантийна лопатовидна част; 8 — крак
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но преминава в тръбната част към тялото). За разлика от вътрешната торба 
както главата, така също и кракът са построени симетрично.

На главата се намират пипалца, които се явяват органи на осезанието 
и химическата чувствителност. Под една или друга форма те са свързани с 
очите.

Сухоземните охлюви от подклас Prosobranchia (фиг. 2) и от подклас 
Pulmonata (разред Basommatophora) имат една двойка пипалца. Последните 
обикновено повече или по-малко са изопнати, заострени и в по-голяма или 
по-малка степен са способни към съкращаване. Очите са разположени или 
непосредствено в основата на пипалцата, или най-често на неголеми възви-
шения.

Към другия разред от Pulmonata — Stylommatophora — се отнасят по-
вечето сухоземни охлюви, които почти винаги имат две двойки кухи пипалца, 
които могат да се вмъкнат вътре в главата. Най-вече дългите връхни пи-
палца на края са кълбовидно издути и носят очите, поради което се на-
ричат очни пипалца или омматофори. Долните са значително по-къси и се 
намират отпред и малко по-ниско от връхните.

Двете двойки пипалпа при Stylommatophora имат вътрешна кухина, 
която е запълнена с кръв. Към краищата на пипалцата отвътре са прикрепени 
ретрактори, свързани в обща система на ретракторите на тялото. Вмъква-
нето на пипалцата става от налягането на кръвта, която идва от кръвоносния 
синус на главата. Вмъкването се предизвиква от съкращаването на ретрактора.

При Prosobranchia предната част на главата продължава в т. нар. муцуна, 
като например при Pomatias образува дълъг съкращаващ се хобот. Pulmonata 
нямат нито муцуна, нито хобот, но устата понякога има двойка устни из-
датъци.

Кракът при повечето видове е добре развит, обилно снабден с мускула-
тура, като на долната страна има плоско пълзящо стъпало. За разлика от мор-
ските мекотели кракът на сухоземните няма придатъци. При Prosobranchia 
кракът е по-къс, широк и по-плосък. Сухоземните охлюви от подклас Pul-
monata имат по-тесен и дълъг крак, благодарение на което той е по-подвижен, 
отколкото при Prosobranchia. Стъпалото обикновено е гладко или разделено 
от две продълговати бразди на три ивици. Изключение правят Pomatias и Zoni-
toides, при които стъпалото е разделено от дълбока бразда на две части — 
дясна и лява. Във връзка с това устройство на крака тези охлюви имат 
характерна стъпалчеста походка. При Pomatias, когато по едната половина на 
стъпалото стават вълнообразни свивания, другата половина се разтяга по на-
правление на движението и се прикрепя към субстрата, след това се повтаря 
същото, но в обратен ред. При това съществена помощ при движението оказ-
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ва и хоботът, който се впива в основата и създава допълнителна опора 
при движението. Останалите охлюви се придвижват чрез плъзгане на стъпа-
лото на крака, без да се откъсва от основата. То се осъществява благода-
рение на преминаващите по стъпалото вълни от мускулни свивания, които най- 
често идват отзад напред. Плъзгането става не непосредствено по основата, 
но по постилката от слуз, която остава във вид на ивица след плъзгащото се 
животно. Тази слуз се отделя от педални жлези, които лежат на дъното на 
кухината на тялото или са потънали в мускулатурата на крака. Изход-
ното отвърстие на тези жлези се намира над предния край на стъпа-
лото.

Покривка и жлези. Кожата на охлювите е извънредно богата на раз-
лични жлези. Те се намират както в повърхностния епителий, така също и в 
подкожната съединителна тъкан (кутис). Сред едноклетъчните жлези има 
много слизести, които са разхвърляни по цялата повърхност на тялото, но 
особено много са в стъпалото. Отделящата се слуз представлява лепкава 
течност, прозрачна, бяла или жълта. Слузта играе доста важна роля в живота 
на сухоземните охлюви, тъй като се явява основно средство, което предпазва 
повърхността на тялото от изсъхване.

Значително по-малко на брой са белтъчините и отделящото се варовито 
вещество от едноклетъчни жлези, които обикновено са поместени на края 
на мантията. Секретът на първите има главно защитна роля, а секретът на 
вторите съдържа зрънца от варовик и служи за построяване на черупката, а 
така също на епифрагми — особени пластинки от изсъхваща слуз, пропити 
с варовик. Тези пластинки молюските отделят при прехода към неактивно 
състояние в защита на загубата на влага.

Кожата на сухоземните охлюви е различно оцветена. Черупките на охлю-
вите най-често са в сив и черен тон. Наред с едноцветната равномерна окраса 
при много видове благодарение на локални сгъстявания на пигмента се 
явяват рисунки. Много често ярко и с голямо разнообразие на цветове са укра-
сени много голи охлюви. При някои видове рисунката има вид на продълго-
вата права или извита ивица, на меандри или мрежа.

Повърхността на кожата на сухоземните охлюви има характерен релеф 
от бръчки и мрежовидно преплитащи се бразди. Някои бразди се явяват ха-
рактерни за редица групи и се вземат под внимание при определянето. В 
предната част на тялото, зад пипалцата, в средата минават 2 или 4 задтилни 
бразди, които се ограничават от 1 или 3 задтилни гънки. При някои видове 
под задтилната бразда, на дясната и лявата страна на тялото, се намира 
по една браздичка, от която най-вече дясната се простира от половото отвър-
стие към дихателното, затова двете браздичжи се наричат полови. По краи-
щата на крака, надлъжно по стъпалото, има една или две паралелни пръстено-
видни бразди.

При някои охлюви на задния край на тялото над стъпалото има доста 
голямо вдлъбване или цепнатина, която се нарича опашна яма или опашна 
жлеза (Arion, Euconulus).

Черупка. Черупката при повечето сухоземни охлюви е построена на прин-
ципа на коноспиралата, т. е. представлява от своя страна коническа тръба, 
затворена от тесния край и свита в спирала. Най-често всички спирални навивки 
лежат в различни плоскости и черупката има формата на конус, цилиндър и 
др. Идеалната линия, около която в кръг става навиване на черупката, се на-
рича ос на черупката.

25



Фиг. 3.4Черупка на Ena montana (Drap.) (по Ehrmann) 
в — височина на черупката; iu — ширина на черупката; у — уста; з —• завитост; 

1—7 — навивки

Ако държим оста на черупката перпендикулярно с широкия открит край 
към себе си, можем да различим следните основни части (фиг. 3). Тесният за-
творен край се нарича връх. На противоположния край на черупката се 
открива устата. Всички навивки, намиращи се над устата, се наричат завитост. 
Числото на навивките се колебае от 2 до 16. Първите навивки се 
наричат ембрионални, тъй като се образуват още в зародиша. Най-често се 
отличават по своята скулптура и форма от по-ниско лежащите дефинитивни 
навивки. Последната навивка се отличава от останалите с това, че е с по- 
голям обем. При някои охлюви с доста висока черупка вътрешната торба не 
изпълва връхните навивки, като по такъв начин се образува напречна 
преграда, която я изолира от останалите навивки. Обикновено празните връхни 
навивки се отчупват, т. е. става деколапия, поради което и черупките се на-
ричат декодирани {Rumina dncollata) (фиг. 157). Линията, която разграничава 
съседните навивки, се нарича шев. Дълбочината на шева най-често се намира 
в пряка зависимост от изпъкналостта на навивките.

Не са редки случаите, когато навивките са слабо изпъкнали, а шевът е дъл-
боко врязан в тях. В прозрачните или силно просветлени черупки нерядко ше-
вът има вид на двойна линия — кантов шев.

Вътре по оста стените на навивките се допират една в друга, сливат се 
и образуват кухо стълбче (фиг. 4 и 5) с централен канал или при пълно 
сливане на вътрешните стени на навивките образуват плътно стълбче без канал 
(Clausiliidae). Ако стълбчето има централен канал, то най-често на долния край 
на черупката се открива отвърстие, което се нарича пъп. Той може да бъде 
широк и тесен и да е много стеснен, точковиден или да се вижда само при 
увеличение. Централният канал може да има и цилиндрична форма. При ох-
лювите от някои групи (Pupillidae) той служи за основа на черупката. Често 
целият централен канал повече или по-малко бързо се разширява към долния 
край, така че през пъпа може да се видят всичките навивки или част от тях. 
В първия случай, когато се виждат всички навивки, пъпът се нарича перспекти-
вен (фиг. 20 5). Границата с пъпа и част от устата (колумеларния край) при много 
видове в по-малка или по-голяма степен прикрива пъпа. В такъв случай той 
е закрит или полузакрит пъп (фиг. 304), а в противен случай — открит пъп.

Формата на устата зависи главно от формата на напречното сечение на 
последната навивка и от това, доколко предпоследната навивка се врязва в 
устата. В редки слу чай {Pomatias) предпоследната навивка не се врязва в уста-
та, краищата на която образуват повече или по-малко правилен кръг — напълно
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Фиг. 4. Схематичен разрез на черупка с кухо стьпбче 
(по Taylor)

кръгла уста (фиг. 20). По-често предпоследната навивка се врязва в устата 
нарушавайки връзката между найните краища — врязана уста (фиг. 293) 
В последния случай мястото на прикрепване на устата към предпоследната 
навивка може да бъде широко разтворено (устатата са силно врязани) или 
сближено (устата е слабо врязана). Доста често мястото на прикрепване на уста-
та е свързано с блестяща ивица или надебеление — мазол. В този случай, 
когато предпоследната навивка се врязва в кръгла просветляваща уста, тя 
й придава формата на полумесец — полулунна уста (фиг. 188). Ако пък пред-
последната навивка отсича под права линия част от окръжността на устата, 
устата е отсечена (фиг. 3).

Предпоследната навивка образува париеталната страна на устата. Стълб-
чето ограничава устата от другата страна и образува колумеларната страна 
на устата. Външната част на долния край на последната навивка се явява външ-
ната или палатална стена на устата. Тази част на външната повърхност на 
последната навивка, която се намира непосредствено зад устата, се нарича 
задтилна.

И така, трите страни на устата се означават съответно като париетален, 
колумеларен и палатален край на устата. На последния нерядко се различава 
връхен, истински палатален и долен или базален край. Краищата на устата 
са в различна степен отворени навън или прости, неотворени. Доста често

Фиг, 5. Схематичен разрез на черупка с плътно стълбче (Clausiliidae) 
(по Taylor)

Показан е начинът за прикрепване на клаузилия (кл.)

а.
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краищата отвътре са обшити с устна, която може да има вид на дебел вал 
или-доста тънко надебеляване, забележимо само в долния край.

Връхният външен ъгъл на устата нерядко е слабо обособен от останалите 
части на устата —ограничен със зъби, гънки или дълбоко се врязва назад 
(Acicula, Clausiliidae). В такъв случай този ъгъл се обозначава като синулус.

Функционална част на черупката се явява капачето, каквото имат него-
лям брой видове от Prosobranchia (фиг. 20). То представлява варовита или 
рогова пластинка, която се прикрепя към тръбната страна на задната част 
на крака. При скриване на животното в черупката тя покрива плътно устата. 
При някои охлюви (Acicula) при скриване на животното в черупката, тялото 
заема само връхните и средните навивки, поради което капачето закрива не 
устата, а входа на съответната навивка на черупката и затова отвън не се 
вижда. Нарастването на капачето става спирално, паралелно на нарастването 
на черупката, благодарение на което то има спирална рисунка, на която 
ясно се виждат клиновидните ивици на прираста. Формата на капачето обикно-
вено съответствува на формата на устата на черупката.

Повечето сухоземни охлюви от фауната на България имат дясно завита 
черупка, т. е. черупка, растежът на която става, ако я разглеждаме от върха, 
по посока на часовниковата стрелка. Значително малък брой видове имат 
ляво завита черупка. Такива черупки се явяват в някои семейства (за Бъл-
гария — Clausiliidae), но най-често ги има само при отделни видове. В много 
редки случаи ляво завитата черупка се явява индивидуална особеност в пре-
делите на вида, имащ като правило дясно завита черупка.

За да се определи на коя страна е завита черупката, следва да се разглежда 
така, че винаги да се държи върхът обратно на нашето тяло, а устата към 
нас. Ако устата се намира надясно, черупката е дясно завита, ако е на-
ляво, тя е ляво завита.

Формата на черупката има първостепенно значение при определяне на ох-
лювите. Можем да набележим много типове черупки (фиг. 6).1

А. Конусоспирални черупки, нерудиментарни
I. Височината на черупката е по-малка от ширината.
1. Завитостта не излиза или почти не излиза над устата — черупката е 

плоска или плоско конична.
2. Височината на завитостта е по-малка от височината на устата.
а) Черупката е с остър периферен кил, по формата напомня двойно из-

пъкнала леща — лещообразна.
б) Черупката е без кил, последната навивка е закръглена— ниско конична.
3. Височината на завитостта е равна на височината на устата или повече от нея.
а) Завитостта е закръглена или закръглено конична — притиснато конична.
б) Завитостта има формата на правилен конус — ниско кулообразна.
II. Височината на черупката е равна на ширината или немного по-голяма 

от нея.
1. Черупката има очертанията на кълбо — кълбовидна.
2. Черупката има формата на широк конус — широко конична.
3. Завитостта е тясна, последната навивка е широка и наведена надолу 

и навън.
1 Дадената класификация не изчерпва цялото разнообразие на типове черупки, срещаши 

севприродата.аслужизаобщаориентация, особено за начинаещи, които се запознават със 
сухоземните охлюви.
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и P

Фиг. 6. Основни типове черупки при сухоземните охлюви (по Лихарев)
А — плоска; Б— лещообразна; Ви В2 — ниско конична; Г—притиснато конична; Д— ниско купообразна 
Е — кълбовидна; zK -— широко конична; 3 — кълбовидно купообразна; И — купообразна; К — високо коничня: 
Л —- яйцевидно широко конична; М2 — кулообразна; Н1; Н2 — яйцевидно конична; О19 О2 — вретеновидна
П — конично цилиндрична; Р— цилиндрична; С—топлийкообразна; Тх, Т2 — късо цилиндрична; У—яйце-
видно цилиндрична; Ф — удължено яйцевидна; X—закръглено яйцевидна; Ц—остро яйцевидна; Чи Ч2~~

капакообразна; Ш — пластинка
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а) Последната навивка е издута, черупката е ниска — кълбовидно куло-
образна.

б) Последната навивка не е издута, черупката е стройна — куповидна.
П1. Височината на черупката е значително повече от ширината.
1. Формата на черупката е близка до конус. Последната навивка не се 

стеснява надолу'.
2. Черупката към върха бързо се стеснява.
а) Черупката е стройна, долната част е умерено широка — високо ко-

нична.
б) Черупката е ниска, долната част е доста широка, яйцевидна — яйце-

видно широко конична.
Черупката към върха се стеснява бавно и не рязко — кулообразна.
Черупката към върха е конична, долната част към устата се стеснява.
а) Най-широка се явява последната навивка, черупката е ниска — яйце-

видно конична.
б) Най-широка се явява предпоследната или още по-горе намиращата 

се навивка, черупката е стройна, удължена — вретеновидна.
3. Връхната част на черупката има формата на конус, средната и 

долната част са цилиндрични — конично цилиндрична.
4. Връхната част на черупката е закръглена или е широко и ниско 

конична.
Няколко средни навивки имат еднаква ширина.
а) Формата на черупката напомня цилиндър — цилиндрична.
б) Най-голяма е ширината на връхната част на черупката — във вид на 

топлийка.
в) Само двете последни навивки са цилиндрични; връхната част е закръг-

лена или ниско конична — късо цилиндрична.
г) Връхната и долната част на черупката са яйцевидно закръглени, сред-

ните навивки са еднакво широки — яйцевидно цилиндрична.
Черупката е без цилиндрична част, по форма близка до кокошо яйце.
а) Черупката е удължена — удължено яйцевидна.
б) Черупката е скъсена — кръгло яйцевидна.
5. Връхната част на черупката е доста къса, образува остър и тесен 

конус; последната навивка е издута, образува основната част на черупката и 
има яйцевидна форма —■ остро яйцевидна.

Б. Рудиментарни черупки

1. Черупката напомня широко и плоско капаче със слабо закръглен връх — 
капаковидна.

2. Черупката има вид на пластинка — пластинка.
Черупка с абсолютно гладка повърхност е доста рядко явление при сухо-

земните охлюви. Обикновено повърхността в една или друга степен е покрита 
със скулптура, формата и степента на която са изразителни и нерядко имат голя-
мо значение при определяне на охлюви. Най-често се среща напречната (осова) 
скулптура, която представлява многочислени тънки или дебели линии, бръчки, 
гънки или ребра, пресичащи напречно навивките, повече или по-малко косо 
разположени. Освен това нерядко едновременно с напречната скулптура има и 
спирална, която образува многочислени, доста тънки, често микроскопични 
линии, намиращи се отдолу на навивките. При някои видове {Euconulus и др.)
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повърхността е 'толкова гъсто и дълбоко набраздена с микроскопични спй- 
рални линии, че има копринен блясък. Само при Pomatias спиралната скулптура 
представлява големи ребра.

В някои случаи повърхността на черупката е покрита с многобройни едно-
образни вдлъбнатини, нерядко разположени в редове. Черупките имат такъв 
вид, като че ли по тях е бито с чук, поради което тази скулптура обикновено се 
нарича удари от чук.

На последната навивка зад устата нерядко има задтилно задебеление или 
ямичка, а отдолу — кил.

При много видове повърхността на черупката е покрита с различни ро-
гови израстъци, като власинки, четинки или шипове. Те могат равномерно да 
покриват цялата черупка или да се събират в някои нейни части.

Наред с външната, повърхностна скулптура черупките на много сухоземни 
охлюви имат и вътрешна скулптура. Най-често тя представлява различни 
образувания в устата. Всички тези образувания се обединяват под общото по-
нятие — зъби (фиг. 30).

Нерядко зъбите се намират на париеталната и колумеларната страна на 
устата и се обозначават като париетални и колумеларни пластинки, а зъ-
бите, намиращи се на платалната страна — като платални гънки. В случаите, 
когато пластинките или гънките са много, те получават допълнителни наиме-
нования (Pupillidae, Enidae, Clausiliidae).

При представителите от сем. Clausiliidae тези образувания особено силно 
се развиват и обикновено се намират не само в устата, но и вътре в последната 
навивка на черупката (фиг. 101). Към тях се присъединява особено подвижната 
пластинка — клаузилий, имащ най-често формата на лъжичка или езиче.

Фиг. 7. План на строежа на белодробните охлюви (Pulmonata, Basommatophora) (по Иванов) 
1 — пипалца; 2 — очи; 3 — крак; 4 — край на мантията; 5 — съдове на белия дроб; 6—белодробна вена; 
7 — пръстеновидна вена; 8 — предсърдие; 9 — перикардий; 10 — камера; 11 — черупка; 12 — аорта; 13 — 
бъбрек; 14 — първичен пикочен канал; 15 — вторичен пикочен канал; 16 —задно черво; 17 — бъбречно отвърстие; 
18 — анално отвърстие; 19 — дихателно отвърстие; 20 — осфрадий; 21 — семепровод; 22 — матка; 23 — полово 
отвърстие; 24 — уста; 25 — радула; 26 — плеврални ганглии; 27 — палиални ганглии; 28 — париетални ганглии; 
29 — висперални ганглии; 30 — слюнчени жлези; 31 — стомах; 32 — тънко черво; 33 — черен дроб; 34 —

педални ганглии; 35 — церебрални ганглии
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Тесният еластичен заден край на клаузилия е прикрепен към стълбчето и при 
скриване на животното покрива входа на черупката над устата.

Обикновено вътрешни скулптурни образувания има само във възрастните 
форми, а липсват в младите. Но в някои случаи {Lauria, Orcula, Serrulina) 
черупките на младите охлюви също имат вътрешна скулптура (фиг. 36), 
която в процеса на формиране на черупката се резорбира и се заменя с окон-
чателната скулптура.

Стените на черупката са образувани от три пласта: външен—рогов, среден— 
варовит, и вътрешен — седефен. Роговият слой обикновено е добре развит. 
Варовитият слой от своя страна се състои от 2—4 слоя многобройни варо-
вити пластинки, плоскостта на които е перпендикулярна на повърхността 
на черупката. Освен това варовитите пластинки от различните слоеве се нами-
рат в различни направления. Седефеният слой при черупките на сухоземните 
охлюви е доста слабо развит и нерядко съвсем отсъствува.

При някои сухоземни охлюви черупката претърпява по-голяма или по- 
малка редукция, при което при повечето видове едновременно с постепенното 
обрастване от мантията тя се превръща във вътрешна черупка, т. е. черупка, 
скрита в тъканите на тялото. Паралелно с това става редукция и във вътреш-
ната торба и поставяне на червото и половите органи вътре в крака. Тези чер- 
веобразни мекотели се наричат голи охлюви. Първи признаци за редукция на 
черупката може да се наблюдава при Daudebardia и Vitrinidae. При първите 
(фиг. 219) черупката се превръща в неголяма, плоска, слабо завита, тънко-
стенна шапчица, прикриваща задната част на тялото, в което не може да се 
вмести цялото животно. При вторите поради това, че мантията образува из-
растък, който покрива част от повърхността на черупката и шията, черупката 
(при Vitrinidae) е доста тънка и крехка.

Процесът на редукцията на черупката е достигнал още по-далеч при пред-
ставителите от сем. Limacidae. От черупките при тях е останала само тънка 
варовита пластинка, която както при възрастните форми, така и при мла-
дите изцяло се скрива вътре в мантията. Последни следи от черупка се 
срещат при видовете от род Arion, при които в тъканите на мантията се на-
мират малки разпокъсани варовити телца.

Накрая при някои голи охлюви напълно отсъствуват каквито и да било 
следи от черупка.

Мантийна празнина и бял дроб. При всички сухоземни охлюви 
отсъствуват хриле. Характерната за всички класове мекотели мантийна праз-
нина при сухоземните охлюви се отличава с особено големи размери. Тя се 
разполага под мантията, обхващайки долната част от вътрешността на торбата. 
Дишането става чрез повърхностните стени на мантийната празнина, която не-
рядко се нарича таван. При сухоземните охлюви от подклас Prosobranchia 
има гъста мрежа от кръвоносни съдове. При тези от подклас Pulmonata има 
аналогична мрежа на тавана, пронизана от многочислени гънки, висящи в 
мантийната празнина, поради което тази празнина се нарича бял дроб.

Белият дроб се съобщава с външната среда чрез неголямо дихателно от-
върстие или пневмостом, който се затваря с особен сфинктер. При дясно 
завитите форми пневмостомът се намира надясно, а при ляво завитите — 
вляво.

При видовете от подклас Prosobranchia мантийната празнина се открива 
на повърхността с широка цепнатина. Белият дроб при охлювите от подклас 
Pulmonata не е хомологичната мантийна празнина на представителите на
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Фиг. 8. Градински охлюв — Helix pomatia L.
Дисекция на животното. Изглед откъм тръбната страна fno Hatschek u. Cori)

1 — глътка; 2 — вмъкнати вътре долни пипалпа; 3 — вмъкнати вътре връхни пипалца; 4 — церебрални ганглии; 
5 — хранопровод; 6 — ретрактор на пениса; 7 — слюнчени жлези; 8 — мантия; 9— гуша; 10 — ретрактори 
на главата, глътката и пипалцата; 11 — хермафродитен канал; 12 — хермафродитна жлеза; 13 — стомах; 
14 — черен дроб; 15 — белтъчна жлеза; 16 — тънко черво; 17 — заден край на крака; 18 — рено-перикардиално 
отвърстие; 19 — камера; 20 — перикардий; 21 — предсърдие; 22 — бъбрек; 23 — първичен пикочен канал; 24 — 
белодробна вена; 25 — семеприемник; 26 — колумеларен мускул; 27 — изнасяши съдове в белия дроб; 28 — 
задно черво; 29 — вторичен пикочен канал; 30 — принасящи съдове в белия дроб; 31 — отвърстие на пикочния 
канал; 32 — анално отвърстие; 33 — край на дихателното отвърстие; 34 — семеяйцепровод; 35 — педални ре-
трактори; 36 — проток на семеприемника; 37 — торбичка с любовна стрела; 38 — слизести жлези на матката; 

39—бич; 40 — семепровод; 41 — матка; 42 — пенис; 43 — атриум

подкласа Prosobranchia. Както показват наблюденията за ортаногенезиса на 
различните видове от Pulmonata, белият дроб се заражда редом с истинската 
мантийна празнина като особено вдълбаване в ектодермата.

Газообменът се извършва чрез стените на кръвоносните съдове, образуващи 
дихателната мрежа. Обаче наред с това при сухоземните охлюви има вероятно 
и кожно дишане. Ако при черупчестите форми то има спомагателно значение, 
при голите охлюви във връзка с намаляване размерите на белия дроб по от-
ношение към общия обем на тялото значението на кожното дишане нараства.

Всмукването на въздуха става при свиване на диафрагмата, т. е. в дъното 
на мантийната празнина, обемът на която се увеличава, след което входът на 
белия дроб се затваря. Излизането става за сметка на разхлабването на диа-
фрагмата и притока на кръв в предната част на тялото, в резултат на което 
дъното на мантийната празнина се повдига и обемът й се намалява. Едно-
временно с това се открива и пневмостомът.
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Режимът на дихателните движения, а следователно и интензивността на 
газообмена зависи както от физиологичното състояние на охлювите, така и 
от външните условия. Сред последните най-голямо значение има температу-
рата и влажността на въздуха.

Кръвоносна система. Тя се състои от сърце, артериални и венозни съ-
дове и синуси.

Сърцето се намира вътре в перикардия, над мантийната празнина, наляво 
от продълговатата ос на тялото (при ляво завитите форми — надясно) и се 
състои от едно предсърдие и една камера. При повечето видове предсърдието 
се намира пред камерата.

Артериалната система се състои от съдове с ясни стени. От камерата 
излиза назад обшият ствол на аортата, която се разделя на главна или 
предна аорта и вътрешна или задна аорта. Предната аорта се разпада на арте-
рии и капиляри, които снабдяват с кръв крака, главата, глътката, половите 
пътища и другите органи от предната част на тялото. Задната аорта снабдява 
с кръв органите във вътрешността на торбата.

Венозната кръв се събира в многобройни лакуни между органите, огкъ- 
дето изтича — от предната част на тялото и крака в педалния синус, а 
от вътрешната торбичка във висцералния синус. От двата синуса кръвта по-
стъпва в предния синус, оросяващ средната част на червото. Оттук кръвта тече 
по съдовете и лакуните в кръглия белодробен синус, преминаващ по края на 
мантията. От него излизат голям брой приносящи белодробни съдове, раз-
клоняващи се в горната част на белодробната празнина, където образуват ди-
хателната мрежа, в която става окисляването на кръвта. Окисляването на кръв-
та по вливащите се белодробни съдове се събира в белодробната вена, която 
от своя страна се влива в предсърдието. Част от вливащите се съдове на бе-
лия дроб са разположени надясно от бъбрека и се вливат в системата на бъбрека, 
откъдето кръвта постъпва в белодробната вена. Вследствие на това през сър-
цето преминава не само артериална, а и смесена венозна и артериална кръв.

Кръвта при повечето сухоземни охлюви има гълъбов цвят, което се дължи 
на разтворения в нея дихателен пигмент — хемоцианин. По-рядко кръвта е 
безцветна или червена. В последния случай тя съдържа разтворен хемогло-
бин. Формени елементи в кръвта се явяват малките амебоцити, които изпълня-
ват фагоцитозна и екскреторна функция.

Отделителна система. Отделителната система се състои от бъбрек 
и пикочни канали, лежащи в дебелините на тавана на мантийната празнина, 
надясно от сърцето. Бъбрекът има гъбест строеж и се открива в мантийната 
празнина близо до дихателното отвърстие. От друга страна, късият ренопери- 
кардиален канал е свързан с перикардия. При представителите от подклас 
Prosobranchia и низшите Pulmonata {Carychium, Cochlicopa, Vallonia) бъбрекът 
се открива в мантийната празнина на върха на неголям израстък. При други 
(Pupillidae, Enidae) от него излиза напред на горната част на мантийната 
празнина първичен пикочен канал. При някои той е прегънат назад и приляга 
към дясната страна на бъбрека. В останалите представители от Stylommatophora 
първичният пикочен канал се отправя назад и преминава във вторичен пи-
кочен канал. Последният се изтегля напред по горната страна на мантийната 
празнина и се открива до края на дихателното отвърстие заедно с правото 
черво или отделно от него.

При сухоземните охлюви, както при насекомите, влечугите и птиците, 
е характерно, че амонякът, образуващ се в резултат на разпадането на
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белтъчините, се отделя във формата на пикочна киселина. Тъй като тя е почти 
неразтворима във вода, подобен тип отделяне води към икономия на вода в 
организма. Образуването на суха пикоч се явява като една от формите за 
приспособяване за живот на сушата, т. е. в условията на ограничени въз-
можности за възстановяване на водния баланс.

Храносмилателна система. Храносмилателният канал се състои от 
следните отдели: устна празнина, глътка със слюнчени жлези, хранопровод, 
гуша, стомах, средно черво с чер дроб, задно или право черво (фиг. 9).

При всички охлюви червото образува ред възли, а устното и аналното 
отвърстие са сближени (фиг. 7).

Устата се намира на предния край на главата и често е обкръжена с кожна 
гънка или устна. От нея започва къса устна празнина, която от своя страна 
преминава в голяма мускулеста глътка. На границата между тях се намира 
рогова челюст, която служи за разрязване и разтриване на храната. Освен 
това тя притиска парчетата храна към радулата. Представителите на под-
клас Prosobranchia имат челюсти, състоящи се от две симетрично лежащи пла-
стинки с неправилна триъгълна форма (фиг. 10). Челюстите при остана-
лите сухоземни охлюви имат повече или по-малко дъгообразна или подково-
образна форма или се състоят от няколко пластинки, или се образуват от сли-
ването на две или повече пластинки.

Различават се следните типове челюсти (фиг. 11).
1. Челюстта се състои от един ред неголеми пластинки, свързани една 

с друга с тънки мембрани {Punctum).
2. Челюстите се състоят от две части — основна, дъгообразно извита 

пластинка със зъби на предния край и допълнителна голяма четириъгълна 
пластинка, допираща се отзад към основата {Succinea).

Фиг. 9. Храносмилателна система на Helix aspersa Miill (по Howes)
1 — педална жлеза; 2 — устна празнина; 3 — челюст: 4 — глътка: 5 — одонтофор; 6 — радула; 7 — влагалище 
на радулата; 8 — хранопровод; 9 — слюнчена жлеза; 10 — стомах; 11 — отвърстие на канала на черния дроб; 
12 — предни лопатовидни издатъци на черния дроб; 13 — задни лопатовидни издатъци на черния дроб;

14 — белтъчна жлеза (на задния край); 75 — тънко черво; 16 — задно черво
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Фиг. 10. Челюсти на Pomatias (по Taylor)

3. Челюстта образува една дъгообразна или подковообразна извита пла-
стинка.

а) Челюстта е гладка и се забелязва само под увеличение като тънка на-
пречна набразденост (Pupillidae, Valloniidae и др.).

б) На средата на извития край на челюстта има тъпа триъгълна издатина 
(Limacidae, Zonitidae).

в) Челюстта е покрита с напречни ребра или пластинки, които често изли-
зат навън от пределите на предния и задния край във вид на зъбчета (Bra-
dybaenidae, Helicidae).

На дебелата долна стена на глътката има голям мускулен вал — език 
или одонтофор. На вътрешната му страна се намира радуларният хрущял, 
който служи за опора. На горната страна на езика се намира радула (като 
ренде), която се състои от тънки рогови мембрани, на които са разположени 
напречни редове от зъби (фиг. 12). Отпред тя се вгъва надолу по предния край 
на одонтофора, а отзад влиза в особена празнина в задната част на глътката — 
влагалище на радулата. Вътре във влагалището се формира нов ред от зъби, 
които, като се придвижват напред на смени, се търкат с предния ред. С по-
мощта на радулата животното стърже повърхността на хранителното парче 
и вкарва малките частици вътре в глътката.

Всеки зъб е образуван от прилягащи към мехмбраната пластинки, които в 
предния си край са извити назад и завършват с няколко зъбчета. На напреч-
ните редове се различават три групи зъби. В средата на всеки ред се намира по 
един среден зъб; надясно и наляво от него се намират няколко странични зъба, 
които преминават в крайни зъби. Границата между групите зъби при едни 
видове е рязка, а при други е постепенна и запълнена с преходни зъби. При 
представителите от подклас Pulmonata средните зъби най-често имат по три 
зъбчета — голямо основно зъбче, лежащо в средата, и две допълнителни 
зъбчета, които се намират настрани от основния и обикновено са с по-малки 
размери. При някои видове пма само основен зъб. Страничните зъби по 
форма приличат на средните, но са асиметрични, което се изразява в това, 
че от двете допълнителни зъбчета външните са големи, а вътрешните — по- 
малки и понякога отсъствуват. При някои охлюви основният зъб и странич-
ните зъби са разцепени на две. Крайните зъби най-често се различават по голе-
мия си брой зъбчета, по разцепването в основата и по допълнителните зъбчета. 
Увеличава се броят на зъбчетата от средния радуларен ред към крайните — ха-
рактерно за охлювите, които се хранят с растения (фиг. 12-Б). При хищните и 
всеядните форми броят на зъбчетата се намалява от средата към краищата
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на радуларния ред, тъй като крайните зъби имат само един голям зъбец, по 
форма напомнящ шил, шило или клинообразна сабя (фиг. 12-А). Поради това при 
тях става редукция на челюстите и средния зъб (до пълното му изчезване).

В сравнение с останалите охлюви при представителите от подклас Pro-
sobranchia всеки ред от радулата се състои от 7 зъба: 1 среден, 4 странични 
(надясно и наляво по два) и 2 крайни (по един от всяка страна). Всички 
зъби са доста големи, с голям брой зъбчета.

При много охлюви броят на зъбите както по цялата радула, така също и в 
един от напречните редове и формата на отделните зъби имат важно значение 
за определяне на рода, а понякога и вида. Затова за кратка характерна 
особеност на радулата се приема така наречената радуларна формула. Най- 
често всяка радуларна формула е сумата на няколко прости дроби, умножени 
на цяло число. Всяка формула се характеризира с една особеност от един на-
пречен ред. В числителя на всяка дроб е показан броят на зъбите от един тип 
на половината на радуларния ред, а в знаменателя — броят на зъбчетата на 
един от показаните в числителя зъби. Дробите се разполагат в ред, който съот-
ветствува на топографическото положение на’зъбите’в радулата, т. е. в средата 
на формулата средният зъб, надясно и наляво от него формулата на страничните 
зъби и накрая формулата на крайните зъби. Множителят показва броя на ре-
довете в радулата.

Фиг. 11. Челюсти на белодробни охлюви (по Taylor)
А — Punctum pygmaeum (Muli.); Б—Succinea putris (L.); 1—изглед от върха; 2-—изглед отстрани; В — 

Vallonia pulchella (Miill.); Г — Limax flavus L.; Д— Helix pomatia L.
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Фиг. 12. Зъби на радулата при белодробните охлюви (по Ehrmann—А и Taylor — Б) 
А —Oxychilus cellarius (Miill.): 0—средни, 1 и 2 — странични, 3 — 14 — крайни: Б—Helix aspersa (Miill.):

0 — средни, 1 — странични, 20 — двадесет странични (преходни към крайните зъби). 41 — крайни

За пример може да бъде посочена радулата на Aegopinella nitidula (Drap.):

1 30+1 1 4 I 1 4 , 1+30 \
\ 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 /

Радулата на посочения вид се състои от 35 реда. Всеки ред има по един 
среден зъб с 3 зъбчета, 4 странични с по 2 зъбчета и 31 крайни, от които един 
(първият от средата) с по 2 зъбчета, а останалите с по едно зъбче. Тази формула 
може да се предаде и в съкратен вид, характерен само за едната половина на 
реда:

1,4, 1+30 
3 1 2 ! 2+1 '

В глътката се откриват две слюнчени жлези. Следва хранопровод, който 
преминава в обемиста туша. В стомаха се вливат самостоятелно два притока 
от двете части на черния дроб — десен и ляв.

Черният дроб или храносмилателната жлеза представлява компактен обе-
мист орган най-често с кафяв цвят, който запълва цялото свободно простран-
ство между органите на вътрешната торба. За разлика от черния дроб на гръб-
начните животни той изпълнява функция не само на черен дроб, но и на другите 
храносмилателни жлези и в него става всмукване на смляната храна. Той 
играе известна роля и в отделянето на продукти, резултат от обмяната на 
веществата. След стомаха следват средно и задно черво. Последното е в мантий-
ната празнина близо до дихателното отвърстие.

В целия храносмилателен канал се образуват два или три клупа. При го-
лите охлюви броят на клуповете по стомаха и тяхната форма имат важно зна-
чение при определяне и установяване родствените връзки между видовете.

В храносмилането при охлювите вземат участие много ферменти. Някои 
от тях (целулоза и хитиназа) се явяват производни на симбиотичните бактерии, 
живеещи в червата им.
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При хищните охлюви червата са значително по-къси, отколкото при ра- 
стителноядните. Това показва, че във всмукването на храната водещо значение 
има черният дроб, като определена роля в този процес играят и червата.

Мускулатура. Сухоземните охлюви имат доста сложна мускулатура 
(фиг. 13). Наред с подкожната, която се състои от няколко пласта мускулни 
влакна, и доста сложната мускулатура на стъпалото редица вътрешни органи 
имат своя специална мускулатура.

Колумеларният мускул, или мускулът на стълбчето, е най-големият му-
скул в тялото на повечето черупчести охлюви. При свиването му живот-
ното се скрива в черупката си, а при видове, имащи капаче, с негова 
помощ го притиска към устата, като я покрива. Връхният край на колумеларния 
мускул е прикрепен към стълбчето и приляга към него, като се изтегля надолу 
по дясната страна на вътрешността на торбичката (при ляво завитите форми 
в лявата страна). По своя път той дава разклонения към различните вътрешни 
органи. Основната част на мускулатурата отива към крака и се разпада тук на 
многобройни отделни влакна.

При представителите на разред Stylommatophora от колумеларния мускул 
се отделят ретрактори за глътката и пипалцата. Ретракторът на глътката не-
рядко се разделя на две снопчета, които се прикрепват по страните на 
глътката. Особено силно е развит ретракторът на глътката при хищните ви-
дове. Ретракторът на пипалцата се прикрепя към вътрешните стени на връх-
ните пипалца и способствува за въвличането им вътре в тялото.

В систематиката на охлювите нерядко се придава важно значение на по-
ложението на ретрактора на дясното очно пипалце (при ляво завитите на ля-
вото пипалце) по отношение на половите пътища. Най-често този ретрактор 
преминава между пениса и матката. Сравнително рядко той лежи медиално от 
половите пътища и не се кръстосва с тях.

Фиг. 13. Схема на мускулатурата при Helix pomatia L. (по Trappmann)
1 — полов ретрактор; 2 — ретрактор на връхните пипалпа; 3 — ретрактор на долните пипалца; 4 — ретрактор 
на глътката; 5 — ретрактор на крака; 6 — преден ретрактор; 7 — заден ретрактор; 8 — пръстеновидна муску-
латура; 9 — предни косо разположени мускулни влакна; 10 — напречна мускулатура на стъпалото; 11 — задни 
косо разположени мускулни влакна; 12 — тръбно-коремни мускулни влакна; 12 — продълговати мускулни влакна;

14 — педална жлеза; 15— стълбче на черупката
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Фиг. 14. Нервна система (по Иванов)
А — Pomatias'. 1 — букални ганглии; 2 — церебрални ганглии; 3 — плеврални ганглии; 4 — педални ганглии 
5 — статоцисти; 6 — супрапариетален ганглии; 7 — субпариетален ганглий; 8 — висцерални ганглии;
Б—Helix pomatia L.: 1 — церебрална комисура; 2 — очни лопатовидни части; 3 — церебрални ганглии; 4 — 
нервни статоцисти; 5 — церебро-плеврални конюктиви; 6 — церебро-педални конюктиви; 7 — педални ганглии;

8 — плеврални ганглии; 9 — статоцисти; 10 — париетален ганглий; 11 — абдоминален ганглий;
12 — палиален ганглий

При редукцията на черупката от колумеларния мускул остават само 
ретракторите на глътката и пипалцата. Тези мускули, поотделно или пред-
варително слети в един ретрактор, се крепят за вътрешната страна на гърба 
зад мантията.

Освен този ретрактор, произлизащ от колумеларния мускул, има още 
един — полов, — който най-често се нарича ретрактор на пениса. Както се 
вижда от названието, с единия си край той се закрепва за пениса (рядко към 
матката и към семеприемника), а с другия — към диафрагмата.

Ако се скрие животното вътре в черупката, което става с помощта на 
колумеларния мускул, излизането от черупката става за сметка на налягането, 
предизвикано от притока на кръв в главния синус.

Нервна система и сетивни органи. Нервната система е от раз- 
пръснатовъзлов тип. Тя е образувана от 5—7 двойки ганглии, които са свързани 
един с Друг с нервни дъги (фиг. 14).

От ганглиите излизат нерви към органите.
Основни нервни центрове се явяват следните ганглии: двойка церебрални, 

които инервират главата, пипалцата, очите и статоциста; двойка педални — 
в крака; двойка букални — в глътката, хранопровода и стомаха; двойка 
плеврални и двойка париетални, които инервират мантията; единични абдо-
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минални ганглии, инервиращи вътрешността на торбата и половата система 
(при Prosobranchia на тези ганглии съответствува двойка висцерални ганглии). 
При представителите от подклас Pulmonata плевралните ганглии не дават 
никакви нерви, а при тези от Prosobranchia те инервират предната част на 
мантията.

Характерна разлика на нервната система на представителите от подклас 
Prosobranchia (в това число и сухоземните охлюви) от тези на подклас 
Pulmonata се явява кръстосването на нервните Дъги, свързващи плевралните 
ганглии с виснералните. Такъв тип нервна система се нарича хиастоневрална. 
При представителите на Pulmonata плеврално-висцералните конюктиви не се 
кръстосват — еутиневрална нервна система. Друга важна особеност при ви-
довете от Pulmonata се явява силната концентрация на нервните ганглии около 
хранопровода, като над хранопровода се намират само церебралните ганглии, 
а останалите лежат под хранопровода. При представителите от разред Stylom-
matophora се наблюдават различни фази на сливане на ганглиите, разположени 
под хранопровода, до превръщането им в един напречно лежащ нервен 
възел. При някои висши представители на подклас Pulmonata церебралните

Фиг. 15. Полова система при Helix aspersa Miill. (по Taylor) 
б—бич; бж— белтъчна жлеза; х— хермафро дитна жлеза; хк— хермафродитен канал; а — атриум; 

тл— торбичка с любовна стрела; .и — матка; ис— израстък на семеприемника; п — пенис; кси — канал на 
семеприемника; р — полов ретрактор; с — семепровод; сж — слизести жлези на матката: сд — семеяйцепровод; 

сп — семеприемник; еп — епифалус
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Фиг. 16. Полова система на Pomatias elegans (Muli.) (по Creek)
А — мъжки: сп — дял на семеприемника; ск — семеизхвърлящ канал; п — пенис; иа/с — простата; св, сс, сд —

връхна, средна и долна част на семепровода; х — семенници 
Б—женска: б — бурса; бж — белтъчна жлеза; сд — връхна част на яйцепровода; я— яйчник; м— матка;

чж — черупковидна жлеза

ганглии се явяват диференцирано. Така например при видовете от родовете 
Helix и Pomatia всеки ганглии се подразделя на вътрешни, централни и по-
върхностни участъци, при което последните образуват още и очна част.

Сухоземните охлюви имат доста сложна система от сетивни органи, които 
представляват строго локализирани органи или отделни чувствителни клетки, 
разпръснати по повърхността на тялото. Осезанието е локализирано в предния 
край.

Тук се намират най-важните органи на чувствителността —■ пипалцата. При 
представителите на разред Stylommatophora осезанието се осъществява преди 
всичко с долните пипалца. Обонянието е локализирано също в пипалцата, като 
при видовете от разред Stylommatophora се намира преди всичко във връхната 
двойка пипалца.

Сухоземните представители на подклас Pulmonata имат способността да 
откриват храната си от значително разстояние. Например Arion ater — на раз-
стояние 2 cm, Helix pomatia — на разстояние до 50 cm.

В противоположност на водните охлюви повечето сухоземни нямат ор-
ган за химическа чувствителност — осфрадий. Такъв те имат само в ранните 
стадии на своето развитие.
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Органът на равновесие представлява двойка статоцисти, намиращи се 
близо до педалните ганглии, макар те да се инервират от церебралните ганглии. 
Всеки от тях има вид на покрито мехурче, постлано вътре с епителни ресниче- 
сти клетки, сред които има и чувствителни. Празнината в мехурчето е изпъл-
нена с течност, в която се намира варовито зърно. При видовете от подкласа 
Pulmonata тези зърна представляват голям брой малки овални и продълго-
вати телца — статоконии. При представителите на подкласа Prosobranchia 
вътре в статоциста има само едно сферично телце — статолит — с концентрич-
на слоеста структура.

Очите са построени по типа на единичен очен мехур с двуслойна роговица, 
кристални и еднослойна ретина. Някои сухоземни охлюви, които живеят под 
земята (Cecilioides), са без очи.

Полова система. Органите за размножаване при охлювите са разно-
образно и сложно устроени. Повечето Prosobranchia, в това число 
и всички сухоземни видове, са разделнополови, а всички видове от Pulmonata 
са хермафродитни. По-долу е направена кратка характеристика на половата 
система на видовете от Prosobranchia и двата разреда от Pulmonata преди всич-
ко с оглед на особеностите на представителите от нашата фауна.

1. Сухоземни охлюви от подкласа Prosobranchia {Pomatias elegans M u 11, 
Acicula polita Hartm.) (фиг. 16). При мъжките семенникът (при видовете от 
род Acicula той е цял, а при тези от род Pomatias се състои от мно-
гочислени дялове) лежи сред черния дроб във връхните навивки на вътреш-
ността на торбата. Там се намира късият и тънък връхен отдел на семе-
провода.

Той се разширява силно, като образува многочислени извивки и се простира 
надолу по колумеларните стени във вътрешността на торбата. Този среден 
дял на семепровода се нарича семенен мехур. В него се образуват и събират 
зрелите сперматозоиди. Късият и тънък долен дял, който е S-образно извит, 
се влива в голяма вретенообразна простата, която по-надолу наполовина се 
вдава в мантийната празнина. От простатата се изтегля напред към коремната 
страна семеизхвърлящ канал, който се влива в задния край на пениса и го 
пронизва от край до край. Пенисът се разполага вътре в мантийната празнина 
зад дясното пипалце. В спокойно състояние той е напречно извит отзад и 
заострен на предния край по направление встрани от мантийната цепнатина. 
При копулация под действието на притока на кръв той се изправя и излиза из-
под мантията.

Мъжката полова система при видовете от род Acicula се отличава от тази 
на род Pomatias по следните особености: 1) отсъствува простата, семепроводът 
е извит в средния участък (семенно мехурче) и непосредствено преминава в се- 
меизхвърлящия проток; 2) пенисът е свързан с последната част на полуоткри-
тата семенна бразда, която е покрита с ресничест епител и минава в дясната 
страна на предната част на тялото; 3) семенната бразда продължава и по 
външната повърхност на пешгса до неговия връх.

Женската полова система при видовете от род Pomatias започва от неголям 
и цял (т. е. неразбит от фоликулярни части) яйчник, лежащ във връхните навивки 
във вътрешността на торбата. От него се изтегля надолу по колумеларните стени 
във вътрешността на торбата къс и тънък горен яйцепровод. Той преминава 
в широк и мус^гест тръбообразен семеприемник. В този орган от долните дя-
лове след копулацията постъпва спермата и тук става оплождането на 
зрелите яйцеклетки. Долният край на семеприемника, образувайки клуп, се
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влива в голяма овална бурса или съвокуплителна торба. Широката цепнатина на 
бурсата се открива в задната част на мантийната празнина. Поради това неза- 
творената бразда на бурсата се съобщава с колбасовидната матка, която се из-
тегля надолу по дясната стена на мантийната празнина и приляга тясно към 
задното черво. Отзад към матката се долепва белтъчна жлеза. Предният 
край на матката функционира като черупчеста жлеза. Отдолу медиално 
от страна на матката се изтегля широка цепнатина, през която преминават 
отделящите се яйца.

При представителите от род Acicula женският полов апарат е построен 
по подобен начин. Обаче при едни видове бурсата се открива в мантийната 
празнина с копулирашо отвърстие, т. е., както при видовете от род Pomatias, 
а при други липсва такова отвърстие и бурсата се съобщава с външната среда 
чрез протока на матката.

2. Представителите на разреда Stylommatophora имат доста разнообразно 
устройство, понякога със сложна полова система (фиг. 15). От гонадата, 
която най-често тук се нарича хермафродитна жлеза, излиза тънък, често доста 
силно засукан хермафродитен проток, който при спирално завитите форми обик-
новено се изтегля надолу по колумеларните стени във вътрешността на тор-

ЖО МО

Фиг. 17. Полова система при Сгуchium tridentatum (Risso) (по Morton) с изменение 
бж — белтъчна жлеза; г — гонада; х — хермафродитна жлеза; жо — женско полово отвърстие; мо — мъжко 
полово отвърстие; п — пенис; р — полов ретрактор; чж — черупкообразуваща жлеза; сд — семеяйцепровод; 

сп — семеприемник; см — семенен мехур
44



бата. По-долу хермафродитният проток силно се разширява и напред се влива 
в семеяйцепровода, като образува камера на оплождането. Във връхния край 
на семеяйцепровода се открива голяма белтъчна жлеза. Тук има няколко ка-
мери, в които се формира черупката и слизестата обвивка на яйцата. По-на-
татък семеяйцепроводът образува 2 или 3 канала, разделени един от друг с 
гънка. Най-голям е женският канал, който служи за преминаване на яйцата. 
Тесният канал е предназначен за пропускането на спермата. На повърхността 
към него се прилепва простатната жлеза. Нерядко има и трети, също къс канал, 
идващ от семеприемника към камерата на оплождането, по който влиза чуж-
дата сперма.

Дистално, т. е. близко към половото отвърстие семеяйцепроводът се раз-
деля на два тръбообразни протока — семепровод и матка. Последната нерядко 
се нарича свободен яйцепровод, наименованието на който не е много удачно, 
тъй като обикновено яйцепроводът се нарича орган, по който преминават нео- 
плодените яйцеклетки. При този случай женският проток се обособява от се-
меяйцепровода, където става сформирането и оплождането на яйцата. Поради 
това правилно е да се нарича този проток матка.

Семепроводът се простира към предния край на тялото, затова се откло-
нява назад и се влива в пениса. Матката е по-къса от семепровода, изтегля се 
напред и по пътя в нея се влива семеприемникът. Той се състои от по-дълъг 
проводник и закръглен или овален резервоар. След вливането на семеприемника 
матката преминава във влагалище (вагина).

При повечето представители на разреда Stylommatophora пенисът и вла-
галището се откриват в общ атрйум (полова клоака), който от своя страна се 
открива на повърхността с полово отвърстие. При някои видове (Succinea) 
пенисът и влагалището се откриват със самостоятелно отвърстие, лежащо на 
дъното на неголяма ямичка. Половото отвърстие най-често се намира на извест-
но разстояние зад дясното очно [пипалце (при ляво завитите видове — зад 
лявото пипалце). Нерядко при някои видове то може значително да се измести 
назад и да бъде по-близо до пневмостома, отколкото до пипалцето.

Описаното устройство на хермафродитния апарат на видовете от разреда 
Stylommatophora отговаря на най-простия тип полова система. Доста често сред 
висшите семейства като правило половата система е устроена значително по- 
сложно за сметка на появилите се придатъчни органи на пениса, влагалището 
и семеприемника. Нерядко семепроводът не се влива непосредствено в пенися 
а се разширява и образува т. нар. епифалус, който от своя страна се открива 
в пениса. На задния край на епифалуса нерядко има повече или по-малко дълъг, 
тесен, сляп израстък — бич. Както бичът, така и епифалусът служат за образу-
ването на сперматофори — хитинозни пакетчета, в които при съвъкуплението 
се предава спермата. Често към пениса и по-рядко към матката и семеприем-
ника се прикрепва мускул — полов ретрактор. Другият край на този ретрактор 
се прикрепва към долната стена на мантийната празнина — диафрагмата. 
Освен епифалуса и бича нерядко пенисът има и различни други слепи изра-
стъци и сложно устроени придатъци. Вътре в пениса, а понякога във влагали-
щето и в атриума могат да се срещат раздразнителни телца с различна 
форма, служещи при съвъкуплението за възбуждане на партньора. В някои 
групи в задния край на пениса има папила, пронизваща канала за премина-
ване на спермата. В този случай е правилно да се казва, че пенисът има папила, 
а окръжаващият го тръбовиден орган, вливащ се в атриума, е правилно да се 
разглежда като калъф на пениса.
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Влагалището в сравнение с пениса по-рядко има придатъчни органи. 
Само при висшите представители на разред Stylommatophora (Bradybaenidae, 
Hygromiidae, Helicidae) то има винаги особени придатъци, които се наричат 
торбички с любовни стрели. В типичния случай органът има вид на голяма 
мускулеста торбичка, тясна и прозираща, на дъното на която има неголямо 
зърно. Вътре в нея се формира варовито телце — любовна стрела. Стрелата 
преди копулацията излиза навън през половото отвърстие и се втиква в кожата 
на партньора. По такъв начин тя подобно на раздразнителното телце на пе-
ниса служи за възбуждане на партньора.

С торбичката с любовна стрела са тясно свързани слизестите жлези на вла-
галището. Те са тесни, пръстеновидни или широко торбообразни жлези, 
които или се вливат непосредствено във влагалището между семеприемника 
и торбичката (Hygromiidae, Helicidae), или се откриват в торбичката с любовна 
стрела (Bradybaenidae).

Основната разлика на половата система на видовете от разреда Basom- 
matophora, в това число и на немногото сухоземни видове от този разред 
(Carychium), от тази на видовете от разред Stylommatophora е, че има вместо 
едно две полови отвърстия, сравнително далеко отстоящи едно от друго. 
Мъжкото отвърстие се намира близо до основата на дясното пипалце. Жен-
ското полово отвърстие, в което се открива матката и семеприемника, се на-
мира в задната част на шията при пневмостома.

При формирането на половата система на представителите на клас Ga-
stropoda вземат участие различни органи и зачатъци.1

При всички охлюви гонадата и прилежащите участъци на изходните пъ-
тища (гонодукти) се явяват производни на специален зачатък в целома. 
По-долу лежащите отдели на тонодукта в различните групи се формират по 
различни пътища.

При видове от подклас Prosobranchia след гонодиалния участък се раз-
полага реналният, който възниква за сметка на преобразувания десен бъбрек 
и неговите протоци. При видовете от род Pomatias на реналния дял съответству- 
ват: при мъжките — долният дял на семепровода: при женските — дол-
ният дял на семеприемника и бурсата.

След реналния дял на тонодукта се изтегля палиалният дял, който се об-
разува за сметка на мантията. При видовете от род Pomatias влизат: при мъж-
ките — простатата и семеизхвърляшият канал; при женските — матката и че-
рупковидните жлези.

Накрая пенисът на представителите от подклас Prosobranchia и разред 
Basommatophora (в това число и Carychium) се явява производен на главата и 
крака. Във връзка с това този дял се нарича цефалоподиален дял на 
тонодукта.

При видовете от разред Stylommatophora отсъствуват реналният и цефало- 
подиалните дялове на тонодукта. Половата система на този разред се образува 
за сметка на целома (гонадата и хермафродитния проток) и на мантията 
(всички останали полови пътища и техните придатъчни органи).

Строежът на половата ситема играе важна роля в систематиката на сухо-
земните молюски, а при голите охлюви тя нерядко се явява единствения на-
дежден критерий при определянето.

1 Подробности по този въпрос в работата на Ю. С. Минчев и Я. И. Старобога- 
тов (1971). Там се дава и обширна библиография.
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Размножаване. При разделнополовите представители на подкласа 
Prosobranchia узряването на половите продукти става почти едновременно, 
макар че по някои наблюдения мъжките узряват малко по-рано, отколкото 
женските. С редки изключения при наличието на самооплождане или партено- 
генезис в размножението участвуват охлюви от двата пола. При охлювите 
оплождането е винаги вътрешно.

В гонадите на хермафродитните представители на подкласа Pulmonata 
като правило узряват най-напред сперматозоидите, т. е. има протерандрия. 
Протогония, т. е. узряване най-напред на женските, а след това на мъжките 
полови продукти, се наблюдава доста рядко.

При много сухоземни охлюви копулацията се предшесгвува от т. нар. 
брачна игра, във време на която те извършват определени движения и се въз-
буждат един друг. В противоположност на разделнополовите видове от под-
клас Prosobranchia, при които в копулацията участвува един мъжки и една 
женска, при видовете от подклас Pulmonata двата партньора в момента на ко-
пулацията функционират като мъжки. Яйцеклетките при тях като правило 
още не са узрели и двете копулиращи особи обменят сперма или във вид на 
слизести пакети, или във вид на сперматофори. В този и в други случаи те 
постъпват в семеприемника или в негов израстък.

В семеприемника спермата се намира до момента на узряване на яйцеклет-
ките.1 Когато яйцеклетките започват да постъпват в камерата на оплождането, 
тук върхът на матката и семеяйцепроводът повдигат и спермата. След оплож-
дането зиготата се огражда от секрета на белтъчната жлеза, а специални жлези- 
сти клетки проксимално се отделят от семеяйцепровода, като формират обвив-
ката на яйцата. По-нататък яйцата по семеяйцепровода и влагалището по-
стъпват в атриума и се отлагат навън.

Готовите яйца имат сложен строеж. Намиращата се в центъра оплодена 
яйцеклетка (=зигота) е обкръжена с дебел хранителен белтъчен слой. След 
него следва тънка вътрешна обвивка, нерядко инкрустирана с ромбоедри от 
варовик, придаващ на яйцата трайност и бял цвят. На повърхността яйцето 
е обкръжено от дебел слизест слой, задачата на който е да абсорбира външната 
вода и по такъв начин да защити ембриона от изсъхване. При някои видове 
(Pomatias) след слизестия слой следва фибрилен слой, който се инкрустира с 
частици от почвата. При някои охлюви черупковидната обвивка се явява само 
външно (Helix).

Сухоземните охлюви най-често снасят яйцата си във влажна почва, под 
камъните, в мъх или в корените на растенията. Много видове предварително 
изкопават в почвата повече или по-малко дълбоки ями, където снасят яйцата си.

В противоположност на много водни охлюви при сухоземните охлюви 
развитието е пряко, без свободна фаза на личинка. От яйцата се излюпват 
младите индивиди, които се отличават от възрастните само по размер и за- 
чатъчните полови органи.

Цялата повърхност на зародиша (ембриона) е покрита с реснички, благо-
дарение на което той бавно се обръща вътре в яйчната обвивка. В доста ран-
ния стадий на развитието се явяват зачатъците на основните части на тя-
лото на охлюва — глава, крак, мантия и вътрешна торба. Особена жлеза фор-
мира зачатъчната черупка. Поради това ембрионът винаги има два големи

1 Установено е, че при някои многогодишни охлюви спермата на партньора може да 
се намира в семеприемника в активно състояние няколко години. В този случай тя може да 
се използува в течение на няколко сезона за размножаване без повторна копулация.
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торбообразни придатъка — главен и педален мехур. В тях се намират запасни 
хранителни вещества (преди всичко белтъци), с които се храни зародишът. 
Сърцето на ембриона изтиква съдържанието на мехура вътре в него.

В края на ембрионалното развитие двата мехура постепенно се намаляват 
и резорбират, ембрионалното сърце също изчезва.1

При видовете от разред Stylommatophora нерядко се наблюдават и живо- 
родни, т. е. формиране на младите индивиди, обкръжени от тънка яйцевидна 
обвивка и излизащи навън през половото отвърстие на майката. Охлювът 
прегризва обивката и нерядко на първо време тя му служи за храна. При живо- 
родните охлюви развитието на ембриона става вътре в разширените женски 
части на семеяйцепровода и в матката. Известно е, че някои видове {Monacha 
cartusiana и Balea perversa) при неблагоприятни условия (най-често към се-
верните граници на ареала или във високопланинските зони) се явяват живо- 
родни, а при благоприятни — снасят яйца.

ПЪТИЩА ЗА ПРОИЗХОДА НА СУХОЗЕМНИТЕ ОХЛЮВИ

При охлювите от клас Gastropoda излизаьето на сушата е било неедно-
кратно и независимо от различните разреди на родословното дърво. Този про-
цес се извършва в подклас Prosobranchia не по-малко от 5 пъти: в разред 
Archaeogastropoda — Helicinidae, Hydrocenidae; в разред Mesogastropoda — 
Cyclophoridae, Pomatiasidae, Aciculidae. В подклас Pulmonata има голям раз-
ред сухоземни охлюви — Stylommatophora.

Най-съвършени и разнообразни са охлювите от разред Stylommatophora — 
повече от 15 000 вида (30 семейства и около 600 рода). В подклас Prosobranchia 
има около 4000 вида (5 семейства с около 120 рода). Последните обитават 
преди всичко тропическите тори; първите — както в тропика, така също и в 
почти всички области на умерените и студените географски пояси с изключение 
на ледените приполярни области и нивалната зона на планините.

Сравнението на общите черти на морфологията и физиологията на сухо-
земните охлюви от различен произход при едновременна функционална оценка 
на тези особености дава възможност да се изясни: а) какви адаптации са 
свързани с преминаване на сушата; б) причините за тяхното преобладаване на 
видовете от Stylommatophora над сухоземните видове от Prosobranchia.

Дишане. Преходът от водно дишане към въздушно при всички групи се 
съпровожда от еднакви морфологични преобразувания: изчезват хрилете, 
хипобронхиалната жлеза и осфрадият, а таванът на мантийната празнина се 
пронизва с мрежа от кръвоносни съдове. Във връзка с това мантийната праз-
нина започва да функционира като бял дроб.

Защита от изсъхване. Следващото морфологично и физиологично 
приспособяване служи за регулиране на водния баланс и за защита от 
изсъхване.

а) В покривката се наблюдава силно развитие на слизести жлези, секретът 
на които навлажнява кожата и я предпазва от изсъхване.

б) При неблагоприятни условия охлювът се вмъква в черупката и изп ада 
в сън.

1 Забележка. Ембрионалното сърце няма нищо общо със сърцето на кръвоносната си-
стема. То се формира в ембриона от друг зачатък и започва да работи преди излюпване на 
охлюва от яйцето.
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в) При сън устата на черупката при видовете от подклас Prosobranchia 
се затваря с капаче, ограничаващо изпарението; при Pulmonata тази роля 
изпълнява епифрагмата.

г) Амонякът, който се получава като краен продукт от разпадането на бел-
тъчините, се отделя от организма по пътя на превръщането му в пикочна ки-
селина (както при насекомите, птиците и влечугите), което е съпроводено с 
минимален разход на вода.

д) Черният дроб в черупковидните сухоземни охлюви играе ролята на 
подвижен резерв на вода; при голите охлюви тази функция се изпълнява от ку- 
хинната течност (кръв).

Хранене. Данните от систематиката свидетелствуват за това, че всички 
групи сухоземни охлюви произлизат от морски форми, хранещи се с детрит 
и други малки органически частици. На сушата охлювите срещат сходна, 
леко достъпна храна. Във връзка с това радулата на сухоземните охлюви, както 
и при техните морски роднини, се отличава с голям брой неспециализирани зъби. 
Само сред висшите представители на разред Stylommatophora поради прехода 
към хищничество се наблюдава известно намаляване броя на зъбите и тяхната 
специализация.

Стомахът при повечето сухоземни охлюви представлява проста торба, 
лишена от кристално стълбче и филтрационен апарат, характерен за низшите 
морски видове от Prosobranchia.

Дефицит на калций. На морските охлюви той е чужд, тъй като в мор-
ската вода калцият се намира в изобилие, но за сухоземните този дефицит е 
възможен. Във връзка с това черният дроб поема функцията за натрупване 
на калций.

Черупката на сухоземните охлюви се-отличава от черупката на морските 
по относително тънките си стени. Обаче това е свързано не само с дефицита 
на калций, който невинаги е задължителен на сушата, но и с тенденцията за 
облекчаване на черупката, относителното тегло на която на сушата е по-голямо, 
отколкото във водата. По тези причини всички са примитивни, т. е. близки към 
морските прадеди (сухоземните охлюви, се отличават и с по-малките си размери.

Размножаване. Вътрешното оплождане като естествен етап на еволю-
цията на класа не е свързано с прехода към живота на сушата, но се 
явява като преадаптация. Истинското приспособяване към сухоземен живот е 
насочено към защита на половите продукти и ембриона от изсушаващото въз-
действие на въздуха. То се свежда до:

а) Затваряне на повърхностната семенна бразда на морските прадеди в 
семепровод.

б) Специални придатъчни органи на мъжките полови пътища (бич, епи-
фалус) и формиращи обвивки за предаване на спермата (слизести пакети, 
спермато фори).

в) Аналогични придатъчни органи на женските полови пътища (белтъчна, 
черупковидна и други жлези), формиращи обвивката на яйцето.

г) Цялото развитие преминава вътре в яйцето, без свободна личинка.
д) Яйцата се отделят в достатъчно влажни, защитени от неблагоприятна 

температура места.
Преходът към живот на сушата се отразява на сетивните органи: а) на ос- 

фрадия, който изчезва и не може да функционира вън от водната среда; 
б) при видовете от разред Stylommatophora се усъвършенствуват строежът и 
положението на очите и се явява втора двойка пипалца.
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Нееднократното излизане на сушата на охлювите е свързано най-напред 
с това, че тази група в сравнение с другите класове мекотели се отличава с 
най-малка специализация, особено в разредите Archaeogastropoda и Meso- 
gastropoda. В този стадий на фнлогенезиса на коремоногите е възникнала 
основната предпоставка за излизане на сушата — вътрешното оплождане, а 
равнището на специализацията още не е било високо поне в тези групи, които 
са дали началото на сухоземните семейства (Neritacea сред Archaeogastropoda, 
Cyclophoracea и Littorinacea сред Mesogastropoda). Излизането на охлювите 
на сушата е съпроводено въобше с незначителни преустройства на органи-
зацията, които не само че не се явяват тесни специализации, но, както 
се вижда по примера на низшите представители на разредите Basommatophora 
и Stylommatophora, в редица случаи са допускали вторично връщане във во-
дата както в морето, така и в пресните води. Физиологичните адаптации, въз-
никнали с прехода към сушата, също се отличавали с широка лабилност и 
обратимост.

Разцветът на видовете от разред Stylommatophora в сравнение със сухо-
земните видове от подклас Prosobranchia се обяснява повече с високата орга-
низация на белодробните охлюви (хермафродитизъм, концентрация на нерв-
ната система зад глътката, по-голямо съвършенство на церебралните ганглии, 
управляващи сетивни органи на главата, по-съвършени очи и появяване на 
втора двойка пипалца). Тези преимущества не трябва да се разглеждат само 
като приспособяване към живота на сушата, тъй като те отразяват общия про-
грес на организация на класа на охлювите (ароморфози).

Палеонтологията свидетелствува за това, че първите представители на 
почти всички групи охлюви са се появили през карбона, а някои даже в 
края на девона. Следователно те се Явяват съвременници на първите гръбнач-
ни и насекомите.

Очевидно следващите обстоятелства стимулирали излизането на охлювите 
на сушата в края на палеозоя. Във връзка с подигането на континентите зна-
чителни територии във вътрешните области на сушата са подхвърлени на за-
ледяване. Топенето на ледниците е способствувало за развитие на речната 
мрежа, а в устиетата на реките се появили големи естуари. Регресията на 
океана е съпроводена с формирането на различни остатъчни водоеми, които 
постепенно се опреснявали или изсъхвали. Паралелно е станало и опресняване 
на литоралите. Както е известно, естуарите и опресняващите реликтови мор-
ски водоеми се отличават с ниско съдържание на кислород във водата, което е 
свързано с изобилие на органична материя. В тропиците дефицитът на кислород 
освен това се дължи на високата температура на водата.

Моретата през палеозоя се отличавали с изобилие на хищници. В това време 
на сушата са се появили първите гори от висши спорови и са се открили нови, 
незаети екологични ниши, богати с храна и особено с растителни остатъци.

Недостатъкът от кислород и опресняването на естуарите, реликтовите во-
доеми и литоралите заедно с изобилието на хищници в открито море, като 
че ли „изместват“ прадедите на съвременните сухоземни охлюви на сушата, 
където те са намерили подходящи условия за живот. Днес подобна картина 
може да се наблюдава в приморските области на тропическата зона. Някои 
автори считат, че сухоземните охлюви са произлезли от сладководни форми 
по схемата море->сладки води-»суша. От наша гледна точка това е малко ве-
роятно, тъй като някои сладководни охлюви са се появили съвършено не-
зависимо от сухоземните, от морските прадеди, постепенно проникващи в прес-
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ните води чрез естуарите (море->естуари->пресни води — Viviparidae, Val- 
vatidae, Melaniidae). Други сладководни охлюви не само че не се явяват 
предтечи на сухоземните форми, но самите те са произлезли от сухоземните 
в резултат на тяхното вторично възвръщане към водата, но този път в 
сладка вода (море->суша->сладка вода) — Limnaeidae, Planorbidae, Physidae, 
Ancylidae и други Hygrophila.

От физиологична гледна точка произходът на сухоземните охлюви от слад-
ководните също така изглежда малко вероятен. В същност за морските животни 
преходът от морето към сладките води е преход от изотонична среда към 
хипотонична, когато главният проблем се явява защитата от хиперхидрати- 
зацията. Преходът от морето към сушата е свързан с обратното — със защита 
от дехидратизация.

ЗООГЕОГРАФСКИ СЪСТАВ НА МАЛАКОФАУНАТА НА БЪЛГАРИЯ

Днес фауната на сухоземните охлюви в България е изучена по-добре, от-
колкото в съседните балкански страни. В близките години е трудно да се 
очаква у нас да се открие значителен брой нови видове. Друг е въпросът, че 
се изисква още много време, за да се уточни разпространението на всеки 
вид в пределите на нашата страна. Поради това е още рано да се даде 
точна характеристика на състава на малакофауната на основните физикогео- 
графски области на България и въз основа на охлювите да се направи зоогео- 
графско райониране. С описанието обаче на отделните зоогеографски групи в 
редица случаи показваме за кои области на България те са най-характерни.

Преди да се премине към зоогеографски анализ на сухоземната малако-
фауна на България, полезно е да се припомнят основните събития на гео-
ложката история и палеогеография на Балканския полуостров, част от 
който се явява и нашата страна (Termier, 1952; Вулф, 1944; Гълъбов, 1956; 
Синицнн, 1965). В случая най-голямо значение имат следните събития в исто-
рията на Балканите.

1. През миоцена, когато Балканите са били полуостров на Азия, се е из-
вършила широка обмяна на фауна, особено със сегашната Мала Азия. В 
същото това време голямото разливане на Сарматско море разделило Бал-
канската суша на източна и западна част. Залята е била територията, заета сега 
от басейните на реките Вардар и Морава. Във връзка с това фауните на 
двете части на балканската суша известно време са се развивали неза-
висимо.

2. В началото на плиоцена Балканите са се свързали с Европа и са 
били провлак между нея и Азия. В края на плиоцена във връзка с потъва-
нето на егейската суша връзката с Азия се прекъсва.

3. Балканите като част от егейската суша широко са разменяли фауната 
и флората с другите области на Източното Средиземноморие.

4. Заедно с цялото Средиземноморие, започвайки от миоцена, Балканите 
са изпитвали постепенното нарастване на засушаването на климата (ари- 
дизация), във връзка с което са взели превес сухоустойчивите форми — както 
автохтонните, така и придошлите от Предна Азия.

5. Балканите не са били подлагани на заледяване през плиоцена. Във 
връзка с това тук са се запазили много плиоценски видове както във флората, 
така и във фауната, много от които след завършване на ледниковия период 
са се разпространили в Средна и Северна Европа.
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При зоогеографския анализ на малакофауната на нашата страна представ-
лява интерес едно обшо сравнение на България с другите области на Ба лкан- 
ския полуостров. За извършването на този анализ от значение е спис ъкът, 
даден от Еккел (Jaeckel, Klemm, Meise, 1957) за северната част на полу-
острова, т. е. без Гърция. За Балканите (заедно с България) са дадени 
550 вида и подвида сухоземни охлюви. Сред тях 168 са ендемити, т. е. 30,5%. 
Тази фауна се състои от 38 вида (7%), принадлежащи към подклас Prosobran- 
chia, и 512 (93%) — към подклас Pulmonata.

Основата на фауната на Северните Балкани е съставена от 4 семейства: 
Clausiliidae — 136 вида, Hygromiidae — 62 вида, Helicidae — 61 вида, Zoni-
tidae — 57 вида. Същите тези групи дават основната маса от ендемити.

В България са зарегистрирани 213 вида и подвида сухоземни охлюви. Сред 
тях 4 вида са пренесени от човека (Oxychilus translucidus, O. draparnaldi, 
Arion hortensis, Helix aspersa) и в зоогеографско отношение не представля-
ват интерес. Освен това на 13 вида засега е трудно да се даде зоогеографска 
оценка поради неясност в тяхното разпространение.

Следователно по-долу ще става дума за 179 вида сухоземни охлюви в Бъл-
гария. Сред тях само 4 вида (около 2%) се отнасят към подклас Proso- 
branchia. Бедността на Prosobranchia в малакофауната на България е свързана 
с отсъствието в нея на видовете от род Cochlostoma (Cyclophoridae) и в по-малък 
брой Aciculidae. Тези групи са богато представени по Адриатическото край-
брежие.

Въобще по Северните Балкани с най-много видове в България са пред-
ставени тези 4 семейства: Clausiliidae — 30 вида (15,6%); Zonitidae — 27 вида 
(13,6%); Hygromiidae — 19 вида (10,0%); Helicidae—18 вида (9,0%). Отли-
чителна особеност на малакофауната на нашата страна се явява присъствието 
в нея на повече видове от сем. Enidae, известни за Северните Балкани (16 от 
29 вида), като от тях 12 вида живеят само в България, граничеща с Турска 
Тракия, и в Мала Азия.

При зоогеографската оценка на всеки вид изхождаме от това, че съвремен-
ният ареал се явява, от една страна, като отражение на екологичните изиск-
вания на вида и, от друга страна, на неговата история, т. е. промените, на 
които този вид е бил подложен в миналото.

Затова разглеждаме отделно психрофилните и мезофилните, характерни 
за горите и ливадите, от ксерофилните, обитаващи степните ландшафти, и 
ксеротермните биотопи на другите зони.

Особено внимание заслужават също така охлювите, обитаващи скалите 
и сипеите. Тези биотопи се срещат в планините, населени с подобна фауна, 
която носи екстразонален характер. Живеещите в такива биотопи охлюви най- 
често са калцифилни или термофилни, което в условията на висока инсолация 
им позволява да живеят във всички зони на планините.

Освен това в редица случаи се стараем да установим произхода на вида, 
оценявайки разпространението и центъра на възникването на рода, и семей-
ството, към което този вид принадлежи. Частично по такъв път ни се удаде да 
установим във фауната на България видове от предноазиатски произход.

Отчитайки казаното, сухоземните охлюви в нашата страна можем да раз-
делим на следните зоогеографски групи:

1. Широко разпространени видове — 23;
2. Общо европейски видове — 34;
3. Евксински видове — 18;
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4. Атлантическо-средиземноморски видове — 7;
5. Южноевропейски планински видове — 10;
6. Средноевропейски планински видове — 26;
7. Ендемити от Балканския полуостров — 50;
8. Ксерофилни от предноазиатски произход— 16;
9. Ксерофилни от средиземноморски произход — 13.

Широко разпространени видове

Охлювите, влизащи в тази група, са разпространени почти във всички об-
ласти на умерения пояс на Северното полукълбо (трансхоларктика, посочените 
по-долу № 2, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19) или само в умерените и студените 
ширини на Евразия (транспалеарктика — останалите).

1. Carychium minimum 13. Punctum pygmaeum
2. Pupilla muscorum 14. Discus ruderatus
3. Vertigo pygmaea 15. Euconulus fulvus
4. V. antivertigo 16. Vitrina pellucida
5. V. alpestris Yl. Nesovitrea hammonis
6. Columella edentula 18. Zonitoides nitidus
7. Vallonia pulchella 19. Deroceras laeve
8. V. costata 20. D. agreste
9. Cochlicopa lubrica 21. Pseudotrichia rijpigmosa

10. C. nitens 22. Bradybaena fruticum
11. Succinea putris 23. Oxyloma elegans
12. S. oblonga

В екологично отношение тези охлюви се отличават със студо устойчивост 
и висока влаголюбивост, т. е. те са психро- и мезофилни. Ако в северните 
области те обитават различни биотопи, на юг, в това число и в нашата 
страна, те се приспособяват към биотопи с висока и постоянна влажност — 
във влажната постилка в горите, в блатата, образуващи се при излизане на 
почвени води, и т. н. Още повече, че изобилието на топлина, която тези 
северни видове срещат на юг, се компенсира с широката възможност за охлаж-
дане повърхността на тялото за сметка на интензивното изпарение.

Тези охлюви принадлежат към твърде древни родове с почти всесветско 
разпространение, много от които вече са известни от палеогена (Carychium, 
Succinea, Vertigo, Euconulus). Забелязва се американско влияние в тази група, 
тъй като част от видовете принадлежат към родове, повечето видове от които 
обитават само в Северна Америка (Discus, Nesovitrea, Zonitoides).

Общо европейски видове

Към тази група принадлежат охлюви, най-вече привикнали към смесените 
и широколистните гори на Европа както в планинските, така и в равнин-
ните области.1

В екологично отношение почти всички те се явяват горски мезофили и 
топлолюбиви видове. Във връзка с това те обитават области с мек морски

1 През последните години някои видове от тази група (Vertigo pusilla, V. angustior и др.) 
са намерени в Среден и Южен Урал и в Алтай. Това говори, че даденият комплекс от видове 
в плиопена е проникнал достатъчно далеч в Азия.
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или умерено континентален климат, където броят на дните без студове не е 
повече от 120, а годишната сума на валежите не е повече от 500 mm.

1. Acicula polita
2. Carychium tridentatum
3. Truncatellina costulata
4. Vertigo pusilla
5. V. sub striat a
6. V. moulinsiana
7. V. angustior
8. Acanthinula aculeata
9. Ena obscura

10. E. montana
11. Cochlicopa lubricella
12. Cochlodina laminata
13. Ruthenica filograna
14. Clausilia pumila
15. Laciniaria biplicata
16. L. plicata
17. Cecilioides acicula

18. Arion ater rufus
19. A. circumscriptus
20. A. fasciatus
21. A. subfuscus
22. Vitrea contracta
23. Aegopinella pura
24. A. minor
25. Limax cinereoniger
26. L. maximus 
21. L. tenellus
28. L. marginatus
29. Deroceras reticulatum
30. Monachoides incarnata
31. Trichia hispida
32. Euomphalia strigella
33. Arianta arbustorum
34. Helix pomatia

Повечето видове от тази група са известни за Европа от плиоцена, а 
родовете, към които те принадлежат — от миоцена и по-рано. Тази група 
в основата си е съставена от родове от европейски произход. Имаме основа-
ние да разглеждаме тези охлюви заедно с предходната група като остатък от 
богатата фауна на горските области на плиоцена в Европа (Стеклов, 
1966). Но за разлика от предходната група даденият комплекс е възникнал в 
западната част на Палеарктика, т. е. през терциера.

Евксински видове

Към тази група се отнасят охлюви, характерни за горите около Черно 
море — Южен Крим, Кавказ, северното крайбрежие на Мала Азия, Турска 
Тракия, Румъния и България. Тук се отнасят:

1. Pomatias rivulare 10. O. moussoni
2. Orcula bulgarica 11. O. urbanskii
3. Serrulina serrulata 12. Daudebardia wiktori
4. Euxina circumdata 13. Limax flavus
5. E. persica paulhessei 14. Deroceras urbanskii
6. Megaleuxina borisi 15. Milax cristatus
7. Galeata schwerzenbachi 16. Helix vulgaris
8. Vitrea pygmaea 17. H. pomacella
9. Oxychilus deilus rumelicus 18. H. figulina

В екологично отношение тази група е по-малко еднородна, отколкото пред-
ходната. Представена е главно от горски мезофили. Обаче някои обитават 
паркови тори и сухи храсти — те се явяват като ксеромезофилни. В България 
този комплекс е особено характерен за горското Черноморско крайбрежие и 
Странджа, макар че някои видове са разпространени до известна степен по- 
широко.
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Дадената група, е възникнала през неогена във влажни гори около 
Черно море. Тя е имала по-широко разпространение, отколкото сега. За това 
свидетелствуват находките от Serrulina serrulata в Румъния и Задкарпатска 
Украйна, а така също и съвременният ареал на Pomatias rivulare.

Нерядко (Jaeckel и др., 1957) тези охлюви се считат кавказки елемент в 
Европа. Обаче такава трактовка за зоогеографския произход на тези охлюви 
е невярна и обяснима само с това, че тези видове са били за първи път 
намерени в Кавказ. Изглежда, съществува основание към тази група да бъде 
отнесен и Limax flavus, макар че той днес се среща в Средна и Западна 
Европа. Обаче само в причерноморските страни този гол охлюв живее в при-
родни биотопи, докато в същото време в Средна Европа той се явява като 
синантропен вид.

Атлантическо-средиземноморски видове

Към тази неголяма група спадат охлюви с широко разпространение в 
Южна Европа (някои и в Алжир), но главно в прибрежните области на 
Средиземно море. Част от тях излизат на атлантическото прибрежиена Европа. 
Тук се отнасят следните 7 вида:

1. Pomatias elegans 5. Rumina decollata
2. Ovatella myosotis 6. Oxychilus hydatinus
3. Lauria cylindracea 7. Poiretia algira
4. L. anglica

Всички те се явяват топлолюбиви психрофилни и мезофилни видове. 
Един от тях (№ 2) обитава зоната на мокрещо се от вълните (супралиторал) 
морско крайбрежие. Останалите обитават сушата. От последните един (№ 6) 
води подземен начин на живот, друг (№ 7) е активен хищник, а останалите — 
растителноядни охлюви.

За тази група е характерно, че в основата си е съставена от видове, принад-
лежащи към тропически семейства (с изключение на № 6). Така Rumina 
decollata е единствен в Европа вид от тропическото семейство Subulinidae, 
а Poiretia algira заедно с 2—3 други вида от същия род са представители на се-
мейство Oleacinidae, основната маса от видове на което живеят в тропи-
ческа Америка. Аналогично е положението и на Pomatias elegans, Ovatella 
myosotis и за двата вида от род Lauria.

Установено е (Wenz, 1923—1930), че през палеогена в Европа, когато тук 
са растели тропически гори, са обитавали много представители както от 
показаните семейства, така и от други, сега запазени само в тропика. 
През миоцена започва бързото измиране на тропическите групи (Стеклов, 
1966) и само немного се трансформират в ендемични средиземноморски ро-
дове, запазили се до днес преди всичко в Кавказ и Балканите.

Южноевропейски планински впдове

Това е неголяма група охлюви, разпространени в планинските области на 
Южна Европа и Предна Азия (до Хималаите), която се състои от обитатели 
във варовитите скали и сипеи, т. е. калцифили (с изключение на Ьа 6 и 10). 
Тук спадат 10 вида.
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1. Pyramidula rupestris
2. Pupilla triplicata
3. P. sterri
4. Chondrina avenacea
5. Ch. clienta

6. Orcula doliolum
7. Truncatellina claustralis
8. T. cylindrica
9. T. strobeli
10. Phenacoiimax annularis

Тези охлюви по своя произход са близки до групата на общо евро-
пейските видове, но са по-тясно свързани с планинските, особено с такива 
екстразонални биотопи като скалите и сипеите. В същото време те се отлича-
ват с голяма топлолюбивост и известна сухоустойчивост.

Средноевропейски планински видове

Тук се отнасят 26 вида охлюви, разпространени не само на Балканите, 
но и в съседните планински области на Европа — Алпите, Карпатите, Банат 
и др. От своя страна тази група се подразделя на три подгрупи — балкано- 
карпато-алпийска, балкано-алпийска и балкано-карпатска. Последната е най- 
го ляма.

1. Балкано-карпато-алпийска
1. Abida frumentum
2. Discus perspectivus
3. Eucobresia diaphana
4. Vitrea diaphana

5. Oxychilus depressus
6. Daudebardia rufa
7. D. brevi pes

2. Балкано-алпийска
1. Argna truncatella
2. Pagodulina pagodula
3. Laciniaria vetusta striolata

4. Vitrea subrimata
5. Carpathica stussineri
6. Semilimacella reitteri

3. Балкано-карпатска
1. Acicula similis
2. Argna parreysii
3. Speiaeodiscus triaria
4. Macedonica marginata
5. Laciniaria pagana
6. L. rugicollis
7. Vestia riloensis

8. Vitrea transsyivanica
9. Oxychilus glaber striarius

10. 0. inopinatus
11. Limax macroflagellatus
12. Milax budapestensis
13. Faustina trizona trizona

Подобно на предходните сред охлювите от тази група има много калци- 
филни видове (Acicula, Abida, Argna, Macedonica, Laciniaria, Speiaeodiscus, 
Faustina), живеещи на скалите и по сипеите. Останалите се явяват обитатели 
на горската постилка или на връхния слой на почвата.

По произход тази група има смесен характер. От една страна, част 
от видовете принадлежат към родове, широко разпространени в планинските 
области на Европа (Vitrea, Oxychilus, Daudebardia, Carpathica). Изглежда ареалът 
на тези групи се е сформирал през плиоцена.

От друга страна, в тези групи има видове с централен произход в 
Алпите (Abida, Argna, Pagodulina). Тези видове са се появили на Балканите и 
в Карпатите след установяване на връзките с Алпите, т. е. не по-рано от нача-
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лото на плиоцена, а по-скоро в плеистоцена, когато Алпите са подложени на 
заледяване.

Третият източник на произход на част от видовете от тази група се явяват 
Карпатите. Към тези видове се отнасят Discus perspectivus, Spelaeodiscas 
triaria, Vestia riloensis, Limax macroflagellatus.

Накрая в тази група влизат охлюви от явно балкански произход, но про-
никнали и в съседните планински области. Това са всички видове от Laciniaria, 
Macedonica marginata и Faustina trizona trizona.

Следователно тази група охлюви отразява връзките на Балканите със 
съседните граничещи области в Европа.

Ендемити от Балканския полуостров

Малакофауната на България има 50 вида и подвида ендемити от Балкан-
ския полуостров и един или няколко от негови области (табл. 1). Повечето ен-
демити (44 вида) обитават само източните области на северната част на 
полуострова, т. е. главно България. Затова в нашата фауна има много малко 
ендемити, характерни за целия полуостров (3 вида — Cecilioides aciculoides, 
Lindholmiola cor. corcyrensis, Trichia erjaveci), или ендемити в Западния Балкан 
(Cecilioides spelaea), или ендемити в Южния Балкан (Laciniaria thessalonica, 
Deroceras thersites).

Всичко това показва значителна зоогеографска самостоятелност на малако-
фауната на Източния Балкан, а следователно и на България от западните 
и южните области на полуострова. Тази самостоятелност се основава не само 
на различията във физикогеографската обстановка между западните и източ-
ните части на полуострова, но и на неговата история. През миоцена ръкав от 
Сарматско море продължително време е разделял Балканската суша по басей-
ните на реките Вардар и Морава, което е способствувало за формиране на раз-
лична фауна на изток и запад. Аналогично се проследява и във флората на 
Балкана (Stojanoff, 1930; Вульф, 1944).

Източнобалканските ендемити не са еднородни по своето разпростране-
ние. Наред с видовете със сравнително широки ареали (12) значителна част е 
характерна за централните области на полуострова (29 вида). Сред последните 
едни от разпространени навсякъде по централната част на Балканския полу-
остров (15 вида), други са характерни само за планинските масиви: Пирин — 
7 вида, Стара планина — 4 вида, Родопите — 3 вида.

Комплексът от централнобалкански видове отразява известна изолация 
на централните части на Балканския полуостров от другите области на полу-
острова. Днес тази изолация е относителна и се поддържа преди всичко от 
различията в климата и растителността. Обаче в миоцена западната граница на 
централните части на Балканския полуостров се допира до споменатия ръкав 
от Сарматско море. На изток тази област се е ограничавала в началото от тро-
пическите, а след това от субтропическите гори на Странджа и Черноморието.

Ксерофили от предноазиатски произход

В тази група влизат 16 вида от сем. Enidae, известни за България, с из-
ключение на Ena montana и Е. obscura, които се отнасят към групата на 
мезофилните общо европейски видове. В северните части на Балканския полу-
остров обитават 25 вида от това семейство.
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Таблица 1
Разпространение на ендемитите от Балканския полуостров в България

Вид
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Argna macr. macrodonta + + еиб
А. macr. rumelica + + + еиб
Orcula zilchi

1 ечк
Macedonica mac. macedonica + + ецб
M. mac. pirinensis _L + ецб
M. frauenfeldi + + ецб
M. pinteri + + ецб
M. marthae 1 цбП
Carinigera damjanovi + цбП
Delima schuetti ецб
Idyia castalia pirostoma + цбП
Laciniaria vratzatica + цбСт
L. varnensis + + + + + еиб
L. rebeli 4- + _1_ еиб
L. macilenta + ЦбР
1.. fraudigera + цбР
L. thessalonica + + + еюб
Pseudalinda rhodoparum + цбР
Cecilioides aciculoides + + + + + обе
C. spelaea + езб
Carpathica bielawskii + есчм
Lindbergia uminskii + цбСт
Paraegopis frivaldskyanus 4~ еиб
Vitea bulgarica + + 4- + + + еиб
V. neglecta + + + еиб
V. riedeli + + + + еиб
Limax macedonicus + + + еиб
L. conemenosi + + ецб
L. carbonarius + + ецб
Deroceras sturanyi 1"Г + + + 4- 4~ еиб
D. bureschi 4- + ецб
D. thersites + + еюб
Milax serbicus 4“ + + + ецб
M. kusceri + + + + + + + + + + еиб
M. parvulus + 4~ ецб
M. verrucosus + цбСт
Lindholmiola cor. corcyrensis + + + + + + + + 4_ + обе
L. cor. pirinensis + цбП
Helicella macedonica + цбП
H. rhabdotoides + + ецб
H. spiruloides + + ечк
Trichia erjaveci 4- + + + + обе
Faustina trizona rumelica + + + ецб
F. t. balcanica + + + + еиб
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Пр одължение на табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Faustina t. liaberhaueri
F. btiresi
F. polinskii polinskii
F. pol. pTinensis
F. sztolcmani
F. pelia

+
+

+

+

+ +

+

+
4
+ .

ецб
цб т
цбП
цбП
цбП
ецб

Всичко 27 16 7 16 11 18 11 13 15 5

Забележка. Еиб — ендемити от източните части на Балканския полуостров; езб — ендемити от 
западните части на Балканския полуостров; обе — ендемити, общи за Балканския полуостров; есчм — ен-
демити от Странджа и Черноморското крайбрежие; ецб — ендемити от централните части на Балканския 
полуостров (цбП — Пирин, цбР — Родопи, цбСт — Стара планина); ечк — ендемити от Черноморското 
крайбрежие; еюб — ендемити от южните части на Балканския полуостров.

През неогена във връзка с нарастване засушаването на климата в Среди-
земноморието и в Предна Азия (особено в Мала Азия) на основата на палео- 
генните тропически видове от сем. Enidae, възникват ксерофилните групи от 
това семейство (Zebrina, Chondrula, Imparietula и др.). През плиоцена (през егей-
ската суша) на Балканите започват да проникват малоазиатски ксерофилни 
видове от това семейство. В полза на този възглед говори следното: а) всички 
балкански ксерофилни видове от сем. Enidae принадлежат към предноазиат- 
ски родове; б) сред тези видове има много малко ендемити до ранга на 
вид, което говори за тяхното неотдавнашно появяване на тази територия; в) 
голяма част от тези охлюви обитават източните части на полуострова.

Видовете от сем. Enidae, живеещи в България, са следните:
1. Zebrina detrita
2. Z. kindermanni
3. Z. varnensis
4. Chondrus zebra tantahis
5. Ch. toumefortianus
6. Jatninia squalina
7. J. ovularis
8. Imparietula seductilis

9. Chondrula tridens
10. Ch. microtraga microtraga
11. Ch. micr. tricuspidata
12. Ch. macedonica
13. Mastus carneolus
14. M. rossmaessleri
15. M. pupa
16. Eubrephulus bicallosus

В България тези охлюви обикновено се срещат по Черноморското край-
брежие и в Тракийския район. Само малко от тях (№ 1, 9, 10) са разпространени 
по ксеротермните биотопи почти в цялата страна. В западните области на 
Балканския полуостров от тези видове се срешат само № 1, 8, 9. Повечето 
видове (с изключение на № 3, 12, 14) освен в България са разпространени и 
в Европейска и Малоазиатска Турция.

Zebrina varnensis и Chondrula macedonica се явяват балкански ендемити — 
първата по Черноморското крайбрежие, втората — в Македония.

Ксерофили от средиземноморски произход

Към тази група спадат видове, ареалът на които заема по-голяма или 
по-малка част от Източното Средиземноморие, т. е. от Апенинския полу-
остров до Предна Азия. В екологично отношение тези обитатели са аридни,
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т. е. живеещи в засушаващи се ландшафти и биотопи —степи (в равнините и 
планините), в ксеромезофилни храсти от типа шибляк, по сухи открити скло-
нове в пределите на горската зона, ксеротермни асоциации по морското 
крайбрежие.

Ксерофилните охлюви от средиземноморски произход са:
1. Helicella candicans
2. H. striata
3. H. dejecta
4. H. instabilis
5. H. krynickii
6. H. derbentina
7. Cermiella virgata

8. C. profuga
9. Monacha cartusiana
10. M. carascaloides
11. Eobania vermiculata
12. Cepaea vindobonensis
13. Helix lucorum

Родовете, към които принадлежат тези видове, са възникнали в пределите 
на Средиземноморието през миоцена, а някои—през олигоцена (Wenz, 1923— 
1930; Wenz u. Zilch, 1959—1960; Стеклов, 1966) като резултат от засилване 
засушаването на климата.

Характерно е, че с изключение на Monacha carascaloides1 сред посочените 
видове няма нито един балкански ендемит. Някои (Хе 7, 8, 9 и 11) са широко 
разпространени в средиземноморските страни, други (Хе 13) — от Италия до 
Кавказ, трети (Хе 5 и 6) — около Черно море (понтийски видове). При това 
Helicella krynickii се среша изключително по ксеротермните прибрежни расти-
телни асоциации. Част от тези охлюви освен планинските области обитават 
равнинните степи на Югоизточна Европа (Хе 1, 2, 3 и 12) и условно могат да 
се нарекат степни, макар че по произход са планински видове.1 2

Понтийските видове по своето разпространение са сходни с евксинските 
(вж. по-горе), поради което понякога се разглеждат като една група. Обаче 
това сходство е привидно и не съответствува на тяхната екологична природа и 
произход. Евксинските видове са влаголюбиви — останки от някогашната бо-
гата фауна в лесовете на неогена по Черноморието. Понтийските видове са 
ксерофилни, възникнали в резултат на аридизацията на климата в този 
район на Средиземноморието. Като преход между двете групи могат да се 
считат видовете от род Helix, явяващи се ксеромезофилни.

ИЗВОДИ

1. Присъствието на достатъчен брой видове охлюви (23), широко раз-
пространени в Палеарктика (трансхоларктика и транспалеарктика) потвърждава 
принадлежността на България към тази зоогеографска област.

2. Присъствието на 34 общо европейски вида, а така също на видове от 
южноевропейските (10) и средиземноморските планини (26) показва, че планин-
ските области на България (с изключение на Странджа) се явяват част от 
подобластта на европейските смесени и широколистни гори или европейски 
подобласти.

1 Възможно е след известно време да бъде намерена в Мала Азия.
2 Всички охлюви, живеещи в равнинните степи на Европа, се явяват или екстразонални 

мезофили, или пришълци от ксеротермни биотопи, съседни с планинските области. В 
степите няма ендемични охлюви.
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3. Значителният превес на балкански елементи в малакофауната на нашата 
страна (ендемити и видове с по-широко разпространение, но от балкански 
произход, всичко 56 вида1) показва, че тя принадлежи към балканската зоогео- 
графска провинция на европейската подобласт.

В същото време този факт показва, че сред ендемитите повечето видове 
(44) обитават източните области на полуострова, което говори за значителна 
самостоятелност на Източните Балкани в пределите на провинциите. Изглежда, 
целесъобразно е да отделим Тракийско-Македонския масив заедно със Стара 
планина и вътрешните балканиди в особен зоогеографски окръг балканска 
провинция.

4. В малакофауната на България има реликти от третичните гори на 
Средиземноморието. Те се намират в две зоогеографски групи: а) евксинска 
(18 вида) — остатък от фауната в плиоценските гори на Черноморието; б) ат-
лантическо-средиземноморска (7 вида)—още по-стари и в основата си състоящи 
се от представители на тропически семейства. Двете групи са в характерни гори 
на Странджа и Черноморското крайбрежие, а някои видове — в Струмско- 
Местенския район.

5. Наличието на две ксерофилни групи — предноазиатска (с 16 вида) 
и средиземноморска (с 13 вида) ■— говори, че формирането на малакофауната 
на нашата страна се е намирало под влияние на засушаващата се област на 
Средиземноморието. Тези видове са характерни преди всичко за степите и 
лесостепите на Дунавската равнина и допиращите се предпланини, преходно 
средиземноморски дъбови гори и храсти в Южна България.

6. Следователно анализът на сухоземната малакофауна на България по-
твърждава предположението, че нашата страна се намира в допир на две 
подобласти на Палеарктика — европейска и средиземноморска.

ЕКОЛОГИЯ

Отношение към климата. Най-голямо влияние върху сухоземните ох-
люви оказват температурата и влажността. Останалите климатични фактори 
влияят значително по-слабо или, както се казва, не непосредствено, а чрез 
изменение на влажността и температурата.

Подобно на амфибиите кожата на охлювите е образувана от еднослоен 
епител и е богата със слизести жлези, които позволяват да се поддържа тялото 
във влажно състояние. С това се обезпечават две важни функции на покрив-
ката — кожно дишане и регулиране температурата на тялото.

Както вече беше посочено, наред с видовете от подклас Pulmonata при су-
хоземните охлюви има известно значение и кожното дишане. Особено важна 
роля то играе при голите охлюви.

Изпарението на водата чрез покривката позволява да се регулира темпе-
ратурата на тялото, което се явява като защита от прегряване. Така например, 
както показват Hogben and Kirk (1944), при температура на въздуха 33,7° C 
и 24% относителна влажност Arion ater може да поддържа температура на 
тялото около 21°, т. е. значително по-ниска от крайната граница. Аналогични 
наблюдения са правени и над градинския охлюв както при активно състояние,

1 Тук се отнасят Faustina trizona trizona и 5 вида от род Laciniaria — biplicata, 
plicata, vetusta, striolata, pagana, rugicollis.
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така и при скритите в черупката и намиращи се в състояние на сън екзем-
пляри.

Естествено, че подобна защита от прегряване може да има място само в 
условията на ниска влажност на въздуха и при възможно бързо възстановя-
ване на водния баланс на охлювите. При черупчестите видове резервната вода, 
която те могат да изразходват без смъртен изход, се намира в черния дроб, а 
при голите охлюви — в кръвта. Освен това много големите охлюви {Helix 
pomatia) притежават способността да събират влага вътре в мантийната праз-
нина. Възстановяването на водния баланс става за сметка на водата, съдържаща 
се в храната, тъй като непосредствен път за хранене е влагата в почвата.

Намиращи се в активно състояние охлюви изразходват влагата не само 
за изпарение, но и за движение, защото секретът от педалните жлези образува 
постилка, по която охлювът пълзи, състояща се главно от вода.

Тъй като интензивността на изпарението се намира, в пряка зависимост от 
температурата на окръжаващата среда и в обратна, от влажността и въздуха, 
температурата и влажността играят първостепенна роля в живота на сухозем-
ните охлюви.

По отношение на тези фактори молюските се делят на три основни еколо-
гични групи: 1) хигрофилни — студоустойчиви и влаголюбиви видове {Suc-
cinea, Zonitoides nitidus, Cochlicopa lubrica, Carychium minimum и др.); 2) мезо-
филни — умерено топлолюбиви видове със средни изисквания към влажност 
(повечето от сухоземните охлюви в България); 3) ксерофилни — силно топло-
любиви и сухоустойчиви видове1 (много от Enidae, Helicella, Monacha и др.).

Подобно деление в известна степен е условно, тъй като между тези ос-
новни групи има. видове с промеждутъчни изисквания към температура и 
влажност. Освен това в зависимост от сезона и от положението в пределите 
на ареала екологичната природа на охлювите претърпява някои изменения. 
Така например при засушаване много сухоземни охлюви в България търсят 
укрития близо до водоеми. Много широко разпространени видове, които в 
северните области се явяват като мезофилни, на юг обитават в условия на по-
стоянна и повишена влажност (по бреговете на водоемите), т. е. явяват се 
хигрофилни. Изобилието на топлина компенсират с интензивно изпарение.. 
Обаче подобна компенсация може да бъде ефективна само до определени 
предели на повишаване на температурата.

Ксерофилните видове живеят в открити и силно инсолирани места — рав-
нини и високи степи — и ксеротермни биотопи в пределите на гористите зони 
(откритите южни склонове и сухи сипеи). Хигрофилните живеят по бреговете 
на водоеми, по влажни ливади, до блата вън от водата.

Повечето мезофилни видове се явяват обитатели на горите. Освен това те 
живеят по високопланински ливади, а така също по обраслите с мъх скали, 
скални.пукнатини и влажни дупки в сипеите.

В храсталаците и по краищата на горите и горските степи, а така също и в 
слънчевите паркове живеят ксеромезофилни охлюви {Helix pomatia, Cepaea 
vindobonensis и др.).

Всички сухоземни охлюви са най-активни в период на благоприятна влаж-
ност на въздуха и почвата при температура от 10 до 20°. С това се обяснява, 
че храненето и размножаването на тези животни най-често става през ве-

1 В определен смисъл ксерофилните се явяват обитатели иа аридни биотопи, тъй като 
тяхната активност преминава най-вече във влажно време през денонощието или сезона.
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черните, нощните и сутрешни часове, особено след падане на роса, Само в 
мъгливи дни и след обилни дъждове при благоприятна температура може да 
се наблюдава висока активност на охлювите през деня. Продължителните дъж-
дове обикновено оказват отрицателно влияние върху охлювите, тъй като се 
затруднява движението им, а попадне ли в мантийната празнина вода, тя дей-
ствува неблагоприятно на дишането. При тези случаи охлювите се укриват в 
убежищата си. Много видове се спасяват от водата, като се-изкачват по ство-
ловете на дърветата или към връхните части на тревистите растения.

Някои охлюви, живеещи в храсталаци и във влажни ливади {Succinea put-
ris, някои Deroceras, Columella и др.), извършват денонощна вертикална ми-
грация. През деня те се укриват в почвата или в прикореновата система под 
растенията, а след залеза на слънцето с падането на росата те се издигат по 
върховете на растенията за известно време (от 15—20 минути до 2 часа) и отново 
се спускат в долните хоризонти, където продължават активния си живот до 
настъпване на горещината. Тази миграция се извършва, тъй като след падането 
на росата относителната влажност на въздуха в горните хоризонти е малко по- 
висока, отколкото в долните.

Светлина. Отношението на охлювите към светлината се определя от тем-
пературата и влажността. Обилната слънчева светлина, особено при ксеро- 
термните биотопи, за повечето охлюви е свързана със заплахата от прегряване 
и изсъхване. При този случай едни видове се скриват през деня на сянка 
(под камъните, в скални пукнатини, под растенията), а други се спасяват от 
прегряване в почвата или се изкачват във връхните части на тревистите расте-
ния, като образуват нерядко големи струпвания (много Enidae, Helicella).

Черупчестите ксерофилни охлюви, които в горещо време не се крият от 
слънцето, са винаги бели или оцветени със светъл тон. Такава окраса може да 
се разглежда като защитен екран от светлината.

Обратно явление се наблюдава при охлювите, които постоянно живеят в 
слабо осветени биотопи, т. е. при мезофилните и хигрофилните видове. 
Черупките им са с тъмен цвят или просветляващи даже стъкловидни, а покрив-
ката е силно пигментирана. Всичко това може да се счита като приспособление 
за поглъщане на топлинните части от светлината.

Черната окраса на покривката се наблюдава при много голи охлюви, жи-
веещи в алпийската зона на планините. В този случай не е изключено въ-
преки поглъщането на топлинните части на светлината тази окраса да ги за-
щищава от ултравиолетовата радиация.

За охлювите, живеещи в абсолютен мрак — подземните видове {Acicula, 
Cecilioides) или троглобионтите (някои Zonitidae), е характерно пълното отсъ-
ствие на пигмент както в черупката, така и в покривката, а нерядко и атро-
фия на очите.

Сънно състояние (летаргия). С настъпването на неблагоприятна 
температура и влажност за охлювите те не само се скриват в убежищата си, но не-
рядко изпадат и в спящо състояние. Различават се два вида сън — зимен и летен.

С приближаване на зимата охлювите се укриват в различни убежища. 
Едни видове се укриват в листната' покривка, други активно се заравят в 
земята на различна дълбочина или използуват пукнатини в земята на различна 
дълбочина в почвата {Arion ater — до 7—10 cm; Helix pomatia — 25—35 cm). 
Охлювите се скриват вътре в черупката, вцепеняват се и изпадат в сън. 
Преди това черупчестите охлюви закриват входа на устата с епифрагма — 
дебела пореста преградка от изсъхнал слуз, пропита с варовик.
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Голите охлюви се свиват и обкръжават с дебел слой лепкава слуз, обра-
зуваща нещо подобно на пашкул. През време на сънл спира всякакво хранене 
и растеж на животното. Рязко се намалява използуването на кислород. Ако 
Helix pomatia при температура 15°С, т. е. когато е в активно състояние, упо-
требява 20—30 mg кислород в час на 1 g живо тегло, при температура — 2°С 
използуването на кислород се намалява 100 пъти. Във време на сън става и 
слаб газообмен чрез епифрагмата, а така също и чрез стените на черупката. 
Изпарението на вода в началото на съня рязко спада, а след това се за-
пазва почти на едно равнище.

През периода на зимуването значително се намалява водният баланс и 
теглото на охлювите както за сметка на загубата на вода при изпарението, 
така също и от употребата на запасни хранителни вещества (главно липоиди 
и гликоген) и отделянето на СО2.

Успехът на презимуването зависи както от конкретните условия в убе-
жището, така и от способността на охлювите да понасят ниските зимни темпе-
ратури. Установено е, че в това отношение яйцата и младите индивиди са по- 
устойчиви, отколкото възрастните охлюви.

Както през зимата, през време на летния сън охлювите не се хранят, 
а дейността на сърцето и дишането рязко се намаляват.

Зимният сън се предшествува от продължителна подготовка, изразяваща 
се в натрупване на запасни хранителни вещества, но през летния сън това 
не става.

За разлика от зимния летният сън има различна продължителност. Поня-
кога той се ограничава само през горещото време на денонощието, най-често 
през повече или по-малко продължителен период на лятото. Падането на 
обилни дъждове като правило прекъсва съня.

Релеф и почва. Влиянието на климата върху охлювите зависи от особе-
ностите на почвата и релефа. Силно разчлененият релеф в планинските об-
ласти създава различни комбинации от температура и влажност. Наред с от-
критите склонове с различен наклон и осветеност тук има и многочислени 
укрития както от палещото действие на слънчевите лъчи, така и от ниските 
температури и влажност. Вследствие на тези особености в планинските области 
обикновено малакофауната е значително по-богата и разнообразна, отколкото 
в равнините.

Ролята на релефа в живота на охлювите е най-забележителна в пустинната 
зона на планинските области. Ако в равнинните пустини с техния еднообразен 
релеф те не намират условия за живот, за планинските пустини са свойствени 
цял ред видове и родове, които обитават тук различни укрития — пункнати- 
ните на скалите, дълбоките падини, сипеите и т. н.

Най-благоприятни условия охлювите намират във варовиците, които са 
силно изложени на процеса изветряване и се отличават с пореста структура, 
имащи многочислени пукнатини и каверни. В тях се събира значително коли-
чество влага и тор, които заедно с добрата аерация благоприятствуват живее-
щите тук охлюви. Те се крият в многочислените пукнатини, където намират 
убежище от неблагоприятните особености на климата. Значението на варови-
тата почва за охлювите се изразява още и в това, че те използуват варовика 
за строеж на черупката.

От другите видове почви най-благоприятни условия за живота на охлювите 
създават льосовите и горските почви с умерено съдържание на. тор при 
условие, че са достатъчно рахли и влажни. Пясъчните и глинестите почви са
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неблагоприятни за живота на охлювите, тъй като първите бързо загубват вла-
гата си, а вторите имат лоша аерация, в период на дъждове имат още и изо-
билна влага. Освен това пясъкът изсушава повърхността на стъпалото, а пе-
съчинките, попаднали в мантийната празнина, затрудняват дишането.

Сухоземните охлюви и растенията. По-голяма част от охлювите жи-
веят сред растения или растителни остатъци. Ролята на растенията в живота 
на охлювите е доста голяма, тъй като благодарение на тях се изравняват ко-
лебанията на температурата и влажността. Към това се присъединява и непо-
средственото влияние на растенията върху микроклимата. Така например в 
гората вследствие изпаряващата дейност на листата влажността на въздуха 
обикновено е по-голяма, отколкото в откритите места. От друга страна, по-
вечето охлюви се хранят с растения. Сравнително неголям брой видове 
{Daudebardia, Pometia) са хищни и се хранят с други охлюви, личинки на 
насекоми или най-често с дъждовни червеи.

Растителноядните охлюви могат да се разделят на две групи: 1) видове, 
които се хранят само с хифи от гъби и гниещи остатъци от растения 
(Pupillidae, Valloniidae, Clausiliidae, Endodontidae, Euconulus, Carychium 
и др.); 2) видове, които се хранят както с хифи от гъби, така и със зелени 
части от растения (Succineidae, Helicidae и др.). Най-многобройна е първата 
група. Тук се отнасят малки и средни охлюви, живеещи сред разлагащи се оста-
тъци от растения или в тор, където обилно се развива гъбна флора. Някои 
от тези охлюви се хранят с лишеи, растящи по камъните или стволовете на 
дърветата, при което водораслите, влизащи в състава на лишеите, обикновено 
преминават несмлени, а хифите остават в организма.

Към втората група се отнасят преди всичко големите охлюви. Някои от 
тях оказват предпочитание към тези части на растението, които са поразени 
от някаква гъба.

Повечето голи охлюви (Arionidae, Limacidae) са многоядни форми и се 
хранят както е растения, така и с животни (трупове от животни).

При някои охлюви характерът на храната се променя с възрастта.
Повечето охлюви имат доста широк диапазон в избора на храна. В числото 

на растенията, които предпочитат много видове, са например копривата, под-
белът, черното френско грозде и др. Има растения, които не се използуват за 
храна, например хвойната (поради голямата си твърдост и смолисто ве-
щество).

Основни места на живот на сухоземните охлюви. Местата на 
живот на сухоземните охлюви са два типа: 1) места, в една или друга 
форма свързани с почвата; 2) места на живот, намиращи се над почвата. 
Към първия тип се отнасят: листната постилка, повалените и гниещите ство-
лове на дърветата, рахлите почви и кореновата система на растенията, камъните, 
сипеите и напуканите скали; към втория тип се отнасят: тревата, храстите и 
дърветата.

В припочвените места живеят охлюви, които се хранят с гниещи растителни 
или животински остатъци, гъби и др., а така също и охлюви хищници. Освен 
това в неблагоприятното време на годината (през зимата или летния период 
на засушаване) тук се крият повечето охлюви, в това число и тези, които в 
друго време се срещат по растенията. По растенията живеят главно тези 
охлюви, които пял живот или в известен период се хранят със зелените им ча-
сти. Някои от тях остават тук в неактивно състояние през деня, а така 
също и през периода на горещините.
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Рязка граница между двата типа местообитания не може да се постави, 
тъй като, първо, някои от тях (мъх и лишеи по стволовете на дърветата и 
ниските тревисти растения) заемат промеждутъчно положение между двата 
основни типа и, второ, както вече казахме, много охлюви живеят както в 
почвата, така и по растенията.

СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Ролята на охлювите в кръговрата на веществата и енергията в природата

Сухоземните охлюви играят голяма роля в кръговрата на веществата и 
енергията в природата, за повдигане на по-голяма висота на енергетичното 
равнище, за по-голямо плодородие от нашата земя. Със своята жизнена 
дейност те способствуват за по-големия ръст на живата продукция, за обезпе-
чаване храната на нарастващото човешко население на земята. Те имат опре-
делено значение в биоценоза като звено за повдигане равнището на този поток, 
като във веригата на хранене заемат положението на консуматори от първи и 
втори порядък. Тук спадат около 95% от всички родове охлюви (Акрамов- 
ский, 1970; Fischer, 1950; Fromming, 1954).

Веществата и енергията преминават чрез охлювите по два пътя: по пътя, 
водещ към хищните и паразитни охлюви, и, второ, във вид на материални 
отделяния — като изпражнения, екскрети от бъбреците, слуз, тор и мъртви 
тела. От това следва, че охлювите се явяват съставна част от природния 
механизъм, с помощта на който веществата и енергията бързо се връщат от 
биоценоза към биотопи, за да може отново да започне следващият цикъл 
на кръговрата с помощта на продуцентите. С други думи, охлювите участвуват 
в ускореното създаване на плодородие в биотопа. В някои зонални биотопи 
в България,заемащи големи площи, охлювите са едни от основните компоненти 
на механизма, създаващ предпоставки за по-големи добиви.

Сухоземните охлюви като преносители на паразити

Паразитирането на други организми в охлювите е извънредно разпростра-
нено явление. В тях се срещат бактерии, вируси, флагелати, амеби, кокцидии и 
инфузории. Трематодите, паразитирищи в сухоземните охлюви, са доста го-
лям брой. Днес според Акрамовский (1970) са известни повече от 90 вида 
охлюви, които за трематодите са междинни или крайни гостоприемници.

Някои тении (Cestoda.) също преминават част от цикъла на своето разви-
тие в охлювите.

От кръглите червеи (Nematoda) има редица групи, които паразитират в 
охлювите до възрастно състояние. Съществуват и немалко видове, които 
участвуват в цикъла на своето развитие в селскостопанските и ловните диви 
животни. Например във възрастно състояние паразитират в червата на голите 
охлюви от родовете Arion й Limax редица нематоди от сем. Angiostoma- 
tidae и род Allonionema.

Голям брой нематоди от подразред Strongylata — сем. Protostrongylidae 
и Crenosomatidae — паразитират в охлювите, които играят ролята на обли- 
гатни междинни гостоприемници. Следователно за кръглите червеи охлювите 
могат да служат както като междинни, така също като резервни и крайни 
гостоприемници.
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Участие на различните групи сухоземни охлюви в цикъла 
на развитието на паразитите

В този цикъл според Акрамовский (1970) са въвлечени повечето видове 
охлюви.

Най-малко 60 вида у нас днес са гостоприемници на различни видове хел-
минти, защото са същите видове, които описват Давтян (от 1937 до 1952) 
и Акрамовский (1970). Това представлява голям процент от цялата наша 
малакофауна. В действителност за участието на сухоземните охлюви в цикъла 
на развитието на хелминтите и другите паразити може да се съди по оценката, 
която прави Акрамовский (1970) за възможната паразитологична роля на 
различните систематически групи охлюви в Съветска Армения.

У нас също различните видове сухоземни охлюви могат да бъдат заразя-
вани с метацеркарни. Например от сем. Pomatiasidae два вида са широко раз-
пространени в България и са междинни гостоприемници на Choanotaenia marshali, 
паразитираща в птиците овчарки.

Сухоземните от подклас Pulmonata могат да служат както за резервоарни, 
така и за крайни гостоприемници.

Двата вида от род Carychium, известни у нас като повсеместно разпро-
странени, живеещи в силно влажни места, могат да бъдат мортални госто-
приемници на някои нематоди от простостронгилидите.

В разред Stylommatophora има видове от различни семейства, които също 
служат като междинни гостоприемници.

За кръглите червеи (Nematoda) от сем. Protostrongylidae — Protostron-
gylus habmaieri Schulz, Orloff et Kutass, 1933, Protostrongylus davtiani Sza- 
wina, 1940, и Protostrongylus kochi Schulz, Orloff et Vutass, 1933, които na- 
разитират в овцете и козите, междинни гостоприемници са Truncatellina cylin-
drica, Pupilla triplicata, Vallonia pulchella, Helicella candicans, а възможно е и 
останалите видове от род Helicella и някои други видове.

Подоблигатни гостоприемници са Pupilla muscorum, Orcula doliolum, Zeb-
rina detrita и др. Факултативни гостоприемници са Pyramidula rupestris и 
Helix lucorum.

Нематодата Muellerius capillaris Mulier, 1789, която паразитира по овцете, 
козите и сърните, има за междинни гостоприемници предимно влаголюби- 
вите видове Pupilla muscorum, Zonitoides nitidus, Euconulus fulvus, Limax flavus, 
видове от род Deroceras, Pseudotrichia rubuginosa и др. Преходни подоблигатн и 
гостоприемници са Vertigo antivertigo, Chondrula tridens, Helicella candicans, 
Helicella derbentina, Helix lucorum, Pupilla triplicata, Vallonia pulchella, Zebrina 
detrita, Phenacolimax annularis и други. Факултативни са Pyramidula rupestris 
и Ena obscura.

Нематодата Cystocaulus nigrescens Jerke, 1911, също паразитира в овцете 
и козите. Нейни междинни гостоприемници са Pupilla triplicata, Chondrula 
tridens, Zebrina detrita, Helicella candicans, Helicella derbentina, Pseudotrichia 
rubiginosa, Helix lucorum и др. Подоблигатни гостоприемници са Pupilla 
muscorum, Vallonia pulchella, Ena obscura, Zonitoides nitidus, а факултативни 
гостоприемници са Pyramidula rupestris и някои видове от род Deroceras.

Трематоди (Trematoda). Първи междинни гостоприемници на Dicro- 
coelium lanceolatum Stiles et Hassall, 1866, паразитиращ в тревопасните бозай-
ници и рядко в човека, са Cochlicopa lubrica, Chondrula tridens, Zebrina 
detrita, Zonitoides nitidus, Helicella candicans, Pseudotrichia rubiginosa, Helix 
lucorum.

67



Dicrocoelium petrowi Vassina, 1952, паразитира в скална яребица (Alectoris 
graeca). Първи нейни междинни гостоприемници са охлювите от разред 
Stylommatophora..Sracftv/eczr/zHW coturnixi Oschmarin, 1952, 5. рдрдйеуд/zz'Skrjbin, 
1930, и Corrigia scrjabini Kassimov, 1948, паразитиращи в птиците от сем. Pha- 
sianidae, имат за първи промеждутъчни гостоприемници видове от разред 
Stylommatophora.

От сем. Eucotylidae, Tanaisia fedtschenkoi Skrjbin, 1924, паразитира по вод-
ните птици и използува като първи междинни гостоприемници и сухозем-
ните охлюви.

Фиг. 18. Цикъл на развитие на Dicrocoelium lanceatum (по Лихарев)
I — възрастен червей; II — яйце с личинка; III — VIII — стадий на развитие на метила вътре в охлюва; IX — 
личинки в покой на тревата; X, XI — стадии на развитие на метила вътре в тялото на овцата; цифрите вътре в

контурата на овцата показват положението на съответните стадии на метила
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Това се отнася и за Tamerlania zarudnyi Skrjbin, 1924, паразитиращ по 
сухоземните птици, особено по врабчетата, имащ за първи междинни госто- 
приемници сухоземни охлюви.

Тении (Ccstoda). От разред Cyclophyllidea, сем. Davaineidae, вид Davainea 
andrei Fuhrmann, 1933, паразитиращ в Perdix perdix, има за междинни 
гостоприемници преди всичко голите охлюви от родовете Limax, Deroceras 
и Vallonia и Zonitoides. От сем. Choanotaeniidae видовете Anomotaenia globulus 
Welod, 1855, А. macrocantha Fuhrmann, 1907, A. stentorea Froelich, 1822, na- 
разитират в бекасите и имат за междинни гостоприемници голи и че-
рупчести охлюви.

От всичко това се вижда, че повечето видове сухоземни охлюви в Бълга-
рия са потенциално способни да играят една или друга роля в цикъла на раз-
витието на различните хелминти (особено за трематодите) и някои други 
паразити. През 1970—1972 г. се яви масово заболяване по овцете и говедата 
в ТКЗС, ДЗС и личните стопанства на Варненски, Врачански, Великотърновски, 
Хасковски, Кърджалийски, Търговищки, Ловешки, Шуменски и Благоевградски 
окръг. Това става и през други години, за което са били нужни само за овцете 
над 14 милиона капсули от препарата метилин, а за говедата — над 3 t 
високоефективни лекарства. В резултат на заболяването само на тези домашни 
животни нашето социалистическо селско стопанство понася всяка година го-
леми щети от метила по овцете и говедата. Средногодишно държавата губи 
само от овцете 10 000 t овче мляко и повече от 500 t вълна, умират хиляди овце. 
Всичко това влияе върху изпълнението на плановете за мляко не само на 
отделни агропромишлени комплекси, но и за цели окръзи.

Не е случайно, че по протежение на цяла Стара планина и всички останали 
планински райони в България в местности, богати на охлюви, има и най- 
голяма заболеваемост на селскостопанските животни от паразити.

Вредители по културните растения

Сред сухоземните охлюви има видове, които нанасят сериозни вреди на 
селското стопанство. В пяла България такива са главно голите охлюви 
Deroceras reticulatum, D. sturany, Limax flavus, Arion circumscriptus (по-рядко). 
Особено силна вреда нанасят първите два вида, които са еднакво опасни 
както в нивите, така и в зеленчуковите градини.

В развитието на голите охлюви от род Deroceras, които презимуват преди 
всичко в стадия на яйца, трябва да се различават двата критични пе-
риода (Дмитриева, 1969): период, съвпадащ с момента на раждането и раз-
витието на младите (април и май), и период на снасяне на яйцата (септември 
и октомври). Най-големият процент на раждане на младите съвпада с дните, 
когато температурата на въздуха е от 18 до 22° С и влажността на почвата 
е от 20 до 30%. Растежът на тези голи охлюви става доста бързо и половата 
зрелост настъпва 2—3 месена след излюпването на яйцата. Голите охлюви у 
нас при влажно лято снасят яйцата си през пялото лято и до първите есенни 
дни и замръзвания. Излюпването на младите форми става 2—3 седмици след 
снасянето на яйцата.

Данните, които се дават в литературата върху биологията на голите охлюви 
от род Deroceras, показват, че през годините, когато климатичните условия 
за тези видове са благоприятни, те могат да се размножават в огромни 
количества. Поради невзискателност към храната те могат да нанесат се-
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риозни вреди върху културните растения, както стана у нас през 1963 г. в някои 
райони на Самоковско и Пазарджишко по младите насаждения и през същата 
година по зеленчуковите култури в с. Мечка, Врачанско. Големи вреди могат 
да причинят голите охлюви и върху зимните посеви от ръж, пшеница, детелина, 
овес, фий и различни кръстоцветни видове, разсади от зеленчукови култури, 
като зеле, краставици, картофи, марули и др.

Вредата от охлювите по културните растения у нас не е голяма и бор-
бата с тях не е проблем за нашето растениевъдство.

Основни мерки за борба със сухоземните охлюви

Мерките за борба със сухоземните охлюви могат да се сведат към 
четири типа мероприятия (Лихарев, 1954, Г о р о х о в, 1971).

1. Агротехнични мероприятия. Те преследват следните цели:
а) Изменение условията на обкръжаващата среда в местността, за да 

стане тя неблагоприятна за. развитието на охлювите.
б) Да се увеличи устойчивостта на растенията към вредното им действие.
в) Непосредственото им унищожаване.
2. Химични методи. Те се основават на използуването на различни ве-

щества, действуващи на охлювите като отрови, или вещества, които ги про-
пъждат.

Молюскоцидите по своя характер на попадане върху охлювите и по начина 
на въздействието върху тях се разделят на три групи:

1. Повърхностни или контактни.
2. Вътрешни или чревни.
3. Газообразни.
Повърхностните молюскоциди действуват на организма чрез кожата или 

непосредствено попадат на нея. Вътрешните действуват чрез червата и по-
падат е храната.

Повърхностните и вътрешни молюскоциди се приемат в твърдо или течно 
състояние, докато газообразните се приемат в газообразно състояние и в такъв 
вид действуват на кожата и белия дроб.

3. Механични методи на борба. Към този начин на борба се отнася 
ръчното събиране на голите охлюви, а така също и създаване на различни пре-
гради и ловилки за тях.

Ръчното събиране на голите охлюви направо от растенията или почвата, 
особено в годините на масово размножаване, е малко ефикасно и изисква много 
труд. Само когато охлювите не са много и на малък участък, ръчното съби-
ране може да донесе някаква полза. Знае се, че през деня охлювите се стре-
мят да намерят укрития, затова ръчното събиране може да стане и под 
ловилките, където охлювите се крият през деня.

4. Биологични методи. Борбата за унищожаване на вредните сухоземни 
охлюви с биологични методи е доста сложна. Правени са редица опити от 
Горохов във Всесъюзния институт по хелминтология в Москва (1971) с 
бръмбарите Carabus coriaceus и охлювоеда Cychrus caraboides, които се смя-
тат за типични видове, хранещи се с голи охлюви, но резултатите не са 
много добри. Опити за прилагане на някои микроорганизми в борбата с ох-
лювите не са дали досега резултати, но опитите в тази насока продължават.

Засега най-рационално е да се използуват биологичните в. съчетание с 
химическите методи за борба.
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Използуване на сухоземните охлюви като храна

Използуването на някои сухоземни охлюви от сем. Helicidae за храна 
в България не е широко разпространено, както в някои европейски средиземно-
морски страни, обаче все пак има места в планинските области и Черномор-
ското крайбрежие, където се използуват, макар и рядко, едри екземпляри от 
Helix lucorum и Helix pomatia за тази цел. Не са редки случаите, когато тези 
видове се изнасят на вътрешния пазар за продан от частни стопани. У нас 
има редица случаи на износ за Западна Европа в живо състояние на посоче-
ните видове в ограничени количества и приготвяне на консерви, които са много 
търсени на международния пазар.

Досега в България няма случаи на изкуствено развъждане на тези видове 
чрез създаване на ферми, както се практикува в Италия и Франция, макар 
че има добри условия за това. По такъв начин могат да се създадат нови 
резерви за месо (хранителни белтъчини), което е икономически много изгодно. 
Вероятно ще се наложи създаването на такива ферми за Helix lucorum поради 
използуването ка секрета на този вид за приготвяне на медицинския препарат 
мукостабил против заболяване от гастрити, язви и други заболявания на 
стомашно-чревния тракт.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУХОЗЕМНИТЕ ОХЛЮВИ 

Събиране на материали

Събирането на сухоземните охлюви трябва да се придружава с изучаването 
на обстановката, в която те живеят. Наблюденията върху охлювите в при-
родата следва да се записват, като се отбелязва точно датата на събирането, 
данни за скалния състав, растителността, биотопа и микростацията. Също 
така следва да се отбелязва и надморската височина, и някои метеорологични 
данни, като температура на въздуха и относителна влажност.

Събирането на видовете, които са с доста големи размери, става обикно-
вено ръчно, без всякакви специални приспособления (с изключение на пинце- 
тата). Необходимо е обаче много внимателно да се оглеждат стволовете на 
дърветата, обрасли с мъх и лишеи, влажните дупки и всевъзможните пукна-
тини в скалите и дърветата. Има много видове, които предпочитат да живеят 
както по повърхността на кората на гниещи пънове, така и под влажната 
кора, където най-често има по-голяма влажност.Срутени скали, отделни камъни, 
лежащи в сенчести места и в подножието на скални блокове, също се явяват 
убежища за много видове. Следва също така внимателно да се оглеждат и 
места, обрасли с висока тревиста растителност, храсти и редки дървета.

Що се отнася до събирането на сухоземни охлюви, които живеят в рахли 
почви, под листната покривка и в растителни остатъци, те трябва да се събират 
в торбички от найлон или тензух и при лабораторни условия да се пресяват в 
система от сита. Във всяка проба се поставят етикети в епруветки (защита от 
влагата) с необходимите данни.

Трябва да се има пред вид, че повечето сухоземни охлюви могат да се 
запазят живи доста дълго време след събирането им (от 2 седмици до 3 месеца, 
а сухоустойчивите видове от 6 до 10 месеца). При това обаче е необходимо да 
се съблюдават следните условия: необходимо е да се пазят на сянка, при 
стайна температура, умерена влажност на въздуха и при добра аерация.
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Изключение правят голите охлюви и някои черупчести, които не са способни 
да се скрият в черупката (Succineidae, Daudebardia и Vitrinidae). Те трябва да се 
фиксират веднага след събирането им в 70% спирт или предварително да се 
поставят във вода за анестезия.

При събирането се използуват различни по големина епруветки, като се 
затварят с памук, за да не се задушават животните. Могат да се използуват и 
кутийки с различна големина. След това се занасят в лабораторията и се 
фиксират.

Първична обработка

При разпределение на материала част от него трябва да се фиксира още при 
отварянето, като се прави първоначално определяне, етикетира се и се записва 
в бележника.

За удобство при събирането на малките черупки от охлювите под лист-
ната покривка, растителните остатъци или почвата препоръчва се, както вече 
казахме, отсяването на пробите да става през система от 3 сита с размери на 
дупките от 5x5, 2x2 и lxl mm. Това може да стане още на място или 
при лабораторни условия. Необходимо е първоначално пробите да се подсу-
шат и след това да се прегледат.

Невинаги обаче целият събран материал се фиксира поради две причини: 
1) животното не е изопнало меките си части: 2) при продължително съхраня-
ване на черупките в спирт те загубват своята прозрачност и изменят окрасата 
си, а роговият пласт нерядко се олющва, затова част от материала (не по- 
малко от 50%) трябва да се запази в сухо състояние, за което се поставя в ку-
тийки с памук, при което меките части на животното бързо изсъхват и не оста-
ват следи от миризма.

Средните и по-едрите животни, когато са живи, се поставят в епруветки, 
пълни с вода, без да остава в тях въздух, и се държат от 12 до 24 ч, за да се 
изопнат и настъпи анестезия, след което се поставят направо в 70% спирт.

Трябва да се има пред вид, че охлювите от семействата Bradybaenidae, 
Hygromiidae и Helicidae 1 до 3 дни след фиксирането в спирт доста леко могат 
да се извлекат от черупката. Затова, когато изследователят намери само 1 или 
2 възрастни екземпляра от който и да е вид от тези семейства, той може 
да ги извлече и постави в спирт, а черупките да запази в сух вид.

При видовете от сем. Clausiliidae се налагат някои видоизменения на метода 
при анестезията. Преди да се поставят охлювите във вода, следва да се опе-
рират с препараторска игла под бинокуляр. Внимателно се пробива черуп-
ката на границата между последната и предпоследната навивка, без да се 
повредят меките части на животното. След това отвърстието се разширява 
така, че да не е много по-голямо от устата. Отвърстието трябва да бъде кол-
кото се може по-близо до устата, но така, че външните стени да не се повредят.

Когато отвърстието е готово, трябва меките части да се раздразнят с игла, 
за да се приберат вътре в черупката, т. е. в по-горното отвърстие, след което 
се поставят в хладна и преварена вода.

При съблюдаване на тези указания охлювите бързо започват да се раз-
гъват, главата и кракът им излизат през пробитото отвърстие. В такова поло-
жение умират за едно денонощие. По такъв начин се получава материал, 
пригоден за решаване на различните въпроси, свързани с изучаване анато-
мията и особеностите на черупката.
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Изследване на черупката

Черупката трябва така да се обръща по своята ос, че устата да може 
да се вижда най-пълно. Това положение на черупката, а така също и устата 
се явяват основни при характеристиката на формата на черупката като цяло 
и измерване на височината и ширината на черупката и устата. Често се из-
ползува понятието косо положение на устата. В този случай се дава описание 
на едни или други части не при нормално положение на устата, а когато 
изследователят гледа вътре отстрани или отдолу.

За измерване височината и ширината на черупката мислено трябва да се 
вижда правоъгълник така, че оста да бъде паралелна с две противоположни 
страни на правоъгълника. Едната от страните да бъде проекция на височината, 
а другата, перпендикулярна ка първата — проекция на ширината.

Измерването на черупката става с шублер, но най-точно се измерва с 
помощта на окулярна линийка за черупки до 10 mm. При измерване на 
черупката с шублер най-удобно е тя да се държи перпендикулярна при из-
мерване на височината и паралелна при измерване на ширината на плоскостта 
на шублера. И в двата случая устата на черупката трябва да бъде обърната 
напред, т. е. към този, който измерва. При характеристиката на черупката 
често пъти се показва число, което изразява отношението на височината на 
черупката към ширината и се нарича индекс (В Ш).

При определени охлюви нерядко е необходимо точно да се отчита 
броят на навивките. Това трябва да става от върха към устата, т. е. по на-
правление на растежа на черупката, или от устата към върха в обратно 
направление. Черупката в ембрионално състояние има вид на шапчи-
ца. Връхната точка, от която започва растежът на черупката, се намира 
не там, където започва нова, а.е малко оттеглена. Броят на навивките следва 
да се отчита от долния край на връхната навивка, границата на която се 
намира под връхната точка. За изходна точка за броене към върха трябва 
да се взема мястото на прикрепването на връхния край на устата, който се оз-
начава като начало на последната навивка.

При определяне на видовете от сем. Clausiliidae трябва да се употребява 
специална техника за изучаване на апарати за затваряне на черупката, 
която подробно е описана при това семейство.

Определянето на сухоземните молюски най-често става по черупките на 
възрастните форми. Младите черупки повече или по-малко се отличават от 
възрастните форми и претърпяват ред последователни превръщания, докато 
се оформят окончателно. Черупките на младите охлюви са къси, с не-
пропорционално развитие на последната навивка и с незавършени линии — 
колумеларният край обикновено е отвесен, а базалният преминава в ъгъл. 
Последната навивка надолу обикновено е закръглена, а по периферията на мла-
дите черупки има ъгловатост, в това число и при видовете, за които не е свой-
ствен кил или ъгловатост на последната навивка. Освен това устата на 
младите черупки нямат устна и зъби (с изключение на родовете, посочени на 
стр. 32). Краищата на устата не са отворени.

За да се ориентираме във възрастовата изменчивост на черупката на този 
или онзи вид, необходимо е да се събере масов материал от живи охлюви и 
празни черупки. В такъв случай може да се построи цял ред от постепенни 
преходи от млади черупки към напълно възрастни и да стане ясно какви 
изменения претърпява черупката на този или онзи вид в неговия онтогенезис.
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Вътрешен строеж

При изучаване на вътрешния строеж животното се разрязва. Това става 
по различни начини.

Преди всичко при охлювите с черупки трябва да се пристъпи към рязане, 
но само след като се направят основни промени в черупката. Първо, трябва 
да се отделят долните навивки и да се запазят в сух вид, а тези навивки на 
черупката, в които се разполага тялото на охлюва, да се разрушат и се отделят 
останките от черупката. При достатъчна тренировка това може да стане леко 
с помощта на игла. Обаче най-добър и прост начин е декалцинацията. За тази 
цел охлювът се поставя в 10% воден разтвор на НС1, където се държи дото-
гава, докато не се прекрати отделянето на мехурчета от газ. След това тялото 
на животното се промива във вода и внимателно с помощта на игла и пинцета 
се отделя роговият слой на черупката. В такъв вид охлювът е готов за анато-
мични изследвания.

Отварянето трябва да стане в неголяма препараторска вана, дъното на 
която е залято със слой от смес от восък и парафин. Тялото на охлюва се 
притиска в нужното положение към дъното с две тънки прикрепяши иглички. 
Най-удобна среда за отварянето на охлювите е 70% спирт. Водата е по- 
малко пригодна, тъй като стените на женските канали на яйцепровода нерядко 
силно се издуват и бързо се разрушават.

Преди всичко разрязването преследва следните цели: а) запознаване 
със строежа на половата система: б) отпрепариране на глътката за след-
ващото изучаване на радулата; в) запознаване с положението на ретрак- 
торите.

С помощта на ланцетка, с остра препаровъчна игла или тънка ножица се 
прави продълговат разрез от дясната страна на тялото (при ляво завитите 
охлюви от лявата страна) от очното пипалце до пневмостома (половото отвър-
стие се заобикаля отгоре) и продължава по-нататък по-долу от задното 
черво до края на мантийната празнина. След това се правят два напречни раз-
реза: един зад очните пипалца и друг по-долу от задния край на мантийната 
празнина. След това внимателно се приповдига и отваря покривката над шия-
та и дъното на мантийната празнина и се фиксират с иглички. С това се открива 
значителна част от половите пътища, виждат се ретракторите на пипалцата 
и глътката.

За изучаване по-добре частите на половата система следва внимателно да 
се разреже покривката на вътрешната торбичка по колумеларната страна и 
да се разединят колумеларният мускул, червото и лбпатовидните части на 
черния дроб, за да се освободят връхната част на семеяйцепровода, белтъчната 
жлеза и хермафродитният проток.

Дяловете на гонадата доста трудно се освобождават, във връзка с козто 
препоръчваме да се отделят с частите на черния дроб. Трябва да се има 
пред вид, че към дъното на мантийната празнина (диафрагмата) често се при-
крепва половият ретрактор, а при някои охлюви (Helicidae) и семеприемникът. 
Затова тези органи трябва да се отделят от участъка на диафрагмата. Ако се 
направи разрез на кожата в кръг около половото отвърстие, може напълно 
да се отделят половите органи от останалите органи. При това трябва да се 
обърне внимание, преминава ли очният ретрактор между пениса и матката 
или се намира настрани от тях.
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Десекцията на голите охлюви става по друг начин.
1. От задния край на тялото над пръстеновидната бразда се прави тънък 

разрез на стените на тялото. Отляво този разрез трябва да стигне до 
пипалата и надясно да не достига много до задния край на мантията. 
Зад пипалата се прави напречен разрез.

2. На повърхностната стена на тялото от задния край постепенно започва 
рязането, като стената се освобождава от различните връзки. Под мантията 
се отрязва задното черво и ретракторът на предния край на тялото, а отпред 
заедно с парчета от стените на тялото се освобождава клоаката (атриум).

3. След това внимателно се премахват и частите на черния дроб, с което 
се опознава и формата на червото.

4. В предната част на тялото се освобождават половите протоци. При това 
трябва да се обърне внимание и на това, как преминава ретракторът на дясното 
очно пипалце.

5. При разреза на мантията отдолу в средната линия се извлича рудимен-
тарната черупка (ако има такава).

За изучаване особеностите на радулата и челюстите е необходимо да се 
отдели глътката от останалите органи. Първо, трябва да се вземат мерки да 
не се повреди окологлътъчният нервен пръстен. Затова отначало се отделя 
глътката с букалната верижка. След това, ако нервният пръстен се намира зад 
глътката, хранопроводът се отрязва между него и глътката. Ако нервният 
пръстен се намира пред глътката, той се изтегля назад и се отделя от 
устната празнина. Челюстта винаги трябва да остане с глътката. Накрая тряб-
ва да се прережат всички клончета на глътьчния ретрактор.

За освобождаване на радулата и челюстта от меките тъкани глътката се 
поставя в неголямо количество от 10% разтвор на КОН или NaOH. Ко-
гато се разтворят меките части, за което се следи внимателно е бинокуляра, 
радулата се придържа в основата, защото и тя може да се разтвори. След това 
радулата и челюстта се пренасят в хладка вода.Тук се действува с препараторни 
игли, с които се отделят останките от меките части до окончателното очистване. 
Няколко минути двата органа се държат кратко във вряла вода.

Най-добре е след това да се поставят във вода. За да се запази водният 
препарат на радулата за продължително време, препоръчва се да се постави 
кант от канадски балсам по метода на Целлер. Този метод дава чистота в 
работата и някои умения.

Препаратът се приготвя, като върху очистените от меките части радула 
и челюст се постави капка, а върху нея чисто малко покривно стъкло с раз-
мери 18x18 mm (фиг. 19). Това стъкло се поставя на две кибритени клечки,

t ,i

Фиг. 19. Схема на воднобалеамовия препарат 
(по Лихарев)

/ — тгд стпм ьтр?а; L — вапревен разрез; 1 — прелмет- 
j.c стъьло; 2— малко пскрвбео  стъкло; 3— голямо по

KfEEEO стъкло; е*—всра; к каЕадски балсам

1 2 3

в
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които се поставят леко с пръсти или пинцета. Под бинокуляра с помощта на 
игли радулата и зъбите се оправят най-внимателно. С помощта на филтърна 
хартия се отделя част от водата, след което към оправената радула отново се 
добавя вода. На горната страна внимателно се поставя друго покривно стък-
ло с по-големи размери (24 х 24 mm), така че то значително да застъпи краищата 
на първото стъкло, бързо се обръща препаратът с малкото стъкло нагоре и 
отново се поставят кибритени клечки. Това е най-важната операция, която се 
изразява в това, че точно се регулира количеството вода под малкото 
стъкло. Затова се изтегля с филтърна хартия или добавя с пипета. Водата 
трябва да запълни цялото пространство между стъклата. Обектът трябва да 
бъде плътно притиснат между стъклата, така че останалите капки да излязат 
под голямото стъкло и щателно да се отделят. След това на чисто предметно 
стъкло се поставят 2—3 капки канадски балсам, като равномерно се размазва 
на площ, малко по-малка от повърхността на голямото покривно стъкло. 
След това се вземат двете покривни стъкла с радулата (за свободния край на 
по-голямото стъкло) и отново се преобръща препаратът, така че малкото 
стъкло да бъде отдолу. Двете стъкла здраво прилепват едно към друго.

Натрупва се хоризонтален слой от балсам, като повърхността му едно-
временно се допира до долната и горната част на покривните стъкла. По такъв 
начин водата, в която се намират радулата и челюстта, се оказва херметиче-
ски затворена между покривните стъкла и окръжаващата широка рамка от 
канадски балсам. Ако количеството вода е правилно регулирано, смесване 
на двете среди не става, а следователно не става и потъмняване на препарата. 
В такъв вид препаратът от радулата може да се запази неопределено дълго 
време.

Изследването на отделните зъби на радулата е необходимо да стане под 
микроскоп с имерсионен обектив, а рисуването да става с помощта на 
апарат за рисуване.
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УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
КЪМ ФИГУРИТЕ ЗА ПОЛОВАТА СИСТЕМА

б — бич или придатъчна жлеза на пениса псп — канал (проток) на семеприемника
бж — белтъчна жлеза пх — пениално хълмче
вл — влагалище рп — ретрактор на пениса
X — хермафродита жлеза (гонада) рсп —- ретрактор на семеприемника
хк —■ хермафродитен канал (проток) р — полов ретрактор
д —• диафрагма ркл —• ретрактор на атриума (половата
еп — епифалус клоака)
а — атрйум (полова клоака) рж — допълнителен резервоар на слизе-
ко — камера за оплождане стите жлези
тл — торбичка на любовната стрела рвп — ретрактор на връхните (очни) пи-
лр — ляв ретрактор палца
м — матка рдп — ретрактор на долните (устни) пи-
ми — мускулна ивичка палца
нп — нерв на пениса с —- семепровод
опл — камера на оплождането сж — слизеста жлеза на матката или
ис — израстък на семеприемника атриума
п — пенис сд — спермовидукт (семеяйцепровод)
пж — простатна жлеза сп — семеприемник
пп — пипала на пениса чж — черупковидна жлеза
пр — придатък на пениса Линийката при фигурата означав
пм —- придатък на матката мащаба, съответствуващ на 1 mm

списък
HA СЪКРАЩЕНИЯТА HA ИМЕНАТА HA АВТОРИТЕ

Aid. — Alder Gred. = Gredler
Bourg. = Bourguignat Gall. = Gallenstein
Brug. — Bruguiere Gude & Wood. = Gude & Woodward
Brus. = Brusina Hesse = Paul Hesse
Bttg, = 0. Boettger Hartm. = Hartmann
Charp. = Charpentier Heyn. = Heynemann
Cl. = Clessin Jeffr. = Jeffreys
Crist. et Jan = Cristofori et Jan John. = Johnston
Desh. = Deshaves Kal. = Kaleniczenko
Desm. = Desmoulins K. & W. = Kennard & Woodward
Drap, = Draparnaud Kimak. = Kimakowicz
Dam. u. Pint. = Damjanov u. Pinter Kob. = Kobelt
Eichw. = Eichwald Kryn. = Krynicki
Esm. u. Hoy. = Esmark u. A. Hoyer Kust. = Ktister
Fer. = Ferussac L. Linnaeus
Fitz. = Fitzinger Lehm. = Lehmann
Frfld. = Frauenfeld Likh. = Likharev
Friv. Frivaldsky Lindh. = Lindholm
Gm. = Gmelin Lohm. = Lohmander
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Meg. v. Muhl."- = Megerle v. Miihlfeld Reinh. = Reinhardt
Monter. = Montersato Reich. = Reichenbach
Mont. = Montagu Rssm. = Rossmassler
Mlldff. = Mollendorff Simr. = Simroth
Mouss. = Mousson Schl. = Schlueter
Moq.-Tand. = Moquin-Tandon Sow. = Sowerby
Mort. = Mortillet Stab. = Stabile
Miill. = O. F. Mulier Stur. = Sturany
Nils. = Nilsson Stud. = Studer
Oliv. = Olivier Urb. = Urbanski
Parr. = Parreyss A. Wagn. = A. J. Wagner
L. Pfr. = L. Pfeiffer H. Wagn. = H. Wagner
C. Pfr. = C. Pfeiffer Walddff. = Walderdorff
Pol. — Polinski West. = Westerlund
Poli. = Pollonera Wholb. — Wohlberedt
Raf. = Rafinesque Zel. = Zeiebor
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СИСТЕМАТИЧНА ЧАСТ

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЕМЕЙСТВАТА И НЯКОИ РОДОВЕ 
НА СУХОЗЕМНИТЕ ОХЛЮВИ

1 (72) Животното с външна черупка (черупчести охлюви).
2(3) При вмъкване на животното в черупката устата се покрива с капаче,

прикрепено към връхната страна на крака. Черупката покрита с реше-
тъчна скулптура, образувана от големи спирални и по-слаби напречни 
ребра ...................................................................... Pomatiasidae (стр. 85)

3(2) Липсва капаче или то е доста малко. При вмъкване на животното 
то влиза дълбоко в черупката и отвън не се вижда. Скулптурата на 
черупката друга.

4(7) Черупката се състои от 2—21. ., навивки във вид на шапчица, отдолу 
уховидна. Устата доста голяма и така силно наклонена надолу, че се 
разполага почти хоризонтално и заема почти цялата долна страна на 
черупката.

5(6) През устата се виждат почти всички вътрешни навивки и стълбчето. 
Долният край на устата с кожеста широка ивица. Черупката стъкло-
видно прозрачна. Мантията частично покрива черупката ................

....................................... Vitrinidae. род Eucobresia Н. В. Baker . . .

......................................................................................................... (стр. 249)
6(5) През устата не се виждат вътрешните навивки. Черупката просветля- 

ваща. Мантията не покрива черупката ...............................................
..........................................................................................Zonitidae (стр. 255)

7 ( 4) Черупката с друга форма, навивките повече от 2 1/2. Устата с малки
размери и умерено наклонена надолу или отвесно.

8 (39) Височината на черупката по-малка от ширината или почти равна на
нея (В. ffl не е повече от 1,0). Черупката от плоска до кълбовидно 
куповидна или куповидна.

9 (14) Черупката ниско конична или притиснато конична, по-рядко широко
конична, тънкостенна, стъкловидно прозрачна или силно просветля- 
ваша, най-често блестяща, по-рядко с копринен или мазен блясък, 
гладка или с доста тънка набразденост.

10 (11) Последната навивка доста силно издута и образува по-голямата част
от черупката. Навивките не повече от 4 ...............................................

...................................................................................... Vitrinidae (стр. 246)
11 (10) Последната навивка или неиздута, или слабо издута. Черупката най-

често с повече от 4 навивки.
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12 (13) Черупката широко конична, с тъпа, но доста висока завитост, ви-
сочината на която значително по-висока от устата. Връхната страна с 
копринен блясък, а долната доста блестяща. Навивките 5—6, бавно 
нарастващи. Устата овална, ширината й значително по-голяма от ви-
сочината. Пъпът напълно покрит ..........................................................
Euconulidae, род Euconulus Reinh............................................(стр. 244)

13 (12) Черупката с друга форма, ако е с копринен блясък, тя е както на
върха, така и на долната страна ..........................................................
.......................................................Zonitidae ................................(стр. 355)

14 ( 9) Черупката с друга форма, ако е такава, тя е слабо просветляваща,
ребреста или силно набраздена.

15 (16) При 4—5 навивки височина на черупката 3,5—4,0, ширина 10—12 mm.
Черупката почти плоска с перспективен пъп, ширината на който е 
около Ч4 от ширината на черупката. Повърхността на черупката 
фино набраздена със зърнеста или люсповидна скулптура. Послед-
ната навивка рязко спускаща се към устата. Устата с 2 хълмисти 
зъба, лежащи на устната — палатален и базален...............................

...........................................Helicodontidae, род Soosia Hesse (стр. 343)
16 (15) Черупката друга.
17 (22) Черупката ниско конична, тънкостенна, винаги по-малка от 10 mm.

Ширината на пъпа 1,'4—1/2 от ширината на черупката.
18 (19) Черупката белезникава или жълтеникавосива, с остра и тясна, повече

или по-малко издигаща се завитост. Краищата на устата широко 
отворени, с устна .................................................................. ... . .

...................................................Valloniidae, род Vallonia Risso (стр. 130)
19(18) Черупката тъмнорогова или светлорогова, с тъпа и широка, най-често слабо 

издигаща се завитост. Краищата на устата тънки, затворени и без устна.
20 (21) Връхната страна на черупката освен радиалната скулптура има ясни

спирални линии. Устата силно врязана. При 6 навивки височината 
на черупката до 4,5, а ширината до 9,5 mm.........................................

...........................................Zonitidae, род Paraegopis Hesse (стр. 273)
21 (20) Спиралните линии, ако има такива, само в промеждутъците между

ребрата слабо забележими. Устата слабо врязана. При 4—6 навивки 
височината на черупката до 3,5 и ширината до 7 mm...........................

.............................................................................. Endodontidae (стр. 232)
22 (17) Черупката с друга форма, ако е ниско конична тя е дебелостенна и ши-

рината й е най-често повече от 10 mm.
23 (28) Черупката куповидна. При 4—6 навивки височината повече от 3 mm,

а ширината до 5 mm.
24 (27) Повърхността на черупката покрита с големи кожести ребра.
25 (26) Пъпът перспективен, ширината му равна на х/3 — х/4 от ширината 

на черупката. Ребрата без шипове ...................................Valloniidae,
род Spelaeodiscus Brusina (стр. 136)

26 (25) Пъпът неперспективен, доста тесен. Ребрата по периферията продъл-
жават в триъгълни шипове ......................................................................

род Acanthinula Веск. (стр. 135)
27 (24) Повърхността на черупката покрита с малки и тънки ребърца . .

........................................ Pleurodiscidae, род Pyramidula Fitz. (стр. 96)
28 (23) Черупката е друга форма, ако е куповидна, тя винаги е със значително

по-големи размери.
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29 (30) Черупката лещообразна до съвсем слабо конична, с ниска или плоска
завитост, устата неправилно топоровидна (брадва) и много тясна 
(фиг. 271), пъпът тесен 1/7 от ширината на черупката и цилиндричен. 
Височина на черупката 4—7, ширина 8,5—14 mm. Полови органи: 
единствената слизеста жлеза неразклонена, с рахли стени или с на-
пречни пристягвания . . .Helicondontidae, род Lindholmiola Hesse

....................................... •...............................................................(стр. 341)
30 (29) Черупката друга. Полови органи: слизестите жлези не по-малко от

две и с по-друга форма.
31 (32) Черупката кълбовидна. Повърхността й почти гладка, понякога с

гънки, с тънки и ясни спирални линии, добре видими под лупа. 
Напречната набразденост доста слабо изразена. Слизестите жлези 
на матката имат гроздовидна форма, порести стени и се откриват 
не непосредствено във влагалището, а в допълнителния разервоар 
на единствената торбичка с любовна стрела (фиг. 270). Пенисът без 
папили, а семеприемникът без израстък...................................................

.... Bradybaenidae, род Bradybaena Beck (стр. 338)
32 (31) Черупката с друга форма, ако не е кълбовидна, тя е или без спирални

линии, или тези линии се виждат неясно и на някои места по-лошо, 
тъй като са припокрити (замаскирани) от другата скулптура. Слизе-
стите жлези, ако има такива, най-често тръбовидни, прости или раз-
клонени с дебели и гладки стени, откриващи се непосредствено във 
влагалището, а не в торбичката с любовната стрела. В торбичката 
може да има 1, 2 или 4 израстъка, пенисът с бич, семеприемникът 
нерядко с израстък.

33 (36) Височината на черупката значително по-малка от ширината (В Ш
0,4—0,7). Основната окраса (фон) от бяла до жълтеникава, с рисунка 
от тъмни (кафяви или почти черни) спирални ивици (пояси).

34 (35) Краищата на устата отворени. Устната се намира в самия край.
Колумеларният край повече или по-малко покрива пъпа. Семеприемни-
кът с израстък .... Helicidae, род Faustina Kobelt (стр. 376)

35 (34) Краищата на устата неотворени. Ако има устна, тя се намира по-на-
вътре от края на устата. Колумеларният край не покрива пъпа. Семе-
приемникът без израстък ..........................................................................

............................... .... Hygromiidae, род Helicella Fer. (стр. 345)
36 (33) Височината на черупката почти равна на ширината (В1Ш 0,7—0,9),

ако е по-малка, окрасата и рисунката са други.
37 (38) Черупката от кълбовидна до куповидна. Спиралните цветни ивици,

ако има такива, са тъмни на светъл фон. Семеприемникът с израстък 
............................................................................................................. Helicidae

38 (37) Черупката е плоска до притиснато конична. С една спирална ивица
(ако има такава), която е светла на тъмен фон. Полови органи: 
семеприемникът без израстък ........................... Hygromiidae (стр. 344)

39 ( 8) Височината на черупката значително по-голяма от ширината (BlIU не
по-малка от 1/6).1 Черупката яйцевидна, цилиндрична, вретеновидна 
кулообразна или преходна между посочените типове.

1 Изключение: Mastus pupa (L,).
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40 (41) Височината на последната навивка (разстоянието между долния край
на устата до предпоследната навивка, измервано паралелно на оста на 
черупката) представлява 6/7 и повече от височината на черупката. Черуп-
ката яйцевидна, тънкостенна и крехка. Навивките 3—4, бързо нараства-
щи, последната доста силно издута. Устата много голяма и косо раз-
положена, краищата тънки и крехки, неотворени и без устна и зъби

.......................................................................................Succineidae (стр. 221)
41 (40) Черупката друга.
42 (43) Черупката ляво завита, вретеновидна или кулообразна. Отвътре на

последната навивка има полуподвижна гънка — клаузилий (фиг. 
101), която покрива входа на черупката1...................................................

................... ................... .............................................. Clausiliidae (стр. 164)
43 (42) Черупката дясно завита, ако не е такава, тя е с друга форма и без кла-

узилий.
44 (45) Черупката яйцевидно конична, много блестяща, гладка и прозрачна.

Навивките 5—7. Устата тясна, овална и почти отвесна, без зъби. 
Палаталният и долният край образуват плавна дъга. Колумеларният 
край прав и отвесен. Без пъп (фиг. 98). Височината на черупката 4—7, 
ширината 1,8—3,0 mm ..............................................................................

.......................................Cochlicopidae, род Cochlicopa Risso (стр. 161)
45 (44) Черупката друга.
46 (47) Черупката яйцевидно конична. Последната навивка силно издута,

височината й не по-малка от 1 2.3 от височината на черупката. На-
вивките 5—6. Устата доста висока (повече от 1/ 2 от височината на че-
рупката), тясна и на върха с остър ъгъл, отдолу стълбчето повече или 
по-малко закръглено. Зъбите не по-малко от два. С голяма и висока спи-
рална париетална пластинка, влизаща в дълбочина на черупката, и ниска 
спирално извита колумеларна пластинка (фиг. 26). Без пъп. Височината 
на черупката 6,5—8,0, ширината 2,8—3,5 mm. Височината на устата 
3,4—4,2, ширината 2,0—2,5 mm...................................................................

................................................... Ellobiidae, род Ovatella Bivona (стр. 94)
47 (46) Черупката друга.
48 (53) Долният край на стълбчето на черупката рязко и косо отсечен.
49 (52) Черупката голяма, височината й 24—42, ширината 9—15 mm.
50 (51) Черупката деколирована, кулообразна ...................................................

............................................... Subulinidae, род Rumina Risso (стр. 230)
51 (50) Черупката недеколирована, с цял и остър връх, яйцевидно конична

...........................................Oleacinidae, род Poiretia Fischer (стр. 337)
52 (49) Черупката неголяма, височината й 4—5, ширината 1,0—1,5 mm . . .

................................... Ferussaciidae, род Cecilioides Herrm (стр.226)
53 (48) Долният край на стълбчето неотсечено, плавно преминаващо в долния

край на устата.
54 (67) Височина на черупката не повече от 3 mm.2 Черупката непрозрачна.
55 (56) Черупката конично цилиндрична или високо конична, плавно стесня

1 Изключение: Balea perversa (L,), при който вид отсъствува клаузилият. Някои ви-
сокопланински форми от Laciniaria biplicata (Mont) и Vestia riloensis (A. Wagner) имат клау-
зилий, но той е силно редуциран.

2 Изключение: Pupilla triplicata (Stud,)—височината на черупката 2,3—2,75 mm (стр. .)
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ваща се към върха. Височината на черупката до 8, ширината 3 mm 
..................................................................................Chondrinidae (стр. 108)

56 (55) Черупката цилиндрична, яйцевидно цилиндрична или във вид на то-
плийка, само връхната й част завита, закръглена или конично стесня-
ваща се към върха. Ако черупката е високо конична или конично цилин-
дрична, тя има по-големи размери.

57 (58) Последната навивка пред устата рязко се пОвдига така, че връхният
край на устата почти се допира до шева. В устата без зъби, но в пър-
вата (задната) половина,на последната навивка с 3 спирални като 
пластинки зъба — париетален, колумеларен и палатален. Последният 
просветлява през стените на черупката (фиг. 51)...................................

...................................................Orculidae, род Pagodulina С1. (стр. 117)
58 (57) Последната навивка пред устата неповдигаща се или слабо повдигаща

се и връхният й край разполагащ се далеч от шева. Без зъби от 
посочения тип.

59 (60) Черупката цилиндрична. Последната навивка зад устата с голямо
валообразно и белезникаво задтилно задебеление, лежащо паралелно 
с края на устата. Височината на черупката 2,3—3,5, ширината 1,7—2,0 
mm ...................................Pupillidae, род Pupilla Fleming (стр. 98)

60 (59) Черупката с друга форма, ако не е тя е без задтилно задебеление и с
големи размери.

61 (62) Черупката яйцевидно цилиндрична или удължено яйцевидна. В устата
винаги с голяма ангуларна пластинка, влизаща дълбоко в черупката 
не по-малко от 1/2 на навивката (фиг. 35). Височината на черупката 
3,1—4,5, ширината 1,7—2,1 mm..................................................................

................................................... Pupillidae, род Lauria Gray (стр. 102)
62 (61) Черупката с друга форма, ако не е, тя е без дълга ангуларна пластинка

и големи размери.
63 (66) Черупката цилиндрична. Височината до 8, ширината 3,2 mm.
64 (65) Ширината на черупката не повече от 2,1 mm. На палаталния край

обикновено с неголяма могилка или зъб ...............................................
...............................................Pupillidae, род Argna Cossmann(cTp. 105)

65 (64) Ширината на черупката не по-малка от 2,3 mm. Палаталният край без
зъби........................................... Orculidae, род Orcula Held (стр. 113)

66 (63) Черупката с друга форма, ако е цилиндрична, тя е значително по-го-
ляма ..................................................................................Enidae (стр. 138)

67 (54) Височината на черупката най-често не по-голяма от 2,5 mm, ако до-
стига До 3 mm, черупката е прозрачна.

68 (69) Черупката кулообразна, понякога почти цилиндрична, стройна, с тъп
връх. Липсват зъби в устата с изключение на неголяма, често пъти 
слабо забележима париетална гънка, лежаща в десния връхен ъгъл 
на устата (понякога отсъствува) ........................... Aciculidae (стр. 88)

69 (68) Черупката с друга форма, ако не е, тя е винаги с ясни зъби.
70 (71) Устата уховидна, височината й значително по-голяма от ширината, с

3 зъба, с голяма колумеларна и париетална пластинка (двете спирално 
извити и влизат дълбоко в черупката повече от една навивка) и 
неголяма издутина на средата на палаталната устна (фиг. 24) . . .

...............................................Ellobiidae, род Carychium Miill (стр. 92)
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71(70) Устата с друга форма, най-често закръглено триъгълна или почти кръгла, 
ако е със зъби, колумеларната и париеталната пластинка къси, нерядко 
във вид на топлийка...........................................Vertiginidae (стр. 118)

72 ( 1) Животното без външна черупка (голи оюхлюви).
73 (74) Охлювът с масивно тяло. Задният край тъп, с характерната опашна

ямичка над края на стъпалото. Мантийната цепнатина и пневмосто- 
мът пред средата на десния край на мантията.......................................

. . . ‘........................................Arionidae, род Arion Fer. (стр. 236)
74 (73) Охлювът със стройно тяло. Задният край заострен, без опашна ямич-

ка. Мантийната цепнатина и пневмостомът зад средата на десния 
край на мантията.

75 (76) На мантията бразда, по форма напомняща подкова (отпред на върха).
С ясен кил на задния край на тялото до мантията, която на това място 
нерядко има неголямо вгъване или изрезка.1 Пенисът с епифалус, но 
без бич, половият атриум c 1—2 придатъчни жлези...........................

....................................................... Milacidae, род Milax Gray (стр. 325)
76 (75) Мантията без подковообразна бразда, но при живите екземпляри

със серия от концентрични бръчки. Ако има кил, той най-често едва се 
забелязва на задния край на тялото. Мантията без вгъване на задния 
край. Пенисът без епифалус, но при някои с бич; атриумът без прида-
тъчни жлези.............................................................. Limacidae (стр. 300)

I. Подклас Prosobranchia Milne Edwards, 1848

Черупката с редки изключения добре развита и с различна форма. На 
връхната страна на крака има капаче, което при скриване на животното в че-
рупката закрива входа. Мантийната празнина се разполага в предната част 
на вътрешната торба и се открива на повърхността с широка цепнатина, зад 
главата. При водните форми в нея се намират хрилете, осфрадият и хипо- 
бронхиалната жлеза. При сухоземните форми тези органи най-често напълно 
редуцирани и дишането става чрез горната стена на мантийната празнина, 
пронизана с гъста мрежа от кръвоносни съдове.

Сърцето и бъбрекът лежат непосредствено зад мантийната празнина.
Плевровисцералните връзки на нервната система се кръстосват.
Разделнополови животни.
Повечето видове живеят в моретата, много са сухоземни и малко живеят 

в пресни води.

Разред Mesogastropoda Thiele, 1925

(= Monotocardia Morch, 1865, part.; = Pectinibranchia Blainville, 1814, part.)

При водните форми има лява гребеновидна хрилна част, осфрадий и хи- 
побронхиална жлеза. При сухоземните дишането става чрез изменените горни

1 Изключение: Milax verrucosus Wiktor . . . .................... ............................(стр. 335)
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стени на мантийната празнина. Има един ляв бъбрек. Нервната система проя-
вява тенденция към концентрация на ганглиите.

I. Семейство Pomatiasidae Gray, 1852

Главата изтеглена във вид на хобот като продължение на тялото. Отпред 
завършват с устна кухина, а отдолу има бразда. Пипалцата дебели, цилиндрич-
ни и тъпи, могат да се съкращават, но не могат да се крият вътре в тялото. 
На външната страна на основното пипалце на възвишение се намират очите. 
Дълбока продълговата бразда разделя долната страна на крака на две удължени 
възглавнички. Благодарение на притока на кръв двете възглавнички могат 
последователно да се разтягат и свиват, поради което животното бавно се при-
движва напред.

В дълбочината на глътката се намира двойка рогови челюсти. Във всеки 
напречен ред на радулата има по 7 зъба. Средният зъб на радулата с 5 до 7 
зъбчета, първите странични с по 4—5 и вторите, също странични, с по 5—6 
зъбчета. Крайният зъб с триъгълна форма, вътрешната му половина на пред-
ния край има доста тънък ръбец, с гладка повърхност.

Женската полова система се състои от малък яйчник и прост яйцепровод, 
слабо закръглен. Той се влива в широка матка, в която се открива проводни-
кът на семеприемника. Мъжката полова система се състои от семенник и дълъг 
семепровод, силно закръглен. Той се разширява в крушовидна простатна жлеза, 
която отново се стеснява в тънък проток и се влива в дълъг и цилиндричен пе-
нис. Пенисът се намира на предната дясна страна на тялото и обикновено се 
вмъква под мантията, но при съвъкуплението излиза на повърхността. Пове-
чето видове от това семейство живеят в тропиците.

Род Pomatias Studer, 1789
Studer, 1789, in Coxe, Trav. in Switzerland, III: 388; Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. 

France: 30 {Cyclostoma, nonLamarck. 1799): Moquin-Tandon, 1848, in Partiot, Mem. Cyclost.: 
24 (Ericio)-, Thiele, 1929: 129; Wenz, 1938—1944:535.

Типов вид P. elegans (Mulier, 1774) {Nerita)

Черупката куповидна или високо конична, твърдостенна, матоза, с реше-
теста скулптура от тънки напречни и големи спирални ребра. Навивките 
41 .,—5, силно изпъкнали, постепенно и равномерно нарастващи. Първата на-
вивка образува гладък и тъп връх, последната навивка доста плавно и по-
степенно се спуска надолу към периферията на предпоследната. Устата почти 
отвесна, кръгла, на върха с леко тъп ъгъл; местата на прикрепването на краи-
щата или изцяло, или много сближени; краищата на устата прости, тъпи и за-
творени. Капачето варовито, здраво и спирално.

Половата система — вж, стр, ... — . . ., фиг. 16.
Разпространен: в Западна и Южна Европа, средиземноморските, черно-

морските страни, Канарските острови, Крим и Кавказ.

Таблица за определяне на видовете род Pomatias
1 ( 2) Черупката с кълбовидно куповидна форма, с височина почти равна

на ширината. Пъпът открит .......................................................... ...
.......................................................................... , , 1. P. rivulare (Eichw.)
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2 (1) Черупката с куповидна форма, с височина, значително по-голяма от
ширината. Пъпът закрит или във вид на цепнатина...........................
..........................................................................................2. P. elegans (Miill.)

1. Pomatias rivulare (Eichwald,' 1829) (фиг. 20)

Eichwald. 1829, Zoologia specialis, 1:302 (Cyclostoma)', Rossmassler. 1837. Iconogr. I,
6:49; fig. 395 (Cyclostoma costulatuniy, Mousson, 1859: 292 (Cyelostoma)', Lindholm, 1926, 
Arch. Molluskenk., LVIII: 91; Лихарев и Раммельмейер. 1952, 43:113. фиг. 19.

Черупката кълбовидно куповидна с височина почти равна на ширината.
Последната навивка силно издута, с гладък и тъп връх, твърдостенна, просве-
тляваща, с решетеста скулптура от големи и блестящи спирални ребра и тънки 
и слаби напречни линии, сиворозови. В типичните форми височината на за-
витостта не повече от височината на устата. Навивките 4—41.доста изпъкнали. 
Ембрионалните навивки (13/4) гладки, с червеникавовишнев цвят. Последната 
навивка по-широка — Н/2 пъти от предпоследната — и плавно спускаща се 
под периферията на тази навивка. Устата почти кръгла, краищата й изцяло 
сближени, с лек ъгъл на върха, остри, тънки и бели, като изпъкналите спирални 
ребра насичат ръба. Капачето се намира близо до края на устата, кръгло, 
плоско и спирално, образувано от 5 извивки и червено ядро, лежащо почти 
в центъра. Пъпът тесен и открит.

Височината на черупката 12—14, ширината 11,5—13,5 mm. 
Разпространение: Стара планина, Средна гора, Родопите, Горна и Дол-

на Тракия и по-рядко в Дунавската равнина и по Черноморското край-
брежие.

Вън от нашата страна се съобщава за Югославия (Босна и Сърбия), Румъ-
ния, Унгария и Мала Азия, СССР (Крим, Северен Кавказ и Задкавка-
зието).

Екология. У нас живее по варовити терени в полупланински и планински 
места, обрасли с млади смесени гори и храсти, под листната покривка, смесена 
С пръст, до 1200 m надморска височина, при средна влажност.

Фиг, 20. Pomatias rivulare (Eichw.) (по Лихарев)
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2. Pomatias elegans (Mulier, 1774) (фиг. 16, 21)

Miiller, 1774, Verm Hist., 2:177, nr. 362 (Nerita), Rossmassler, 1835, Iconogr. 1.90, fig 
44 (Cyclostoma)', Mousson, 1859: 292 (Cyclostoma), Ehrmann, 1933: 178, fig. 111.

Черупката куповидна, c височина, значително по-голяма от ширината, 
твърдостенна, с решетеста структура от фини напречни ребра и силно развити 
големи и съвършено правилно разположени спирални ребра. На последната и 
предпоследната навивка преобладават спиралните ребра, докато напречните 
сс? явяват като обикновени възвишения, по които се различава от скулптурата 
на P. rivulare. Навивките 4,5—5,0, с по-висока завитост от височината на устата, 
силно изпъкнали, като последната навивка I1 2 пъти по-широка от предпослед-
ната и плавно спускаща се надолу. Ембрионалните навивки (2) гладки. Оцве-
тяването на черупката се колебае от жълтеникавобяло до слабочервеникаво, 
като спиралните ивици са с виолетов цвят. Устата почти кръгла, краищата й 
съединени напълно, като на върха се образува лек ъгъл. Краищата остри и 
бели. Капачето от варовито вещество с ясни спирални извивки. Пъпът почти 
покрит от колумеларния ръб, до устата във вид на цепнатина.

Височината на черупката 10,7—13,4, ширината 7,0—8,5 mm. Устата — 
5,2—5 mm.

Разпространение: по цялото Черноморско крайбрежие, южните полу-
планински и планински склонове на Централна Средна тора, Източна Стара 
планина, Родопите, Тракия и Струмско-Местенския район.

Вън от нашата страна се съобщава за целия Балкански полуостров,Румъния, 
Северна Африка, Мала Азия, Сирия, Франция, Белгия, Холандия, Германия, 
Британските острови.

Екология. Pomatias elegans (Miill.) е топлолюбив вид. У нас живее под 
листната покривка в широколистните гори, в мъх и коренища, в полупланин-
ски места, обрасли със смесени гори и храсти, по варовити терени и седиментни

Фиг, 21. Pomatias elegans (Miill.) (ориг,)
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скали; по Черноморското крайбрежие, в места, обрасли с млади широколистни 
гори.

Най-голяма активност проявяват при голяма въздушна влажност, при тем-
пература от 25 до 30° С. Среша се до 800 m надморска височина.

II. Семейство Aciculidae Gray, 1850

Малки или много малки охлюви. Тялото им по отношение на черупката 
доста малко и тясно, бяло и просветлявашо. Отпред главата завършва с дълга 
муцуна. Пипалата дълги, нишкообразни, накрая тъпи, свиващи се силно. 
Основното пипалце обкръжено със затворени или незатворени черни пръстен- 
чета. Отзад и малко отстрани от пипалцата на неголямо възвишение се 
намират очите. Кракът тесен. Главата и тилът се разграничават от коса бразда, 
на която двата края се сливат с краищата на стъпалото. Паралелно на стъ-
палото към задния край се простират две продълговати бразди, които отзад 
се сливат със съответните бразди на противоположната страна. При съкраща-
ване на тялото пипалцата, муцунката, тилът и гърбът се покриват с редила 
бръчки.

Челюстта образувана от две пластинки, всяка от които има формата на 
разностранен тъпоъгълен триъгълник. Двете пластинки като покривка приля-
гат една към друга. На върха се покриват с редове от ромбовидни люспици. 
Радулата образувана от 70 реда зъби, като във всеки ред има по 7 зъба.

Половите органи — вж. стр.....................
Черупката кулообразна с тъп връх, гладка или ребреста, блестяща, ке-

стенява или светлорогова. Краищата на устата късо и слабо разширени и тъпи. 
Отвън паралелно на края на устата се намира голямо задтилно надебеление, 
като при някои видове има формата на вал; надолу в областта на пъпа задтил-
ното надебелейие се слива с отвора на колумеларния край. На париеталната 
стена има широко надебеление (мазол), което на десния край се свързва с външ-
ната стена, а левият преминава в отвора на колумеларния край и заедно с 
него закрива пъпа. В много видове в десния връхен ъгъл на устата отвън на сте-
ната понякога има дълбока изрезка, а на париеталната стена се намира 
доста ниска и тънка, слабо забележима гънка, излизаща отвътре на черупката. 
Височината на устата равна на 1/4 до 1/3 от височината на черупката. Капачето 
с 3 1/2 спирални навивки, тънки и рогови.

Видовете от това семейство живеят по листната покривка, под камъните и 
в дървесните остатъци. Хранят се с гъби, а също така и с яйца от други молюски.

Семейството е разпространено в западните части на Палеарктика.

Род Acicula Hartmann, 1821

Hartmann, 1821. in Steinmiiller's Neue, Alpina, 1:205, 215; Kobelt, 1896, Iconogr., 
N. F., VII:1 (Acme); Wenz, 1938—1944:640 (Acme).

Типов вид A. lineata (Draparnaud, 1801) (Bulimus)

Повърхността на черупката гладка или покрита с дълбоки и редки тънки 
бразди. Шевът прилича на конец или във вид на тънък и тъп кант.

Разпространен в по-голямата част на Европа, от Южна Швеция до Сре-
диземна море н рт Пиринеите до Кавказ,
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Таблица за определяне на видовете от род Acicula

1 ( 2) Височината на черупката 2,5—3 mm, ширината 1,2 mm. Със задтилен вал
.............................................................. .......................1. А. polita Hartm.)

2 ( 1) Височината на черупката 2, ширината 0,6 mm. Без задтилен вал . .
..................................................................................2. А. similis (Reinh.)

Подрод Platyla M а q u i n-T а n d о n, 1855

Moquin-Tandon. 1855. Moli, France, 11:508.

Типов вид A. (P.)polita (Hartmann, 1840) (Acme)

Видовете от този подрод с малки и гладки черупки, винаги със задитилен 
вал, повече или по-малко близко до края на устата.

1. Acicula (Platyla) polita (Hartmann, 1840) (фиг. 22)

Preiffer, C., 1828. Naturgesch. Deutsch. Moli.. 111:43, t. 7, fig. 27—28 (Caiychiuin linea-
tum, non Ferussac, 1821): Hartmann, 1840, Gastrop. Schweiz:5, t. 2 (Acme)\ Kobelt, 1896. 
Iconogr., N. F., VII:2, fig. 1135; Ehrmann. 1933:183. fig. 113: Лихарев и Раммельмейер. 
1952, :116, фиг. 22; Дамянов, 1971:24. фйг. 1.

Черупката слабо кулообразна, почти цилиндрична, твърдостенна, гладка 
и прозрачна, много блестяща, на места много слабо набраздена, черве- 
никавокестенява, на повърхността светложълта. Навивките 41/4—6, доста бавно 
и плавно нарастващи, изпъкнали, леко притиснати, последната навивка надолу 
закръглена към устата и повече или по-малко приповдигната. С дълбок линеен 
шев, с почти тъмночервен кант. Устата ромбично яйцевидна и отвесна. Пала- 
талният край слабо превит както напред, така също и встрани. Колумеларният 
край отвесен, краищата на устата леко разширени, тъпи и с доста слаба устна, 
със задтилен вал, който, е доста дебел и рязко ограничен, гладък и обикновено 
се намира близко до края на устата. Париеталното надебеление (мазол), 
тясно, високо и надясно от връхния ъгъл, с неголяма гънка.

Височината на черупката 2,5—3,0, ширината 1,1—1,2 mm. Височината на 
устата 0,9—1, ширината 0,6—0,7 mm.

Фиг. 22. Acicula (Platyla) polita (Hartm.) (no Ehrmann)



Разпространение: известен от 4 находиша в най-южната част на Чер-
номорското крайбрежие — край р. Силистар, между Мичурин и с. Варвара, 
Бургаско, и с. Китен, Бургаско. Среща се в Средна и по-рядко в Северна и 
Южна Европа, намерен в Румъния и СССР — в околностите на Ленинград, 
Естония, Латвия, Литва, Калининградска област, западните райони на Бело-
русия и в Украйна — околностите на Киев.

Екология. В България живее под листната покривка и в гнили дървесни 
остатъци, смесени с пръст, при голяма влажност и в места, обрасли с млади 
широколистни гори.

Подрод Hyalacme Hesse, 1917 

Hesse, 1917, Nachrbl. deutsch. Malak. Ges., 49:124.

Типов вид A.(H.) similis (Reinhardt, 1880) (Acme)

Черупката много малка, гладка, безцветна или жълтобяла и без задтилен
вал.

2. Acicula (Hyalacme) similis (Reinhardt, 1880) (фиг. 23)

Reinhardt. 1880, Sitzungsb. Ges. naturf. Fr. Berlin:46 (Acme)-, Kobelt. 1896. Iconogr.. N. 
F„ 7:13, Fig. 1154; Hesse, 1913:3 (АстеУ, Wagner, A., 1927: 300, Taf. XII, fig. 66—67 (Яете 
similis bulgarica).

Черупката c кулообразна форма, но c по-голяма цилиндрична завитост, с 
тъп връх, гладка и прозрачна, блестяща и безцветна. При мъртвите екземпляри 
черупките бели. Навивките 5, постепенно нарастващи, с обикновен шев. По-
следната навивка се издига малко към устата. Устата вертикално разположена 
към оста на черупката, овална, заострена и с изцяло задебелена устна, двата 
края на която (външният и колумеларният) почти паралелни и свързани с едно 
тънко надебеление (мазол). Външният край в горната си част малко изтеглен 
назад.

Черупката стройна, с височина до 2 и ширина 0,6 mm.
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Разпространение: в полупланинските и планинските варовити райони 
на Стара планина, Родопите, Пирин, Струмско-Местенския район, Северна 
България и Горна Тракия.

Вън от нашата страна се съобщава за Югоизточна Трансилвания.
Екология. Живее под загнили листа и мъх, на варовити терени, рядко и 

под камъните, в смесени широколистни гори, при голяма влажност, до 800т 
надморска височина.

II. Подклас Pulmonata Cuvier, 1817

Външната черупка с различна форма. При някои групи в резултат на редук-
ция черупката отсъствуваща или запазена във вид на пластинка, включена в 
тъканите на мантията. Няма хриле. Първоначалната мантийна празнина силно 
разраства, а горната стена се превръща в бял дроб. С външния свят мантий- 
ната празнина се съобщава чрез дихателно отвърстие или пневмостом. 
В горната част на мантийната празнина се разполагат сърцето, бъбрекът с пикоч-
ния канал и задното черво. Анусът и отвърстието на пикочния канал се нами-
рат в близост до пневмостома. Всички основни ганглии се концентрират в 
кръг около хранопровода, зад глътката. Плевровисцералните комисури не се 
кръстосват.

Хермафродитни животни. Началните участъци на женските и мъжките 
полови пътища ненапълно обособени едни от други и образуват семеяйце- 
провод. Дистално те се разделят на семепровод и яйцепровод. Половите пътиша 
снабдени с различни придатъчни органи, нерядко доста сложно устроени.

Повечето видове обитават сушата, малък брой — сладководни води и 
немного — крайбрежието на моретата.

I. Разред Basommatophora Keferstein, 1864

Черупката с различна форма, но винаги добре развита. Главата с една 
двойка пипалца, които са способни към слабо съкращаване и не могат да се 
скрият вътре в тялото. В основата на пипалцата се намират очите. Мъжките 
и женските полови пътища се откриват на повърхността с отделни отвърстия.

По-голямата част сладководни и само малко сухоземни и морски форми

Семейство Ellobiidae Adams, 1855

Черупките се отличават от останалите семейства на разреда по това, че 
имат пластинка на стълбчето и париетална стеничка в устата. В повечето, 
видове вътрешната стеничка на навивките с нарастването се резорбира. Пи-
палцата слабо конични, краищата им повече или по-малко заострени.

Таблица за определяне на родовете от семейство Ellobiidae

1(2) Черупката кулообразна, с тъп връх. Височината 1,5—2,5 mm.' Навив-
ките силно изпъкнали. Устата ниска, овална и уховидна, краищата й 
разширени и с дебела устна . , , ........................1, Carychium Miilier
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2(1) Черупката яйцевидно конична, с остър връх. Височината на черупката 
6,5—8,0 mm. Навивките слабо изпъкнали. Устата висока, малка, 
с остри краища или слабо надебелена............... 2. Ovatella Bivona

1. Род Car у chium Miiller, 1774 
Miiller, 1774, Verm. hist., 11:125.

Типов вид C. minimum Miiller, 1774

Черупката удължено яйцевидна или яйцевидно конична, с тъп връх, тънко 
и неясно набраздена. Когато е свежа, е стъкловидно прозрачна и безцветна. 
Навивките 4—5, изпъкнали и постепенно нарастващи. Последната навивка 
надолу се стеснява и окръглява. Устата косо овална и уховидна, като към дес-
ния горен ъгъл се закръглява. Краищата на устата разширени, с дебела устна, 
местата на прикрепването на краищата свързани с надебеление (мазол). На 
средата на палаталния край на устата се намира голям или по-ясно изразен 
зъб, на който в задтилната част съответствува яма. Освен това има още по един 
зъб на париеталния и колумеларния край. Вътрешните стени на навивките не - 
резорбирани.

Разпространен по пялото земно кълбо.

'Таблица за определяне видовете от род Carychium

1 ( 2) Черупката удължено яйцевидна и издута (В Ш 1,67—2,10). Вътре в 
последната навивка париеталната пластинка се разполага строго спи-
рално, като постепенно се спуска към двата края....................................

..................................................................................1. C. minimum Miill.
2(1) Черупката яйцевидно конична, стройна (В Ш 1,8—2,31). Париеталната 

пластинка значително по-силно развита и вътре в последната навивка 
се разполага не строго по спиралата, а образува няколко вълнообразни 
извивки .......................................................... 2. C. tridentatum (Risso)

1. Carychium minimum Miiller, 1774 (фиг. 24)
Miiller, 1774, Verm. hist. II: 125; Ehrmann, Hesse. 1913:3, 1933:151; Лихарев и Рам-

мельмейер, 1952:117—118, фиг. 23; Berger, 1963. Acta zool. Cracoviensis. VIII. 8:311, fie. 
1 (1—4).
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Черупката удължено яйцевидна, в типичните форми ширината по-голяма 
от половината височина (В!Ш —2,10), тънко и равномерно набраздена.
Завитостта рязко стесняваща се към върха. Навивките 4 до 4 3/4, доста из-
пъкнали, последната навивка силно издута и значително по-широка от пред-
последната. В устата 3 зъба: голяма и остра париетална пластинка, силно и 
косо издаваша се надолу в просветляващата уста и лежаща близо до стълбчето; 
в долната част на колумеларния край се намира обикновено доста голям колу- 
меларен зъб, на средата на палаталния край се намира повече или по-малко 
силно развит палатален зъб. Устата заема 2 - или повече от височината на 
черупката.

Височината на черупката 1,5—2,1, ширината 0,79—1,08 mm. Височината 
на устата 0,8—0,9 и ширината 0,6 mm.

Разпространение: във всички райони на страната. Вън от нашата страна 
се съобщава за целия Балкански полуостров, Средна и Северна Европа и 
СССР — в цялата европейска част и Крим, Кавказ и Сибир.

Екология. У нас живее в места с голяма влажност, в краищата на 
гъсти широколистни гори и ливади, под листната покривка, сред гниещи ра-
стителни остатъци, обрасли с мъх пънове и най-вече в блатисти места, до 
1000 m надморска височина.

2. Carychium tridentatum (Risso, 1826) (фиг. 17, 25)

Risso, 1826, Hist, nat. Europe merid., IV:84 (Seraphiay Petrbok, 1950: 13; Лихарев и 
Раммельмаер, 1952:118; Berger, 1963, Acta Zool. Cracoviensis, VIII, 8:311; fig. 1 (5—8).

Черупката стройна c яйцевидно конична форма, с тъп връх, повече от два 
пъти по-висока, отколкото широка (В;Ш 1,8—2,3), тънко и равномерно на-
браздена, понякога почти гладка, завитостта към върха постепенно и плавно 
се стеснява. Навивките 41/,—51/,, по-изпъкнали, отколкото в предходния вид. 
Последната навивка само малко по-широка от предпоследната или еднакво 
широка с нея. В устата числото на зъбите и тяхното разположение такова, 
както в предходния вид. Височината на устата малко по-малка от 2/3 от висо-
чината на черупката.

Височината на черупката 1,8—2,5. ширината 0,72—0,94 mm. Височината 
на устата 0,7—0,8, ширината 0,6 mm.
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Разпространение: цяла България.
Вън от нашата страна се среща в Югославия (Черна гора, Крайна, Далма-

ция, Босна, Сърбия и Македония), Румъния, Северна и Западна Африка, 
Португалия, Южна и Източна Франция, Италия, Южните и Централните Алпи, 
Южна Германия, Западните Карпати, СССР (в зоната на смесените и широ-
колистните гори в европейските части).

Екология. Живее в умерено влажни биотопи, в планинските гори, в 
листната постилка.

2. Род Ovatella Bivona, 1832

Bivona, 1832, Effen. sci. lettz. Sicilia, 1:4; Wenz u. Zilch. 1959—60:73.

Типов вид O. punctata Bivona, 1832

C яйцевидно конична черупка, c широка последна навивка. С малка уста, 
краищата на която остри или слабо назъбени. В нея има една колумеларна 
гънка и няколко париетални гънки. Среша се по бреговете на моретата.

Ovatella myosotis (Draparnaud, 1801) (фиг. 26, 27)

Draparnaud. 1801, Tabi. Moli. France :53 (Auricula)'. Kobelt, 1899. Iconogr., N.F.,8:35, 
Fig. 1405: Germain, 1931, Faune de France. 22:560, Fig. 595—596 (Phytia).

Черупката сравнително малка, стройна, яйцевидно конична, с остър връх 
с къса завитост. Навивките 5—6, доста изпъкнали и бързо нарастващи, със 
светложълт до жълтокафяв цвят. Последната навивка много широка, по-светла 
и тънко набраздена. В устата има една колумеларна гънка и 1—2 силно развити 
гънки на париеталната стена. Външният ръб на устата съвсем гладък. Навътре,
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Фиг. 27. Ovatella myosotis (Drap.). Полова система (no Guisti)

по-дълбоко в устата, откъм вретенообразната тънка се намират още 2—3 
гънки, но много слабо развити. На края на вътрешната страна на устния ръб 
има и една малка белезникава гърбица или едно малко изострено зъбче. Устата 
къса, краищата й остри или слабо надебелени, с тънък париетален мазол. 
По форма и големина черупките силно варират.

Височината на черупката 6,5—8,0, ширината 2,8—3,5 mm. Височината на 
устата 3,4—4,2, ширината 2,0—2,5 mm.

Характерно за този вид е, че снася яйцата си в слизеста маса, която се 
втвърдява на повърхността. Яйцата се разполагат в ленти, в един или няколко 
слоя. В снесените яйца има калциниращ процес, при който обвивката на 
яйцата ги свързва едно с друго.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие, в наносите покрай 
морето.

Вън от нашата страна се съобщава за крайбрежието на средиземноморските 
страни, Югославия (Истрия и Далмация), Албания, западноевропейските 
брегове, Ирландия и Шотландия.

Екология. Видът е характерен за морските наноси, където живее сред 
гниещи растителни остатъци.

II. Разред Stylommatophora А. Schmidt, 1856

Черупката с различна форма; в някои групи подхвърлена на редукция, 
обхваната от мантията и се намира вътре в нея или съвсем изчезва. 
Главата с две двойки пипалца, способни да навлизат вътре в тялото. На върха 
на горната двойка пипалца се намират очите. При повечето видове мъжките
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й женските полови пътища се вливат в половия атрйум, който от своя страна 
се открива на повърхността с общо полово отвърстие.

Обитават сушата.

I. Семейство Pleurediscidae Wenz, 1923

Черупките с куповидна или дисковидна форма, ребресто набраздени 
Устата закръглена, с прости и заострени краиша.

С тясна челюст, леко нарязана. Средният зъб на радулата с едно или две 
зъбчета. Страничните зъби с квадратна основа, остри и със силно развити 
две зъбчета, крайните с разширена основа и гребеновидно заострени. Матката 
права и дълга. Мъжките полови органи прости; при прехода от пениса към 
епифалуса се забелязва едно рязко свиване. Ретракторът на пениса прост, свър-
зван с епифалуса без апендикс, понякога закърнял. Простатната жлеза се съ-
стои от фини тръбички. Живородни животни.

Род Pyramidula Fitzinger, 1833

Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Oesterr., III: 95: Pilsbry. 1935. Man. conch, 
XXVIII: 182; Wenz u. Zilch. 1959—1960:145.

Типов вид P. rupestris (Draparnaud, 1801) (Helix)

Черупката малка (ширина 2—4 mm), от високо конична до притиснато конич-
на, с конична завитост. Навивките 4—5, силно изпъкнали. Устата без зъби, 
краищата прости и неотворени с изключение на колумеларния край, който не 
е много отворен. Пъпът открит, широк и понякога перспективен.

Разпространен в южната част на Палеарктика от Испания до Япония.

Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801) (фиг. 28, 29)

Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. France: 71 {Helix): Wagner, A., 1927: 305, Ehrmann, 
1933:57, fig. 31; Pilsbry, 1935, Man. Conch., XXVII:183, t. 25, fig. S, -9a, 9b; Лихарев и 
Раммельмейер, 1952:169, фиг. 82.

Черупката купообразна, с тъпа конична завитост, тънко и неравномерн о 
ребресто набраздена, отдолу почти гладка, слабо блестяща, тъмно- или 
червеникаворогова. Навивките 4—41,2, силно изпъкнали и стъпалчести. Ембрио-
налните навивки (Н/2) почти гладки, с тънка микроскопична зърнеста струк-
тура. Последната навивка в началото с лек ъгъл на периферията. Устата за-
кръглена и слабо врязана. Мястото на прикрепване на устата широко разтво-
рено и се съединява с тънко прозрачно надебеление (мазол). Краищата тънки,

Фиг. 28. Pyramidula rupestris (D r а р.) (по Ehrmann)
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Фиг. 29. Pyramidula rupestris (Drap.). Полова система 
(no Watson)

прости с изключение на колумеларния край, който е леко отворен. Пъпът 
перспективен, ширината му равна на 1/5 от ширината на черупката.

Височината на черупката 1,7—1,8, ширината 2,3—3 mm.
Разпространение: в Западна и Средна Стара планина, Родопите, За-

падна България — при ждрелото на р. Ерма до Трън — и Черноморското 
крайбрежие. Petrbok (1941) и А. Wagner (1927) го съобщават и за Пирин — 
вр. Каменити — като P. rupestris var. saxatilis Hartm.

Вън от нашата страна се съобщава за целия Балкански полуостров, Южна, 
Западна и Средна Европа, на север до Ирландия и Южна Шотландия, 
Северна Африка, Южна Сирия, Мала Азия, Канарските острови, Крим, Се-
верен Кавказ, Задкавказието и Средна Азия.

Ек ология. В България живее по варовити терени в полупланинските и 
планинските райони и по Черноморското крайбрежие, в пръст, смесена с 
гниещи растителни остатъци, главно в пукнатините на варовити скали, 
огрени от слънцето, на височина до 2700 m над морското равнище.

II. Семейство Pupillidae Turton, 1831

Видовете с малки, удължени черупки, които могат да бъдат овални или 
цилиндрични, набраздени или гладки, с овална или закръглена отсечена 
уста. В нея се виждат типичните пет зъба, които при някои видове могат да 
отсъствуват, а при други да се развият допълнителни.Простатата и семеяйцепро-
водът къси, по дължина почти равни на белтъчната жлеза. Матката и семепро-
водът доста дълги; влагалището обикновено късо. Пенисът с епифалус и с го-
лям разчленен придатък. Половият ретрактор двуклонест — единият клон 
се закрепва към задния край на пениса, а другият — към основния придатък. 
Семеприемникът най-често с израстък.

Както се вижда от фиг. 30, в устата най-често се срешат следните зъби.1
На париеталната стена (от дясно на ляво) — ангуларна пластинка; 

париетална пластинка; субпариетална пластинка.
На колумеларния край (отгоре на долу) — колумеларна пластинка; 

субколумеларна пластинка.
1 Тази схема обозначава зъбите и е приложима не само за Pupillidae, но и за Chon- 

drinidae. Vertiginidae и Orculidae.
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1

Фиг. 30. Схема на разположение на зьбите в устата 
на черупката на Pupillacea (по Ehrmann)

1 — ангуларна пластинка; 2 — париетална пластинка; 3 — суб- 
парнетална пластинка;#—колумеларна пластинка; 5 — суб-
колумеларна пластинка; 6 — базална гънка; 7 — долна пала-
тална гънка; 8 — интерпалатална гънка; 9 — връхна палатална 

гънка; 10 — супрапалатална гънка; 11 — сутурална гънка

На палаталната стена (отгоре надолу) — супрапалатална гънка; 
връхна палатална гънка; интерпалатална гънка: долна палатална гънка; ба-
зална палатална гънка.

Освен тези пластинки и гънки в устата може по-рядко да има още и 
други зъби (ангуларна гърбица), супраколумеларна пластинка, сутурална и 
субпалатална гънка и др.

Таблица за определяне родовете от семейство Pupillidae

1 ( 2) Черупката яйцевидно цилиндрична или удължено яйцевидна. С голяма 
ангуларна пластинка, която влиза дълбоко в черупката, но не по-малко 
от 1/, в навивката.......................................................... 2. Lauria Gray

2(1) Черупката най-често цилиндрична. Липсва ангуларна пластинка или тя 
е доста къса.

3 ( 4) Черупката ниска (B1II 1,7—2,0), зад устата на последната навивка има
голямо белезникаво валообразно задтилно задебеление, лежащо па-
ралелно с края на устата ................................... 1. Pupilla Fleming

4 ( 3) Черупката стройна (BlIH 2,2—3,3). Няма задтилно задебеление . .
......................................................................................3. Argna Cossmann

1. Род Pupilla Fleming, 1828

Fleming, 1828. History of British Animals, 1:268; Pilsbry, 1921, Man. Conch., XXVI: 
152; Wenz u. Zilch, 1959—1960:165.

Типов вид P. muscorum (Linnaeus, 1758) (Turbo)

Черупката цилиндрична, със закръглен и тъп край, доста тънко набраз-
дена, светлорогова или червеникаворогова. Навивките постепенно нарастващи 
и доста ниски. На последната навивка зад устата с голямо, белезникаво заде-
беление, лежащо паралелно на края на устата.

Устата неголяма, полукръгла, без или със 1 до 5 малки могилообразни 
зъба. Краят на устата слабо или умерено отворен. Пъпът във вид на цепнатина 
или открит, но доста тесен.

Родът разпространен по всички континенти с изключение на Южна 
Америка.
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Таблица за определяне на видовете от род Pupilla

1 ( 2) Черупката яйцевидно цилиндрична, със закръглено комична или елип-
совидна връхна част. Навивките слабо изпъкнали или почти плоски, 
шевът недълбок .................................................. 1. Р. muscorum (L.)

2(1) Черупката цилиндрична, с късо конична или закръглена връхна част. 
Навивките изпъкнали. Шевът дълбок.

3 ( 4) При 6 навивки височината на черупката 3,1—3,3, ширината 1,75 mm, 
навивките доста изпъкнали; шевът доста дълбок. Зъбите 2 — палата- 
лен и париетален .......................................................3. Л sterri (Voith)

4( 3) При 6 навивки височината на черупката 2,3—2,75, ширината 1,3—1,5 
mm. Навивките по-малко изпъкнали. Шевът по-малко дълбок. Зъбите 
3 — палатален, париетален и колумеларец ...........................................

.............................................................................. 2. Р. triplicata (Stud.)

1. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) (фиг. 31, 32)

Linnaeus. 1758, Syst. nat., ed. X: 767 {Turbo)-, Wohlberedt. 1911:204; P i 1 s b r y, 1921
Man. Conch, XXVL173, t. 20. fig. 1—7; Ehrmann, 1933:46. t. 1, fig. 16; Лихарев и Рам- 
мельмейер, 1952:146, фиг. 59.

Фиг. 31. Pupilla muscorum (L.) 
(по Лихарев)

Фиг. 32. Pupilla muscorum (L.). Полова 
система (no Stecnberg)
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Черупката яйцевидно цилиндрична, със закръглена конична връхна част, 
твърдостенна, доста тънко и малко неравномерно набраздена, слабо блестяща 
и червеникавокафява. Навивките.6—6 1/2, слабо изпъкнали, разделени с дъл-
бок шев. Последната навивка зад тила с голямо задтилно задебеление или 
гребен, който се простира на долната страна на навивката. Между задтилното 
надебеление и отворения край на устата има широк и пръстеновиден пояс. 
Устата отсечена закръглено. Височината й 1—1,2 mm. Вътре в устата има 
широка бяла устна, освен това и 1—2 зъба — един във вид на могилка на 
париеталната стена (съответствуваща на париеталната пластинка) и друг — 
могилка на устната (съответствуваща на долната палатална гънка). Пъпът 
точковиден, разположен в центъра на фуниеобразно вдлъбване.

Височината на черупката 3—3,5, ширината— 1,75 mm.
Разпространение: в пялата страна.
Изменчивост. P. muscorum (L.) е доста изменчив както по отношение на 

формата, така и по разположението на зъбите в устата.
Екология. Живее под листната и тревистата покривка, под камъните, 

в местата, покрити с ниски гори и храсталаци, при доста голяма влажност, 
на височина до 1200 m.

2. Pupilla triplicata (Studer, 1820) (фиг. 33)

Studer, 1820, Naturw, Anz. Schweiz. Ges.. 111:89 (Pupa)-, Pilsbry, 1921, Man. Conch., 
XXVI: 189, t. 21, fig. 11—13; Ehrmann. 1933:48, t. 1, fig. 19; Лихарев и Раммельмейер, 
1952:148; Urbanski, 1960c: 88.

Черупката цилиндрична, със закръглена връхна част, с копринен блясък, 
сзетлорозова. Повърхността на черупката покрита с фино и ясно забележими 
бразди, както при P. sterri Voith. Навивките 51,,—6, силно изпъкнали; 
последната навивка надолу с малък кил, голямо и бяло задтилно надебеление 
и тесен пояс зад устата. Устата закръглена, с тясна устна. Зъбите 3 — дълбоко 
лежаща тясна париетална пластинка, във вид на могилка колумеларен зъб и 
палатална гънка. Навън на палаталната гънка съответствува ямичка или бразда. 
Пъпът точковиден.

Фиг. 33. Pupilla triplicata (Stud.) (ориг.)
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Височината на черупката 2,3—2,75, ширината 1,3—1,5 mm. Височината 
на устата 0,9, ширината 0,8 mm.

Разпространение: в Източна Стара планина.
Вън от нашата страна се съобщава за Югославия (Далмация и Крайна), 

Северна Гърция, Румъния, планинските области на Средна и Южна Европа, 
като Пиренеите, Алпите, Тирол, Австрия и Трансилвания, в СССР (Карпатите, 
Крим, Северен Кавказ, Задкавказието и Средна Азия).

Екология. У нас живее в кореновата система на тревисти растения, в 
рохка пръст, смесена със загнили растения, в сухи и варовити места, покрити 
с храсти и ниски гори, до 800 m надморска височина.

3. Pupilla sterri (Voith, 1838) (фиг. 34)

Voith, 1838, in Fuernrohr’s Naturhist. u. Topogr. Regensburg :409 (Рида); Pilsbry, 
1921, Man. Conch. XXVI: 185, t. 23, fig. 1—4 {Pupa Jan); Ehrmann, 1933:47, t. 1, 
fig. 17; Лихарев и Раммелъмейер, 1952:147, фиг. 60.

Черупката цилиндрична, с късо закръглена конична връхна част, с ко-
принен блясък, светлорогова. Повърхността й при свежите екземпляри покрита 
с тънка скулптура, състояща се от многочислени люспи или къси ребра; в 
старите черупки повърхността тънко и гъсто набраздена. Навивките 53/4— 
61/,, силно изпъкнали и разделени с доста дълбок шев; последната навивка 
надолу с тесен кил, зад устата силно повдигната, има широко и жълто зад- 
тилно надебеление. Устата неголяма и правилно закръглена; мястото на 
прикрепването силно сближено. Връхният край образува широка дъга. Уст-
ната широка, в нея се намира неголям палатален зъб, на който отвън съот- 
ветствува неголямо вмятане. На париеталната стена острани се намира него-
ляма париетална пластинка. Понякога зъбите отсъствуват. Пъпът точковиден.

Височината на черупката 3,1—3,3, ширината — 1,75 mm. Височината и 
ширината на устата 1 mm.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие, на север от Стара 
планина, в Западна Стара планина, около Белоградчик и Югозападна Бълга-

Фиг. 34. Pupilla sterri (Voith) (по Лихарев)
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рия, при ждрелото на р. Ерма до Трън, до 1000 m над морското рав-
нище.

Вън от нашата страна се среща в Югославия (Херцеговина, Босна, Черна 
гора, Сърбия и Македония), Румъния, в планинските области на Средна 
Европа, Карпатите и Алпите, до 2300 m надморска височина, СССР (Средна 
Азия) и Северозападен Китай.

Екология. У нас живее във варовити терени, под камъните, в основата 
на големи скални блокове и в пукнатините на скалите.

2. Род Lauria Gray, 1840

Gray, 1840, in Turton’s Man. Shells Brit. Isi., 2 ed.: 193; Pilsbry, 1922, Man. Concit. 
XXV1I:43; Wenz u. Zilch, 1959—1960:171.

Типов вид L. umbilicata (Draparnaud, 1801) (Pupa)=L. 
cylindracea (Da Costa)

Черупката яйцевидно цилиндрична, закръглена или удължено яйцевидна. 
Устата обикновено с голяма ангуларна пластинка, която достига дълбоко вътре 
в черупката. Освен ангуларната пластинка има и други зъби, понякога в голямо 
количество. В младите още недобре оформени екземпляри на париеталната 
стена на устата и на стълбчето обикновено има зъби, които с нарастването на 
черупката могат да изчезнат. Аналогични напречни гънки обикновено има на 
базалната стена в устата на младите черупки, при което тези гънки се разпо-
лагат последователно на известно разстояние една от друга (фиг. 36). Ембрио-
налната черупка доста тънка и спирално набраздена. Пъпът във вид на цеп-
натина или закръглен, но немного тесен. Половата система като тази на 
Pupilla.

Разпространен в Балканския полуостров, Кавказ, Европа, Мала Азия, 
Сирия, Северна и Южна Африка.

Таблица за определяне видовете от род Lauria

1 ( 2)Черупката слабо набраздена. В устата 1—2 зъба, без палатална гънка 
.......................................................... 1. L. {Lauria) cylindracea (Da Costa)

2(1) Черупката c косо разположени дребни ребра, които постепенно се раз-
ширяват към устата. В устата 7—8 зъба, с палатални гънки . . . .

.................................................................. 2. L. {Leiostyla) anglica (Wood.)

1. Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778) (фиг. 35—37)

Da Costa, 1778, Hist. Nat. Test. Brit.: 89 (Twrbo); Pilsbry, 1922, Man. Conch., 
XXVII :47, t. 6, fig. 1—8; Лихарев и Раммельмейер, 1952: 152, фиг. 63 и 64; Urban-
ski, 1960с:89; Шилейко, 1967, Вести. Московск. унив., 2:14. фиг. 1—4.

Черупката яйцевидно цилиндрична или удължено яйцевидна, с тъпа за-
кръглена връхна част, слабо блестяща и слабо набраздена, просветляваща и с 
жълторогов цвят. Навивките 6—7, слабо изпъкнали. Последната навивка към 
устата малко приповдигната, надолу с тъп кил. Устата закръглена, ъгловата, 
малко косо разположена. Краищата на устата силно отворени, остри, с дебела 
и широка бяла устна. В устата има 1—2 зъба — ангуларна и колумеларна пла-
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Фиг. 36. Lauria (Lauria) cylindracea 
(Da Costa). Млад 

екземпляр (no Pilsbry)

Фиг. 37. Lauria (Lauria) cylindracea 
(Da Costa). Полова система 

(no Guisti)

стинка. Ангуларната пластинка в предната си част висока и дебела, отзад във 
вид на нишка, която влиза вътре в черупката и се простира не по-малко от сре-
дата на последната навивка. Отпред свързана с помощта на къс мазол с вън-
шния връхен край на устата. Колумеларната пластинка доста тънка и ниска, 
слабо развита и често отсъствува. Пъпът тесен, но открит.

Височината на черупката 3,5—4,5, ширината 1,7—2 mm. 
Разпространение: по Южното Черноморско крайбрежие и около Малко

Търново.
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Вън от нашата страна е разпространен в почти цялата Средиземноморска 
подобласт, Мала Азия, Кавказ, Крим, Арменска ССР, Западен Копетдаг, в 
приморските области на Европа, цялото атлантическо крайбрежие.

Екология. Живее в средно влажни и сухи места, под тревисти растения, 
растителни остатъци и листа, в ниски смесени гори и храсти.

2. Lauria (Leiostyla) anglica (Wood, 1828) (фиг. 38)

Wood, 1828, Supplement to Testaceologicus: 19, pl. 6. fig. 12 (Turbo)', Pilsbry, 1925. 
Man. Conch., vol. 27:83, Pl. 5, fig. 9—12; Дамянов. 1971:25. фиг. 2.

Черупката удължено яйцевидна, с косо разположени дребни ребра, които 
постепенно се разширяват към устата. Слабо блестяща, тъмнорогова. Навив-
ките 5—7, слабо изпъкнали. Ембрионалните навивки (I1 ,) гладки. Последната 
навивка надолу се разширява, приповдига се напред и завършва с добре из-
разен слаб и тъп кил.

Устата отсечена овално, триъгълна, с десен връхен ъгъл, със синус и 
7—8 зъба. С висока и масивна ангуларна пластинка. Париеталната пластинка 
значително по-долу и лежи дълбоко в устата. Субпариеталната също доста 
силно развита, а колумеларната още по-сложно развита. Базалната гънка 
добре развита и се намира в долния ляв ъгъл на устата, разположена характерно 
за рода. Палаталните гънки две — долната тънка и висока, а другата — 
връхна палатална гънка — също развита, удължена, раздвоена и косо раз-
положена. Краищата на устата отворени и завършващи с доста дебела двойна 
устна. С малки и тънки краиша. Без мазол. Пъпът тесен, във вид на цепнатина.

Височината на черупката 3,1—3,7, ширината 1,7—2,1 mm.
Разпространение: в най-южните райони на Черноморското крайбре-

жие — по течението на р. Силистар и р. Велека.
Вън от нашата страна той се съобщава за Британските острови, о. Рьо 

в Гасконския залив и Португалия.
Екология. У нас той живее в смесени гори, в основата на големи скални 

блокове от сенонски андезити и палеогенски плутони, в сенчести и силно влажни 
места, под загнили листа, смесени с пръст.
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3. Род Argna Cossmann, 1889

Hartmann, 1844, Erd. und Siisswassergastr. Schweiz:53 (Sphyradium, non Charpentier, 
1837); Westerlund, 1887, Fauna, 111:78 (Coryna, non Billerg, 1833); Cossmann, 1889, 
Ann. geolog. univ. 5:1104; Gude, 1911, Proc. Malae. Soc. Lond., 9:320 (Agardhia)-, Pilsbry, 
1924, Man. Conch., XXVIL129; Wenz u. Zilch, 1959—1960:171.

Типов вид A.ferrari (Porro, 1838) (Pupa)

Черупката цилиндрична, висока, c тъпа връхна част, от тънко ребресто 
набраздена до гладка. Устата овална, c 1—8 зъба. Краищата на устата от-
ворени. Черупките на младите екземпляри понякога с ниска спирална базална 
гънка. Пипалцата дълги, без пигмент.

Разпространен в Балканския полуостров, Южните и Източните Алпи и 
Карпатите.

Този род се разделя на два подрода: Agardhiella Hesse, 1923, на който в 
устата няма гънки на външната стена или понякога има само един зъб, и 
Argna s. str., когато в устата има от 2 до 4 гънки, разположени повече или по- 
малко по външната стена. В България се срещат видове само от подрод 
Agardhiella.

Таблица за определяне на видовете от род Argna

1 ( 4) На средата на палаталната устна има ясно изразен зъб.
2 ( 3) Колумеларната пластинка силно развита; палаталният зъб в устата

масивен ...........................................2. А. macrodonta macrodonta (Hesse)
3(2) Колумеларната пластинка слабо развита или отсъствува; палаталният 

зъб неголям...........................................1. А. macrodonta rumelica (Hesse)
4( 1) На палаталната устна няма ясно изразен зъб или има само намек за 

него.
5(6) Навивките плоски; последната навивка относително висока . . . . 

.............................................................................. 4. А. parreyssii (L. Pfr.)
6(5) Навивките доста изпъкнали, бавно нарастващи на височина................

.............................................................................. 3. А. truncatella (L. Pfr.)

1. Argna macrodonta rumelica (Hesse, 1916) (фиг. 40)

Hesse, 1916a : 117 (Agardhia)-, Hesse, 1913:9 (Agardhia armata non Clessin); Pilsbry, 
1924, Man Conch., 27 :157, Pl. 18, fig. 8—12 (Agardhia)-, Wagner A., 1927:307, Taf. 15, fig. 117 
(Agardhia).

Черупката цилиндрична, белезникава и стройна, със закръглена връхна 
част. Навивките 7, слабо изпъкнали. Ембрионалните навивки с финозърнеста 
структура, следващите ребресто набраздени. Устата близо до дясно навита, 
отгоре малко разширена, а надолу се стеснява, със закръглен синус и заоблена. 
На външния ръб в средата притисната, а отвътре се образува силно развит па-
латален зъб. Отдолу се свива и подвива. Базалният ръб слабо подвит. 
Колумеларният край прав, отвесен, малко заоблен, силно задебелен и без 
зъб. Краищата на устата се свързват с париетално надебеление (мазол), което 
е слабо развито. Субпариеталната пластинка с ръб и силно развита. Пъпът 
във формата на цепнатина.
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Фиг. 39. Argna bielzi (Rssm.). Полова система (no Hudec)

Височината на черупката 4,1—4,5, ширината 1,5 mm. Височината на устата 
1,4-—1,5 mm, ширината 0,8—1,00 mm.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие и най-често в пред-
планините на Стара планина, около Лом и около Пловдив. Вън от нашата 
страна се съобщава от Jaeckel (1957) за Сърбия.

Екология. У нас живее във влажни места, по варовити терени, в скални 
пукнатини или в основата на скални блокове, обикновено в кореновата система 
на тревисти растения, до 1200 m надморска височина.

Забележка. От описанието на Hesse (1916а) на А. rumelica се вижда, 
че се касае за подвид от А. macrodonta Hesse, както приема и самият 
автор през 1926 г. Това се дължи на голямата изменчивост на този вид, на 
големината на черупката и формата на устата, но само в границите на инди-
видуалното вариране. Същият вид прилича много на А. reinhardt Zilch, 1958, 
съобщен от него за Херкулесовите бани в Банат.

2. Argna macrodonta macrodonta (Hesse, 1916)

Hesse, 1916а: 116 (Agardhia); Wagner, A., 1927:306, Taf. 15, Fig. 115—116; Urbanski, 
1960a:65, Fig. 4 (buresi).

Черупката стройна, цилиндрична, със закръглена връхна част, правилно и 
фино набраздена, с тъмнорогов цвят. Навивките 7—8,слабо изпъкнали, разде-
лени с дълбок шев. Ембрионалните навивки фино набраздени. Устата почти 
отвесна, сравнително широка, ниска и неправилно закръглена, с разширен 
синулус. Ръбът на устата образува слаба устна. Краищата на устата свързани 
чрез задебеление (мазол).. В средата на външния ръб има ясно забележимо силно
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притискане навътре към зъба. Париеталната пластинка добре развита, къса 
и ясно превита и лежи дълбоко в устата. В нея има още една малка гънка, 
която се простира под колумеларния ръб. Ясно се вижда в устата и една обър-
ната назад, силно развита вертикална гънка. Пъпът тесен.

Височината на черупката до 6,85, ширината до 2,10 mm. Височината на 
устата 2,0, ширината 1,30 mm.

Разпространение: Западна Стара планина, около гара Лакатник.Urban-
ski (1960а) го съобщава от същото находище, като го описва като нов вид 
А. buresi. А. Wagner (1927) го съобщава за наносите на р. Марица при Пловдив.

Екология. У нас живее във варовити терени, в пукнатините на скали, 
в кореновата система на тревисти растения.

Забележка. Този подвид стои близо до широко разпространения в Бьл- 
гария подвид А. macrodonta rumelica (Hesse). В България род Argna проявява 
силно вариране и за да се изясни напълно видовият състав, е необходимо едно 
пълно анатомично разработване, както предлага и Urbanski (1960а).

3. Argna truncatella (Pfeiffer, 1841) (фиг. 41)

Pfeiffer, L., 1841, Symbolae, 1 :46 (Pupa); Rossmassler, 1842, Iconogr., 2,9:12, 
fig. 733 (Pupa)', Pilsbry, 1924, Man. Conch., 27:162, pl. 19, fig. 2—5 (Agardhia)', Ehrmann, 
1933:49 (Agardhia).

Фиг. 40. Argna macrodonta rumelica 
(Hesse) (no Pilsbry)

Фиг. 41. Argna truncatella 
(L. Pfr.) (ориг.)
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Черупката цилиндрична, със закръглен и сплескан връх, силно ребресто 
набраздена; на последната навивка 45 ребра. С тъмнорогов цвят. Навивките 
6—7, леко изпъкнали, постепенно нарастващи, като последната навивка е 1/4—х/3 
от дължината на черупката. Колумеларният край почти паралелен с палатал-
ната стена. Устата овална, почти отвесна, краищата й надебелени и изклинени. 
Пъпът във вид на цепнатина. В устата няма зъби.

Височината на черупката до 3,5, ширината до 1,5 mm.
Разпространение: в северните предпланини на Стара планина.
Вън от нашата страна се съобщава под въпрос за Румъния (Трансилва-

ния и Карпатите), Югославия (Далмация), Албания и Австрия.
Екология. У нас живее в силно влажни и гористи места, в долната част 

на стволовете на различни дървесни видове, по пънове и камъни, обрасли 
с мъх.

4. Argna parreyssii (Pfeiffer, 1848)

Pfeiffer. L., 1848, Mon. Hei, 11:311 (Pupa)-. Pilsbry, 1924, Mon. Conch, 27:160, pl. 18, 
fig. 15, 16 (Agardhia).

Черупката цилиндрична, тънкостенна, дясно навита, със закръглен и спле-
скан връх, набраздена с фини ребра, доста блестяща, прозрачна и с бял цвят. 
Навивките 6—7, слабо изпъкнали, разделени с един сравнително дълбок шев. 
Устата закръглена, разположена почти вертикално, с полулунна форма. Краи-
щата на устата задебелени и със слабо развита устна. Колумеларният край по- 
къс от външния ръб и излиза навън като силно подчертана гънка. Обикновено 
в устата няма зъби. Пъпът във вид на доста голям отвор.

Височината на черупката до 5,60, ширината до 1,60 mm.
За България го съобщават Jeeckel, Klemm и Meise (1957). Ние не сме 

го намирали.
Вън от нашата страна се съобщава за Румъния (Трансилвания) и Югосла-

вия (Сърбия и под въпрос за Македония).

III. Семейство Chondrinidae Steenberg, 1925

Черупките сравнително големи, твърдостенни, цилиндрични, конусообраз-
но куповидни или със слабо вретенообразна форма и многобройни ребра. 
Пъпът във вид на цепнатина. В устата има две колумеларни гънки, една ангу-
ларна, една париетална, сутурална и 3—4 палатални гънки. Пенисът и епи-
фалусът без придатъчни органи.

Таблица за определяне родовете от семейство Chondrinidae

1(2) -Палаталните гънки достигат до тръбната страна на последната на-
вивка; външните краища свързани с устната .......................................

..........................................................................................2. Abida Turton
2(1) Палаталните гънки не достигат до тръбната страна на последната на-

вивка; външните им краища несвързани с устната.
...................................................................................... 2, Chondrina Reich.
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1. Род Abida Turton, 1831

Studer, 1820, Naturw. Anz. Schweiz. Bes., 111:89 (Torquitla, non Brisson, 1760): Turton’ 
1831. Man. Shells Brit. Isl.:101; Pilsbry, 1918, Man. Conch., XX1V:262; Wenz u. 
Zilch, 1959—1960:156.

Типов вид A. secale (Draparnaud, 1801) (Pupa)

Черупката конично цилиндрична, тънко и равномерно ребресто набраз-
дена, със светлорогов цвят. Навивките 8—10; последната навивка към устата 
леко приповдигната. Устата отвесна, краят й леко отворен. Устната голяма, 
свързва предните краища на палаталните гънки и във вид на жълтобяло петно 
просветлява през стените на черупката. Палаталните гънки навлизат дълбоко 
навътре в черупката, достигат до тръбната страна на последната навивка и про- 
светляват назад във вид на бели ивици.

Родът е разпространен в планинските области на Европа, от Пире- 
неите до Карпатите и Балкана.

Abida frumentum (Draparnaud, 1801) (фиг. 42, 43)

Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. France:59 (Pupa)'. Pilsbry, 1918, Man. Conch., XXIV: 
297. t. 42, fig. 1—4; Wagner, A., 1927:307; Ehrmann. 1933:36, pl. 1, fig. 6; Лихарев и 
Раммельмейер. 1952: 130, фиг. 39.

Черупката конично цилиндрична, с тесен връх, тънко и равномерно на-
браздена, светлорогова. Навивките 9; последната навивка завършва към устата 
с бяло задтилно задебеление, което се пресича с базалния кил. Устата закръг-
лено триъгълна, на височина равна или малко по-малка от х/3 от височината 
на черупката. Краят на устата отворен, с дебела устна. Зъбите 8—9: една ангу-
ларна, една париетална и две колумеларни пластинки. Притежава също суту-
рална и 3—4 палатални гънки. Най-голяма се явява долната палатална гънка. 
Пъпът във вид на цепнатина.

Фиг. 42. Abida frumentum (Drap.) (по Pilsbry)
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Фиг. 43. Abida frumentum (Drap ). Полова система (no Steenberg)

Височината на черупката 7—8, ширината 2,7—3 mm. Височината на устата 
2,3—2,5, ширината 1,8—2,0 mm.

Разпространение: в планинските и полупланинските райони на Цент-
рална и Западна Стара планина и.Тракия, от 500 до 1500 m надморска височина.

Вън от нашата страна е разпространен в планинските области на 
Западна и Средна Европа, Карпатите и целия Балкански полуостров.

Екология. Живее по варовитите скали, в пукнатините, главно в места, 
обрасли с ниски смесени гори.

2. Род Chondrina Reichenbach, 1828

Studer, 1820. Naturw. Anz. Schweiz. Ges.. 111:89 (Torquilla. non Brisson, 1760): 
Reichenbach, 1828, Allg. Taschenbibl.. 5 th„ Zool., 1:93; Pilsbry. 1918, Man. Conch., XXV:1; 
Wenz u. Zilch., 1959—1960:137.

Типов вид Ch. avenacea (Bruguiere, 1792) (Bulimus)

Черупката високо конична. Навивките 7—8, последната към устата не се 
приповдига или немного приповдигната. Устата почти отвесна. Устната слабо 
развита или отсъствува. Зъбите сходни с тези на Abida, но палаталните 
гънки по-къси и не достигат тръбната страна на последната навивка; в пред-
ната си част не се свързват с устната. Пъпът във вид на цепнатина.
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Таблица за определяне на видовете от род Chondrina

1 ( 2) Повърхността на черупката неравномерно набраздена, Супрапалатал-
ната гънка добре развита, така също добре развити връхната и долната 
палатална гънка. Трите гънки разположени срещу париеталната, ко-
лумеларната и инфраколумеларната пластинка...................................

................................................................................. 1. СА. avenacea (Brug.)
2(1) Повърхността на черупката равномерно покрита с тънки ребърца. 

Супрапалаталната гънка, ако има такава, развита значително по-слабо, 
отколкото връхната и долната палатална гънка. Последната изпъква 
и просветлява в устата, не срещу париеталната и двете колумеларни 
пластинки, а в промеждутъка между тях ................................... ... . .

......................................................................................2. СА. clienta (West.)

Фиг. 44. Chondrina avenacea (Brug.). Полова система (по Steenberg)
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1. Chondrina avenacea (Bruguiere, 1792) (фиг. 44, 45).

Bruguiere, 1792. Encyl. meth.. 1:355 (Bulimus)', M o u s s o n. 1859:289 (Pupa avena); Pi 1- 
sbr.y, 1918. Man. Conch., XXV: 10, t. 1, fig.4—6; Ehrmann. 1925, in Brohmers Fauna Deutschl.. 
3Aufl.:73 (Cereana)', Ehrmann, 1931, Arch. Molluskenk.. LX1II:1'—28, t. 1, fig. 7—10; 
Ehrmann, 1933:37, t. 1, fig. 7; Лихарев и Раммельмейер. 1952:130, фиг. 40.

Черупката високо конична, тънкостенна, тънко или грубо, рядко или гъсто 
неравномерно набраздена, оцветена червеникавокестеняво. Навивките 7—8, 
връхните силно изпъкнали, средните и долните леко притиснати, последната 
навивка към устата малко приповдигната. В устата има 7 зъба: ангуларна, 
париетална, колумеларна и субколумеларна пластинка, а също така и връхна 
палатална, долна палатална и супрапалатална гънка. По изключение ангулар-
ната се разполага в дълбочината на устата. Всичките три палатални гънки обик-
новено силно развити, техните краища изпъкват просветлени в устата срещу 
колумеларната и париеталната пластинка. Краят на устата леко отворен, с 
тънка устна, оцветена светлокафяво.

Височината на черупката 6,5—6,8, ширината 2,3—2,8 mm. Височината на 
устата 2,4—2,6, ширината 1,5—1,6 mm.

Разпространение: рядко в планинските и полупланинските райони на 
Стара планина, Родопите и Западна България.

Вън от нашата страна се среща в Средна и Южна Европа, в почти целия 
Балкански полуостров.

Екология. Живее във варовити терени, по скалите или в пукнатини, на 
височина от 500 до 1800 m над морското равнище. Издържа на голямо 
засушаване.

2. £hondrina clienta (Westerlund, 1883) (фиг. 46)

Westerlund, 1883, Jahrb. deutsch. Malak Ges.. X:60 (Pupa)', Ehrmann. 1925, in 
Brohmer-s Fauna Deutschl., 3 Aufi. :73 (avenacea); Ehrmann, 1931, Arch. Molluskenk.,

.Фиг. 46. Chondrina clienta (West.) 
(по Лихарев)

Фиг. 45. Chondrina avenacea (Brug.)
(по Лихарев)
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LXffl:l—28, T. 1, fig. 3—7; Ehrmann, i933, 38, T. 1, fig. 8; Лихарев и Раммельмейер, 
1952:131, фиг. 41; Pinter, L., 1968:218.

Черупката високо конична, тънко и равномерно ребреста, кафяворогова. 
Навивките 7—8, всички еднакво и силно изпъкнали. Зъбите 7—8. Ангуларна, 
париетална, колумеларна и субколумеларна пластинка. Субпалаталната (не-
винаги развита), връхната, долната палатална и супрапалаталната гънка също 
развити, обаче връхната и долната палатална гънка се развиват значително 
по-силно, отколкото субпалаталната и краищата им се намират не срещу край-
ната пластинка, а по посока на промеждутъка между тях. Краищата на устата 
силно отворени, с голяма бяла устна.

Височината на черупката до 6,1, ширината до 2,4 mm. Височината на 
устата 1,6—1,8, ширината 1,3—1,5 mm.

Разпространение: в полупланинските и планинските райони на Стара 
планина, Родопите и Западна България.

Вън от нашата страна се съобщава за планинските области на Северна 
и Южна Швейцария, целия Балкански полуостров, Средна Европа, СССР 
(Кавказ, Задкавказието, Крим и Карпатите).

Екология. У нас живее по варовитите скали до 1500 m надморска височина. 
Издържа на голямо засушаване, при нагрятост на скалите до 40—50° С.

IV. Семейство Orculidae Pilsbry, 1918

Черупките удължено яйцевидни или цилиндрични, повече или по-малко 
конични, с няколко навивки. Устата има ъгловата и дълга палатална гънка; 
има също колумеларна и субколумеларна пластинка; често се явяват и други 
гънки, които могат да се различат от външната страна.

Централният зъб на радулата с 3 зъбчета. Простатната жлеза дълга. 
Пенисът модифициран по-горе от мястото на втичане на епифалуса. Видовете 
от това семейство снасят яйцата си.

Таблица за определяне родовете от семейство Orculidae

1 ( 2) Последната навивка отпред рязко се повдига така, че връхният край на 
устата почти се допира до шева. В устата няма зъби, но в задната по-
ловина на последната навивка има 3 спирални зъба — парие-
тална, колумеларна и палатална ........................... 2. Pagodulina Cl.

2(1) Последната навивка отпред по-слабо приповдигната и отдолу закръг-
лена. В устата има зъби, но липсва палатален зъб ...........................

..............................................................................................1. Orcula Held

1. Род Orcula Held, 1837

Held. 1837, Isis:919; Pilsbry, 1922, Man. Conch. XXVII:1; Wenz u. Zilch, 1959— 
1960:155.

Типов вид Orcula dolium (Draparnaud, 1801) {Pupa}

Черупката цилиндрична c конична или закръглена връхна част. Първите 
навивки гладки, следващите набраздени или с кожести ребра. Краищата на 
устата в различна степен отворени. Ангуларната пластинка малка или от-
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еьствува. Париеталната влиза дълбоко вътре в черупката. Колумеларната й 
субколумеларната пластинка обикновено добре развити, само у някои видове 
отсъствуват. Както париеталната, така и колумеларната пластинка се явяват 
още в ранния стадий на развитието. С нарастването на черупката във връхните 
навивки се резорбират, като във възрастните форми се запазват само в едната 
или в двете последни навивки.

Разпространен на Балканския полуостров, Южна, Средна и Западна Ев-
ропа, СССР (Крим, Западна Украйна, Кавказ и Средна Азия), Тунис, Етиопия 
и Северен Иран.

Таблица за определяне видовете от род Orcula

1(2) В .устата само един зъб — слабо развита париетална пластинка. Висо-
чината на черупката 7—8, ширината 3,0—3,2 mm...........................

...................................................................... .1. Orcula bulgarica Hesse.
2(1) Освен париеталната пластинка има още от 1 до 4 колумеларни пластинки

Височината на черупката 4,5—7, ширината 2,3—3 mm.
3(4) Черупката цилиндрична, с тъпа и ниска закръглена част.

..............................................................................3. Orcula doliohim Brug.
4(3) Черупката има формата на бъчвичка, стройна, конично заострена

..................................................................................... 2. Orcula zilchi Urb.

1. Orcula bulgarica Hesse, 1915 (фиг. 47)

Hesse, 1915, Nachrbl. D. Malak., Ges. XLVII:62; Pilsbry, 1922. Man. Conch., 
XXVII:26, 256, t. 21, fig. 11; Лихарев и Раммельмейер, 1952:159, фиг. 72.

Черупката цилиндрична, с къса конична връхна част, гъсто и косо ребресто 
набраздена, тъмнорогова, в устата белезникава. Навивките 9—10, изпъкнали, 
разделени с дълбок бял шев. Последната навивка до устата доста силно припов-
дигната. Устата закръглена, мястото на прикрепването широко разтворено и 
свързано с бяло надебеление(мазол).Краищата на устата бели, широко отворени 
и постепенно се извиват. Колумеларният край отвесен, понякога с лека изду-

Фиг. 47. Orcula bulgarica (Hesse) (по Л и х а р е в)
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Фиг. 48. Orcula zilchi Urb. (no Urbanski)

тина, но без пластинка. Единственият зъб е слаба париетална пластинка, 
която започва с малко отклонение от мазола и навлиза недълбоко вътре в че-
рупката. Пъпът закрит.

Височината на черупката 7—8, ширината 3,0—3,2 mm. 
Разпространение: в Североизточна България и на Витоша.
Вън от България се съобщава за Северен Кавказ и Дарман в АССР. 
Екология. Обикновено живее в сенчести и влажни места, под отпадъци от

листа от храсти и дървенисти растения, смесени с пръст.

2. Orcula (zilchi) Urbanski, 1960 (фиг. 48)

Urbanski, 1960а :57, fig. 1.

Черупката с форма на бъчвичка, стройна, конично заострена, към основата 
малко стеснена, тънка, почти прозрачна, слабо блестяща, с кафяворогов 
цвят. Навивките 8—10, умерено изпъкнали, разделени чрез един слабо вдлъбнат 
шев. Ембрионалните навивки почти гладки, с твърде неясна, едва забележима 
зърнеста структура, която в хода на развитието на черупката се набраздява 
слабо и неправилно. Ребрата на черупката разположени косо към нейната 
ос. В долната половина на последната навивка те са много по-слабо развити, 
отколкото на средните и горните навивки. Към основата навивките се стесня-
ват. Последната много по-висока, отколкото предпоследната. Пъпът вдлъбнат, 
с формата на цепнатина. Устата отвесна, с почти полукръгла форма. Краищата 
й се съединяват в едно тънко надебеление (мазол). Устната светло оцветена. 
В устата се намират една силно развита париетална пластинка и две колуме-
ларни пластинки. Париеталната пластинка по-дълга, отколкото една навивка 
и отпред (на дясната страна) не достига до ръба на надебелението. Колуме- 
ларните пластинки на вретеното също така силно развити и достигат до 
ръба на устата, ясно развити в тази част на последната навивка. Анатомията 
на този вид не е изследвана.

Височината на черупката 6—7, ширината 2,5—3 mm. Височината на 
устата 2,0—2,5, ширината също 2,0—2,5 mm.

Разпространение: по най-южното Черноморско крайбрежие— от 
устието на р. Ропотамо до устието на р. Резовска.

Екология. O. zilchi живее в сенчести и влажни места под отпадъци от 
листа, смесени с пръст, под гнили дънери, в основата на сиенитни скали, в
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смесени гори и храсти в близост до блатата около Черноморското край-
брежие.

Забележка. Според Urbanski (1960а) O. zilchi е най-близко до O. schmidti 
(Kuster), съобщена за Черна гора и Албания, а така също и до O. wagneri 
(Stur.), който вид се среща по граничните планини между Албания и Маке-
дония. Тези видове се различават от O. zilchi Urb. главно по формата на 
черупката и по-слабо развитата, дълбоко лежаща на небцето колумеларна 
пластинка.

3, Orcula doliolum (Bruguiere, 1792) (фиг. 49, 50)

Bruguiere. 1792, Encycl. meth., 1:351 (Bulimus)', Hesse, 1916a:116; Pilsbry, 1922, 
Man. Conch., XXVII:17, t. 2, fig. 1, 2, 4; Ehrmann, 1933:49, t. 1, fig. 21; Лихарев и 
Раммельмейер, 1952:159, фиг. 73; Шилейко, 1967, Вести. Московск. унив.,2:18, фиг. 5—6,

Черупката цилиндрична или във вид на топлийка, със закръглена или ни-
ско конична връхна част, слабо блестяща, светлорогова. Повърхността на 
черупката покрита гъсто с тънки ребра, които надолу са разположени по-

•V

Фиг. 49. Orcula doliolum (Brug.). Полова 
система (по Soos)

Фиг. 50. Orcula doliolum (Brug.) 
(по Лихарев)
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рядко, отколкото към върха. При свежите черупки ребрата са по-високи, тъй 
като са с кожести израстъци. Навивките 8,5—9,5, слабо изпъкнали. Послед-
ната навивка отпред приповдигната, отдолу закръглена. Устата отсечена 
овално, на върха с тъп ъгъл. Краищата на устата силно отворени и бели. 
Зъбите 3. Тънката и висока париетална пластинка прониква дълбоко в черуп-
ката до началото на предпоследната навивка. Двете колумеларни пластинки 
лежат дълбоко в устата. Субколумеларната по-слабо развита от колумеларната. 
Има загатване във вид на могилка на ангуларна пластинка. - .

Височината на черупката 4,5—5,6, ширината 2,3—2,4 mm. При топковидна 
черупка максималната ширина надвишава връхната третина.

Разпространение: повсеместно.
Общо разпространение: целия Балкански полуостров, Румъния, средизем-

номорските страни, Средна и Южна Европа, СССР (Украйна, Крим, Северен Кав-
каз, Задкавказието, планинските области на Средна Азия), Мала Азия и Иран.

Екология. Живее във влажни и сенчести места под листната покривка 
от опадалите листа, под камъни в близост до потоци, до 1200 m надморска 
височина.

2. Род Pagodulina Clessin, 1876

Stabile, 1864, Atti soc. Ital. Sci. nat., Milano, VII: 100 {Pagodina, non van Beneden, 1853); 
Clessin, 1876, Dtsch. Excurs. — Moli. — Fauna: 198: Hesse, 1916, Nachrbl. D. Malak. Ges., 
XLVin:124 {Pagodula, non Monterosato, 1884); Pilsbry, 1924, Man. Conch., XXVII: 166; 
Wenz u. Zilch, 1959—1960:156.

Типов вид P. pagodula (Desmoulins, 1830) {Pupa)

Черупката удължено яйцевидна или цилиндрична, ребресто набраздена. 
Навивките 8—9. Последната силно приповдигната към устата. Краищата на 
устата отворени. На средата на палаталния ръб обикновено има повече или по- 
малко силно изразено прегъване навътре. Зъбите 3: париетална и колумеларна 
пластинка и долна палатална гънка. Всички те се намират в първата (връхна) 
половина на последната навивка и през устата не се виждат. Пъпът при въз-
растните форми е широка и дебела цепнатина, в младите форми —• открит и 
тесен.

Разпространен в Източните и Южните Алпи, Карпатите, Балканите и 
Югоизточното Задкавказие (Талиш).

Pagodulina pagodula (Desmoulins, 1830) (фиг. 51, 52)

Desmoulins, 1830, Actes soc. Linn. Bordeaux, 4:161, figs 1—3 {Pupa)-, Hesse, 1913:2; 
Pilsbry, 1924, Man. Conch., XXVII: 169, t. 20. fig. 1—4; Klemm, 1939:198—262.

Черупката удължено яйцевидна, c рогов цвят и копринен блясък. Повърх-
ността ребресто набраздена. Навивките 7 1/2 — 8, изпъкнали и разделени с 
дълбок шев. Последната навивка към устата силно приповдигната, така че се 
допира до шева на предпоследната навивка. Краищата на устата силно 
отворени и задебелени. На средата на палаталния край има силно прегъване 
навътре. Отвън в устата не се виждат зъби, но вътре в последната навивка ви-
наги има една палатална гънка, която обикновено просветлява през стените 
на черупката. Колумеларната пластинка, която се намира на тръбната страна
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Фиг. 51. Pagodulina pagoaula 
(Desm.) (ориг.)

Фиг. 52. Pagodulinapagodula (Desm."). 
Полова система (no Hudec)

на последната навивка, е слабо развита. Липсва париетална пластинка. Пъпът 
във вид на тясна и извита цепнатина.

Височината на черупката 2,8—3,3, ширината 1,8 mm. 
Разпространение: в Източните Родопи, около Нареченските бани, юго-

източно от Смолян, Рудозем и Кърджали.
Екология. Обитава листната покривка и мъх, в смесени гори от дъб,

габър и леска, при доста голяма влажност и достига до 1200 m надморска 
височина.

V. Семейство Vertiginidae Fitzinger, 1833

Видовете от това семейство с малки черупки, обикновено със смолист, 
маслинен или кафяв цвят, с овална или цилиндрична форма. В устата с типич-
ните за групата зъби, които могат да претърпят най-различни промени или да 
липсват. Те са без долни пипала.

Челюстта образувана от втвърдяването на неголям брой широки плочки, 
разделени от бразди. Средният зъб на радулата с 3 зъбчета, страничните с 
две или три с допълнителни назъбвания и крайните обикновено с 3 зъбчета и 
много промеждутъчни назъбвания.

Обикновено се размножават с яйца. С много къса простатна жлеза, с прост 
пенис, като ретракторът се залавя за епифалуса. Хермафродитната жлеза раз-
делена на два дяла. Мъжките полови органи понякога липсват (афалия).

Таблица за определяне родовете от семейство Vertiginidae

1 ( 2) Черупката цилиндрична и стройна (В i III 2,0—2,2), с къса закръглена 
връхна част ,2. Truncatellina Lowc
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2 ( 1) Черупката закръглена или удължено яйцевидна, но рядко късо цилин-
дрична, с доста висока закръглена връхна част, ниска (ВШ 
1,5—2,0).

3(4) Черупката закръглено яйцевидна или удължено яйцевидна, по-рядко 
яйцевидно цилиндрична. Устата с 4—6 зъба...........................................

............................................................................................. 1. Vertigo Muli.
4(3) Черупката късо цилиндрична, със закръглена конична връхна част, от-

долу отсечена. Устата без зъби ....................... ... 3. Columella West.

1. Род Vertigo Mulier, 1774

Mulier, 1774, Verm. hist., 11:124; Gray, 1821, Lond. Med. Repozit., XV:239 {Isthmia)', 
Jeffreys, 1830, Trans. Linn. Soc. Lond., XVI:357 {Alaea)-, Pilsbry, 1919, Man. Conch., XXV: 
69; Wenz u. Zilch, 1959—1960:148.

Типов вид V. pusilla Mulier, 1774

Черупката закръглена, удължено яйцевидна, с много тъп връх, гладка и 
блестяща или тънко и неравномерно набраздена.Навивките 4,5—5,5, обикновено 
силно изпъкнали, разделени с умерено дълбок шев, постепенно нарастващи 
на ширина и височина. Височината на устата равна на 1/3 от височината на 
черупката или малко повече. Пластинките и гънките често се редуцират по 
големина на неголеми зъбчета или могилки. В типичните случаи зъбите са 
6, по два зъба на всяка стена на устата, но в редица случаи числото на 
зъбите се увеличава за сметка на прибавените базална или супра- и субпалатална 
гънка, ангуларна или субпариетална пластинка. Някои видове, които живеят 
в северните области на Европа и в подалпийската зона, в повечето случаи имат 
не повече от 4 зъба (париетална и колумеларна пластинка, връхна и долна пала-
тална гънка). Числото на зъбите в тези видове варира: или нямат такива, или 
може да достигнат до 4 и най-често стоят във връзка с особеностите на место-
живеенето. Пъпът във формата на цепнатина.

Всички зъби на радулата имат по три зъбчета.Разпространение: Хо-
ларктика.

Таблица за определяне видовете от род Vertigo

1 (10) Черупката дясно навита (подрод Vertigo s. str.).
2 ( 3) Средните навивки на черупката със силно набраздени ребра . . . .

..................................................................................2. V. substriata (Jeffr.)
3(2) Цялата черупка фино набраздена или гладка.
4(9) Последната навивка зад устата с повече или по-малко голямо валооб- 

разно задтилно задебеление, паралелно с края на устата. Черупката 
закръглено яйцевидна или удължено яйцевидна.

5(8) Черупката закръглено яйцевидна. Външният край на устата в средата 
с дълбоко вдлъбване.

6 ( 7) Черупката умерено закръглена, яйцевидна. В устата зъбите не са по- 
малко от 7.......................................................... 3. V. antivertigo (Drap.)

7(6) Черупката доста силно издута, зъбите са '4...............................................
..........................................................................4. V. moulinsiana (D upuy)

8(5) Черупката удължено яйцевидна. Външният край на устата без вдлъб-
ване или доста слабо развита .V. pygmaea (Drap.)
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9(4) Последната навивка без задтилно задебеление или то представлява 
слаба издутина в долната част на навивката. Черупката яйцевидно 
цилиндрична .......................................................... 6. V. alpestris (Aid.)

10 ( 1) Черупката ляво завита.
11 (12) Долният палатален зъб по-голям от връхния; два от тях имат формата

на неголеми гънки. Колумеларните пластинки 2 и лежат хоризонтално. 
Отвън на палаталната стена в устата няма бразда (подрод Vertigo 
s. str.)..............................................................................I. V. pusilla Miill.

12(11) Връхният палатален зъб значително по-голям, долният във вид на 
удължена и висока гънка, която стига до тръбната страна на послед-
ната навивка. Долният палатален зъб има вид на неголяма могилка. 
Има само една колумеларна пластинка, лежаща вертикално. Отвън на 
палаталната стена на устата с дълбока бразда, съответствуваща на 
връхната палатална гънка (подрод Vertilla Moq.-Tand.) ...................

................................................................................. 7. V. angustior (Jeffr.).

Подрод Vertigo s. str.

Колумеларният зъб къс, във вид на пластинка или на могилка, почти хо-
ризонтален или само отзад леко се повдига към върха. Понякога отсъствува.

1. Vertigo (Vertigo) pusilla Mulier, 1774 (фиг. 53)

Miiller, 1774, Verm. hist., 11:124; Urbanski, 1960:86; Pilsbry, 1919, Man. Conch., 
XXV:161, t. 16. fig. 1, 2, 3; Ehrmann. 1933:39, pl. 1, fig. 9; Лихарев и Раммель-
мейер, 1952:134, фиг. 43.

Черупката ляво завита, закръглена или удължено яйцевидна, тънко и не-
равномерно набраздена, блестяща, светлорогова. Навивките 5, силно изпък-
нали. Последната навивка надолу леко се стеснява, с неголямо задтилно за-
дебеление, което отдолу образува остра могилка. Устата полуовална, височи-
ната й равна на 1/3 от височината на черупката. На средата на външния край 
има вдлъбване. Отпред превита. Зъбите по два на всеки край, но освен това по-
някога с една базална и една супрапалатална гънка. Долната палатална гънка 
обикновено не по-голяма от връхната.

Височината на черупката до 2, ширината до 1,1 mm.
Разпространение: в Рило-Родопската област, Стара планина, Горна 

Тракия и Черноморското крайбрежие.

Фиг, 53; Vertigo (Vertigo) pusilla Miill. (no Ehrmann)
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Фиг. 54. Vertigo (Vertigo) substriata (Jeffr. ) (no Ehrmann)

Вън от нашата страна е разпространен в Югославия, Румъния, Пиреней- 
ския полуостров, Австрия, Чехословакия, Франция, Белгия, Холандия, на 
север достига до Ленинград и Виборг и на изток до Алтай. Разпространен е 
също в Кавказ и Мала Азия.

Екология. У нас живее по хълмисти и гористи местности, обрасли със 
смесени гори, при средна влажност, под листната покривка, под камъни и 
гнили пънове, до 1000 m надморска височина.

2. Vertigo (Vertigo) substriata (Jeffreys, 1830) (фиг. 54)

Jeffreys, 1830, Ttans. Linn. Soc. Lond., XVI:515 (Alaea)', Hesse, 1913:3 (var. mitis 
O. Bttg.); Pilsbry, 1919, Man. Conch., XXV: 172, t. 17, fig. 10; Ehrmann, 1933:41, t. 2, fig. 
13; Лихарев и Раммельмейер, 1952:135, фиг. 44.

Черупката закръглено яйцевидна, с копринен блясък, светлорогова. Сред-
ните навивки фино и равномерно ребресто набраздени. Последната навивка 
тънко и неясно набраздена. Навивките 41 .,, силно изпъкнали, разделени с дъл-
бок шев. Последната навивка надолу се стеснява, със слабо, но тясно зад-
тилно задебеление. Отзад задебелението с продълговата вдлъбнатина, която 
съответствува на долната палатална гънка. Устата закръглено триъгълна, на-
дясно и на върха с голямо и широко закръгляване. Външният край на устата 
леко притиснат, на средата със слабо вдаване. Устната тънка. Зъбите в типич-
ните случаи 6, по два на всеки край.

Височината на черупката 1,5—2,0, ширината 1,0—1,2 mm. Височината и 
ширината на устата 0,6 mm.

Разпространение: на 7—8 km северно от Варна, в местн. Златни 
пясъци и около Пловдив.

Вън от България се съобщава за Северна и Средна Европа — Австрия, 
Чехия, Румъния, Сърбия, СССР (достига на север до Виборг и на изток до Ал-
тай, на юг — Крим и Кавказ).

Екология. Живее под листната покривка, в силно влажни и сенчести места, 
покрити от ниски гори, храсти и мъх, смесени с тревисти растения.

3. Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud, 1801) (фиг. 55)
Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. France:57 (Pupa)'. Hesse, 1913:3; Pilsbry, 1919, Man. 

Conch., XXV: 163, t. 16, fig. 4—6; Ehrmann, 1933:40, pl. 1, fig. 10; Лихарев и Раммель-
мейер, 1952:135, фиг. 45.

Черупката кръгло яйцевидна, доста слабо набраздена, гладка, блестяща, 
с тьмнокестеняв цвят, почти прозрачна. Навивките 5, последната се стеснява
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Фиг. 55. Vertigo (Vertigo) antivertigo 
(Drap.) (по Лихарев)

Фиг. 57. Vertigo (Vertigo) pyg-
maea (Drap.) (no Ehrmann)

Фиг. 58. Vertigo (Vertigo) pygmaeu (Drap.). 
Полова система (no Steenberg)

Фиг. 56, Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy) (no Walden)
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леко надолу, с дебело задтилно надебеление, с къс и тъп базален кил и 2 
падини: едната продълговато задтилно надебелена, съответствуваща на долната 
палатална гънка, а другата напречна, лежаща между задтилното надебеление 
и края на устата. На външния край на устата в средата с едно доста дълбоко 
вдлъбване, придаващо на устата сърцевидна форма. Париеталната пластинка 
голяма и удължена, ангуларната по-слабо развита. Субпариеталната пластинка 
още по-малка или отсъствува. Колумеларната пластинка по-голяма от субко-
лумеларната, която също може да липсва. От 2—4 палатални гънки най- 
голяма се явява лежащата в дълбочина долна палатална гънка. Връхната 
много по-малка и се намира близо до края на устата. Супра- и субпалатал- 
ната (или базалната) представляват неголеми могилки, които могат и да 
отсъствуват.

Височината на черупката до 1,7—2,2, ширината 1,2—1,4 mm. Височината 
на устата 0,7 mm.

Разпространение: Тракийския район, в Рило-Родопския масив, Струм-
ско-Местенския район, Западна Стара планина, Витоша и Северното Черно-
морско крайбрежие.

Вън от нашата страна е съобщаван за почти целия Балкански полуостров, 
Пиренейския полуостров, о. Сицилия, на север до Скандинавския полуостров, 
СССР (с изключение на Далечния изток).

Екология. У нас жигее в полупланински места, обрасли със смесени гори, 
до 1000 m надморска височина при голяма влажност, под листната покривка, 
под тревисти растения и мъх.

4. Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849) (фиг. 56)

Dupuy, 1849, Gat. extramar. Gall. Test. :Nr. 284 (Pupa)-, H e s s e, 1916a: 119; Pilsbry, 
1919, Man. Conch., XXV: 178, t. 17, fig. 1—3; Ehrmann, 1933 :40, t. 2, fig. 11; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952:136, фиг. 46.

Черупката закръглена, яйцевидна и силно издута, с тъп връх, гладка, бле-
стяща, прозрачна, червеникавокафява. Навивките 41/3—6, доста изпъкнали. 
Последната навивка не се стеснява и има доста голямо задтилно задебеление, 
с къс и тъп базален кил, заобиколен в тилната си част от широка бразда. Вътре 
в устата с голям и бял палатален мазол. На външния край в средата има вда-
ване. Зъбите 4—5, с голяма париетална и колумеларна пластинка, връхна и долна 
палатална гънка. Понякога c 1 по-голяма базална гънка.

Височината на черупката 2,4—2,8, ширината 1,4—1,7 mm.
Разпространение: в Пловдивско, по Черноморското крайбрежие и 

на север от Стара планина.
Общо разпространение: Северна и Средна Европа, СССР (отделни находки 

в западните, северозападните и централните области на европейската част на 
Кавказ).

Екология. У нас живее под листната покривка, в гъсти гористи места,' 
при голяма влажност.

5. Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801) (фиг. 57, 58)

Draparnaud, 1801. Tabi. Moli. France:57 (Pupa)-, Hesse, 1913:3; Pilsbry, 1919, 
Man. Conch., XXV:174, 1.17, fig. 15—17: Ehrniann, 1933 ;40, pl, 1, fig. 12; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952:136, фиг. 47,
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Черупката удължена, яйцевидна, почти гладка, матова, просветляваща 
и с рогов цвят. Навивките 5, слабо изпъкнали. Последната навивка надолу се 
стеснява, с голямо задтилно надебеление и недълбоко надлъжно вдаване, 
което съответствува на долната палатална гънка. Килът слабо изразен. 
Устата неправилно закръглена. Краят й слабо отворен. Зъбите обикновено 
5 — голяма париетална и колумеларна пластинка, лежаща в дълбочина, две 
основни палатални гънки и неголям базален зъб, седящ на голям палатален 
мазол. Понякога има и трети палатален зъб.

Височината на черупката 1,6—2,2, ширината 1,0—1,2 mm. Височината и 
ширината на устата 0,75 mm.

Разпространение: широко разпространен от низините на Черномор-
ското крайбрежие до 1500 m надморска височина.

Вън от България се съобщава за почти целия Балкански полуостров и оста-
налите части на Европа, СССР (европейската му част, Сибир, Средна Азия, 
Северен Кавказ и Задкавказието). Холарктика.

Екология. Обикновено живее под листната покривка, в тревата и мъха, 
при голяма влага, в смесени и широколистни гори.

6. Vertigo (Vertigo) alpestris (Alder, 1830) (фиг. 59)
Alder, 1830, Trans. Nat. Hist. Soc. Northumb.. П:340 (Pupa')', Pilsbry. 1919, Man. 

Conch., XXV: 197, t. 18, fig. 1—2; Лихарев и Раммельмейер, 1952:137. фиг. 48: 
Pinter, L.. 1968:211.

Черупката яйцевидно цилиндрична, гъсто и фино набраздена, слабо бле-
стяща, просветляваща, оцветена светлорогово. Навивките 43/4—5, силно из-
пъкнали. Последната навивка се стеснява надолу. Задтилното задебеление до-
ста слабо изразено и ограничено само от долната страна на последната навивка. 
Зад него има слабо вдлъбване, съответствуващо на долната палатална гънка. 
Устата неправилно полузакръглена. Външният й край без вдаване и при раз-
глеждането й в профил изглежда ъгловата. Устата почти не е отворена, леко 
тъпа, с тънка устна. ЕТяма палатален мазол. Зъбите 4 — париетална и колуме-
ларна пластинка, връхна и долна палатална гънка.

Височината на черупката 1,8—2, ширината 1,1 mm. Устата висока 0,7, 
широка 0,6 mm.

Разпространение: във високите части на Витоша до 1750 m надморска 
височина, в Родопите — между Девин и Триград, Рила и в Стара планина — 
около вр. Ботев и Леденика.

Фиг. 59. Vertigo (Vertigo) alpestris (Alder.) (no Ehrmann)
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Вън от България е разпространен в Югославия, високопланинските обла-
сти на Средна Европа, Скандинавия, СССР (Прибалтика, Белорусия, север-
ните области на европейската част, Карпатите, Горни Крим, Сибир и Далечния 
Изток),

Екология. У нас живее в смесени гори от бук, габър и иглолистни видове, 
под загнили листа и дънери, под мъха, по кората на бук, в основата на 
големи скални блокове, винаги при голяма влажност.

Подрод Vertilla Moquin-Tandon., 1885
Moquin-Tandon, 1855, Hist. nat. Moli. France, 11:408.

Колумеларната пластинка почти вертикално и спирално подвита надолу 
към стълбчето. Връхната палатална гънка отива доста дълбоко в устата, дол-
ната по-къса или отсъствува.

7. Vertigo (Vertilla) angustior (Jeffreys, 1830) (фиг. 60)

Jeffreys, 1830, Trans. Linn., Soc. Lond., XVI, 2:361; Hesse, 1913:3; Pilsbry, 1919, 
Man. Conch., XXV:211, t. 5, fig. 13, 16—18; Ehrmann, 1933 : 39, fig. 19; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952:139, фиг. 53.

Черупката ляво закръглена, елипсовидна, доста тънко, равномерно набра-
здена, червеникавокафява. Навивките 4х/2—5, изпъкнали. Последната навивка 
силно стеснена надолу, с голяма базална изпъкналост. Връхната палатална 
гънка отвън съответствува на дълга и дълбока бразда на повърхността на 
последната навивка. Вследствие на дълбокото вдаване на средата на палатал-
ния край устата има сърцевидна форма. Зъбите 5. Ангуларната пластинка се 
намира близо до края на устата. Париеталната висока и умерено дълга, лежаща 
по-дълбоко, отколкото ангуларната. Колумеларната пластинка лежи почти 
вертикално. Палаталните гънки две — връхна, висока и доста дълга, достигаща 
до тръбната страна на последната навивка, и долна — малка, къса и ниска.

Височината на черупката до 1,6—1,8, ширината 0,8—1,0 mm.
Разпространение: в Пловдивско, Варненско и Бургаско.
Вън от нашата страна се съобщава за почти целия Балкански полуостров, 

Централна Европа, Португалия, Испания, Италия, Скандинавия, Финландия
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й СССР (смесените й широколистните гори на европейските части на Крим, 
Кавказ, Южен Урал).

Екология. У нас живее в много влажни гористи местности, в тревистата 
и мъхеста покривка, под камъни и листната покривка.

2. Род Truncatellina Lowe, 1852

Lowe, 1852, Ann. mag. nat. Hist., 2, IX:275; Reinhardt, 1879, Sitzungsb. Ges. Na-
turf. Fr. Berlin:133 {Isthmia, non Gray, 1821); Pilsbry, 1920. Man. Conch., XXVI:58; Wenz 
u. Zilch, 1959—1960:148.

Типов вид T. linearis (Lowe, 1852) {Pupa)

Черупката цилиндрична, стройна, доста малка (височината й достига 
1,2—2,2 mm), връхният край закръглен, с тъп връх. Фино и гъсто набраздена 
или ребреста. Навивките 51/,—61/2, силно изпъкнали, разделени с дълбок шев. 
Височината на устата равна на около 1/а от височината на черупката. Няма зъ-
би или ако има, те са 3 — неголяма париетална пластинка, дълбоко лежаща ко-
лумеларна пластинка (понякога се вижда само при косо положение на устата) 
и неголям могилообразен палатален зъб, обикновено лежащ дълбоко в устата. 
Краищата на устата отворени, понякога с дебела устна. Пъпът с вид на дъл-
бока цепнатина.

Среща се в Европа, Мала Азия, Средна Азия и Африка.

Таблица за определяне на видовете от род Truncatellina

1 ( 2) Краищата на устата силно отворени, с дебела бяла устна. Има зад- 
тилно задебеление .............................................. 4. T. costulata (Nilss.)

2(1) Краищата на устата слабо отворени и със слаба устна. Няма задтилно 
задебеление.

3(6) На предпоследната навика 45—50 ребра.
4(5) Палаталният зъб при право положение на устата не се вижда, тъй като 

е прикрит от стълбчето. Има винаги зъби...............................................
...............................................................................1. T. claustralis (Gred.)

5(4) Палаталният зъб лежи на правото стълбче и се вижда добре при право 
положение. Нерядко се срещат форми без зъби.....................................

................................................................................. 3. T. strobeli (Gred.)
6 ( 3) На предпоследната навивка около 65 ребра...........................................

.............................................................................. .2. T. cylindrica (Fer.)

1. Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) (фиг. 61)

Gredler, 1856, Verh. zool. bot. Vereins, Wien, VI: 116, t. 2, fig. 1 {Pupa)-, Hesse, 
1916a:118 {Isthmia opisthodon Reinh.); Pilsbry, 1921, Man. Conch., XXVI:79, t. 11, fig. 1, 2; 
Ehrmann, 1933:45; Лихарев и Раммельмейер, 1952:141.

Черупката цилиндрична, светлорогова, фино и равномерно ребресто на-
браздена. Навивките 52/,—673. Последната навивка надолу стеснена. На пред-
последната навивка има около 45—50 ребра. Устата закръглена и триъгълна. 
Краят на устата отворен, със слабо развита устна. Зъбите 3 — относително 
дълга париетална пластинка, неголяма и валообразна колумеларна пластинка,

126



Фиг. 61. Truncatellina claustralis (Gredler)
A — изглед отпред ; Б — изглед отзад (просветляващ палатален зъб) (ориг.)

лежаща отвесно на вретеното. Палаталният зъб като неголяма могилка, ле-
жаща дорзолатерално. Пъпът във вид на цепнатина.

Височината на черупката 1,5—1,8, ширината 0,75—0,8 mm. Височината и 
ширината на устата 0,45—0,55 mm.

Разпространение: по цялото Черноморско крайбрежие, Старопланин-
ския район, Тракия, Рило-Родопския и Струмско-Местенския район.

Общо разпространение: в целия Балкански полуостров, Румъния (Банат), 
в СССР (Лвовска и Търнополска области, Крим и Задкавказието).

Екология. У нас живее в смесени гори, в основата на различни породи 
скали, под листната покривка и под мъха, до 1000 m надморска височина

2. Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1821) (фиг. 62)
Ferussac, 1821, Tabi. syst. :64 (Vertigo)-, Hartmann. 1821, Neue Alpina, 1:220, t. 2, fig. 

5 (Pupa minutissima part.); Hesse, 1913:3 (Isthmia minutissima)', Hesse,^1916a: 118 
(Isthmia micula Mouss.); Pilsbry, 1921, Man. Conch., XXVI:65, t. 8, fig. 3, 4. 8; Ehrmann, 
1933:44, fig. 23; Лихарев и Раммельмейер. 1952:142, фиг. 55.

Черупката цилиндрична, със закръглен връх, светлорогова, доста тънка 
и равномерно ребреста (на предпоследната навивка има около 65 ребра). На-
вивките 6, първите 21/., бързо нарастват и образуват върха на черупката, след-
ващите 3—4 са почти с еднаква ширина. Последната навивка надолу малко 
се стеснява. Устата без зъби, краят й леко отворен, бял и малко задебелен, 
мястото на прикрепването съединено с мазол.

Височината на черупката 1,65—1,85, ширината 0,8—0,95 mm. Височината на 
устата 0,65, ширината 0,6 mm. Рядко се срещат по-големи екземпляри с 6х/2 
навивки, с височина на черупката 2,2 и ширина 1,05 mm.
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Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за почти цяла Европа с изключение на 

северните области, среща се още в Северна Африка, Мала Азия, СССР 
(Прибалтика, Белорусия, Украйна, Крим, Северен Кавказ и Задкавка- 
зието).

Изменчивост. От гледище на обширния ареал, който обитава, този вид 
варира в различна степен по отношение на оцветяването, набраздяването и по- 
малко в размерите на черупката.

Екология. Живее на доста сухи места, в пръстта, смесена с растителни 
остатъци. Среща се на височина до 1000 m.

3. Truncatellina strobeli (Gredler, 1853) (фиг. 63)

Gredler, 1853, Programm d. k. k. Gimnasium. Bozen (P«pa); Pilsbry, 1921, Man' 
Conch. XXVI:71; Forcart, 1928, Arch. Molluskenk, LX :191; Ehrmann, 1933:44, t. 8, fig 
10—12 (ггггсггала); Лихарев и Раммельмейер, 1952:141.

Черупката цилиндрична, доста тънко и равномерно ребреста, светлорогова. 
На предпоследната навивка се намират около 65 ребра. С тъп връх. Навивките 
5’/»—6, изпъкнали. Краищата на устата леко отворени и задебелени. Зъбите са 
3 — париеталната пластинка има вид на неголяма дълбоко лежаща гънка; 
колумеларната пластинка без голямо недебеление, лежи отвесно на стълбчето; 
палаталният зъб се вижда добре при право положение на устата и има вид на 
кръгъл възел, лежащ на тръбната страна на черупката. Има форми и без зъби. 
Пъпът тесен и точкообразен.
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Височината на черупката 1,6—1,8, ширината 0,8 mm.
Разпространение: в северната част на Родопите,
Общо разпространение: Алжир, Европа на юг от Алпите, СССР (Задкав-

казието и Средна Азия).
Екология. У нас се среща и живее в сухи места в пръст, смесена с остатъци 

от листа.
Забележка. Този вид прилича много на Truncatellina clanstralis G r е d 1 c r. 

Отличава се от него незначително по скулптурата си. Вероятно е негова разно-
видност, понеже няма и определен ареал, а най-често с среща заедно с него.

4. Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) (фиг. 64, 65)
Nilsson. 1822, Hist. Moli. Suec. :51 (Pupa)', Pilsbry, 1921, Man. Conch., XXVI:78, t. 8. 

g. 17, 18; Ehrmann, 1933:44, fig. 24; Лихарев и Раммельмейер, 1952:141, фиг. 54,

Черупката цилиндрична, с къс и закръглен връх, тънко и равномерно ре-
бреста (на предпоследната навивка с около 50 ребра), със светлорогов цвят. 
Навивките 5 3/4—6г/4, силно изпъкнали. Последната надолу се снижава силно, 
зад устата с бяло и дебело задтилно надебеление. Устата е почти квадратна. 
Краищата на устата са отворени, с голяма бяла устна. С 3 зъба — палаталният

бж

Фиг. 64. Truncatellina costulata (Nilss.). 
Полова система (по Steenberg)

Фиг. 65. Truncatellina costulata 
(Nilss.) (по Лихарев)
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зъб се намира на тръбната страна и при право положение на устата слабо се 
забелязва зад стълбчето; париеталната пластинка голяма и се намира дълбоко 
в устата; колумеларната пластинка разположена почти отвесно и се намира също 
дълбоко. Пъпът във вид на цепнатина.

Височината на черупката 1,8—1,95, ширината 0,95—1,0 mm.
Разпространение: между Малко Търново и Елхово до турската граница.
Съобщава се за Румъния, СССР (Естонска ССР, Калининградска, Москов-

ска, Курска и Уляновска област, Украинска ССР, Северен Кавказ, Задкав- 
казието и Крим), Южна Швеция, Германия и Полша.

Екология. У нас живее в сухй места, обрасли с храсти и трева, в остатъци 
от растения, смесени с пръст.

3. Род Columella Westerlund, 1878

Charpentier, 1837, Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges., I, 2:15 (Sphyradium part.); 
Westerlund, 1878, Fauna Europ. Moli. Extramar.. Prodromus, 11:193; Pilsbry, 1926, Man. 
Conch., XXVII :232; Wenz u. Zilch. 1959—1960:146.

Типов вид C. edentula (Draparnaud, 1805) (Pupa)

Черупката цилиндрична или късо цилиндрична, със закръглена конична 
връхна част, с кафяв или рогов цвят. Навивките 5—9. Устата неправилна, за-
кръглена и косо разположена. Външният й край тънък и остър, затворен. 
Няма зъби и устна. Колумеларният край леко отворен. Пъпът точковиден. 
Кракът къс, без опашни жлези. Няма долни пипала.

Разпространен в Евразия, Северна Америка, Никарагуа.

Columella edentula (Draparnaud, 1805) (фиг. 66, 67)

Draparnaud, 1805, Hist. nat. Moli. France:59, t. 3, fig. 28, 29, (Pupa)-, Pilsbry, 
1926, Man. Conch., XXVII:232, t. 30, fig. 9—11; Ehrmann, 1933: 45, fig. 26; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952:143, фиг. 56; Urbanski, 1960с:86.

Черупката късо цилиндрична, най-често със закръглен коничен връх, 
отдолу отсечена, тънкостенна, тънко и неравномерно набраздена, блестяща, 
светлорогова, най-често със зелен оттенък. Навивките 5—6, силно изпъкнали, 
разделени с дълбок шев. Последната широка и надолу закръглена.

Устата неправилно закръглена, ширината равна на височината, краят на 
устата тънък, отворен само в колумеларния край.

Височината на черупката 2,25—3, ширината 1,3—1,4 mm.
Разпространение: на север от Варна в местн. Златните пясъци и в 

Рила — над Рилския манастир.
Разпространен в южните части на Европа, Югославия (Крайна, Босна и 

Сърбия), Румъния, СССР. Холарктика.
Екология. У нас живее под листната покривка в букови и смесени гори, 

при голяма влажност и се среща до 1500 m надморска височина.

VI. Семейство Valloniidae Morse, 1864

Родовете от това семейство са с малки черупки, тънкостенни, с ниска за-
витост, дисковидни или куповидни, често с кожести ребра. Устата кръгла, 
проста, с отворени краища (с изключение на Spelaeodiscus).
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Кракът без пръстеновидна бразда. Бъбреците имат първичен пикочен канал. 
Само при Acanthinula aculeata Mull.ce забелязва вторичен пикочен канал. 
Челюстта тънка, извита, със слаби напречни гънки.

Размножават се с яйца или са живородни. Половото отвърстие силно 
удължено от основата на дясното очно пипалце и се намира близо до дихател-
ното отвърстие. Семеяйцепроводът и простатата къси; матката, влагали-
щето и семепроводът дълги. Пенисът и епифалусът със сложно разчленени при-
датъци. Понякога се наблюдава афалия, т. е. загубване на пениса и свързаните 
с него органи. Семеприемникът без израстък, с къс проток и закръглен ре-
зервоар.

В това семейство се обединяват родове, силно различаващи се както по 
черупките, така и по анатомията си. Някои родове по-рано са отнасяни към 
Valloniidae, но сравнително неотдавна са отнесени към други семейства (на-
пример Pyramidula — към Pleurodiscidae).

Възможно е и в днешния обем на семейство Valloniidae да се обединяват 
останки от някои древни семейства, т. е. да се явява като изкуствена група.

1. Род Vallonia Risso, 1826

Risso. 1826. Hist. nat. Europe merid., IV: 101; Sterki, 1893, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad: 
234; Pilsbry, 1935, Man. Conch., XXYI11:174, 195; Wenz u, Zilch, 1959—1960:i73,
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Типов вид V. rosalia Risso, 1826 = V. costata (Mulier, 1774) (Helix)

Черупката със слабо изпъкнала завитост, твърдостенна, гладка и доста 
тънко набраздена или тънко ребреста, жълтеникавосива или рогова. Навивките 
31/4—4,силно изпъкнали. Устата почти кръгла. Мястото наприкрепванетойдоста 
сближено или леко се допира до предпоследната навивка. Краищата на устата 
силно отворени, често с дебела бяла устна. Дългият семепровод се открива във 
вретеновидния епифалус. Последният се стеснява и се влива в задния край 
на пениса. Придатъкът на пениса от 2—3 дяла, нерядко добре обособени един 
от друг. Половият ретрактор двуклонест—единият клон се прикрепва към 
епифалуса, а другият — към придатъка на пениса.

Разпространен в Евразия, Северна Африка и Северна Америка.

Таблица за определяне видовете от род Vallonia

1(2) Черупката покрита с големи, остри кожести ребра (на последната 
навивка от 22 до 36 ребра). Последната навивка се спуска рязко към 
устата..........................................................................1. V. costata (Miill.)

2(1) Черупката тънко набраздена, ако е ребреста, ребрата са тъпи (на послед-
ната навивка те са от 45 до 50). Последната навивка не се спуска към 
устатата.

3 ( 4) Черупката ребреста....................... 2 в. V. pulchella enniensis (Gred.)
4(3) Черупката тънко набраздена.
5( 6) Пъпът кръгъл...........................................2 а. V. pulchella pulchella (Miill.)
6(5) Пъпът ексцентричен....................... 2 c. V. pulchella excentrica Sterki.

Фиг. 68. Черупка от Vallonia (по Sparks) 
а — г — V. costata (Muli.); д — з — V. pulchella excentrica (Sterki); и — м — V. pulchella 

pulchella (Miill.); н — p— V. pulchella enniensis (Gredler)
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1. Vallonia costata (Mulier, 1774) (фиг. 68—a—г; 69)

Miiller, 1774, Verm. Hist. 11:31 {Helix}-, Pilsbry, 1892, Man. Conch., VIII:252, t. 32, 
fig. 18—22, 27, t. 35, fig. 54; Hesse, 1913:2; Ehrmann, 1933:54,t. 2, fig. 25; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952 :164, фиг. 77 (Б).

Черупката ниско конична, на върха почти кръгла, с големи радиални ко-
жести ребра; между ребрата тънко набраздена, жълтосива. Височината на за-
витостта равна на половината от височината на устата или по-малко от нея. 
Навивките З1^, изпъкнали. Ембрионалните навивки гладки, с доста тънка спи- 
рална набразденост (която се вижда при 40—50-кратно увеличение). На послед-
ната навивка 25—35 кожести ребърца, към устата I1/, пъти по-широка от пред-
последната и рязко спускаща се надолу. Устата кръгла и косо разположена, 
мястото на прикрепването силно сближено, краищата на устата силно отворени, 
с дебела устна. Кантът на устата във вид на пръстен. Пъпът силно перспекти-
вен, ширината му равна на 1/3 от ширината на черупката.

Височината на черупката 1,2—1,3, ширината 2,3—2,7 mm.
Разпространение: повсеместно. Холарктичен вид.
Екология. У нас живее при същите условия, както V. p. pullchella (Mu 11.), 

и в повечето случаи се среща заедно с нея в едни и същи биотопи.

2а. Vallonia pulchella pulchella (Mulier, 1774) (фиг. 68—и—м)
Mulier, 1774, Verm. Hist., II,: 30 {Helix}-, Pilsbry, 1892, Man. Conch., VIII:248, t. 32, 

fig. 1 — 5; Wohlberedt, 1911:186; Ehrmann, 1933:53, t. 1, fig. 23; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952:164, фиг. 7,А.

Фиг. 69. Vallonia costata (Miill.). Полова система (по Steenberg)
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Черупката ниско конична, на върха почти кръгла, доста тънко и неравно-
мерно набраздена, бяла или жълтеникава. Височината на завитостта равна на 
половината от височината на устата или по-малко от нея. Навивките 3—31/4. 
Ембрионалните навивки гладки. Последната навивка до устата 1г/2 пъти по- 
широка от предпоследната и не се спуска надолу. Устата почти кръгла; местата 
на прикрепване сближени, но относително по-малко, отколкото при Vallonia 
costata Miill. Краищата на устата отворени, с дебела бяла устна. Пъпът кръ-
гъл и силно перспективен, като в последната си четвъртинка рязко и силно се 
разширява; ширината му повече от 1/4 от ширината на черупката.

Височината на черупката 1,2—1,3, ширината 2,1—2,5 mm.
Разпространение: цяла България.
Среща се в целия холарктик.
Екология. У нас живее в тревисти места, в мъх и под камъни, при голяма 

влажност, от равнините на Северна и Южна България до гористите планински 
райони, до 1200 m надморска височина.

2в. Vallonia pulchella enniensis (Gredler, 1856) (фиг. 68 — zz—p)

Gredller, 1856, Verh.zool. botan. Vereins, Wien. VI:56; Sandberger, 1870—75. Land 
und Siisswasser — Conch. Vorwelt. :856 (costellata)', Wagner, A., 1927:3O5; Piate, 1951, Zoolog. 
Jahrb., Abt. Syst., okol., geogr., 79:178: Sparks. 1953. Proc. malae, soc. London:30:l 11, fig. 1, e-h.

Черупката ниско конична, на върха почти кръгла. Прилича на предния под-
вид по повечето от външните си белези. Различава се от Vallonia p. pulchella 
но това,че е покрита с по-тъпи, фини и по-гъсто разположени ребра, които на 
последната навивка са от 45 до 50. Оцветена от жълтеникаво до сиво.

Височината на черупката 1,1—1,3, ширината 2,1—2,5 mm.
Забележка. Систематичното положение на този подвид не е напълно из-

яснено. Някои автори, като Sandberger (1870—1875), Piate (1951), 
Ehrmann (1933) и др., го дават като отделен вид. Други, като Gredler 
(1856) и Sparks (1953), го сочат като вариетет на V. pulchella Miill.

Ние смятаме, че вероятно това е един подвид на V. p. pulchella, понеже 
се различава от нея по ясно изразената си скулптура. По останалите външни 
и вътрешни белези различията са незначителни.

Разпространение: в предпланинските области на Западна България, 
Средна гора,Родопите и по Черноморското крайбрежие около Варна.А. Wagner 
(1927) го съобщава за наносите на р. Марица и околностите на Варна.

Вън от България се съобщава за много места по Средиземноморието, 
Полша, Германия и други области на Средна и Южна Европа и СССР (Хар-
ковска и Полтавска област).

Екология. В България живее в места, обрасли с гъста трева, по склоно-
вете на ливади в полупланинските области, до 500 m надморска височина.

2с. Vallonia pulchella excentrica Sterki, 1892 (фиг. 68—д—з)

Sterki, 1892, in Pilsbry's Man. Conch., 8:249, pl. 32, fig. 6—9; Hesse, 1913:2; Pilsbry, 
1948, Land. Moli. North America, II, 2:1025, fig. 545 b; Sparks, 1953, Proc. malae. Soc. 
London, 30:115, fig. 1 m—p.

Черупката c много слаба изпъкнала завитост, на върха слабо овална, 
тънко набраздена, жълтеникавосива или рогова. Броят на навивките, тяхната 
изпъкналост, формата на устата, мястото на прикрепването и краищата почти
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същите, както при p. pulchella. Различава се от нея, че по своите очертания 
е овална, а не кръгла. Последната навивка два пъти по-широка от предпослед-
ната. Пъпът също перспективен, но овален и ексцентричен.

Височината на черупката 1,1—1,2, ширината 2,0 —2,3 mm.
Забележка. Систематичното положение и на този подвид не е напълно 

уточнено. Много автори го смятат като форма или вариетет от Vallonia pul-
chella (Miill.). Ние смятаме, че това е подвид, защото се различава от V. р. 
pulchella по някои съществени белези — черупката е по-овална, пъпът също е 
овален и ексцентричен, а не кръгъл; последната навивка е два пъти по-широка 
от предпоследната. По останалите белези тя е сходна на V. p. pulchella.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие, северните склонове 
на Стара планина и Тракия, главно по варовити терени. Известен от цяла 
Европа и за големи пространства на Северна Америка. За България го съобщава 
Urbanski (1957).

Екология. У нас обитава почти същите биотопи, както Vallonia p. pul-
chella М1111.

2. Род Acanthinula Веск, 1846
Веск, 1846, Amtl. Ber. Vers, Kiel:122; Pilsbry, 1926, Man. Conch., XXVII: 188; Wenz 

u. Zilch, 1959—1960:174.

Типов вид A. aculeata (Mulier, 1774) (Helix)

Черупката куповидна, c тънък връх, тънкостенна, гъсто или рядко покрита 
с кожести ребра, между които под увеличение се вижда тъмна напречна набраз- 
деност, светло-или тъмнорогова. Навивките 4, силно изпъкнали. Краищата на 
устата доста тънки, отвътре задебелени, с"тясна устна.

На задния край на пениса с две кукообразни издатини, между които в 
пениса се влива епифалусът. Пенисът дълъг и цилиндричен. В предния му край 
се открива голям придатък, състоящ се от 3—4 дяла. Половият ретрактор дву- 
клонест — единият клон се закрепва към едната от слепите издатини на пениса, 
а другият — към придатъка.

Разпространен в Европа.
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Acanthinula aculeata (Mulier, 1774) (фиг. 70, 71)

Miiller. 1774, Verm. Hist., 11:81 {Helix)-, Hesse, 1916a: 116; Pilsbry, 1926. Man. Conch., 
XXVII:191, t. 32, fig. 4—6; Ehrmann, 1933:56, fig. 29; Лихарев и Раммельмейер, 
1952: 166, фиг. 79.

Черупката куповидна, с тъпа конична завитост, тънкостенна и тъмнорогова. 
Повърхността на ембрионалните навивки (I1,'.,) покрита с тънки и гъсти спи-
рални линии, които се виждат при 20-кратно увеличение; останалите навивки 
покрити с радиални кожести ребра (на последната навивка 20—22, по-рядко 30), 
които над периферията на навивката преминават в остри триъгълни шипове. 
Между ребрата има тънка решетеста скулптура от напречни и спирални линии. 
Навивките 4, силно изпъкнали, постепенно нарастващи, последната навивка 
по периферията силно закръглена. Устата кръгла, овална и косо разположена, 
краищата на устата отворени, отвътре задебелени и с тясна бяла устна. Пъпът 
тесен и открит.

Височината на черупката 1,8—2,1, ширината 2—2,3 mm.
Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за почти целия Балкански полуостров, 

Западна Европа, Северна Африка и СССР (в гористата европейска част от Ленин-
град до Задкавказието).

Екология. У нас живее под листната покривка и под пънове, в широко-
листни смесени гори и храсти както в равнините, така също и в планинските 
райони до 1500 m надморска височина.

3. Род Spelaeodiscus Brusina, 1886

Brusina, 1886, Mitt. nat. Ver. Steirmark, 22:37; Pilsbry, 1926, Man, Conch., 27:180; 
Wenz u. Zilch, 1959—1960:176; Gittenberger, 1969:288.

Фиг. 71. Acanthinula aculeata (Miill.). Полова система (no Guisti)
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Типов вид 5. hauffeni (F. Schmidt, 1855) (Helix)

Черупката дясно завита, ниско конична или куповидна, безцветна или све-
тлорогова, с големи радиални ребра, между които се вижда тънка радиална спи-
рална набразденост. Ембрионалните навивки със зърнеста скулптура. Устата 
със или ббз зъби. Пенисът с епифалус, с голям придатък и с къс бич. Половият 
ретрактор е двуклонест — единият клон се закрепва към мястото на прехода на 
епифалуса в пениса, а другият — към основния придатък. Семеприемникът без 
израстък.

Разпространен в Австрия (Каринтия), ЧССР (Високите Татри), Румъния 
(Трансилвания и Банат), България (западните части на Стара планина), Юго-
славия (Крайна и Черна гора) и Северна Албания.

Spelaeodiscus triaria triaria (Rossmassler, 1839) (фиг. 72, 73)

Rossmassler, 1839, Iconogr., 2; 3/4:13, fig. 611 (/7<?//.v); Pilsbry, 1926, Man. Conch., 
27:182, t. 22, fig. 1—3; Grossu, 1955:213, fig. 104; Urbanski, 1964:21; Gittenberger, 
1-969Д-290, Taf. 1, Fig. 1, 2.

Черупката купообразна, c тъпа конична завитост, тъмно- до червеникаво- 
рогов цвят, слабо блестяща. Долната и горна част на черупката силно набраз-
дени, с равномерно разположени ребра. Навивките 6—б1/.,, силно изпъкнали и 
постепенно нарастващи, отделени една от друга с дълбок шев. Ембрионалните 
навивки (Р/Д) тънкозърнести. Последната навивка се спуска рязко надолу към 
устата. Тя е триъгълна. Местата на-прикрепването на краищата са раздалечени 
и не се съединяват с надебеление (мазол). Краищата на устата отворени, заде-
белени и с дебела бяла устна. На палаталния край понякога има зъб, на 
който в задтилната част съответствува дълбока яма. Пъпът широк и силно 
перспективен, ширината му 1 3—1 4 от ширината на черупката.

Височината на черупката 2,4—3,0, ширината 3,8—5,0 mm.
Разпространение: Западна Стара планина, Врачанския Балкан — около 

пещерата „Леденика“ и северозападно от Годеч в долината на р. Нишава.
Вън от нашата страна се съобщава за Банат, Трансилвания и на други места 

в Румъния и в Североизточна Сърбия, Унгария.

-г

Фиг. 73. Spelaeodiscus triaria (Rssm.). 
Полова система (по Hudec)

Фиг. 72.| Spelaeodiscus triaria 
(Rssm.) (ориг.)
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Екология. У нас живее в голямо количество на варовити терени, обрасли 
със смесени широколистни гори, в ронлива пръст, смесена с гниещи дървесни 
остатъци, и в пукнатините на скалите, до 1000 m надморска височина.

VII. Семейство Enidae Woodward, 1903

Черупките на видовете от това семейство в повечето случаи дясно навити, 
но нерядко и ляво навити. Форма от удължено яйцевидна и яйцевидно ко-
нична до вретенообразна.

Устата като правило косо разположена и височината по-голяма от 
ширината.

Стъпалото неразделено на продълговати дялове. Отсъствуват пръстено-
видната бразда и опашната трапчинка. Мантията най-често без петна. 
Тилният плосък край на мантията слабо развит. Десният също плосък, но обик-
новено триъгълен, левият къс и се състои от два по-дълги —горен уховиден, 
лежащ редом с дихателното отвърстие, и долен тесен, който понякога от-
съствува. Педалната жлеза потъва в мускулатурата на крака.

Челюстта полулунна, със закръглени краища, най-вече без напречни гънки. 
Средният зъб на радулата с три зъбчета, страничните с две, а крайните —■ 
с по няколко зъбчета.

Ретракторът на дясното очно пипало минава между пениса и влагалището. 
Семеприемникът в много видове с израстък. Епифалусът освен рудиментарния 
бич често има и неголям сляп израстък (caecum), който се намира в предната 
или в задната част на епифалуса. Пенисът цилиндричен или вретенообразен. 
При повечето видове пенисът има голям и сложно устроен придатък. Най- 
често той се състои от 3, по-рядко от 2 невинаги разграничени дяла. 
Предният се открива в пениса, обикновено цилиндричен и като правило има 
ретрактор. Зад него се намира тесен и къс среден дял, зад който идва 
дълъг заден дял, който в началото е тесен и нишковиден и към края се раз-
ширява. Само в неголямата група на Chondrulinae пенисът няма придатък. 
Половите ретрактори два — ретрактор на пениса и ретрактор на придатъка. 
Последният прикрепен към диафрагмата или отделен от ретрактора на пениса, 
или пък преди прикрепването двата ретрактора се сливат един с друг.

Таблица за определяне на родовете от семейство Enidae

1 (11) Черупката със зъби (без да се счита ангуларната могилка).
2( 9) С париетален зъб.
3(4) Цветът на черупката бял, понякога с радиални тъмни ивици .... 

......................................................................................... 3. Chondrus Cuvier
4(3) Цветът на черупката светло- или тъмнорогов до кафяв, без тъмни 

радиални ивици.
5(6) Височината на черупката под 7 mm ...........................................................

............................................................................................. 4. Jaminia Risso
6(5) Височината на черупката над 8 mm.
7 ( 8) Черупката ляво завита...............................................5./шдапеШ/й Lindh.
8(7) Черупката дясно завита ...........................................6. Chondrula Веск
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9(2) Липсва париетален зъб ............................... 8. Eubrephulus А. Wagn.
10 ( 1) Черупката без зъби; при някои видове има ангуларна могилка.
11 (14) Черупката светло- или тъмнорогова до кафява, без радиални ивици,

доста тънкостенна, повече или по-малко просветляваща.
12(13) При възрастните екземпляри черупката има ангуларна могилка . .

................................................................................................. 7. Mastus Beck
13 (12) Липсва ангуларна могилка ........................................... 1. Епа Turton
14(11) Черупката бяла, нерядко с тъмни радиални ивици, дебелостенна и не- 

просветляваща.................................................................. 2. Zebrina Held

Подсемейство Eninae Woodward, 1903

Семеприемникът с израстък. Пенисът с придатък.

1. Род Епа Turton, 1831

Turton, 1831, Man. Shells Brit. lsl:80; Ehrenberg, 1831, Symb. Physic. fol. :2, 4, (Bu-
limina, non d'Orbigny, 1826); Held, 1837, Isis, XXX:917 (Merdigera)-, Martens, 1860, Helie., 
ed. 11:233 (Napaeus)-, Hesse, 1933:174; Wenz u. Zilch, .1959—1960:183.

Типов вид Ena montana (Draparnaud, 1801) (Bulimus)

Черупката на този род високо конична, по-рядко яйцевидно конична, с 
доста остра и много висока завитост, височината на която повече от два 
пъти по-висока от височината на устата. Фино набраздена, рогова и едноцвет-
на, Навивките 6—8, постепенно нарастващи. Устата овална, без зъби, краи-
щата на устата остри, често пъти обърнати.

На задния край на епифалуса наред с рудиментарния бич нерядко има и 
неголям израстък (caecum).

Разпространен в Европа, Северна Африка, Близкия Изток, Мала Азия, 
Крим и Кавказ.

Таблица за определяне видовете от род Епа

1 ( 2) Черупката яйцевидно конична; предпоследната навивка почти еднаква 
с ширината на последната. При 7 навивки височина на черупката 
7—9,5, ширина 3—3,8 mm............................... .... . .1. Е. obscura (Miill.)

2(1) Черупката високо конична, предпоследната навивка значително по- 
тясна от последната. Черупките големи (височина 14—16, ширина 
6—6,5 mm)  .............................................. 2. Е. montana (Drap.)

1. Епа obscura (Miiller, 1774) (фиг. 74, 75)

Miiller, 1774, Verm. hist.. II: 103 (Helix); Sturany, 1897; 116 (Bulimus)-, Ehrmann,
1933:59, fig. 33; Лихарев и Раммельмейер, 1952:181, фиг. 93.

Черупката дясно завита, с яйцевидно конична форма, тънко, неравномерно 
и неясно набраздена, без спирални линии, с тъмнорогов цвят. Завитостта ко-
нична, с изпъкнали страни и с тъп връх. Навивките 63/4—7, слабо изпъкнали и 
бавно нарастващи. Предпоследната навивка почти с еднаква ширина с по-
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Фиг. 75. Ena obscura (Miill.). Полова 
система (no Hudec)

Фиг, 74. Ena obscura (Miill.) 
(no Ehrmann)

следната. Устата отсечена овално и слабо косо разположена към оста на 
черупката. Краят на устата остър, обърнат и с голяма бяла устна. Местата на 
прикрепването на краищата на устата са сближени и няма надебеление (мазол). 
Колумеларният край повече или по-малко извит и широко отворен.

Височината на черупката 8—9,5, ширината 3,4—3,8 mm. Устата висока 3,3 
и широка 2,7 mm.

Семеприемникът удължен с двойно по-дълъг и заострен израстък. Епи-
фалусът три пъти по-дълъг от пениса и в началото си има ясно забележим ру-
диментарен бич. Пенисът дебел и цилиндричен; в основата му се открива ци-
линдричен придатък, който в края се разделя на два ясно разграничени нишко-
видни дяла, които са 3—4 пъти по-дълги от него. Полови ретрактори два — 
единият за пениса и другият за придатъка, които преди прикрепването си се 
сливат един с друг.

Разпространение: в гористите области на България.
Вън от нашата страна той се среща и в целия Балкански полуостров, 

Западна и Средна Европа, европейската част на СССР — до Москва, и Северо-
западна Африка.

Екология. У нас живее под листната покривка иъ почвата в широколи-
стните и смесените гори, във високите планински райони до 2000 m надморска 
височина и в най-ниските равнини на Северна и Южна България в нискосте-
блени гори и храсти. Може да се намери в трите сезона на годината. Нерядко се 
среща и под гниещи стъбла на дърветата. Черупката най-често е покрита със 
засъхнала слуз.

2. Ena montana (Draparnaud, 1801) (фиг. 76, 77)

Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. France:65 (Bulimus)-, Wagner, A., 1927:316; Ehrmann, 
1933:59, fig. 32; Лихарев и Раммельмейер, 1952:181, фиг. 92.

Черупката дясно навита, с тъмнорогов цвят, високо конична, доста блестя-
ща, неравномерно набраздена, с тънки спирални линии, които се пресичат от 
напречните, като по този начин образуват фина зърнеста скулптура. Навивките
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7—71/,, постепенно нарастващи и слабо изпъкнали. Устата отсечена овално 
и косо, краят й тънък, остър, обърнат и с тънка устна; външният край удължен, 
колумеларният — къс и отвесен. Пъпът — широка цепнатина. Височината на 
черупката 14—16, ширината 6—6,5 mm. Устата висока 6 и широка 4,5 mm. 
Вътрешният строеж на този вид е типичен за род Епа. Характеризира се с това, 
че семеприемникът с неговия израстък са по-силно развити и удължени, откол-
кото при Ena obscura Miill. Придатъкът на пениса цилиндричен и по-дълъг.

Разпространение: всички високопланински райони на страната — Стара 
планина, Рила, Родопите, Пирин и Витоша.

Вън от нашата страна се среща в целия Балкански полуостров, Централна 
Европа, Пиренеите, Северна Франция, Англия, Белгия, Холандия, Алпите, 
СССР (Западна Украйна и достига до околностите на Москва).

Екология. Живее под влажната листна покривка в широколистните и сме-
сените гори, под камъните и гниещите стъбла, най-често във високопланинските 
области до 2000 m надморска височина. По-рядко се среща в силно влажни места 
на предпланините.

2. Род Zebrina Held, 1837

Held, 1837, Isis, XXX:917; Hesse, 1933: 181; Wenz u. Zilch, 1959—1960:188..

Типов вид Z. detrita (Miiller, 1774) (Helix)

Черупката бяла или жълтеникавобяла, често с тъмни напречни ивици, 
гладка или набраздена. Навивките обикновено слабо изпъкнали. Външният 
край на устата обикновено задебелен и без ангуларна могилка. Няма зъби в 
устата.

Половата система, както в род Епа. Белтъчната жлеза на края изрязана.
Разпространен в цяла Югоизточна Европа, Мала Азия и Близкия 

Изток.
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Таблица за определяне на видовете от род Zebrina

1 ( 2) Черупката конично цилиндрична..............................................................
..............................................................................4. Z. varnensis . (L. P-fr.)

2(1) Черупката високо конична.
3(4) Ширината на черупката по-малка от 8 mm................... -....................

.............................................................................. 3. Z. kindermanni (L. Pfr.)
4(3) Ширината на черупката повече от 8 mm.
5(6) Черупката стройна; височина 22—32, ширина 9—12 mm...................

..........................................................................2. Z. detrita m/tota (Kobelt.)
6(5) Черупката по-ниска, с височина 17,5—22 и ширина 9—10 mm . . . 

.............................................................................. 1. Z. detrita detrita (Miill.)

1. Zebrina detrita detrita (Mulier, 1774) (фиг. 78, 79)
Mulier, 1774, Verm, hist. 2:101 {Helix)-, Bruguiere, 1789, Encycl. meth..: 312 {Bulimus 

radiatus)-, Rossmassler, 1835, Iconogr., I, 1:86. fig. 42 {Bulimus radiatus)-, Mousson, 1859: 
288 (Bulimulus); Ehrmann, 1933: 58, pl. 2, fig. 27; Forcart, 1940:134, taf. 1, fig. 10.

Черупката повече или по-малко късо яйцевидна, дясно навита. С нечисто- 
бял цвят, често с тъмни напречни кафяви ивици, повърхността фино набраздена 
с надлъжни и напречни бръчки, които постепенно от горе на долу се увеличават. 
Навивките 6—7, слабо изпъкнали. Шевът вдлъбнат. Пъпът във формата на цеп-
натина, наполовина покрит. Ембрионалните навивки гладки. Устата яйцеобраз- 
на, със слабо развита светла устна.

Височината на черупката 17,5—27, 
устата 8,7—11, ширината 6—8 mm.

ширината 9—12 mm. Височината на

Фиг. 78. Zebrina detrita detrita 
(Miill.) (ориг.)

Фиг. 79. Zebrina detrita detrita (Miill.). 
Полова система (по Hudec)
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Изменчивост. Наред е типичните екземпляри на този подвид се срещат 
и такива форми, на които черупките силно варират по големина, форма, строй- 
ност и цвят. Характерно е, че има относително малка вътрешна изменчивост 
за разлика от голямата изменчивост на черупките в зависимост от това, в как-
ва зона живеят. Поради тази причина са създадени и много синоними и раз-
новидности.

В строежа на половите органи има известно вариране.То се изразява в това, 
че пенисът и придатъкът имат в началото си един общ ретрактор, който се раз-
клонява при придатъка и пениса. При някои екземпляри от Струмско-Местен-
ския район ретракторите на пениса и придатъка са два, по-къси и съединени 
само при диафрагмата. Тук пенисът е по-дълъг, отколкото при екземплярите 
от Северна България, при които придатъкът се намира в основата на пениса. 
Екземплярите в близост до турската граница се различават от тези на Северна 
България по това, че апендиксът им има повече мехурчеста форма. Пенисът 
и придатъкът имат отделни ретрактори, които се доближават един до друг до 
самата диафрагма. В повечето случаи придатъкът е различен при различните 
форми.

Разпространение: във всички райони на страната, особено по варовити 
терени.

Вън от България се среща в целия Балкански полуостров, Средна Европа, 
Южните Алпи, Тирол, Южна Франция и почти цяла Турция.

Екология. Живее в условия на ниска влажност, от най-ниските райони 
на Северна и Южна България до южните склонове на нашите предпланини в 
цялата страна.

2. Zebrina detrita inflata (Kobelt, 1877)

Kobelt, 1877, Iconogr., 5 :64, fig. 1335 е (7?и/г>„гик5); Fuchs und Kaufel, 1936:571; 
Jaeckel, 1954:55; Hudec, J. Vasaotko, 1971:15, fig. 3.

Черупката високо конична, твърдостенна, грубо и неравномерно набраз-
дена, оцветена нечистобяло. Надлъжните и напречните гънки обикновено бели. 
Навивките 7 4а, почти плоски, с доста вдлъбнат шев. Първите четири навивки 
постепенно нарастват, а останалите — много по-рязко. Ембрионалните на-
вивки (1 1/2) гладки. Устата удължено овална, почти отвесна, краят на устата 
заострен. Колумеларният край почти отвесен. Пъпът във формата на цепна-
тина и наполовина покрит.

Този подвид се различава от Z. d. detrita по това, че черупката е по-стройна. 
Височината й силно варира от 22,2 до 32,0 и ширината — от 9 до 12 mm. Навив-
ките са почти плоски.

В половата система също има отклонение по отношение на строежа на 
придатъка и пенисния ретрактор.

Разпространение: в Струмско-Местенския район, около южната ни гра-
ница c' Гърция, Родопите (Доспат), Славянка планина (Гоцев връх), Пирин 
(Бъндерица).

Вън от нашата страна е разпространен в Македония, около гр. Скопие, 
и Гърция.

Екология. Среша се от 1700 до 2000 m надморска височина заедно с 
Helicella macedonica Hesse. Най-често по южните склонове, добре огряни от 
слънцето, в неголеми пукнатини и в тревистата покривка.
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3. Zebrina kindermanni kindermanni (Pfeiffer, 1853) (фиг, 80)

Pfeiffer,"L., 1853, Monogr. Helie, viv., 3:433 (Bulimus'); Wagner, A., 1927:313, taf. 15, 
fig. 18 (Leucomastus buresi); Forcart. 1940:144, fig. 4. taf. 1, fig. 5—6.

Черупката яйцеобразна,оцветена от мръснобяло до червеникаво, дясно на-
вита. Навивките изпъкнали с вдлъбнат шев, повърхността им покрита с 
фино наклонени, най-често бели ивици. Навивките 6—7. Ембрионалният връх 
гладък. Пъпът във формата на цепнатина, отворен или покрит от колумелар-
ния край. Устата овална, със светла устна, слабо обърната, на ръба на която се 
намира надебеление, рядко с ангуларна могилка.

Височината на черупката 12—17, ширината 6—8 mm. Височината на устата 
5—7, ширината 4—5,5 mm.

Половата система по Forcart (1940), установено и от нас, се характеризира 
с това, че белтъчната жлеза е тясна и дебела и има формата на език. Семеяйце-
проводът по-тънъък от белтъчната жлеза и постепенно изтънява. Матката из-
дута и по-дълга, отколкото влагалището. Семеприемникът се състои от доста 
дебел мехурест канал с дръжка, заострен отзад мехур и малък израстък, малко 
по-дълъг от мехура. Не съществува пряка връзка между израстъка и мехура. 
Придатъкът се намира в основата на пениса. Пенисът и епифалусът с мехуро-

Фиг. 80. Zebrina kindermanni 
kindermanni (L. Pfr.) (ориг.)

Фиг. 81. Zebrina varnensis 
_ (L. Pfr.) (ориг.)
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образна форма. Епифалусът в задната си част надебелява, а в средата превит 
и на това място има сравнително голям сляп израстък. Семепроводът се намира 
на края на епифалуса. Ретракторите на пениса и придатъка се намират в близост 
помежду си до атриума. Придатъкът се състои от къса и заоблена част, една по- 
дълга и тънка и надебелена задна част.В дългата средна част се намира спирална 
жлезиста част. На атриума се намира и мускулна лента, която се свързва с вре-
тенообразния мускул.

Разпространение: по южната част на черноморския бряг, северно от 
Бургас, около минералните бани на 16 km от града и недалеч от Айтос. 
Другият подвид — Zebrina kindermanni (Mart.) — е познат от някои находища 
в Турция — Южен Анадол.

Екология. У нас живее в доста сухи места, обрасли с ниски тревисти ра-
стения и храсти, под листната покривка и в пръстта.

4. Zebrina varnensis (Pfeiffer, 1847) (фиг. 81)

Pfeiffer L., 1847, Zeitpschr. Malak., 4:192 (Biiliminus)-, Kobelt, 1877, Iconogr., 5:65, 
fig. 1337—1339 (Bulimus)-, Grossu, 1955:221.

Черупката дясно завита, конично цилиндрична, дебелостенна, с мръсно- 
до млечнобял цвят; повърхността й гланцирана и неправилно набраздена. На-
вивките 9—10, умерено изпъкнали, ширината им се увеличава от долу на 
горе, като последната навивка е 1/'3 от общата височина на черупката. Ембрио-
налните навивки гладки (Р/о). Последната навивка се стеснява надолу. 
Шевът доста дълбок. Устата удължена, овална, почти отвесна, отвътре жъл-
теникава. Краищата на устата остри и слабо извити навън, с устна. Колумелар-
ният край отвесен, като в базалната си част се извива доста силно под ъгъл и 
почти покрива пъпа, който е във вид на цепнатина. Краищата на устата се съе-
диняват със силно развито надебеление- (мазол).

Височината на черупката 15—25, ширината 5—6,5 mm. Височината на устата
5,5—7,0, ширината 3—4,5 mm.

От направените от нас дисекции на екземпляри от Тауклиман, Кумсоат, 
Варненско (събрани на 30. XI. 1961 г.), от Шабленска Тузла и Калиакра (през 
юни 1961 г.) се вижда ясно, че пенисът е по-дълъг от придатъка и постепенно 
надебелява до мястото, откъдето започва епифалусът, който е много по-тесен 
и по-дълъг, отколкото пенисът. Цекумът се намира на първата третина на 
епифалуса. Ретракторът на пениса и придатъкът в началото са доста раздале- 
чени един от друг и се съединяват съвсем близо до мястото на съединяването с 
диафрагмата. Ретракторът на придатъка доста по-тесен и малко по-дълъг от 
този на пениса. При екземплярите от околностите на Шабленска Тузла ретрак-
торите на пениса и придатъка, както и самите те, се различават съвсем малко 
по отношение на дължината. Семепроводът при този вид значително по-дълъг, 
отколкото при другите видове от рода.

Разпространение: широко разпространен по северното крайбрежие на 
Черно море, главно около местностите Шабленска Тузла, Кумсоат, Русалка, 
Калиакра и Балчик. По-рядко се среща и около Бургас и Ахтопол.

Вън от нашата страна се среща в Румъния (Добруджа).
Екология. Живее в условия на ниска влажност, най-често в сухи варовити 

терени със степна растителност.
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3. Род Chondrus Cuvier, 181?

Cuvier, 1817, Regne animal, H:40B; Westerlund, 1887, Fauna. Ш:9 (Brephulus part); 
Hesse, 1933:187; Wenz u. Zilch, 1959—1960:190.

Типов вид Chondrus zebra (Olivier, 1801) {Bulimus)

Черупката вретеновидно цилиндрична или кулообразна, бяла, понякога 
с тъмни напречни ивици. Навивките 7—12, устата малка, с ъгъл на върха, вътре 
c 1—3 зъба. Белтъчната жлеза без изрязване. Горната част на матката се намира 
по-горе от семеприемника и е по-дълга от долната. Израстъкът на семеприем-
ника удължен. Епифалусът много по-къс от слепия израстък и рудиментарния 
бич. Придатъкът на пениса се състои от 3 части.

Този род се среща в Балканския полуостров, Крим и Мала Азия.

Таблица за определяне видовете от род Chondrus

1 (2) Черупката ляво завита, с височина 18—29 и ширина 5,6—8,5 mm
.......................................................................... 2. Ch. tournefortianus (Fer.)

2 (1) Черупката дясно завита, с височина 7—17, ширина 3—4 mm ....
...................................................................... 1. Ch. zebra tantalus (L. Pfr.)

1. Chondrus zebra tantalus (Pfeifferj 1868) (фиг. 82, 83)

Rossmassler, 1839, Iconogr., 2, 3/4:31, fig. 653 {Bulimus zebra Oliv., non Olivier, 
801); Pfeiffer, L., 1868, Monogr. Helie. Viv. 6:73 (Bulimus)-, Sturany, 1904, Anz.

Фиг. 82. Chondrus zebra tantalus Фиг. 83. Chondrus zebra tantalus (L. Pfr.).
(L. Pfr.) (ориг.) Полова система (no Hudec)
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Akad. Wiss., Wien, 16:117 (Buliminus (Brephulus) alexandri]; Wagner,TA., 1927:310 (Bre-
phulus olympicus var.); Forcart, 1940:181, Fig. 6, taf. 1, fig. 25—26.

Черупката стройна, c цилиндрично конична форма, дясно завита, варо- 
витобяла, с тъмнокафяви ивици. В горния си край набраздена неправилно, 
често с напречни гънки гънки, така че изглежда решетеста. Навивките 8— 
12, слабо изпъкнали, с вдлъбнат шев. Пъпът във формата на цепнатина, малко 
отворен. Ембрионалният връх гладък и бял. Устата удължено яйцевидна, по- 
удължена в горната си част и по-голяма и широка, отколкото при Chondrus 
zebra zebra Oliv. Колумеларният и външният ръб се свързват с едно силно 
развито надебеление, зад което има париетална гънка. Под средата на колуме-
ларната стена се намира и една колумеларна гънка. Ангуларната гънка е силно 
развита и се намира по-горе и под средната.част на устата. На средата на вън-
шната среда има силно развита палатална гънка.

Височината на черупката 8—17, ширината 3—4 mm. Височината на устата
2,5—4,2, ширината 3—4 mm.

Половата система се характеризира с това, че белтъчната жлеза има 
езикообразна форма, със силно развит семеяйцепровод. Влагалището късо, 
матката с дълга шийка. Семеприемникът се състои от овален резервоар с къс 
проток и израстък, който е по-дълъг, отколкото семеприемникът и мехурестият 
канал, взети заедно.

При Chondrus zebra tantalus Pfr. израстъкът на семеприемника е по-удъл- 
жен и отведен назад. Сперматофорът дълъг 1,8 mm, цилиндричен и заострен 
отпред, а отзад снабден с една обърната кука, по която не се вижда никаква 
скулптура. Пенисът плътен. Придатъкът по-тънък и по-дълъг, отколкото пе-
нисът. Епифалусът завършва с едно раздразнително телце. Приблизително 
в средата на епифалуса се намира сляп caecum. На известно разстояние 
от края на епифалуса се намира едно кръгло задебеление, което завършва ви-
лообразно. Семепроводът се влива в това надебеление. Епифалусът на при-
датъка сравнително по-къс. Ретракторите на пениса и придатъка се намират 
приблизително на последната им третина и се свързват разделно с диа-
фрагмата.

Разпространение: в Родопите в голямо количество (около Асеновград, 
Девин и под вр. Персенк).

Вън от страната се съобщава за Сърбия, Гърция и Турция в нейната 
европейска и малоазиатска част.

Екология. Среща се по силно огрени от слънцето южни и сухи скло-
нове, обрасли с ниска тревиста растителност.

2. Chondrus tournefortianus (Ferussac, 1821) (фиг. 84)
Ferussac, 1821, Tabi. syst:58, No 457 [Helix (Cochlogena)]: Rossmassier 1839, Ico-

nogr., 2, 3—4:31, fig. 652 (Bulimus)', Hesse, 1916b:151 (Buliminus)', Forcart 1940:185, 
fig. 7, 8, taf. 1, fig. 28—29.

Черупката c цилиндрично конична форма, ляво завита, оцветена варови- 
тобяло, рядко с тъмни сини петна. Навивките 9—12, слабо изпъкнали, отде-
лящи се чрез умерено дълбок шев. Ембрионалният връх гладък. Пъпът напо-
ловина покрит. Повърхността на черупката набраздена наклонено, при отделни 
екземпляри има само загатване на спирална структура.

Устата наведена, големината и формата й силно варират. Устната силно 
развита. Париеталната стена на устата оцветена кестенявожълто, Външният
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й колумеларният ръб в устата се свързват чрез едно силно развито надебеле-
ние. На външната стена отвътре в устата се развива париетална гънка, а на ко-
лумеларната част друга гънка.

Височината на черупката 18—29, ширината 5,6—8,5 тш. Височината'на 
устата 5,5,—9,2, ширината 3,5—5,8 mm.

Характерното за половите органи според Forcart (1940) е това, че белтъч-
ната жлеза е плътна и къса, отзад извита. Горната част на семеяйцепровода е 
силно изгърбена и преминава в белтъчната жлеза. Матката е удължена, а вла-
галището е доста късо. Семеприемникът се състои от една дълга дръжка, ме-
хуреста част, с дълъг канал и един израстък, по-дълъг от дръжката заедно с 
мехурестия канал и мехура. Пенисът сравнително тънък и започва от основата 
на придатъка. Раздразнителното телце има продълговата форма. Епифалусът 
удължен и в средата си има ясно изразен сляп caecum. Между раздразнител-
ното телце и слепият израстък се намира едно стеснение на епифалуса. На 
края той завършва със закръглен флагелум. Придатъкът удължен и се развива 
нормално. Ретракторите на пениса и придатъка са отделени и се намират на 
последната четвъртина, като се свързват направо с диафрагмата.

Разпространение: за първи път го съобщава Hesse (1916, а, 151) 
от околностите на Варна. Petrbok (1941) също го съобщава за Варна,Urban-
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Фиг. 84. Chondrus tournefortianus 
(Fer.) (ориг.)

Фиг. 85. Jaminia ovularis 
(O 1 i v.) (ориг.)



ski (1960) го е намерил в наносите от морето при Карантината на Варна. 
Той допуска този вид да живее и в България. Всички тези автори обаче са на-
мирали само черупки.

Вън от България е разпространен в Турция.

4. Род Jarninia Risso, 1826

Risso, 1826, Hist. nat. Europe merid., IV:88; Wenz u. Zilch, 1959—1960:182.

Типов вид/, quadridens (Mulier, 1774) {Helix)

Черупката дясно или ляво завита, удължено яйцевидна до цилиндрична, 
твърдостенна, тънко набраздена. Навивките 5—9. Устата със зъби. Краят й 
силно надебелен. Половите органи много сходни с тези на Chondrus.

Таблица за определяне на видовете от род Jarninia

1 (2) Черупката яйцевидна, на париеталната стена освен ангуларен има още
два париетални зъба . . . ....................................1. /. ovularis (Oliv.)

2 (1) Черупката високо конична, на париеталната стена освен ангуларен
има само един париетален зъб....................... 2. /. squalina (Rssm.)

1. Jarninia ovularis (01 i vi er, 1801) (фиг. 85)

Olivier, 1801, Voyage dans 1’Empire Othoman, 2:14, taf. 16, fig. 12a, b. {Bulimus}', 
Retowski, 1883, Malak. Bl., N. F., 6:56, taf. 2, fig. 2 [Bulimus {Chondrula} clessini]; 
Forcart, 1940:200, taf. 3, fig. 66—67.

Черупката яйцеобразна и дясно завита. Навивките 5—6, заоблени, с 
вдлъбнат шев. Повърхността на черупката наклонено набраздена, с рогово- 
кафяв цвят, с открит пъп. Устата кръгла. Местата на прикрепването съеди-
нени с мазол. На същите в устата се намира една париетална и една ангуларна 
гънка, които се свързват с ангуларна гърбица. На колумеларната стена се раз-
вива една гънка, перпендикулярна към колумеларния ръб. На външната стена 
се намира една базална гънка, а над нея 2 палатални гънки. По-слабо е развита 
супрапалаталната гънка.

Височината на черупката 5—6, ширината 2,6—3,5 mm. Височината и ши-
рината на устата 1,7—-2,2 mm.

Разпространение: по цялото Черноморско крайбрежие, но най-много 
на север от Стара планина и в Добруджа.

Вън от страната се сочи Турция, Гърция и Сирия.
Екология. У нас живее във влажни места в пръст, смесена с растителни 

остатъци и под тревата.

2. Jarninia squalina squalina (Rossmassler, 1848) (фиг. 86)

Rossmassler in Pfeiffer, L., 1848, Zeithr. Malak., 5:7 (Рида); Rossmassler, 1859. 
Iconogr., 3, 5/6:109, fig. 941 {Pupci}; Forcart, 1940:197, taf. 3, fig. 64; Urbanski, 1960c:91

Черупката кулообразна, дясно завита, c 6—б1.^ навивки, силно заоблени, 
с вдлъбнат шев. Пъпът отворен. Повърхността на черупката наклонено набра-
здена, с мат ов блясък, оцветена кафяворогово. Устата малко наведена към оста
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.Фиг. 86. Jarninia squalina squalina (Rssm.) (ориг.)

на черупката. Има светла устна. На ръба на устата силно свита париетална 
гънка и една ангуларна гърбица. На колумеларната стена се намира една колу-
меларна гънка, която стои отвесно спрямо колумеларния ръб. На външната 
стена има една базална гънка, на нея се намират една връхна и една долна 
палатална гънка. При отделни екземпляри черупката има и твърде слабо раз-
вита супрапалатална гънка.

Височината на черупката 6,1—6,2, ширината 2,2—2,3 mm. Височината на 
устата 1,6—1,7, ширината 1,3—1,4 mm.

Разпространение: край плажовете на с. Бяла, Варненско, и Несебър, 
в растителни остатъци и блатисти места. Вероятно тези черупки са изхвърлени 
от морските вълни от Анадолския бряг. Вън от нашата страна се среща в Се-
верозападен Анадол.

5. Род Imparietula Lindholm, 1925
Lindhoim, 1925, Arch. Molluskenk., 57:30; Hesse, 1933:152—167 (Pseudochondrida).

Типов вид I. leucodon L. (Pfeiffer, 1846) {Bulimus)

По строежа на черупката род Imparietula прилича извънредно много на 
род Jarninia Risso.

Анатомично род Imparietula, се различава от род Jarninia по отсъствието 
на израстък на семеприемника.

Imparietula seductilis seductilis (Rossmassler, 1837) (фиг. 87, 88)

Rossmassler, 1837, Iconogr., 1, 5/6:10, fig. 306—307 (Pupa); M o u s s o n, 1859:289 
(Chondrus'); Forcart, 1940:216, taf. 2, fig. 48—50.

Черупката ляво завита, вретенообразна до удължено цилиндрична. Оцве-
тена от тъмнокафяво до рогово, С открит пъп, С матов блясък и фино набраз-
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дена под наклон. Ембрионалният връх малък и гладък. Навивките 7,5-—11, 
отделени с дълбок шев. Устата овална и наклонено отрязана. На стените на 
устата има париетална гънка и понякога ангуларна гърбица. В основата на 
колумеларната стена се намира и една колумеларна гърбица. От колумеларната 
гънка се показва един отрязък. При отделни екземпляри колумеларната гънка 
и гърбицата се развиват доста слабо или въобще отсъствуват. На външната 
стена се намира палатална гънка.

Височината на черупката 8—13, ширината 3—4 mm. Височината на устата
2,6—3,8, ширината 2—2,8 mm.

Белтъчната жлеза и хермафродитният проток се развиват нормално. На 
семеяйцепровода се развива слабо сивокафява простата. Прави впечатление и 
матката, шийката на която е по-дълга, отколкото влагалището. Мехурестата 
дръжка на семеприемника тънка и преминава на края в ланцетна форма. Пени-
сът и придатъкът се развиват нормално. Епифалусът има в средата сляп израс-
тък и преминава в семепровода, без да образува бич. Тази част на епи-
фалуса, която се намира под слепия израстък, е по-силно развита, от-
колкото предната част.

Изменчивост. В границата на планинските части на Средна гора, низи-
ните на Горна и Долна Тракия и Черноморското крайбрежие популациите на 
този вид нерядко се състоят от екземпляри, черупките на които се отличават 
с по-малки размери до 8 mm и частична редукция на колумеларната 
гънка.

Разпространение: Тракия, Черноморското крайбрежие и северните пред- 
планини на Стара планина, главно по варовити терени.

Фиг. 88. Imparietula seductilis seductilis 
(Rssm.).nojioBa система (no Hesse)

Фиг. 87. Imparietula seductilis 
seductilis (Rssm.) (ориг.)
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Вън от нашата страна е разпространен в целия Балкански полуостров, 
Румъния и малоазиатската част на Турция, главно в Северозападен Анадол.

Екология. У нас живее в пръстта, под тревисти растения и ниски смесени 
храсти, при ниска влажност.

Подсе1мейство Chondrulinae Wenz, 1923

При това Подсемейство пенисът е без придатък.

6. Род Chondrula Beck, 1837

Beck, 1837, Index mollusc:87; Hesse. 1933:153; Wenz u. Zilch., 1959—1960:179.

Типов вид Ch. tridens (Mulier, 1774) (Helix)

Черупката дясно навита, от конично цилиндрична до яйцевидна. Зъбите 
1—-5, винаги добре развити. В устата се намира дълбоко париетален зъб. Често 
има ангуларна могилка. Устната задебелена и светла.

Разпространен в Балканския полуостров, Европа, Кавказ, Близкия 
Изток.

Таблица за определяне на видовете от род Chondrula

1 (2) Височината на черупката не по-малка от 2г/2 пъти от ширината
..........................................................................4. Ch. macedonica А. Wagner.

2 (1) Височината на черупката по-малка.
3 (4) Париеталният зъб относително малък и в устата се разполага накло-

нено ..............................................................................1. Ch. tridens (Miill.).
4 (3) Париеталният зъб голям и в устата лежи отвесно.
5 (6) Париеталният зъб се слива с ангуларния ...............................................

...................................................... 3. Ch. microtraga tricuspidata (Kiister.)
6 (5) Париеталният зъб не се слива с ангуларния...........................................

. ....................................................... 2. Ch. microtraga microtraga (Rssm.)

1. Chondrula tridens (Miiller, 1774) (фиг. 89, 90)

Mulier, 1774, Verm. hist., II: 106 (Helix)', Jickely. 1874:9 (Bulimulus)', Ehrm- 
annl 933:60, t. 2, fig. 28; Forcart, 1940:229. taf. 3, fig. 76.

Черупката яйцевидно конична, по-рядко конично цилиндрична, стройна 
или издута и твърдостенна, тънко ребресто набраздена, дясно навита. Пъпът 
във формата на цепнатина. Повърхността на черупката оцветена тъмнорогово 
до пепеляво. Навивките 6—7, към върха по-силно, а към долния край -по-слабо 
изпъкнали. Устата овална, почти отвесна, краят надебелен, с голяма устна. 
Мястото на прикрепването на краищата на устата свързано с тънко надебеле-
ние, което обикновено е под прав ъгъл и има могилка. Зъбите в типичните 
случаи са 3 — голяма, дълбоко седяща париетална пластинка, по-малка по
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Фиг. 89. Chondrula tridens (Miill.). 
Полова система (по Шилейко)

Фиг. 90. Chondrula tridens 
(Miill.) (ориг.)

размери колумеларна гънка, също дълбоко седящ палатален зъб, намиращ се 
на устната.

Височината на черупката 10—13, ширината 4—5 mm. Височината на устата 
3,5—4,6, ширината 2,7—3,3 mm.

Радулата има един среден зъб с едно главно острие и две странични. 
Страничните зъби имат по едно главно острие и едно странично и крайните са 
с по едно главно острие и по едно странично.

Хермафродитната жлеза се състои от 5—6 малки гроздообразни, съеди-
нени помежду си слепи торбички. Белтъчната жлеза отзад слабо разлята. 
Матката по-дълга или еднакво дълга с влагалището. Семеприемникът се съ-
стои от едно дълго тяло, един овален резервоар с къса дръжка и израстък, 
който е по-къс, равен на дължина или само малко по-дълъг от тялото. 
Пенисът прилича на дълга връв, ретракторът се съединява с него на 
последната третина. Епифалусът цилиндричен и има в средата сляп изра-
стък. Семепроводът завършва с флагелум. Той се влива в епифалуса с едно 
надебеление. '

Разпространение: цялата страна.
Вън от нашата страна се съобшава за Западна, Средна и Източна Европа 

до р. Урал, Кавказ, Турция и Централна Армения.
Екология. У нас се среша във всички зоогеографски райони, от степ-

ните зони на Добруджа, Дунав и Черноморското крайбрежие до 1200 m
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надморска височина в планинските райони. Обикновено живее в пръстта, в 
сухи места, покрити с трева, ниски храсти и нискостъблени редки смесени 
гори.

Изменчивост. Черупката на Chondrula tridens Mulier доста силно варира 
по отношение на размерите, формата, украсата и степента на развитието на 
зъбите, поради което се дават и немалко синоними и разновидности.

У нас се среща var. albolimbata (L. Pfeiffer, 1859), който се характеризира 
с това, че последните навивки достигат близо 2/3 от височината на черупката, 
устата стеснена и почти триъгълна; колумеларната пластинка много по- 
силно развита и има едно зъбче под супрапалаталния ъгъл.

Височината на черупката 15, ширината 5 mm.
Този вариетет е разпространен в България в най-северната част на Доб-

руджа, източно от Бургас, до устието на р. Камчия, по-рядко в Старопланинския 
район, Кресненското дефиле и до Петрич. Живее в почти същите биотопи, 
както типичната СА. tridens Miill.

2. Chondrula microtraga microtraga (Rossmassler, 1839) (фиг. 91)

Rossmassler, 1839. Iconogr. 2,3/4:30, fig. 651 (Pupa)', Mousson. 1859:288 
(Chondrus)', Forcart, 1940: 231, taf. 3, fig. 71.

Черупката яйцевидна до удължено яйцевидна, дясно завита, издута и 
твърдостенна, фино и косо набраздена, с наклонени ребра. Цветът от белезни-
кав до рогов. Навивките 6—7, връхните по-силно изпъкнали, долните по- 
слабо. Пъпът е малка цепнатина. Устата малко наведена към оста на 
черупката и се стеснява към мястото на прикрепването. Устната в базалната си 
част силно надебелена и образува отдолу малка права колумеларна пластинка. 
На външната стена тя се свързва чрез едно надебеление с външния и колумелар-
ния ръб. Тук се намира и силно превита париетална гънка и една рудимен-
тарна ангуларна гънка, която понякога е развита като ангуларна гърбица.
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На края на колумеяарната стена отдолу на външната част се намира силно раз-
вита колумеларна пластинка, -стояща отвесно към колумеларната гънка. На 
външната стена срещу колумеларната гънка се намира една силно развита па-
латална гънка, която се свързва с устната чрез едно подуто образувание. 
Съществува и една слабо развита и тънка супрапалатална подутост.

Височината на черупката 8—11, ширината 4—4,5 mm. Височината на 
устата 3—3,8, ширината 2,7—3,4 mm.

Устройството на половата система показва типичното устройство на р. 
Chondrula. P. Hesse (1933) посочва, че то е същото като при Chondrula tri-
dens (Mulier) с тази разлика, че при различните форми има отклонение само 
в дължината на израстъка и мехурестата дръжка на семеприемника. При 
Chondrula tridens израстъкът на семеприемника достига на дължина от 4 до 
8 mm, а при Chondrula microtraga той е от 11 до 16 mm.

От нашите анатомични изследвания на много екземпляри от цялата 
страна можем да потвърдим тези изводи на P. Hesse.

Разпространение: в цялата страна.
Вън от България се среща почти в целия Балкански полуостров — Дал-

мация, Албания, Сърбия, Македония, Турция, европейската част на Турция и 
Румъния.

Изменчивост. Това е подвид, който най-силно варира по отношение на 
големината и формата на черупката и развитието на зъбите в устата в зависимост 
от климатичните зони, в които живее в нашата страна. Докато по Черномор-
ското крайбрежие височината на черупката понякога достига до 13 mm със 
силно развит израстък на семеприемника до 16—17 mm, по сухите и почти 
голи склонове на Славянка планина близо до гръцката граница височината на 
черупката достига нерядко до 7 mm при силно развита устна и колумеларна, 
париетална и палатална гънка със средни размери на израстъка на семеприем-
ника 10—11 mm.

Екология. Живее в пръстта, под тревистата покривка по слоговете между 
житни блокове и в основата на стволовете на различни дървесни видове на 
дълбочина 15—20 ст и под листната покривка, смесена с пръст, в места с 
храсталаци, редки и ниски смесени гори, силно огрени от слънцето, до 1000 m 
надморска височина.

3. Chondrula microtraga tricuspidata (Kuster, 1841)

Kuster in Martini Chemnitz, 2 ed, 1841—1846:62, taf. 8, fig. 5—6; Forcart, 1940: 232, 
taf. 3, fig. 72—74; Urbanski, J., 1960c: 92.

Черупката удължено яйцевидна, доста надута, тънко набраздена, с белез-
никав цвят. По останалите външни белези прилича много на Ch. m. mi-
crotraga (Rssm.). Различавате главно по някои белези в устата. Базалният ръб 
в устата много по-слабо развит. Той не прави сводеста гърбица, а е вдлъбнат. 
На стените на устата париеталната и ангуларната гънка се сливат. На 
колумеларната стена се намира една силно развита колумеларна гънка. В 
някои екземпляри съществува и базална гънка. Изследваните от нас екземпляри 
от Струмско-Местенския район и Черноморското крайбрежие показват или 
много слабо развитие на тази гънка, или отсъствието й. На външната стена 
в устата се развиват също така и палатална, и субпалатална гънка.

Височината на черупките 9,5—11,5, ширината 4—4.5 mm. Височината на 
устата 3,3—4,2, ширината 2,7—3,5 mm,
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Разпространение: по Черноморското крайбрежие и в Струмско-Местен-
ския район.

Вън от нашата страна Forcart (1940) го съобщава за източната част на 
Анадола, Европейска Турция и около Бейрут.

Екология. Живее под тревистата покривка в сухи места.

4. Chondrula macedonica macedonica А. Wagner, 1915 (фиг. 92)

Wagner, А., in Sturany u. Wagner, 1915:62, taf. 14, fig. 77; Urbanski, 1964: 22.

Черупката цилиндрично конична, стройна или издута. Твърдостенна, с 
тъмнорогов или жълтеникав цвят. Често пъти черупките варират както по 
форма, така и по големина. Броят на навивките 8,5—12. Устата овална и 
отрязана отвесно или само малко наклонена към оста на черупката. Отвътре 
устата белезникава, заоблена и с дебела устна. На вътрешния ръб на устата 
се намира едно доста високо надебеление, което рядко отсъствува. Ангуларната 
гърбица силно развита и валчеста. В устата се намират три силно развити зъба. 
Самите те са вретенообразни и понякога неясно преминават в базалния пръ-
стен като зъби. Слабото вретенообразно задебеление е само като изключение.

Височината на черупката 7—13, ширината 3—4 mm. Височината на устата 
2,8—3,4, ширината 2—3 mm.

Най-големите екземпляри притежават твърде слабо издута устна. Понякога 
ангуларната гърбица отсъствува, а зъбът на базалния пръстен е само загат-
нат чрез едно удължение. Това не изключва даже отсъствието му при по-голе-
мите екземпляри.

Разпространение: по течението на р. Струма.
Вън от нашата страна се съобщава за Далмация, около Дубровник, Алба-

ния, Македония и Южна Гърция.
Екология. Живее под камъните по варовити наклонени склонове, огрети 

силно от слънцето, покрити с храсти и рядка ниска смесена гора, на височина 
от 500 до 1000 m надморска височина.

Другият подвид — Chondrula macedonica cazanikensis (А.. Wagn., 1914)—е 
намерен в наносите на Южна Далмация.

Фиг. 92. Chondrula macedonica macedonica (А. Wagn.) (ориг.)
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7. Род Mastus Beck, 183^7

Beck, 1837, Index mollusc.:78; Wenz u. Zilch, 1959—1960:181.

Типов вид M. pupa (Linnaeus, 1758) {Helix)

Черупката от удължено яйцевидна до кулообразна, с коническа завитост, 
твърдостенна, с рогов цвят. Шевът понякога обшит с бял кант. Навивките 
6—9. Устата овална, краищата й широко отворени и задебелени.

Семеприемникът с израстък, който се намира по-близо до долната част 
на канала на семеприемника. Пенисът цилиндричен, по-широк от епифалуса 
и се отделя от него чрез пристягане. На епифалуса, приблизително на сре-
дата му, има неголям сляп израстък, а на задния край има рудиментарен 
бич.

Разпространен в източните части наСредиземноморието, Унгария и Кавказ.

Таблица за определяне на видовете от род Mastus
1 (4) Черупката повече или по-малко стройна, индексът на височината към

ширината (Bi Ш) 2,2,—2,8.
2 (3) Ширината на черупката 5,3—6,5 mm. Навивките 6Ч2—8...................

......................................................................1. M, rossmaessleri (L. Pfr.)
3 (2) Ширината на черупката 4,1—5,3 mm. Навивките 6—71/2....................

.............................................................. 2. M. carneola carneola (Mouss.)
4 (1) Черупката по-ниска, индексът на височината към ширината (В!Ш)

не повече от 2,1 .............................................................. 3. M. pupa (L.)

1. Mastus rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1846)

Pfeiffer, L., 1846, Symb. Hist. Helie., Ш:113 (Bulimus')-, Forcart, 1940: 241, taf. 3, 
fig. 77; Petrbok, 1948:20 (Chondrula carneola Ziegler var. Gocevi).

Черупката кулообразна, дясно завита, с рогов до жълтеникав цвят. Навив-
ките 6—8, слабо изпъкнали. Шевът също слабо вдлъбнат. Пъпът наполовина 
покрит. Повърхността на черупката ясно набраздена. Устата овална, наведена 
от горе на долу и отвътре изцяло със задебелена устна. На стените на устата 
като продължение на устната, на колумеларния ръб се намира надебеление, 
което свършва с ангуларна гърбица. Между нея и външния ръб се намира вдлъб-
натина. На външния ръб при някои екземпляри има и слаба изпъкналост.

Височината на черупката 12—17, ширината 5,2—6,3 mm. Височината на 
устата 4,6—6,3, ширината 3,2—4,6 mm.

Половите органи се състоят от хермафродитен проток, който е тясно на-
вит, и доста плътна белтъчна жлеза. Семеяйцепроводът уголемен. Матката при-
близително еднакво дълга с влагалището. Семеприемникът се състои от едно 
удължение в средата, с извита дръжка в есобразна форма. Овалното разшире-
ние на семеприемника има дълъг мехурест канал с израстък, по-дълъг, откол-
кото овалното разширение на семеприемника и каналът на същия. Пенисът 
се състои от плътна, с крушообразна форма торбичка и завършва с ретрактор. 
Епифалусът дълъг, цилиндричен и завършва с една сравнително дълга заострена 
папи ла в пениса. На последната третина се намира малък сляп израстък (цекум),
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а зйд него Се намира семепроводът с един заострен флагеЛум. Семепрово- 
дът неразширен при вливането си в епифалуса.

Разпространение: по цялото Черноморско крайбрежие, в Тракийския 
район и около Етрополе.

Вън от нашата страна се съобщава от Forcart (1940) за различните 
части на Анадола в Турция и главно по Черноморското крайбрежие.

Екология. У нас този вид живее под листната покривка и под камъните 
в редки смесени гори от дъб, ясен и габър и храсти, силно огрявани от 
слънцето, главно южно от Бургас, около Ахтопол и р. Резовска на турската 
граница, Свиленградско, Харманлийско и Старозагорско.

2. Mastus carneola carneola (Mousson, 1863) (фиг. 93)

Mousson, 1863, Vierteljahrschr. Nat. ges. Ziirich, 8:285 (Chondrus); Wagner, A., 1927: 
313; Forcart, 1940: 244, taf. 3, fig. 78.

Черупките от този вид в по-голямата си част са идентични с черупките на 
M. rossmaessleri Pfeiffer. Различават се главно по големината си. Височината 
им 11—14, ширината 4,3—5,3 mm. Устата висока 4—4,8 и широка 3—3,7 
mm. Навивките почти не се различават от тези на Mastus rossmaessleri 
(Pfeiffer) и обикновено са 6—7,5. По сведения от Forcart (1940) досега 
още не е изследвана анатомията на този вид. Външното му сходство говори за 
родствена близост c M. rossmaessleri. По своето географско разпространение 
този вид не се различава от M. rossmaessleri. Три вида от този род са измрели, 
без да им е правено щателно изследване, поради което и не са определени. 
По тази причина, подчертава Forcart (1940), този вид може да се смята или 
само като вариетет, или трябва да се направи изводът, че M. carneola carneola 
(Mousson) е под въпрос като самостоятелен вид. Ние сме напълно съгласни 
с този извод на Forcart.

Разпространение: ареалът на този подвид почти съвпада с този на 
M. rossmaessleri, което още един път потвърждава изводите на Forcart (1940), 
посочени по-горе.

Вън от България се съобщава за повечето области на европейската и ма-
лоазиатската част на Турция. S. G. Jaeckel, W. Klemm и Mei.se (1957) 
го съобщават за България и Тракия и го определят като източно средиземно-
морски вид. Urbanski (1960) го посочва за Южното Черноморие на България.

Екология. В България този вид живее под листната покривка в краищата 
на смесени гори и храсти, при ниска влажност.

. 3. Mastus pupa (Linnaeus, 1758) (фиг. 94)

Linnaeus, 1758, Syst. nat., ed. 10 :773 (Helix)', Bruguiere, 1792:349, Encycl. meth. 
(Bulimus)', Hesse, 1933:155, fig,2; Fuchs u. Kaufel, 1936:566, fig. 2—4 [Chondrula (Ma-
stus); Pinter L., 1968:213.

Черупката удължено яйцевидна, дясно завита, твърдостенна, с рогов 
цвят. Навивките 6—7, слабо изпъкнали повърхността им ясно набраздена. 
Ембрионалните навивки (Р/з) гладки. Шевът слабо вдлъбнат. Пъпът наполо-
вина покрит. Шевът на последната навивка се намира над устата и малко над 
средната височина на черупката. Устата овална, слабо наведена, с тънко наде-
белена устна, краищата й отворени, бели и остри. На колумеларния ръб има 
надебеление, но без ангуларна гърбица.
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Фиг. 93. Mastus carneola 
carneola (Mouss.) (ориг.)

Фиг. 94. Mastus pupa (L.). Полова 
система (no Hesse)

n

Височината на черупката 4—6,1, ширината 4,1—5 mm. Височината и 
ширина на устата 3—3,5 mm.

Материалите, върху които сме изследвали анатомията на този вид, са от 
Тракия.

Половите органи на този ^вид се различават съществено от тези на 
M. rossmaessleri Pfeiffer главно по вмъкването на пенисния ретрактор (For-
cart, 1940) и съвпадат с описанието, дадено от Dagner (1928), Hesse (1933) 
и Fuchs u. Kaufel (1936).

Разпространение: района на Тракия, Струмско-Местенския район и 
по-рядко по цялото Черноморско крайбрежие.

Вън от България се съобщава за по-голямата част на Балканския полу-
остров — Далмация, Албания, Южна Тракия, Гърция, Егейските острови, запад-
ната част на Мала Азия, Южна Италия, Сицилия и източната част на Африка.

Екология. У нас този вид живее в пръстта, смесена с листа, под камъни 
и мъх в сухи места, обрасли с редки храсти и редки, ниски смесени широколистни 
гори, силно огрени от слънцето, до 1000 m надморска височина.

8. Род Eubrephulus А. Wagner, 1927
Wagner, А., 1927:310; Wenz u. Zilch, 1959—1960:180.

Типов вид 2s. bicallosus (Pfeiffer, 1847) [Bulimus)

Черупката c рогов цвят, дясно или ляво завита, с цилиндрично куловидна 
форма. Устата яйцеобразна, със силно развита устна, с ангуларна пластинка 
и най-често с малка ангуларна могилка, със или без колумеларен зъб, c 1—3 
палатални гънки (зъби). Височината на черупката достига 6—1.0 mm.
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По своите анатомични белези род Eubrephulus се поставя към Подсемей-
ство Chondrulinae, понеже има един обикновен пенис без апендикс за разлика 
от род Chondrus, при който към пениса има апендикс.

Разпространен в Предна Азия и Африка.

Eubrephulus bicallosus (L. Pfeiffer, 1847) (фиг. 95, 96)

Pfeiffer, L., 1847, Zeltschr. Malak., 4:192 {Bulimus)-, Wagner, A., 1927: 310, tab. 
15. fig. 119, tab. 18, fig. 154. Forcart, 1940: 250.

Черупката дясно навита, кулообразна, стройна, дебелостенна, слабо бле-
стяща, с тъп връх. Навивките 10—11, постепенно нарастващи от горе на 
долу. Връхните навивки по-изпъкнали от средните и долните. Върхът гладък 
и блестящ; шевът слабо вдлъбнат. Пъпът във формата на цепнатата, заобико-
лен с малък свод. Повърхността на черупката слабо и наклонено набраздена, 
с рогов цвят. Устата овална, отгоре слабо наведена, а отвътре със силно раз-
вита устна. Външният и колумеларният ръб на стената на устата са отдалечени 
един от друг и се свързват със силно развито ръбесто надебеление.То се покрива 
от тях и е силно обърнато. На колумелата се развива една висока, силно 
обърната колумеларна гънка и се открива надясно към вретенообразния ръб 
на горния край. На външния ръб на устата развита една палатална гънка.

Фиг. 96. Eubrephulus-bicallosus 
(L, Pfr.) (ориг.)
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Височината на черупката 16—18, ширината 4,8—5 mm. Устата висока 
4,5—5, широка 3,5—4 mm.

Особеното в строежа на половите органи е, че матката е по-къса, отколкото 
самото влагалище. Семеприемникът се състои от една дълга дръжка, един ова-
лен мехур с ясно изразен мехурест канал и един израстък, на края на който се 
намира едно задебеление. Пенисът удължен и задебелен срещу израстъка на 
епифалуса. Ретракторът на пениса свързан с този на придатъка. Епифалусът 
удължен, като в средата му има един ясно изразен сляп израстък (цекум). 
Зад семепровода на епифалуса се намира един бич.

Разпространение: широко разпространен в Тракийския район, Черно-
морското крайбрежие и Странджанския район.

Вън от България се среща по северозападното крайбрежие на Средиземно 
море, в Турция и по редица острови около турските брегове.

Екология. У нас живее в пръстта и под камъните, на дълбочина до 
10—15 ст, най-често в дъбови гори, при средна влажност.

VIII. Семейство Cochlicopidae Pilsbry, 1900

Черупките на видовете от това семейство са доста дребни, яйцевидно ко-
нични до кулообразни, без пъп, гладки, блестящи и полупрозрачни. Устата 
овална, с по-голяма височина, отколкото ширина, с малко извито стълбче, пре-
сечено в основата. Без опашни слизести жлези.

Челюстта се състои от вертикални ивици, с фино назъбен ръб. Радулата 
със сравнително малък брой зъби във всеки ред. Централният зъб по- 
тесен от страничните, с 3 зъбчета, страничните с 2 или 3 зъбчета с квадратна 
основна пластинка, крайните зъби с 4 до 6 зъбчета. Бъбрекът дълъг, триъгълен, 
с тесен и прав пикочен канал.-

Перикардият много по-къс от бъбрека. Белтъчната жлеза малка, с широко 
нагънат яйчен проход. Простатната жлеза добре развита, във вид на панделка. 
Семеприемникът яйцеообразен, отводът със средна дължина. Пенисът с епи-
фалуса са много дълги, апендиксът издут на края. Ретракторът на пениса 
свързан с епифалуса.

Това семейство е разпространено в холарктика {Cochlicopa) и само 
три рода от него в Европа.

Род Cochlicopa Risso, 1826

Risso. 1826, Histnat. Europe merid.. IV: 79; Jeffreys, i829,Trans. Linn. Soc. LoirJ., XVI: 
347 (Сюле/Za); Pilsbry. 1908. Man. Conch.. XIX:308; Wenz u. Zilch. 1959—1960:145.

Типов вид C. lubrica (Mulier, 1774) {Helix)

Черупките яйцевидно конични, c тъпа и висока завитост, гладки, доста бле-
стящи и прозрачни. Навивките 5—6. Устата тясна, овална и почти отвесна. 
Палаталният и базалният край образуват постепенно извита дъга; колумелар-
ният край прав и отвесен. Устната дебела. Липсва пъп.

Животните не са големи, с тесен крак и гладка слизеста кожа, с неясни 
бръчки. Липсват опашни жлези. Отсъствува и пръстеновидната бразда. Стъпа-
лото не е разделено на надлъжни дялове.
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Половата система с малка белтъчна и голяма простатна жлеза. Протокът 
на семеприемника с израстък. Между пениса и епифалуса се прикрепва дълъг 
придатък.

Родът е разпространен в Холарктика,

Таблица за определяне на видовете от род Cochlicopa

1 (4) Черупката широка 1,8—2,6 mm.
2 (3) При 53/4 — 6 навивки височината на черупката 5,5—6 и ширината

2,3—2,6 mm...................................................................... 1. C. lubrica (Miill.)
3(2) При 4—4,5 навивки височината на черупката 4—5 и ширината 1,8—

2,0 mm.............................................................. 2. C. lubricella (Porro)
4 (1) Ширината на черупката 2,8—3 mm............................... 3. C. nitens (Gall.)

1. Cochlicopa lubrica (Mulier, 1774) (фиг. 97, 98)

Mulier, 1774, Verm. hist. 11:104 (Helix); Pilsbry, 1908, Man. Conch.. XIX: 312, t. 49. 
fig. 33—35; Wohlberedt, 1911:202; Ehrmann. 1933:32, t. 1. fig. 1; Лихарев и Рам-
мельмейер, 1952: 125—126, фиг. 35; Hudec, 1960, Prace Brnerzakl. Ceskoslov. akad. ved., 
XXXII, 7:287, fig. 1.

Черупката яйцевидно конична, c-висока и тъпа завитост, доста слабо и 
неясно набраздена, гладка, силно блестяща и прозрачна. Украсата варира от 
тъмнорогова до червеникаворогова. Навивките 53/4—6, слабо изпъкнали и по-

Фиг. 97. Cochlicopa lubrica (Miill.). Полова 
система (по Hudec)

Фиг. 98. Cochlicopa lubrica 
(Miill.). (по Berger)
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степенно нарастващи. Последната навивка се спуска надолу. Устата овална, 
на върха с остър ъгъл. Между правия и вертикалния колумеларен край и 
дъгообразния базален се образува закръглен тъп ъгъл. Краищата на устата 
затворени, тъпи и поръбени с дебела устна, която просветлява през стените 
на черупката във вид на жълта или червеникава ивица. Има тънко и прозрачно 
париетално надебеление (мазол). Липсва пъп.

Височината на черупката 5,5—6, ширината 2,3—2,6 mm. Устата висока 2,5 
и широка 1,75 mm.

Разпространение; повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за целия Холарктик.
Екология. Обитава гористи райони под листната покривка, под мъх

и в тревата, при голяма влажност, до 1200 m надморска височина.

2. Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) (фиг. 99)
Menke, 1828, Synopsis Method. Moli. :29 (Achatina lubrica var, exigua nom. ruidum)-, 

Porro, 1838, Malacologia terr. e fluviale d. Provincia Comasc:53—54 (Bulimus lubricus var. 
lubricella)-, Pilsbry, 1908, Man. Conch., XIX:321; Petrbok, 1930b: Hudec, 1960, Prace 
Brnen. Zakl. Ceskoslov. akad. ved., XXXII, 7:238, fig. 3.

Черупката яйцевидно конична, но завитостта е повече цилиндрична, от-
колкото при Cochlicopa lubrica Miill., гладка, блестяща и прозрачна.

Цветът червеникаворогов.
Навивките 4—4,5, изпъкнали и постепенно нарастващи. Устата овална, 

с по-голяма височина, отколкото ширина и на върха с остър ъгъл. Различава 
се от предходния вид, че е по-малка и малко изтеглена настрана. По оста-
налите белези на черупката напълно прилича на Cochlicopa lubrica (ЪАхзЛС). 
Най-същественото й различие от нея са размерите на черупката: височина 4—5 
и ширина 1,8—2,0 mm.

Фиг. 100. Cochlicopa nitens 
(Gall.) (no Berger)

Фиг. 99. Cochlicopa lubricella 
(Porro) (по Berger)
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Разпространение: почти в пелия Старопланински район, Черноморско-
то крайбрежие, Западна България и Тракия.

За България го съобщават Petrbok (1941) за Марица при Пловдив 
като Cochlicopa lubrica (Miill.) var. columna Clessin, a Urbanski (1960) от 
Лакатник, Търново и Дряново.

Екология. У нас живее най-често по варовити терени, в почти същите био-
топи, както Cochlicopa lubrica Miill., до 1300 m надморска височина.

3. Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1852) (фиг. 100)

Gallenstein, 1852, Canavafs Jahrb. naturhist Mus. in Karnthen, 1:75 {Achatina) 
(C. lubrica var. nitens)', Pilsbry, 1908, Man. Conch., XIX:323; Hudec, 1960, Prace Brnen. zahl. 
Ceskoslov. akad. ved., XXXII, 7:278, fig. 2; Urbanski, 1960c: 85.

Черупката на този вид в сравнение c Cochlicopa lubrica е доста по-го-
ляма и по-издута, върхът по-заоблен. Цветът й от светлорогово до белезника- 
вожълт, гланциран, гладка и фино набраздена. Навивките 5—51/2. Устата по- 
удължена и тясна, краищата й задебелени и необърнати, с тънка устна.

Височината на черупката 6,8—7,0, ширината 2,8—3,0 mm. Височината на 
устата 2,5, ширината 1,8 mm.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие и в пределите на 
Стара планина по течението на р. Янтра. Първи съобшават този подвид Petr-
bok (1941) за Варненското езеро (като Cochlicopa lubrica (Miill.) var. nitens 
Gall.) и Urbanski (1960c) за северния бряг на Варненското езеро, на 3 km 
западно от Варна.

Екология. В България живее в силно влажни места, под тревистата по-
кривка, в сенчести широколистни гори.

IX. Семейство Clausiliidae Morch, 1864

Черупката значително по-голяма от тялото на животното. Стъпалото не-
разделено на продълговати дялове, върхът обкръжен с пръстеновидна бразда. 
Краищата на мантията прости или с рудиментарни лопатовидни краища. При 
видовете с ляво завита черупка половото отвърстие се намира зад лявото устно 
пипалце.

Челюстта тънка, гъсто и напречно набраздена, в средата на предния 
край има тъпа издатина. Радулата с голям брой зъби (2000—10 000), разпо-
ложени в напречни редове, броят на които е от 60 до 170.

Женските полови пътища без придатъчни органи. Семеприемникът с из-
растък и нерядко със специален ретрактор, явяващ се разклонение от колуме-
ларния мускул. Мъжките полови пътища са устроени различно. При едни 
родове те са устроени по типичния план за Stylommatophora: семепроводът в 
началото се изтегля надлъж с женските полови пътища, след това близо до 
атриума се обръща назад, отдалечава се от матката и влагалището и се 
влива в задния край на пениса, образувайки с него т. нар. примка (Schleife — 
по немските автори). За други родове е свойствен друг план на строеж: семе-
проводът планово се разширява и преминава в пениса и двата органа, изтеглени 
надлъж по женските полови пътища, но необразуващи примка. Между двата 
плана на строеж съществуват преходи. На пениса понякога има тънък бич 
или дебел придатък.
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Фиг. 101. Апарат за затваряне на черупката на 
видовете от сем. (Clausiliidae) (по Ehrmann)

1 ■— връхна пластинка; 2 — долна пластинка; 3 — субколуме-
ларна пластинка; 4 — полулунна гънка; 5 — клаузилий; 6 — 
средна палатална гънка; 7 — главна гънка; 8—спирална

пластинка

Черупката най-често ляво завита (в България при всички видове), врете-
новидна или кулообразна. Последната навивка на черупката на долната 
страна с продълговат или базален кил, на който в устата съответствува база-
лен жлеб. Най-характерна особеност за семейството се явява присъствието вътре 
в последната навивка на своеобразен апарат за затваряне, образуван от полу- 
подвижна пластинка — клаузилий — и редица разнообразно устроени гънки 
и пластинки (фиг. 101).

Клаузилият от тясна и дълга дръжка и широка лопатовидна част (фиг. 105). 
Дръжката завършва с еластична връзка, прикрепена към стълбчето на черуп-
ката на границата с предпоследната навивка. При свиване на тялото на 
животното в черупката клаузилият на известна дълбочина приляга към сте-
ните на последната навивка и плътно закрепва входа на черупката.

На париеталната стена на устата се намира голяма, повече или по-малко 
отвесна връхна пластинка. Зад нея се разполага спирална пластинка, лежаща 
на върха на стената на последната навивка, и влиза дълбоко в него. Спирал-
ната пластинка е различно дълга, като при едни предният й край се слива с връх-
ната пластинка, при други не се слива и се отклонява зад нейния заден край, 
а при трети завършва, като значително се отдалечава от връхната пластинка 
(фиг. 102).

При някои видове спиралната пластинка се редуцира или разпада на ня-
колко паралелни продълговати гънки, т. нар. паралелни пластинки. 
Надясно от връхната пластинка във връхната част на стълбчето обикновено се 
намира доста голяма долна пластинка, понякога толкова дълбоко, че се вижда 
само при косо положение на устата. В черупката тя влиза до връхната стена на 
последната навивка, като тясно приляга към стълбчето, понякога до границата 
с предпоследната навивка. В долната част на стълбчето се намира субколуме-
ларната пластинка, която понякога се забелязва само при косо положение на 
устата или при разрушаване на външната стена на последната навивка. Вътре 
в-черупката тя се изтегля по стълбчето, паралелно с долната пластинка, и не 
достига до нейния заден край.
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Фиг. 102. Няколко типа разположения на връхните и спиралните пластински при видовете 
от сем. Clausiliidae (по Ehrmann)

А— Cochlodina laminata (Mont.); Б—Laciniaria plicata (Drap.); B — Iphigena ventricosa (Drap.); Г—Neosty 
riaca corynodes (Held)

J — връхна пластинка; 2 -— субколумеларна пластинка: 3 — спирална пластинка; 4 — долна пластинка: 5 — единна 
пластинка, образуваща се от сливането на връхните със спиралните пластинки; 6 — рудиментарна спирална 

пластинка; 7 — образуващи редом с нея пералелнй пластинки

В промеждутъка между връхната и долната пластинка понякога има коса 
гънка — промеждутъчна пластинка.

От вътрешната страна на външната стена на последната навивка има раз-
личен брой продълговати гънки — палатални. Сред тях обикновено се откроява 
една голяма гънка, лежаща малко по-долу от шева — главна гънка. Гънките, 
лежащи по-горе от главната, се наричат сутурални, а лежащите по-долу от 
главната — палатални (в тесен смисъл на думата). Последните се обозначават 
като връхна, средна и долна.

Освен надлъжните палатални гънки в дълбочината на последната навивка 
нерядко се намира и една почти напречна гънка, която поради своята форма е' 
получила названието полулунна. '

При затваряне на устата от клаузилия единият й край се опира в свобод-
ния край на субколумеларната пластинка, а другият—в полулунната пластинка 
или при отсъствието на последната в задния край на палаталните гънки.

Устата на черупката най-често е крушовидна или закръглено ромбична. 
В левия връхен ъгъл тя има повече или по-малко дълбоко врязване — синулус, 
ограничен надясно от връхната пластинка. Краищата на устата нерядко имат 
известен брой неголеми крайни гънки.

Изучаването на апарата за затваряне на.черупката трябва да започне още 
при външното преглеждане. Разглеждайки черупката първо при право (обик-
новено) положение на устата, след това при косо (в различна степен на наклон 
на черупката и разглеждайки я отвътре встрани), следва да се запознаем с фор-
мата и разположението на гънките и пластинките: Преди всичко трябва да се 
обърне внимание:

1. Съединява ли се връхната пластинка със спиралната или не.
2. Доколко долната пластинка се забелязва при право положение на устата 

и каква е нейната форма.
3. Вижда ли се субколумеларната пластинка.
4. Колко са палаталните гънки и колко дълбоко са скрити.
Ако черупката е достатъчно прозрачна, числото, формата и дължината 

на палаталната и полулунната гънка могат да се видят и при неразрушена 
черупка.

За изучаване на клаузилия и връхната част на апарата за затваряне трябва 
леко да се продупчи с препараторна игла под бинокуляр стената на черупката 
над синулуса. След това се отделят на части стените (без да се повредят
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гънките и пластинките) и се открива връхната част на последната 
навивка.

Отрязва се връзката, която съединява клаузилия със стълбчето, освобож-
дава се клаузилият и се изронва (отделя) от черупката, като се разглежда 
неговата форма.

В някои случаи отварянето трябва да стане не на връхната част на послед-
ната навивка, а на долната. Това позволява по-добре да се види положението 
на пластинките, но трябва да се внимава да не се повредят някои части на пала-
талната гънка.

При характеристиката на апарата за затваряне, особено на палаталната 
гънка, лежаща на външната стена на черупката, необходимо е да се покаже 
дълбочината на скриването на тези образувания. За тази цел на периферията на 
последната навивка трябва да се отбележат следните условни линии, съответ- 
ствуващи на четири основни страни (фиг. 102): коремна, гръбна, дясна и лява. 
За по-точна ориентация в случаи, когато гънката се намира в промеждутъка 
между посочените страни, се въвеждат понятията дясно коремна, дясно гръбна 
и ляво гръбна.

Разпространение. Днес представителите от сем. Clausiliidae населяват 
три изолирани една от друга области: 1. Западния Палеарктик (Европа, Близкия 
Изток с Кавказ, Северна Африка); 2. Югоизточна Азия (Южен Китай, 
Бирма, Индокитай, Япония, Филипините, Зондските острови); 3. Североза-
падна Южна Америка.

В Западния Палеарктик най-богати на видове от това семейство, са Балкан-
ският полуостров и Кавказ.

Таблица 5а определяне на родовете от семейство Clausiliidae
1 (26) Спиралната пластинка се вижда през устата.
2 (19) Предният край на спиралната пластинка се отбива зад задния край

на върха или двете пластинки лежат на различно разстояние от 
стълбчето. \

3 (18) Долната пластинка прозира през устата, повече или по-малко спирално
извита.

4(13) Последната навивка c 1 или 2 кила.
5 (12) Последната навивка с един добре развит продълговат (базален) кил.
6 (9) Субколумеларната пластинка се вижда през устата. Полулунната гънка,

или връхният край на палаталната гънка, лежи на тръбната страна на 
черупката.

7 (8) Черупката стройна. Устата малка и правилно крушовидна. Лопато-
видната част на клаузилия се стеснява и задебелява в къс кил . . . 

...................................................... 12. Laciniaria Hartm. (част от видовете)
8 (7) Черупката издута. Устата относително голяма, неправилно широко

крушовидна и ъгловата. Клаузилият без кил...........................................
..............................................................................7. Megaleuxina O. Bttg.

9 (6) Субколумеларната пластинка не се вижда през устата. Полулунната
гънка лежи на дясната страна на черупката.

10(11) Устата триъгълно крушовидна, височината й немного по-голяма от
ширината. Палаталният край почти прав и отвесен, останалите краища 
на устата широко извити. Главната гънка се простира на т/3—1/2 в 
навивката. Лопатообразната част на клаузилия широка и неусукана

......................................................................................... 8. Galeata O. Bttg.
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11 (10) Устата крушовидна, височината й значително по-голяма от ширината.
Палаталният край плавно извит. Главната гънка по-къса и се простира 
не повече от 1/4 в навивката. Лопатовидната част на клаузилия по- 
тясна и усукана . . . . .12. Laciniaria Hartm. (част от видовете).

12 (5) Последната навивка с два кила — продълговато зъкръглен и къс и
напречно закръглен, — съответствуващи на лежащата вътре полу-
лунна гънка.......................................................... 4. Carinigera Mlldff.

13 (4) Последната навивка без килове.
14 (15) Има добре развита полулунна гънка....................... 5. Delima Hartm.
15 (14) Липсва полулунна гънка.
16 (17) Шевът оцветен по-светло от останалата черупка, нерядко бял. Средните

навивки имат сивогълъбов налеп, устата уховидна. Палаталните гънки 
водят началото си от дясната страна на черупката или е по-дълбоко раз-
положена .............................................................. 3. Macedonica O. Bttg.

17 (16) Шевът оцветен с цвета на черупката. Черупката със светлорогов до
червеникавокафяв налеп, устата широко ромбична. Палаталните гънки 
започват от тръбната страна на черупката ... .2. Cochlodina Fer.

18 (3) Долната пластинка лежи отвесно и рязко се простира към върха
......................................................................................6. Euxina O. Bttg.

19 (2) Спиралната пластинка се слива с връхната или ако не се сливат, краи-
щата им лежат на една линия, т. е. на еднакво разстояние от стълбчето.1

20 (23) Долната пластинка лежи отвесно.
21 (22) Черупката с ясно изразен базален кил. Краищата на устата без гънки

................................... .......................................... 13. Pseudalinda O. Bttg.
22 (21) Черупката без кил. Краят на устата с многочислени гънки...............

......................................................................................1. Ser rutina Mouss.
23 (20) Долната пластинка в просветляващата уста повече или по-малко

спирално извита.
24 (25) Последната навивка със забележим кил. Устата отдолу ъгловата за

сметка на базалния жлеб. Лопатообразната част на клаузилия на края 
ъгловата ......................................................................11. Clausilia Drap.

25 (24) Последната навивка без кил или той е изразен доста слабо. Устата от-
долу закръглена и със слаб базален жлеб. Лопатообразната част на 
клаузилия на края разтегната и наподобява кука...............................

.................................................................. .... 14. Vestia Hesse.
26 (1) Спиралната пластинка не се вижда през устата (при някои видове тя

отсъствува).
27 (30) Апаратът за затваряне различно развит, но винаги има субколумеларна

пластинка и клаузилий.
28 (29) Черупката малка (височина 7,5—9,0, ширина 2,0—2,2 mm), без кил,

с тъп връх. Субколумеларната пластинка се вижда добре при косо 
положение на устата............... ...............................10. Ruthenica Lindh.

29 (28) Черупката голяма (височина 11—13, ширина 3,0—3,2 mm), със слаб
кил и остър връх. Субколумеларната пластинка не се вижда отвън 

.......................................................................... .9. Idyia H. а. А. Adams
30 (27) От апарата за затваряне остава само рудиментарната връхна пластинка.

Субколумеларна пластинка и клаузилий липсват...................................
............... ... .......................................... ... ...........................15. Balea Gray

1 Изключение: при младите екземпляри Vestia пластинките понякога не са слети, по-
ради което краищата им са различно отдалечени от стълбчето.
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1. Род Serrulina Mousson, 1873

Mousson, 1873, J. de Conchyl., 21:214; Wenz u. Zilch, 1959—1960:399; Лихарев, 
1962 :113.

Типов вид S. sieversi (L. Pfeiffer, 1871) (Clausilia)

Последната навивка на черупката отдолу закръглена, без кил. Устата из-
дадена, повече или по-малко крушовидна, с висок врязан синулус. Целият 
край на устата или само нейната колумеларна част покрита с малки гънки или 
възелчета. Връхната пластинка сравнително къса, плавно снижаваща се и пре-
минаваща в дълга и тънка спирална пластинка. Долната пластинка лежи дъл-
боко и при право положение на черупката не се вижда; с края на устата свързана 
c 1—2 гънки. Субколумеларната пластинка невинаги се вижда през устата. 
Главната гънка дълга. Полулунната гънка цяла или от разпадащите се къси 
гънчици, лежащи на дясната страна.

Семеприемникът с дълъг, към края стесняващ се израстък; семеприемникът 
къс и резервоарът му рязко се изправя назад. Влагалището доста късо. Дължи-
ната на цилиндричния пенис прави няколко извивки или е спирално завит. 
Простатата къса.

Разпр остранен в гористите области на Кавказ, Северен Иран и Турция, 
северната частна Балканския полуостров, Румъния и Източните Карпати.

Serrulina serrulata (Pfeiffer, 1847) (фиг. 103—105)

L. Pfeiffer, 1847, Zeitschr. Malak, 4:71 (Clausilia); Hesse, 1913:70 (Clausilia); 
Urbanski, 1960d: 114, fig. 1, 2; Лихарев, 1962:1 18, фиг. 48, 49.

Черупката вретеновидна, доста твърдостенна, ребреста, слабо блестяща, 
просветляваща, със сивовосъчен цвят. При младите блестяща, прозрачна и зе-
леникава. Навивките 10—II1/,, умерено изпъкнали и плавно нарастващи. 
Последната навивка надолу се стеснява, в основата си леко свита, но без кил.

п

Фиг. 103. Serrulina serrulata (L. Pfr.). Полова система (по Urbanski)
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Устата неправилно крушовидна и тясна. Краищата й леко вилообразно заде-
белени, по цялото им протежение с гънки и възелчета. С доста висока връхна 
пластинка, която малко излиза зад пределите на края на устата и почти не се 
снижава, като преминава в тънка и висока спирална пластинка, която започва 
от долната част на предпоследната навивка. Долната пластинка сравнително 
къса, масивна и висока и отстои далече от връхната.

Тя е слабо извита и лежи почти отвесно. Започва от дясната страна на по-
следната навивка, завършва в долния край на стълбчето и се слива с една от 
крайните гънки. Отвън долната пластинка се вижда само при косо положение 
на устата. Субколумеларната пластинка не се вижда през устата. Тя започва 
много по-долу от долната пластинка, рязко се прекъсва на дясната страна на 
черупката на значително разстояние от края на устата, с който не е свързана. 
Има и неголяма паралелна пластинка. Главната гънка започва от границите 
с предпоследната навивка и завършва недалече от синулуса. Двата края на голя-
мата полулунна гънка са прегънати назад.Закръглено ромбичната лопатообразна 
част на клаузилия на долния край има задебеление или слаба изпъкналост.

Височината на черупката 11—12,5, ширината 2,6—3,2 mm. Височината на 
устата 2,4—2,8, ширината 1,9—2,0 mm.

Израстъкът на семеприемника доста дълъг, разположен недалеч зад 
белтъчната жлеза. Семеприемникът къс, резервоарът му прегънат назад и 
приляга към бъбрека. Пенисът доста дълъг, понякога I1 /2 пъти превишава 
дължината на вътрешната торба.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие, на север от Долен 
Чифлик (басейна на р. Камчия) и на юг до устието на р. Резовска.

Вън от България е разпространен в гористите области на западните и 
централните части на Кавказ, Черноморското крайбрежие на Турция, Румъ-
ния (Добруджа, Ясси) и в Задкарпатската област на УСССР.

Екология. Живее във влажни гори, под гниещи кори, във влажни, гнили 
дървесни дупки и пънове.
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2. Род Cochlodina Ferussac, 1821

Ferussac, 1821 (janvier), Tabi. syst. limacons:65; Gray, 1821 (mars), Lond. Med. 
Reposit, 15:239 {Marpesso)-, Pfeiffer, L., 1856, Malak, Bl., 2:180 {Clausiliastra)-, Wenz u. 
Zilch, 1959—1960:401; Лихарев, 1962:132.

Типов вид Helix bidens Mulier, 1774 (non Linnaeus, 1758)=C. laminata 
(Montagu, 1803) {Turbo)

Черупката вретеновидна, слабо набраздена или почти гладка и блестяща. 
Последната навивка е напречно задтилно надебеление, без кил. Устата без 
базален жлеб. Връхната пластинка завива встрани зад спиралната. Долната 
силно се издава и прозира в устата във вид на хоризонтална гънка с издут край, 
широко спирален,'влизащ в дълбочината на черупката. Долният край на субко-
лумеларната пластинка обикновено се вижда при право положение на черупката. 
Липсва полулунна гънка.-Палаталните гънки 3 — главна, връхна и долна. Те 
започват на тръбната страна на черупката. Има добре развит палатален ма-
зол, лежащ на известно разстояние от края на устата. Нерядко в дълбочината 
на черупката се простират т. нар. лъжливи палатални гънки, т. е. производни 
на палаталния мазол. Лопатовидната част на клаузилия по палаталния край, 
има дълбока изрезка.

Тънкият семепровод, преди да се влее в пениса, се разширява, като образува 
епифалус, който вътре има продълговата гънка, а от пениса се отделя с прис-
виване. Пенисът по-дебел от епифалуса, цилиндричен, с диафрагмален полов 
ретрактор. Към долния край на семепровода приляга тънък бич. Семеприемни-
кът се открива в матката значително по-високо от атриума. Израстъкът му се 
разполага високо и както по формата си, така също и по хистологията си не се 
отличава от семеприемника.

Разпространен в по-голямата част от Европа.

Cochlodina laminata (Montagu, 1803) (фиг. 106, 107)

Miiller, 1774. Verm. Hist., 2:116 {Helix bidens, non Linnaeus, 1758); Montagu, 
1803, Test. Brit. :359, t. 11, fig. 4 {Turbo)-, Sturany, 1897:117 {Clausilia)-, Лихарев, 1962:136, 
фиг. 8, Б, 21, 64.

Черупката вретеновидна, доста издута, твърдостенна, тънко и неравно-
мерно набраздена, най-долната навивка почти гладка, силно просветляваща, 
блестяща, от светлорогова до червеникавокафява. Навивките 10—111/2, слабо 
изпъкнали. Ембрионалните навивки образуват тънък и гладък връх. Послед-
ната навивка отдолу с неголяма могилка. Устата закръглена, ромбична. 
Краищата широки, с бяла устна. Връхната пластинка тънка, отпред достига до 
края на устата, а отзад леко преминава зад спиралната пластинка.Голямата дол-
на пластинка започва по-горе от спиралната. Долният край на субколумеларната 
пластинка лежи така дълбоко, че или не се вижда, или се забелязва само 
при косо положение на устата. Палаталният мазол сравнително слабо развит; 
по края дебел, в средата тънък, нерядко прекъснат. Зад устата съответствува 
задтилно задебеление. Главната, гънка се слива в предния край с мазола; от 
долната страна на мазола дълбоко в черупката нерядко се изтегля лъжлива па-
латална гънка. При клаузилия предният край на лопатовидната му част освен 
голямата основна изрезка има и друга с по-малки размери.
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Височината на черупката 14—18, ширината 3,8—4,2 mm. Височината на 
устата 3,8—4,2, ширината 2,8—3,2 mm.

Разпространение: в цяла Стара планина, около Белоградчик, Петро-
хан и Леденика, Търново, с. Бресница, Сливен и над Слънчев бряг, Рила, 
Витоша, ^Тракийската низина и Дунавската равнина, Черноморското край-
брежие.

Общо разпространение: по-голямата част от Европа.
Екология. Живее в широколистните и смесените гори както в равни-

ните, така и в планините, под листната покривка, под камъни и пънове.

3. Род Macedonica O. Boettger, 1877

Boettger, O., 1877, Clausilienstudien:30; Wagner, A., 1927:333 (Serbica O. Bttg.); Wenz 
u. Zi lcb, 1959—1960:437.

Типов вид M. macedonica (Rossmassler, 1839) (Clausilia)

Черупката вретеновидна или кулообразна, от рогова до тъмночервеникаво- 
кафява, със слабо развит повърхностен непрозрачен слой, който понякога има 
вид на сивогълъбови налепи на средата на навивките, най-често ограничени само 
в шева. Устата уховидна, голяма, без базален жлеб, с широки краища и 
окръжена с устна. Връхната пластинка голяма, не се слива със спиралната и

Б

Фиг. 106. Cochlodina laminata (Mont.) 
(по Лихарев)

А — общ вид на черупката; Б — последната на-
вивка (отзад) и просветляващите се през нея гънки
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Фиг. 107. Cochlodina laminata (Mont.). 
Полова система (no Steenberg)

нерядко минава зад последната. Долната пластинка силно се издава в про-
зиращата уста във вид на мощна, почти хоризонтална гънка, която остро навли-
за вътре в черупката. Главната и палаталната гънка започват на дясната 
страна на черупката или по-дълбоко. Липсва полулунна гънка или остава като 
рудиментарна във вид на особен израстък от долната гънка и задебеление в 
задния край на останалите палатални гънки. Долната палатална гънка е осо-
бено голяма и обикновено излиза под долната пластинка даже при право по-
ложение на черупката. Лопатовидната част на клаузилия във вид на жлеб, пре- 
гъната назад и извита, по колумеларния край валообразно задебелена. Това
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задебеление отдолу преминава в израстък във вид на кука. От палаталния край 
на лопатовидната част този израстък е отделен с недълбока, но широка изрезка.

Половата система на този род малко се отличава от тази при видовете от 
род Cochlodina.

Разпространен в северната част на Балканите и Трансилвания.

Таблица за определяне видовете от род Macedonica

1 (4) Черупката покрита с големи и тъпи ребра.
2 (3) Черупката с кулообразна форма. Ребрата се разполагат равномерно.

Апаратът за затваряне силно редуциран — пластинките и палаталните 
гънки са къси, клаузилият не закрива пълно просветлявашата черупка

......................................................................................5. M. marthae Sajo.
3 (2) Черупката вретенообразна. Ребрата се разполагат неравномерно. Апа-

ратът за затваряне добре развит — пластинките и палаталните гънки 
са дълги, клаузилият напълно закрива прозиращата черупка ....

..................................................................................... 4. M. pinteri Sajo.
4 (1) Черупката тънко набраздена, почти гладка или ребресто набраздена

и само при шева с тънки ребра.
5(6) Спиралната и субколумеларната пластинка не се виждат през устата 

..............................................................................3. M. frauenfeldi (Rssm.)
6 (5) Спиралната и субколумеларната пластинка се виждат през устата даже

при косо положение на черупката.
7 (10) Повърхността на черупката покрита с непрозрачни гълъбовобели на-

лепи, придаващи и виолетов оттенък.
8 (9) Черупката сивовиолетова, нерядко с радиални кафяви ивици. При право

положение на черупката се вижда долният край на субколумеларната 
черупка. Палаталните гънки 5: сутурална, главна, връхна, средна и 
долна ........................... ... . .2а. M. macedonica macedonica (Rssm.)

9 (8) Черупката тъмновиолетова (най-малко по връхните навивки), без ра-
диални цветни ивици. При право положение на черупката субколуме-
ларната пластинка не се вижда. Палатални гънки 4 (без средна)

...................................................2в. M. macedonica pirinensis Jaeckel.
10 (7) Повърхността на черупката (с изключение на шева) непокрита с гъ-

лъбовобели налепи. Украсата жълтеникаворогова до тъмночервени-
кавокафява .................................................. 1. M. marginata (Rssm.)

1. Macedonica marginata (Rossmassler, 1835) (фиг. 108, 109)
Rossmassler, 1835, Iconogr., 1, 2:12, fig. 107 {Clausilia):, Sturany, 1897:117 {Clausilia)'. 

Wagner, A., 1927:336 {Serbica).

Черупката вретеновидна, стройна, от жълтеникаворогова до тъмночер- 
веникавокафява, просветляваща и блестяща. Скулптурата образувана от тън-
ки линейни нараствания, които на връхните навивки са добре изразени, на 
средните изгладени, а на задтилните преминават в ребреста набразденост. 
Навивките 10—12, слабо изпъкнали, разделени от тънък шев. Устата уховидна. 
Краищата на устата масивни, отворени, отвътре с жълтеникавосива-тъмно- 
кафява устна. Апаратът за затваряне добре развит. Пластинките типични за 
рода — връхната и долната силно издадени в прозиращата уста. Палатал-
ните гънки 3—4: главна, връхна и долна (понякога има още една — къса
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средна палатална гънка). Сутуралната гънка понякога отсъствува или пред-
ставлява мазоловидно надебеление. При право положение на черупката през 
устата се виждат долният край на главната и долната палатална гънка; суб-
колумеларната пластинка не се вижда винаги. Клаузилият типичен за рода.

Височината на черупката 16—19, ширината 3,5—4,5 mm.
Разпространение: в предпланините и планините.
Вън от България се среща в Банат.
Екология. Живее в различни типове гори и в храстите, най-често по 

скалите или под камъни, по-рядко в листната покривка и по стволовете 
на дърветата.

Забележка. Описани са много разновидности като подвидове, които 
разглеждаме като екологични форми. В частност те се явяват като: 1. 
balcanica (А. Wagner, 1927) — депресивна форма, отличаваща се със слабо 
развит апарат за затваряне (палаталната гънка започва направо от коремната

Фиг. 108. Macedonica marginata (Rssm.)
А — обш вид; Б — последната навивка отзад (ориг.)

Фиг. 109. Macedonica marginata (Rssm.). 
Полова система (по Hudec)
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страна) и с по-малки размери — височина на черупката 16,0—16,8, ширина 
3,9—4,0 mm; 2. major (Rossmassler, 1839) — голяма форма със силно развит 
апарат за затваряне, особено палаталните гънки; главната и долната гънка 
започват почти на коремната страна; височината на черупката 17—20, ширината 
3,6—4,0 mm; 3. frivaldskyana (Rossmassler, 1839)— повърхността на черуп-
ката ребресто набраздена, при шева нерядко ребреста.

2а. Macedonica macedonica macedonica (Rossmassler, 1839) (фиг. 110)

Rossmassler, 1839, Iconogr., 2, 9:18. fig. 624 (Clausilia).

Черупката вретеновидна, стройна, c тесен връх, тънко набраздена, слабо 
блестяща. Навивките 11—12, връхните силно изпъкнали, а долните по-слабо. 
Ембрионалните навивки (21,,) гладки, блестящи, червеникавокафяви. Средните 
навивки сивовиолетови, нерядко с кафяви радиални ивици, непрозрачни. 
Последната навивка червеникавотъмнокафява, просветляваща. Устата ухо-
видна, пялата с леко разширени прегънати краища, отвътре с кафявовиолетов 
цвят. Пластинките с типичната си форма. Палаталните гънки 5 — сутурална, 
главна (по-дълга), връхна (по-къса и лежаща дълбоко), средна (къса, лежаща 
редом с предния край на долната гънка) и мощно развита долна. Връхните 
краища на главната и долната гънка лежат на дясната страна на че-
рупката. При право положение през устата се вижда долният край на субко-
лумеларната пластинка, главната, средната и долната палатална гънка. Клау-
зилият типичен за рода.

Височината на черупката 19—23, ширината 3,7—4,2 mm.
Разпространение: Струмско-Местенски район.
Вън от страната — в Югославия (Македония).

2b. Macedonica macedonica pirinensis Jaeckel, 1954

Jaeckel, 1954: 63, fig. 8, 9.

Различава се от номинативния подвид по следните особености: с гъ- 
лъбовобял повърхностен слой, който е силно развит; първите четири де-
финитивни навивки имат тъмновиолетова окраса. Последната навивка по- 
издута, отдолу само слабо свита, в задтилната част грубо и рядко ребресто 
набраздена. Връхната и долната пластинка са слабо развити и по-малко изда-

Фиг. 110. Macedonica marginata (Rssm.). Клаузилий (ориг.)
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дени в прозиращата уста. Субколумеларната пластинка при право положение 
на черупката не се вижда през устата. Липсва средна палатална гънка.

Височината на черупката 19—21,5, ширината 45—50 mm. 
Разпространение: Пирин и южните склонове на Гоцев връх в Славянка

планина.

3. Macedonica frauenfeldi (Rossmassler, 1856) (фиг. 111)

Rossmassler, 1856, iconogr., 3, 3/4:57, fig. 872 (Clausilia)', Wohlberedt, 1911:204 
(Clausiliastra); Wagner, A., 1927:340 a, taf. 17, fig. 131—137 (Serbica transiens Mlldff.), 
341, taf. 17, fig. 138—140, 150 (Serbica).

Черупката вретеновидно кулообразна, стройна, доста слабо и тънко 
набраздена, почти гладка, просветляваща, матова, червеникавотъмнокафява, 
надлъж по шева бяла. Навивките 10—12, слабо изпъкнали или почти плоски. 
Устата от овална до уховидна, вътре жълтеникавокафява. Връхната и долната 
пластинка характерни за рода. Спиралната и субколумеларната пластин-
ка не се виждат през устата. Палаталните гънки 4—5. Техните връхни 
краища са разположени на дясната страна, а понякога и по-дълбоко. С доста 
голяма палатална гънка, отзад раздвоена за сметка на израстъка, лежащ га 
мястото на полулунната гънка; отпред завършва на едно равнище с глав-
ната и двете гънки, които се виждат при косо положение на устата. Сред-
ната палатална гънка отвън не се вижда. Има и сутурална гънка. Лопато-
видната част на клаузилия е усукана.

Фиг. 111. Macedonica frauenfeldi Фиг. 112. Macedonica pinteri Sajo (ориг.)
(Rssm.) (ориг.) А — обш вид; Б — клаузилий
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Височината на черупката 17—20, ширината 4,0—4,5 mm.
Разпространение. В България е намерен в долината на р. Искър и 

близо до Драгоман.
Вън от България — в Сърбия и Македония в Югославия.
Екология. Живее по скалите и под камъните.

4. Macedonica pinteri Sajo, 1968 (фиг. 112)

Sajo, 1968:447, taf. 1, fig. 1.

Черупката вретеновидна, стройна, тъмнорогова или жълтеникавокафява, 
матова и просветляваща. Повърхността покрита неравномерно с тъпи ребра, 
които при шева са белезникави. В задтилната част ребрата са по-остри и 
разположени по-гъсто. Навивките 10—12, слабо изпъкнали, разделени с 
малък бял шев. Ембрионалните навивки (2 1/2) гладки, кафяви, блестящи и 
образуват тънък цилиндричен връх. Устата уховидна, масивна, изпъкнала, 
с широко отворени краища, снабдени с бяла устна. Синулусът широк и нисък. 
Пластинките, типични за рода. Долната доста силно издадена з прози-
ращата уста. Субколумеларната пластинка се вижда само при косо поло-
жение на черупката. Палаталните гънки 3—4: главна, връхна и долна, има 
нерядко и други, като мазоловидната сутурална гънка. Връхният край на 
гънката разположен на дясната страна на черупката. Долната гънка с из-
растък (рудиментарна полулунна гънка). При право положение обикновено се 
виждат предните краища на главната и долната палатална гънка. Връхната 
гънка къса и се разполага към главната под ъгъл. Клаузилият типичен за рода.

Височината на черупката 16—17, ширината 3,5—3,8 mm.
Видът е описан по екземпляри, намерени в местността Вратцата близо до 

Враца. Освен това сме го намерили и в дефилето на р. Ерма при Трън.
Екология. Живее по варовити скали, в пукнатините и в растителни оста-

тъци в подножието на скали, а така също и под камъните.

5. Macedonica marthae Sajo, 1968 (фиг. 113)

Sajo, 1968:449, taf. 1, fig. 3.

Черупката кулообразна, твърдостенна, виолетовокафява и просветляваща. 
Повърхността равномерно покрита с бръчки и широко разделени ребра. Ше-
вът и прилягащата част от ребрата бели. Навивките 10—11,5, доста плоски. 
Ембрионалните навивки (21 /2) гладки, вишневочервени. Последната навивка 
на задтилната част плоска. Устата широко крушовидна, вътре оцветена 
светлокафяво, със слаба устна. Апаратът за затваряне силно редуциран. 
Връхната и долната пластинка слабо изпъкнали в прозиращата уста. Спирал-
ната пластинка къса и трудно забележима през устата. Субколумеларната пла-
стинка не се вижда. Главната, връхната и долната палатална гънка започват 
на дясната гръбна страна и са доста къси. При косо положение в черупката 
се вижда само главната гънка. Лопатовидната част на клаузилия тясна, без 
изрезки и не покрива напълно входа на черупката.

Височината на черупката 13,8—16,8, ширината 3,9—4,1 mm. Височината 
на устата 4,0, ширината 3,0—3,2 mm.

Разпространение: в Пирин под връх Вихрен, на височина до 2400 m 
над морското равнище.
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4. Род Carinigera Мое liendorff', 1873

Moellcndorff, 1873, Malak, Bl., 21:141; Wagner, A., 1925, Ann. Zool. Mus. Polou. 
Hist. Nat., 4:57; Wenz u. Zilch, 1959—1960:433.

Типов вид C. eximia (M oellendorff, 1873) (Clausilia)

Черупката вретенообразна, тънкостенна, светлорогова, просветляваща. 
Шевът тънък и бял. Средните, а понякога и долните навивки с къси напречни 
бели гънчици, излизащи над шева във вид на зрънца. Последната навивка 
в тилната част с два кила — окръглен и къс продълговат кил, обкръжен с пъпна 
цепнатина, и напречен кил по контури, съответствуващи на лежащата вътре 
полулунна гънка. Формата и разположението на пластинката, както при 
Cocldodina и Macedonica, при това връхната и долната са силно изпъкнали в 
просветляващата уста. Мощната полулунна гънка лежи на дясната, или тръб-
ната страна на черупката; долният й край преминава в дебела палатална 
гънка. Има дълга главна гънка, а понякога и къса връхна и сутурална гънка. 
Лопатовидната част на клаузилия жлебовидно изкривена и на края за-
острена.

Разпространен в централните области на Балканския полуостров.

Carinigera damjanovi Likharev, 1972 (фиг. 114)

Лихарев, 1972: 119, фиг. 2.

Фиг. 113. Macedonica marthae 
Sajo (ориг..)

Фиг. 114. Carinigera damjanovi Likharev 
А — обш вид; Ь — клаузилий (по Лихарев)
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Черупката цилиндрично вретеновидна, стройна, тъмнорогова, близко до 
устата светлорогова до бяла, слабо просветляваща и матова. Навивките 
10—101/;,. Ембрионалните навивки (2—21/,) гладки, дефинитивните разделени 
с бял шев, в началото дълбок, а след това плитък. Първите 5—6 навивки 
по връхните краища с къси напречни гънки, изпъкнали над шева във вид на 
бели зърна. Последната навивка на задтилната част има голяма напречна бяла 
гънка. Тук също има два кила — базален закръглен и къс напречен — слабо 
изразен. Устата широко крушовидна, с голям синулус, с широко отворени 
краища и дебела бяла устна. С висока, във вид на кука извита връхна пла-
стинка, простираща се до края на устата, бързо спускайки се в дълбочина на 
черупката на една четвърт от навивката. Долната пластинка изпъква в прози-
ращата уста, широка почти като хоризонтална спирала, и плавно се спуска, 
като завършва на стълбчето и не стига до края на устата. Спиралната пластинка 
отпред се отклонява зад връхната пластинка, а отзад леко се раздвоява. Долният 
край на субколумеларната пластинка се вижда при право положение на черупката. 
Голямата полулунна гънка лежи на тръбната страна във вид на бяла ивица, 
просветляваща през стените на черупката. Връхният й край прегънат навътре, 
а долният разтегнат в къса, но дебела долна палатална гънка, която леко излиза 
изпод долната пластинка. Голямата главна гънка заема долната половина 
на последната навивка и завършва недалеч от устната. Над нея лежи тънка 
сутурална гънка.

Височината на черупката 15,6—16,7, ширината 3,8—4,0 mm. Височината на 
устата 3,8—3,9, ширината 3,2—3,3 mm.

Разпространение: единствена находка е намерена югоизточно от гр. 
Гоце Делчев при с. Копривлен, Благоевградско.

5. Род Delima Hartmann, 1842

Hartmann, 1842 (1840—1844), Erd -u. Siisswasser-Gastor. Schweiz:156; Wagner, А., 
1925, Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. nat., 4:1; Wenz u. Zilch, 1959—1960:429.

Типов вид D. laevissima (Rossmassler, 1842) (Clausilia)

Черупката ляво завита, вретеновидна и рогова. Последната навивка без 
кил. Връхната и спиралната пластинка леко се завъртват една зад друга; 
долната изпъква спирално в прозиращата уста. Главната гънка дълга и 
мощна. Полулунната гънка се съединява с късия връх и долната палатална 
гънка. Нерядко има още сутурална и лъжлива палатална гънка. Лопатовид- 
ният край на клаузилия удължен, извит във вид на жлеб, отпред силно заде-
белен, изцяло или слабо врязан.

Разпространен в Южна Европа.

Delima schuetti (Brandt, 1962) (фиг. 115)

Brandt, 1962:140, fig. 10, taf. 5, fig. 12 (?Bathyclistdy, Urbanski, 1964:28.

Черупката най-често е деколирована, слабо вретеновидна до кулообразна, 
тънкостенна, светлорогова, с редки раздалечени големи бели ребра (на пред-
последната навивка от 37 до 43). След деколацията остават от 8 до 9 навивки, 
слабо изпъкнали, разделени с дълбоко врязан шев. Последната навивка на 
задтилната част плоска, надолу стеснена, с много големи, но неравномерно 
разположени ребра. Устата широко крушовидна, цялата изпъкнала, с широко
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отворени и обърнати назад краища, с розовокафява или бяла устна. Връхната 
пластинка обикновено не стига до края на устата. Тя е тънка и ниска, отзад за-
вършва на едно равнище с предния край на спиралната пластинка. Долната 
пластинка даже се вижда при право положение на черупката, но лежи дълбоко. 
Тя има вид на спирално извита гънка, завършваща на средата на стълбчето, 
далече от края на устата. Понякога има неголяма гънка, съединяваща долната 
пластинка с края на устата. Субколумеларната пластинка доста къса, завършва 
на дясната страна на черупката пред полулунната гънка и не се вижда през 
устата. Има дълга паралелна пластинка, заемаща последната третина от дол-
ната навивка и добре забележима през устата като тънка и ниска гънка, 
лежаща между спиралната пластинка и външната стена на черупката и завърш-
ваща недалеко от края на устата. Полулунната гънка, мощна, почти права, ле-
жаща на дясната страна на черупката; връхният край извит назад. Над нея за-
почва дългата главна гънка. Има къса връхна палатална гънка, лежаща пред 
полулунната гънка, и дългата във вид на лъжичка палатална гънка, разполо-
жена под ъгъл към главната. Лопатовидният край на' клаузилия във вид на жлеб 
със закръглен край.

Височината на черупката 14,1—21,8, ширината 3,5—4,4 mm. Височината 
на устата 4,3—4,8, ширината 3,2—3,6 mm.

Фиг. 115. Delima schuetti (Brandt) (ориг.)
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Разпространение: Славянка планина.
Вън от България е разпространен в планинските области на Македония.
Забележка. Систематичното положение на този вид не е ясно. Br-andt 

(1962) го отнася към род Carinigera и условно към подрод Bathyclista, а 
Urbanski (1964)—към род Delima.

6. Род Euxina Boettger, 1877

Boettger, O., 1877, Clausilienstudien:83; Лихарев,_ 1962:164.

Типов вид F. hetaera (L. Pfeiffer, 1848) (Clausilia)

Черупката ляво завита, от вретеновидна до кулообразна. Скулптурата на 
повърхността на връхните дефинитивни навивки по-силна и рядко разполо-
жена, а към долните навивки по-нежна и гъста. Последната навивка с кил. 
Устата с базален жлеб. Връхната пластинка не се слива със спиралната и съот-
ветните краища на двете пластинки се завъртват едни към други. Връхният край 
на спиралната и долната пластинка лежи на дясната страна на черупката. 
Между тях има неголяма вместена пластинка. Долната пластинка лежи дълбоко 
в устата и остро отива към върха. Нейният долен край плавно се слива със 
стълбчето, но с краищата на устата не е свързана. Субколумеларната пластинка 
се разполага така дълбоко, че или не се вижда през устата, или се забелязва 
слабо. Полулунната гънка и връхните краища на палаталните гънки лежат на 
тръбната страна. Главната гънка започва на дясната гръбна страна и завършва 
на лявата страна на черупката. В дълбочината на устата има и палатален мазол.

Фиг. 116. Euxina circumdata (L. Pfr.) (по Лихарев)
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Фиг. 117. Клаузилия
d—Euxina circumdata (L. Pfr.); В, C — Megaleuxina 
borisi (\. Wagner); D, E — Euxina persica paulhessei 

(Lindh.) (no Urbanski)

ll

Фиг. 118. Euxina circumdata (L.Pfr.). 
Полова система (no Urbanski)

Израстъкът на семеприемника обикновено значително по-къс от него. 
Пенисът дълъг и нерядко извит във вид на коляно, при това двете колена 
са свързани едно с друго с ципа. Има епифалус и нерядко и рудиментарен 
бич. Очният ретрактор лежи между пениса и влагалището.

Повечето видове живеят в Кавказ и в Северен Иран. Единични ви-
дове се срещат в Мала Азия, Тракия и Палестина.

Таблица за определяне видовете от род Euxina

1(2) Черупката стройна и със сравнително тесен връх (не по-широк от 1,3 
mm). Височината на черупката по-малка от 15 mm, ширината по-малка 
от 4 mm ........................................................... 1. Е. circumdata (L. Pfr.)

2(1) Черупката издута, с доста широк връх (повече от 1,5 mm). Височината 
на черупката над 15, ширината над 4 mm............................................

.............................................................. 2. £. persica paulhessei (Lindh.)

1. Euxima circumdata (Pfeiffer, 1848) (фиг. 116, 117 — A, 118)

Pfeiffer, L., 1848, Zeitschr. Malak., 5:9 {Clausilia}', Urbanski, 1960 d: 144, fig. lia, 14; 
Лихарев, 1962:167, фиг. 92.

Черупката вретеновидна или кулообразно вретеновидна, тънкостенна, гъсто 
покрита с тъпи ребърца, със слаб блясък, тъмнокафява или кафяворогова, с 
бели щрихи. Върхът й доста широк и притъпен. Навивките 101/, — 11, слабо 
изпъкнали, в началото бавно, а след това бързо нарастващи на височина. 
Ембрионалните навивки (2—21/,) гладки и блестящи. Последната навивка по-
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висока и по-широка от предпоследната, в задтилната част плоска, с големи 
ребра, отдолу с къс кил. Устата удължено ромбична, изпъкнала, с висок синулус 
и дълбок базален жлеб. Краищата на устата широко отворени и задебелени. 
Връхната пластинка доста висока и дебела, извита във вид на кука. С голяма 
ланцетовидна долна пластинка, лежаща дълбоко (вижда се слабо при право 
положение на устата), към върха отива почти отвесно. Полулунната гънка дъ-
гообразно извита. Над нея лежи главната гънка. Тя има бял палатален 
мазол. Дръжката на клаузилия плавно се разширява и преминава в дълга ези-
ковидно лопатовидна част, почти паралелна със страничните краища и със за-
кръгления задебелен долен край.

Височината на черупката 12,5—13,5, ширината 3,0—3,3 mm. Височината на 
устата 2,7—3,0, ширината 2,0—2,2 mm.

Резервоарът на семеприемника притиснат към семеяйцепровода непо-
средствено по-долу от белтъчната жлеза; израстъкът му къс. Пенисът раз-
ширен във вид на топлийка в задния си край. Има сравнително дълъг бич. 
Диафрагмалният полов ретрактор се разпада на разклонения, които са за-
крепени както към пениса, така и към семепровода.

Разпространение: Черноморското крайбрежие от Созопол до усти-
ето на р. Резовска. Освен това се среща в Странджа планина, местн. Пада-
лото, около Малко Търново и Граматиково.

Вън от България е установен в Западна Турция (околностите на Истанбул 
и вилаета Бурса).

2. Euxina persica paulhessei (Lindholm, 1925) (фиг. 117 — Д, Е, 119, 120)

Hesse, 1912:58 {Clausilia thracica, non P. Fischer, 1866);Lindholm, 1925, Proc. Malak. 
Soc. London, 16:263 (C. paulhessei nom. nov.): Wagner, A., 1927:356, taf. 18, fig. 156—159, 
Alinda {Thraciella thracica P. Hesse); Urbanski, 1960d: 136, fig. lld, e, 12, taf. H, fig. 1; 
Лихарев, 1962:173.

Черупката вретеновидна, издута, твърдостенна, просветляваща, черве-
никавокафява, блестяща, без бели щрихи. Връхните навивки ребрести, средните 
ребресто набраздени, долните тънко набраздени; ембрионалните навивки 
гладки. Върхът доста широк (1,6—1,9 mm), притъпен, почти цилиндричен 
(във връзка с това отдолу завивката има вдлъбнати контури). Навивките 101/3— 
11, слабо изпъкнали, плавно нарастващи на височина, разделени от малък бял 
шев, последната навивка отдолу се стеснява от голям набръчкан кил. Устата 
закръглено ромбична, синулусът леко извит към оста на черупката и 
нисък.

Има дълбок базален жлеб. Краищата на устата късо отворени, със слабо- 
бяла устна. Дебелата връхна пластинка отпред достига до края на устата, а 
отзад плавно се снижава и влиза в дълбочината на черупката. Долната пластинка 
слабо се вдава в прозиращата уста. Има добре развита промеждутъчна гънка 
Полулунната гънка, лежаща на тръбната страна, слабо развита; средната 
гънка във вид на мазол, а на двата края има вид на къса гънчица. Главната 
гънка започва доста по-дълбоко от полулунната и завършва близо до краи-
щата на устата. Палаталният мазол тънък и се забелязва слабо. Клау-
зилият с езиковидно лопатовиден край, който на долния край има 1—2 него-
леми врязвания.

Височината на черупката 16,5—21, ширината 5,0—5,5 mm. Височината 
на устата 3,8—4,4, ширината 3,0—3,5 mm.
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Семеприемникът и неговият израстък дълги. Първият достига до белтъч-
ната жлеза, а вторият малко по-къс, но силно извит. Пенисът двуколенчест, 
при това двете части се съединяват с ципа. Дисталното коляно силно разширено, 
вътре с надлъжни гънки. Има рудиментарен бич. С много разклонен полов рет-
рактор, ветрилообразно закрепен отдолу върху връхното коляно на пениса.

Разпространение: известен само от България, където живее в субтро-
пичните гори на Черноморското крайбрежие, в долината на р. Ропотамо, р. 
Силистар, р. Велека и р. Резовска, а така също и в околностите на Св. Агалина, 
блатото Аркутино, до селата Приморско и Китен. Освен това го намираме 
в горите на Странджа — Падалото — и Малко Търново.

Hesse (1912) е описал този охлюв по екземпляри, намерени в околно-
стите на Пловдив. Обаче до този момент там не сме го намирали.

Екология. Живее както във влажните субтропични гори покрай реките, 
така също и в по-сухи дъбови гори в почвата и под листната постилка, а 
така също и по стволовете на гниещи дървета.

Забележка. Номинантният подвид, който живее в горите на Турция и 
Северен Иран, се отличава от дадения подвид по своята по-малко рязка скулп-

Фиг. 120. Euxina persica paulhessei (Lindh.). 
Полова система (no Urbanski)

Фиг. 119. Euxina persica paulhessei 
(Lindh.) (ориг.)
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тура на повърхността на черупката, която е малко по-блестяща, с по-силно 
развита полулунна гънка и палатален мазол. Размерите са приблизително 
същите. В гениталните органи не се забелязват съществени различия.

7. Род Megaleuxina Boettger, 1877

Boettger, 1877, Clausilienstudien:85; Лихарев, 1962:192.

Типов вид M .sandbergeri (Mousson, 1873) {Clausilia}

Черупката ляво завита, вретеновидна, издута (максималната ширина се 
пада на предпоследната навивка), отдолу с кил. Устата голяма, разполага се 
почти по оста на черупката, е базален жлеб. Задният край на връхната пластинка 
се завъртва зад предния край на спиралната. С доста голяма долна пластинка, 
лежаща доста дълбоко, но обикновено се вижда при право положение на че-
рупката. Отдолу спирално извита, отпред се слива със стълбчето и има забе-
лежимо седловидно понижение (резултат от сливането с нейните големи 
крайни гънки). Долният край на субколумеларната пластинка се вижда само при 
косо положение на устата. Полулунната гънка лежи на тръбната страна и е раз-
вита различно.

Вътрешният строеж сходен c Euxina Bttg.
Разпространен в Кавказ, Черноморското крайбрежие на Турция и България.

Megaleuxina borisi (А. Wagner, 1912) (фиг. 117 — В, С, 121, 122)

Wagner, А., in P. Hesse, 1912:59 (Clausilia); Wagner, А., 1927:357, taf. 18, fig. 
160—162 (Alinda, Thraciella); Urbanski, 1960d, 141, fig. 11 b, c, taf. 2, fig. 3 [Euxina, 
(Thraciella)}; Лихарев, 1962:201, фиг. 123.

Черупката слабо просветляваща, от тъмно- до червеникавокафява, с много-
числени снопчета бели щрихи надлъж по шева. Навивките 11—121/3, слабо 
изпъкнали. Ембрионалните навивки (21/,) гладки. Връхните дефинитивни на-
вивки равномерно остро ребрести, три от последните навивки гъсто и тънко 
ребрести с микроскопични спирални линии. Последната навивка зад устата 
плоска, надолу стеснена, с голям кил. Устата голяма, широко крушовидна, леко 
ъгловата, на върха с големи, дълбоки врязвания и вгънат надясно синулус, 
отдолу с голям базален жлеб. Краищата на устата светлокафяви, вътрешността 
на устата червеникавокафява. Връхната пластинка извита във вид на кука, 
отпред висока, отзад плавно се снижава, леко се завърта зад спиралната. 
Долната пластинка лежи дълбоко и при право положение едва се вижда; сед- 
ловидното стесняване слабо изразено. Има неголяма вмъкната пластинка. 
Полулунната гънка слабо развита, мазоловидната нерядко отсъствува; връх-
ният край прегънат назад под прав ъгъл и има вид на къса гънка. 
Главната гънка започва на дясната страна и завършва на лявата страна на 
черупката.

Други образувания на палаталната стена няма. Лопатовидната част на 
клаузилия широка, с почти паралелни краища, извита както в напречно, така и 
в надлъжно направление; краят задебелен и има 1—2 неголеми вряз-
вания.

Височината на черупката 18,5—21, ширината 4,5—5,2 mm. Височината на 
устата 4,5—4,9, ширината 3,4—3,5 mm.
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Фиг. 121. Megaleuxina borisi 
(A. Wagner) (по Лихарев)

Фиг. 122. Megaleuxina borisi (А. Wagner). 
Полова система (по Urbanski)

Разпространение: в околностите на Варна, басейна на р. Камчия, 
р. Ропотамо и р. Резовска. Hesse (1912) го е намерил така също в околностите 
на Пловдив. Последното местонаходище е съмнително, тъй като след Hesse 
друга находка така далеч от крайбрежието на Черно море не е намерена.

Вън от България е намерен от Brandt (1961) северозападно от Анадола 
(Западна Турция) — вилает Болу, в букова гора близо до езерото Абант.

Екология. Живее във влажни субтропически гори по стволовете на гние-
щи дървета.

8. Род Galeata O. Boettger, 1877

Boettger, O., 1877, Clausilienstudien: 84, Лихарев, 1962:204.

Типов вид 6. schwerzenbachi (Charpantier, 1852) (Clausilia)

Черупката вретеновидна или кулообразна, с тесен цилиндричен връх. 
Последната навивка на задтилната част доста плоска или даже вгъната, с 
голям и дълъг кил, обкръжаващ голямо околопъпно поле. Устата триъгълно 
крушовидна, изпъкнала, с неврязан синулус и базален жлеб, силно извит на-
ляво. Краищата на устата широко отворени и тънки. Палаталният край почти 
прав и отвесен; останалата част от края образува широка дъга. Връхната пла-
стинка минава зад спиралната. Долната пластинка се разполага дълбоко и 
близко до връхната пластинка. При право положение на черупката се вижда
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само нейният долен край и голямата гънка, съединяваща се с края на устата. 
Самата пластинка спирално завита и остро излиза към върха. Субколумелар-
ната пластинка отвън не се вижда. Има също главна и доста дълги връхни па-
латални гънки. На предния край двете се опират в неголям палатален мазол.

Семеприемникът дълъг, с тънък и къс израстък. Влагалището дълго. Пе-
нисът цилиндричен, с диафрагмален полов ретрактор, без придатък и бич. 
Очният ретрактор преминава между' пениса и влагалището.

Разпространен в Мала Азия и Тракия.

Galeata galeata schwerzenbachi (Charpantier, 1852) (фиг. 123, 124)
Charpantier, 1852,. J. de Conchyl.. 3:396 (Clausilia}-, Boettger, O.. 1879, Jahrb. 

deutsch. Malak. Ges., 6:114 (Clausilia belone)-, Лихарев, 1962:206, фиг. 127—129.

Черупката кулообразна, тънко набраздена, матова, кафяворогова. Стройна, 
с тясно конична завитост, завършваща с тънък, заострен цилиндричен връх.

Фиг. 123. Galeata galeata schwer-
zenbachi (Charp.) (ориг.)

Фиг. 124. Galeata galeata schwerzenbachi (Charp.). 
Полова система (по Лихарев)
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Навивките 12, връхните доста силно изпъкнали, долните по-слабо, бавно на-
растващи; ембрионалните навивки (3) тъмни, нерядко вишневочервеникави, 
понякога се разполагат под известен ъгъл към останалите части на черупката. 
Шевът тънък и белезникав. Ниската и къса връхна пластинка бързо се снижава. 
Преди това леко преминава зад спиралната пластинка. Липсва полулунна 
гънка. Главната гънка започва на дясната гръбна страна и завършва на лявата 
страна на черупката. Малко по-близко към устата започва връхната гънка, 
която се разполага към главната под известен ъгъл и завършва на едно рав-
нище с последната. Късата, във вид на лъжичка лопатовидна част на клаузи-
лия се извива силно в две направления; близо до дръжката слабо врязана до 
колумеларния край; долният край леко заострен и задебелен.

Височината на черупката 13,5—15,0, ширината 3,1—3,3 mm.Височината на 
устата 2,7—3,0, ширината 2,1—2,5 mm.

Семеприемникът достига до белтъчната жлеза; израстъкът къс. Пенисът 
дълъг, на границата между долната и средната третина колянообразно извит; 
двете колена притегнати с ципа. Влагалището доста дълго, матката значи-
телно по-къса.

Разпространение: Черноморското крайбрежие при р. Силистар, р. 
Велека и в Странджа планина между с. Звездец и Малко Търново.

Вън от България — в редица пунктове по Черноморското крайбрежие 
на Турция.

Екология. Живее в субтропичните гори по бреговете на неголеми реки, 
вливащи се в Черно море, а така също и в дъбовите гори в листната по-
стилка и под камъните.

Забележка. Номинантният подвид G. galeata galeata (Rossmassler, 
1939) се отличава с по-рязката си скулптура и по това, че връхната палатална 
гънка се разполага към главната под по-малък ъгъл. Той е разпространен 
по Черноморското крайбрежие на Турция,-

9. Род Idyia H. & А. Adams, 1853

Adams, H. & А., 1853 (1855), The genera of rec. Mollusca, 1:180; Wenz u. Zilch, 1959— 
60: 441; Лихарев, 1962:139.

Типов вид I. bicristata (Rossmassler, 1839) {Clausilia)

Черупката ляво завита и вретеновидна. Последната навивка c 1 или 2 
кила. Устата закръглено ромбична или крушовидна. Връхната пластинка ниска 
и къса; долната лежи доста дълбоко, спиралната рудиментарна или отсъствува; 
нерядко има още и паралелна пластинка. Полулунната и главната гънка, ако 
има такива, слабо развити. Има мощен палатален мазол.

Разпространение: Балкански полуостров.
Ние разглеждаме тази група в обема, предложен от Zilch за подрод Idyia 

s. str. (Wenz u. Zilch, 1959—1960). Вътрешният строеж на влизащите тук ви- 
довечне е изучен, затова и систематичното положение на тази група в преде-
лите на семейството засега не е ясно.

Idyia castalia pirostoma (O. Boettger, 1880)

Boettger, O., 1880, Nachrbl. deutsch. Malak. Ges.. 12:51 [Clausilia {Olygopthychid}}’, 
Jaeckel, 1954:57.
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Черупката1 вретеновидно кулообразна, тънкостенна, със слаб копринен 
блясък, рогова, със снопче бели щрихи при шева, набраздена ребресто (на 
средните навивки ребрата са изгладени), завитостта към върха бавно се стеснява, 
с тънък връх. Навивките 11,.слабо изпъкнали, бавно нарастващи и разделени 
с бял шев. Последната навивка на задтилната част ребреста, отдолу със слаб 
кил. Устата закръглено ромбична, изпъкнала, с къси отворени краища и тънка бя-
ла устна. Връхната и долната пластинка тънки и силно сближени: долната слабо 
се издава в прозиращата уста, спирално извита и завършваща на стълбчето с 
две гънки. Липсва спирална пластинка. Субколумеларната пластинка отвън 
не се вижда. От полулунната гънка най-често се запазва само долната част, 
лежаща на тръбната страна на черупката, и се слива със субколумеларната 
пластинка (двете просветляваши през стените на черупката във вид на бели 
петна). Липсват палатални гънки.

Височината на черупката 11—13,2, ширината 3,1—3,2 mm.
Достоверна находка на този подвид е направена най-напред от Jaeckel 

(1954) в Пирин при вр. Бъндерипа. Номинативният подвид живее в Гърция.

10. Род Ruthenica Lindholm, 1924

Lindholm, 1924:68; Wenz u. Zilch. 1959—1960:446; Лихарев, 1962:214.

Типов вид R. filograna (Rossmassler, 1836) {Clausilia)

Черупката неголяма, ребреста. Последната навивка без кил. Устата без 
базален жлеб. Спиралната пластинка рудиментарна; редом с нея има неголяма 
паралелна пластинка^ Долната пластинка лежи дълбоко; субколумеларната 
се вижда добре при косо положение на черупката. Полулунната гънка слабо 
изразена и лежи на дясната страна.

Семеприемникът с тънък израстък и ретрактор. Мъжките полови пътища 
образуват къса примка. Пенисът с диафрагмален ретрактор. Очният ре-
трактор минава между пениса и влагалището.

Монотипичен род.

Ruthenica filograna (Rossmassler, 1836) (фиг. 125, 126)

Rossmassler, 1836, Iconogr., I, 4:17, fig. 264 {Clausilia'); Urbanski, 1960d:116 {Gra- 
ciliaria); Лихарев, 1962:216, фиг. 138, 139.

Черупката вретеновидна, с тънък връх, тънкостенна, с редки и тънки ребър-
ца (на предпоследната навивка 30—35), слабо блестяща, просветляваща, светло-
рогова или жълтеникавокафява. Навивките 9—-10, изпъкнали, разделени с 
тънък и дълбок шев; ембрионалните навивки (21/.,) са гладки, последната 
навивка с големи и пластични ребра, със забележимо задтилно надсбе- 
лсиие, лежащо паралелно с края на устата.

Устата широко крушовидна и силно изпъкнала напред. Краищата слабо 
отворени, тъпи и бели. Връхната пластинка ниска и тънка; напред идва до

1 Единственото указание за находището на този вид в България принадлежи на Jaeckel. 
В нашата колекция ние не разполагаме с нито един екземпляр от /. castalia (Rolh.) 
Затова дадената характеристика е съставена главно по литературни данни.
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Фиг. 125. Ruthenica filograna (Rssm.) 
A — общ вид на черупката (по Ehrmann); 

Б — клаузилий

f

А

края на устата, а назад нишковидна. Долната пластинка при право положение 
на устата почти не се вижда; с краищата на устата тя е свързана с тънка гънка. 
В дълбочината на черупката тя влиза във вид на доста висока, във външния 
край задебелена и спирално извита гънка. Има и доста голяма промеждутъчна 
гънка. Късите спирална и паралелна пластинки, както и главната гънка лежат 
в първата четвърт на последната навивка. Освен главна гънка понякога има 
още и къса сутурална гънка и още по-рядко връхна гънка. В дълбочина на 
устата, на значително разстояние от края и паралелно с него лежи голям пала-
тален мазол; особено дебел на края, а по средата нерядко прекъснат. Лопато-
видната част на клаузилия широка, силно извита (напречно и продълговато), 
със закръглен преден край.

Височината на черупката 7,5—9,0, ширината 2,0—2,2 mm. Височината на 
устата 1,6—1,7, ширината 1,3—1,4 mm.

Разпространение: околностите на Велико Търново и Преображенския 
манастир.

Общо разпространение: Средна Европа и западноевропейската част на 
СССР.

Екология. Живее във влажни смесени и широколистни гори в листната 
покривка, под камъни и пънове.

11. Род Clausilia Draparnaud, 1805
Draparnaud, 1805, Hist, natur, moli. France:24: Wenz u. Zilch, 1959—1960:412; Ли-

харев, 1962: 218.
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Типов вид C. rugosa (Draparnaud, 1801) {Pupa)

Черупката вретеновидна, последната навивка с кил. Устата висока, с ба-
зален жлеб, който придава на долния край известна ъгловатост. Връхната и 
спиралната пластинка най-често се сливат една с друга или се разполагат на 
една линия, разделени с къс промеждутък. Долната пластинка лежи доста 
дълбоко. Долният край на субколумеларната пластинка се вижда добре нерядко 
даже при право положение на устата. Полулунната гънка лежи на тръбната 
страна; нейните краища са прегънати назад — връхният под прав ъгъл, а дол-
ният плавно и дъгообразно. Главната гънка добре развита и заема около 1/3 
от навивката; връхният край лежи зад полулунната гънка. На палаталната 
стена се разполага мазол, състоящ се от две части — връхна и долна. От 
последната се изтегля навътре в черупката къса, но дебела долна палатална 
гънка. Лопатовидната част на клаузилия на долния край винаги повече или 
по-малко ъгловата.

Връхната (сортировъчна) част на семеяйцепровода развита слабо. Матката 
обикновено с късо влагалище, по-рядко с еднаква дължина. Израстъкът по- 
къс от семеприемника. Низходящото коляно на семепровода дебело; пениал- 
ният клуп1 рудиментарен, с тънък диафрагмален ретрактор. Ретракторът на 
очното пипалце лежи медиално от половите пътища и с тях не се кръстосва.

Разпространен в Европа.

Clausilia pumila pumila C. Pfeiffer, 1828 (фиг. 127, 128)
Pfeiffer, C., 1828, Naturgesch. Deutsch. Moli., 3:41, t. 7, fig. 16; Лихарев, 1962:226, 

фиг. 147, 148.

Фиг. 126. Ruthenica filograna (R s s m.). Полова система (по Левушкин) 

1 Вж. стр. 164.
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А

Фиг. 127. Clausilia pumila pumila C. Pfr. 
A — обш вид на черупката (по Schmidt);

Б — клаузилий

Черупката вретеновидна, долните навивки издути, твърдостенна, силно 
и равномерно ребресто набраздена, просветляваща, умерено блестяща, тъмно- 
или червеникаворогова, с редки снопчета от бели щрихи. Връхната поло-
вина на завитостта с вдлъбнати контури. Навивките 10—12, връхните умерено 
изпъкнали, а долните по-слабо; ембрионалните навивки (около 3) гладки и 
образуват цилиндричен връх; последната навивка по-тясна от предпослед-
ната, на задтилната част с леко вмятане (съответствуващо на положението на 
палаталния мазол). Устата косо крушовидна или ромбично крушовидна, из-
пъкнала, с тесен врязан синулус. Краищата на устата разширени, задебелени, 
отворени и бели. Долната доста дебела връхна пластинка отпред достига 
края на устата, а отзад се слива със спиралната пластинка.С крупна ланцетовид- 
на долна пластинка, лежаща доста дълбоко и при право положение на черуп-
ката се забелязва само в нейния долен край, която откъм края на устата 
обикновено се разделя на 2 къси гънчици. Последните могат да се слеят, обра-
зувайки неголямо триъгълно възвишение. Самата пластинка по външния си 
край задебелена, червеникава, почти отвесно отива към върха, долният край 
на субколумеларната пластинка трудно видим и при косо положение на че-
рупката. Палаталният мазол слабо развит. Лопатовидната част на клаузилия 
с ясен ъгъл на долния край.

Височината на черупката 12—13, ширината 3,0—3,4 mm. Височината на 
устата 2,6—2,7, ширината 1,9—2,0 mm.

За България този вид се съобщава в работата на Jaeckel, Klemm, 
Mcise, (1957).

Общо разпространение: Средна Европа и западните области на 
СССР.
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Екология. Обитава влажната листна покривка в широколистни и елхови 
гори и под кората на гнили пънове. В планинските райони достига на височина 
до 1400 m надморско равнище.

12. Род Laciniaria Hartmann, 1842

Hartmann, 1842 (1840—1844), Erd. Siisswasser-Gastr. Schweiz 1:173; Adams, H. & A. 
1855 (1858), The genera recent Moli., 2:182 {Alinda}', Лихарев, 1962:240.

Типов вид L. plicata (Draparnaud, 1801) {Pupa)

Черупката вретеновидна или кулообразна. Последната навивка с голям 
и дълъг кил. Устата крушовидна, с висок и врязан синулус; благодарение на 
дълбокия базален жлеб долният край на устата леко ъгловат.Връхната пластинка 
не се слива със спиралната и техните краища се разполагат на различно разстоя-
ние от стълбчето, нерядко преминават една зад друга. Долната пластинка лежи 
доста дълбоко, но винаги се вижда при право положение на устата; отдолу 
дава широка спирална извивка и с краищата на устата нерядко е свързана 
c 1—2 гънки. Субколумеларната пластинка лежи дълбоко и невинаги сс 
вижда през устата. Полулунната гънка при едни видове съществува, а при 
други отсъствува. Освен главната гънка присъствуват и 1—3 палатални гънки. 
Дръжката на клаузилия плавно се разширява в лопатовидна част, която в пред-
ния си край е усукана, задебелена или врязана.
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Тънкият, нерядко силно извит израстък се влива в основата на семе-
приемника. Матката по-дълга от влагалището. Последното със силни муску-
лести стени, вътре с многочислени гънки. Мъжките полови пътища са разтег-
нати надлъж от женските и представляват от себе си дебела мускулна тръбичка, 
вретенообразно издута, преди да се влее в атриума (половата клоака). 
Ретракторът на семеприемника изпраща няколко къси клонки към семепровода, 
като самите те се притеглят към матката и влагалището. Отсъствува полов 
ретрактор. Пенисът (издутата част в мъжките полови пътища) свързан с 
по-горе лежащия семепровод с тънка мускулна ивица. Ретракторът на очното 
пипалце не се кръстосва с половите пътища.

Разпространен в Европа.

Таблица за определяне видовете от род Laciniaria

I ( 8) Полулунната гънка лежи на дясната половина на черупката. Липсва
долна палатална гънка.

2(5) Черупката стройна и неголяма, височината й не надхвърля 12, а шири-
ната й достига 2,6 mm.

3(4) Повърхността на черупката покрита равномерно с редки ребърца (на 
предпоследната навивка 50—55). Устата отдолу закръглена. На пала-
талната стена по-назад от края на устата обикновено има 1—4 
гънки...................................................................... 3. L. macilenta (Rssm.)

4(3) Ребрата на черупката са по-малко и лежат доста гъсто. Устата отдолу 
ъгловата. Липсват крайни гънки ................... 4. L. vratzatica Likh.

5(2) Черупката голяма — височината й не по-малка от 13 и ширината й 
също не по-малка от 3,0 mm.

6(7) Средната палатална гънка лежи под забележим ъгъл към главната 
гънка. Полулунната гънка дъгообразно извита, двата й края насочени 
дълбоко в черупката. Палаталният край на устата без крайни гънки

......................................................................................1. L. biplicata (Mont.)
7(6) Средната палатална гънка лежи под слаб ъгъл към главната, така че 

понякога двете гънки са почти паралелни. Полулунната гънка права, 
долният й край леко прегънат встрани от устата. Палаталният край 
обикновено с 6—10 къси гънки или възелчета.......................................

......................................................................................2. L. plicata (Drap.)
8(1) Полулунната гънка лежи на тръбната страна на черупката. Отляво на 

базалния жлеб има долна палатална гънка.
9 (10) Долната палатална гънка къса, но мощна. При право положение на 

устата нейният преден край леко излиза под долната пластинка, която 
също лежи дълбоко и слабо се издава в прозиращата уста................

............................................................................................. 9. L. rebeli (Stur.)
10 ( 9) Долната палатална гънка по-дълга и при право положение на устата се 

вижда добре от лявата страна на базалния жлеб. Долната пластинка се 
разполага не така дълбоко и силно изпъква в прозиращата уста във
вид на почти хоризонтална гънка.

II (14) Задтилната част на черупката с дълбоко продълговато вмятане, във
връзка с което има втори кил.

12 (13) Повърхността на черупката доста тънко и гъсто набраздена. Връхната 
пластинка нишковидна, т. е. доста тънка и ниска ...........................

..................................................................................8. L. rugicollis (Rssm.)
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13 (12) Повърхността на черупката ребреста или ребресто набраздена. Връх-
ната пластинка по-голяма ................................... 7. L.fraudigera (Rssm.)

14 (11) Вмятането в задтилната част късо и плитко. Вторият кил неясен или
отсъствува.

15 (16) Черупката издута. Първите 7—9 навивки рядко и равномерно ребрести,
последните 3—4 тънко и гъсто набраздени. Устата най-често с голям 
брой малки крайни гънки ............................... 11. L. thessalonica (Rssm.)

16 (15) Черупката повече или по-малко стройна. Връхните и долните навивки
имат еднаква скулптура. Крайните гънчици, ако има такива, не са по-
вече от две и са само в основата на долната пластинка.

17 (18) Повърхността на черупката равномерно покрита с тънки бели ребърца.
Последната навивка с два кила ..................................................................

...............................................................6. L, pagana bulgarica (Kiister)
18 (17) Черупката ребресто набраздена. Последната навивка с един кил или

само с наченки на втори.
19 (20) Черупката неголяма и стройна. Долната палатална гънка слабо изра-

зена във вид на мазол. Височината на черупката 12—13, ширината 2,8— 
3,0 mm ...........................................5. L. vetusta striolata (Е. Bielz)

20 (19) Черупката голяма и по-издута. Долната палатална гънка добре раз-
вита. Височината на черупката 15—20, ширината 3,7—4,0 mm . . 

......................................................................................10. Л. varnensis (Pfr.)

Подрод Laciniaria s. str.

Черупката c тънък и цилиндричен връх, малко и гъсто ребреста, 
със слаб блясък, със снопчета от бели щрихи в шева. Субколумеларната пла-
стинка не се вижда през устата. Полулунната гънка лежи на дясната страна на 
черупката. Освен главната има още и средна палатална гънка, която лежи под 
известен ъгъл към първата. Лопатовидната част на клаузилия повече или по- 
малко силно превъртяна.

Разпространен в Европа.

1. Laciniaria (Laciniaria) biplicata (Montagu, 1803) (фиг. 129, 130)
Montagu, 1803, Test. Brit.:361, t. 11, fig. 5 {Turbo)', Sturany, 1897:117 (Clausilia)', 

Лихарев, 1962:242, фиг. 6, А, 26, 164.

Черупката вретеновидна или вретеновидно цилиндрична, стройна, тънко 
и гъсто ребреста (с около 60 ребра на предпоследната навивка), просветляваща, 
с копринен блясък, светлорогова, с бели щрихи. Навивките 12—13, слабо 
изпъкнали. Ембрионалните навивки (около 21/,) гладки. Последните 2—3 
навивки почти с еднаква ширина. Краищата на устата разширени, задебелени, 
отворени и белезникави. Връхната пластинка отпред достига до края на 
устата, дълбоко в черупката влиза до 1/4 от навивката, където изчезва 
плавно. Долната пластинка лежи дълбоко, силно се вдава в просветляващата 
уста (която се вижда при косо положение на черупката), стига близко до 
връхната пластинка, след което с широка спирала отива към върха, надолу 
нерядко завършва на стените на черупките c 1—2 неголеми гънчици или възли. 
Париеталната стена на устата между връхната и долната пластинка гладка или 
c 1—2 гънчици. Полулунната гънка добре развита, дъгообразно извита и лежи 
на дясната страна; долният й край забележимо прегънат навътре в черупката.
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Фиг. 129. Laciniaria (Laciniaria) biplicata (Mont.) (ориг.) 
A — общ вид на черупката (no Ehrmann); Б— клаузилий

Главната гънка започва малко по-дълбоко от полулунната и се простира 
напред до 1.'4 от навивката. Има и голяма средна палатална гънка, която 
започва пред полулунната (на равнището на нейния връхен край) и завършва 
близко до края на устата, и то по-близо, отколкото главната гънка, към която 
се разполага под известен ъгъл. Лопатовидната част на клаузилия силно пре-
въртяна.

Височината на черупката 15—18, ширината 3,5—4,0 mm. Височината на 
устата 3,5—3,8, ширината 2,6—2.8 mm.

Вътре в пениса има многочислени гънки, сред които 3 доста големи. 
Семеяйцепроводът няколко пъти по-къс от матката. Матката и долната част 
на семеяйпепровода се превръщат в голяма живородна тръба с доста тънки 
стени.

На Балканския полуостров, особено в България, този вид притежава го-
лям полиморфизъм. Във връзка с това са описани много форми, природата на 
които досега още не е изяснена. Както и при другите видове от сем. 
Clausiliidae, тук могат да бъдат отбелязани две тенденции. В долините живеят 
много по-големи видове със стройна или издута вретеновидна форма, по-силно 
или по-слабо ребрести, с добре развит апарат за затваряне.

Напротив, в планините в алпийската, субалпийската и горната част на 
горската зона най-често се срещат популации с по-къса и ниска черупка, с куло-
образна или високо конична форма. Последната навивка на тези форми не се
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стеснява надолу и имат слаб кил или такъв липсва. Устата на черупката на тези 
форми е без базален жлеб или последният едва се забелязва. Апаратът за 
затваряне претърпява забележима редукция преди всичко за сметка на-по-
лулунната гънка, а така също и за сметка на палаталните тънки. Пластинките 
стават по-къси.

Кратка характеристика на най-обикновените отклонения от типичните 
форми на дадения вид:

1. atanasovi Urbanski, 1964. Тази форма е доста близка с типичния сред-
ноевропейски L. biplicata. Главните разлики са следните: цветът доста по- 
тъмнокафяв или кафяворогов, понякога има наченки на втори кил, устата

х

Фиг. 130. Laciniaria (Laciniaria) biplicata (Mont.). 
Полова система (по Steenberg) (в матката се

вижда ембрионът)
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доста по-малка. Височината на черупката 14,5—19,0, ширината 3,3—4,0 mm. 
Височината на устата 2,5—3,4, ширината 2,1—2,5 mm. Намерена в долината на 
Чепеларска река между Асеновград и Нареченските бани.

2. euptychia Ehrmann (в Urbanski, 1960d). Черупкатакулообразноврете-
новидна, неголяма, силно и гъсто ребреста (66—68 ребърца на предпоследната 
навивка), червеникавокафява. Навивките lH/g—13. Последната навивка надолу 
силно свита. Връхната пластинка доста тънка. Долната пластинка необичайно 
мощна, широка, дълга и почти хоризонтално се вдава в прозиращата уста.

Главната гънка доста дълга и заема около х/2 от последната навивка. 
Средната палатална гънка се разполага под нея под по-голям ъгъл, отколкото 
при типичната форма. Височината на черупката 12,3—13, ширината 3,2 mm. 
Височината на устата 3,1—3,2, ширината 2,1—2,2 mm.

Единствена находка в Рила планина.
3. eupleuris (Moellendorff., 1899). Черупката кулообразна, просветля-

ваща, червеникаворогова, с доста остри и рядко лежащи ребра. Навивките 
12—14, бавно нарастващи и слабо изпъкнали, последната навивка със закръг-
лен кил. Долната пластинка силно вдадена в прозиращата уста, но никога 
не достига нейния край. Палаталните гънки къси. Височината на черупката 16— 
18, ширината 3,0—3,5 mm. Urbanski (1964) счита, че тази форма е характерна 
за Западните Родопи.

4. distinctior (А. Wagner, 1915). Черупката доста подобна на eupleuris, 
но по-малка по размери, светлорогова, с много тънки и гъсти ребра. Навивките 
12—13. Апаратът за затваряне силно редуциран. Липсва полулунна гънка, 
главната гънка къса или доста къса, от средната гънка остава само надебеле-
ние във вид на мазол. Височината на черупката 13—14, ширината 3 mm.

Според Urbanski (1960d) тази форма е характерна за басейна на 
р. Рилска.

5. michaudiana (L. Pfeiffer, 1848) (syn. Alinda biplicata eupleuris oreinos 
A. Wagner, 1915, L. biplicata reducta Urbanski, 1960 d).

Черупката кулообразно вретеновидна, неголяма, жълтеникавороговока- 
фява, понякога зеленикава. Навивките II1/,—13. Последната навивка се сте-
снява слабо надолу, с ясен кил. Устата със слаб или малък базален жлеб или без 
него. Долната пластинка се вдава в прозиращата уста. Полулунната гънка от-
съствува или по-рядко представлява неголям рудимент. Главната и средната 
палатална гънка са слабо развити или рудиментарни. Височината на черуп-
ката 12,8—13,5, ширината 3,0—3,5 mm. Височината на устата 3,2—3,5, шири-
ната 2,2—2,6 mm. Форма, характерна на алпийската зона на Витоша и Рила. 
Донесена в Ботаническата градина на Софийския университет.

Разпространение: Стара планина, Витоша, Рила и Родопите.
Общо разпространение: Средна Европа и северните области на Балканския 

полуостров, отделни островни ареали в Европа.
Екология. Обитава планински смесени и широколистни гори — по гнили 

пънове, под кората, под камъните, по скалите в мъха и в пукнатините.

2. Laciniaria (Laciniaria) plicata (Draparnaud, 1801) (фиг. 131, 132)

Draparnaud, 1801, Tabi. moli. France: 63 {Pupa)', Mousson, 1859: 289 (Clausiliap, 
Лихарев, 1962: 244, фиг. 25, 163, 164.

Черупката вретеновидно цилиндрична, стройна, тънко и гъсто ребреста 
(на предпоследната навивка има 50—55 ребърца), просветляваща, със слаб бля-
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Фиг. 131. Laciniaria (Laciniaria} plicata 
(Drap.) (по Лихарев)

A — обш вид на черупката; Б — клаузилий

сък, червеникаворогова, със снопчета от бели щрихи надлъж по шева. Навив-
ките 12—13, слабо изпъкнали — трите навивки почти еднакво широки. По-
следната на задтилната част по-силно и неравномерно ребреста, с къс кил, 
малко вдлъбнат. Краищата на устата разширени, задебелени, отворени и 
белезникави. Пластинките по форма и положение сходни с предходния вид, 
само долната пластинка по-малко вдадена в прозиращата уста. Масивната по-
лулунна гънка почти права и лежи на дясната страна на паралелната ос на че-
рупката; връхният й край слабо прегънат назад, а долният леко напред — към 
устата.

Главната и средната палатална гънка добре развити и се разполагат една 
към друга под неголям ъгъл, тъй че понякога са почти паралелни. На пала-
талния край на устната 6—10 малки гънки или възелчета; нерядко такива гънки 
има и на париеталния край между краищата на връхната и долната пла-
стинка. Лопатовидната част на клаузилия превъртяна, но по-слабо, отколкото 
при предходния вид.

Височината на черупката 14—17, ширината 3—4 mm. Височината на 
устата 3,6—3,8, ширината 2,6—2,8 mm.

Вътре в пениса една крупна пръстеновидна гънка. Семеяйцепроводът зна-
чително по-дълъг от матката. В останалото подобен на предходния вид.

В България видът е подложен на значителна изменчивост. Варират както 
формата на черупката и нейната скулптура, така също и апаратът за затваряне.

Във връзка с това са описани доста много вътрешновидови форми, таксо- 
номическата природа на които не е изяснена.

1. f. excepta (А. Schmidt, 1868). С голяма, стройна, вретеновидна или ку- 
ловидна черупка, образувана от 13—-15 навивки. Скулптурата се състои от 
редки, силно развити ребра с широки промеждутъци между тях. Долната лежи 
по-дълбоко, отколкото при типичната форма и се вижда лошо при право 
положение на черупката. Полулунната гънка се разполага доста косо към
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оста на черупката. Височината 19,5, ширината 3,8 mm. Среща се в Рила и Ма-
кедония.

2. f. laticosta (O. Boettger in WesterJund, 1884). Със стройна вретено-
видна черупка, с широко раздалечени едно от друго ребра (15—19 на предпо-
следната навивка). Навивките 12. Последната зад устата с пръстеновиден 
мазол. Устата неголяма, палаталният край с дебела устна, без крайни гън-
чици. Височината на черупката 15—16, ширината 3,3—3,5 mm. Среща се в 
Източна България и Румъния.

3. f. valkanovi Urbanski, 1964. Черупката ниска и издута, твърдостенна, 
роговокафява или сивокафява, с широко раздалечени ребра (18—33 на пред-
последната навивка). Краищата на устата гладки или с няколко слаби гънки 
на палаталната част. Долната пластинка се простира остро към върха и се 
вдава слабо в прозиращата уста. Полулунната гънка на дясната тръбна 
страна на черупката. Височината на черупката 12,8—14,6, ширината 3,1—3,4mm.

Фиг. 132. Laciniaria (Laciniaria) plicata (Drap.). 
Полова система (по Steenberg) n
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Височината на устата 3,1—3,4, ширината 2,3—2,7 mm. Среша се при с. Ос-
трец, източно от Троян.

4. f. implicata (Bielz, 1851). Крайните гънки отсъствуват или са слабо 
развити.

Laciniaria (Bulgarica) invisa Sajo, 1968.
Вътревидова форма или синоним на дадения вид.
Разпространение: повсеместно.
Общо разпространение: Средна Европа, западните области на Източна 

Европа, северните области на Балканския полуостров.
Екология. Обитават смесените и широколистните гори — под камъните 

и по скалите, по-рядко по дърветата и в гнилите пънове.

3. Laciniaria (Laciniaria) macilenta (Rossmassler, 1842) (фиг. 133, 134)

Rossmassler, 1842. Tconogr., 2,5:6, fig. 704 (Clausilia)-, Hesse, 1912:61 (Cl. (Micro-
pontica) despotina)-, Wagner, A., 1927:354, taf. 18, fig. 163—165 [Alinda(Alinda)\-, Urbanski, 
1960d:125, fig. 5,6.

Черупката вретеновидна или кулообразна, стройна, по-рядко издута, про-
светляваща, матова, червеникаворотова, с тънка и по-стройна връхна част, 
с вдлъбнати контури. Навивките 13—14, ембрионалните (21/„) гладки и светли,

Фиг. 133. Laciniaria (Laciniaria) macilenta (Rssm.) (ориг.)
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Фиг. 134. Laciniaria {Laciniaria) macilenta (Rssm.) (no Urbanski) 
A — полова система; Б — клаузилий

останалите равномерно ребрести (на предпоследната навивка има 50—55 ре-
бърца). Устата късо крушовидна, цяла, доста малка, със закръглен и прегънат 
към оста на черупката синулус, с базален жлеб. Краищата на устата къси и 
отворени, с тънка устна. Връхната пластинка ниска, но дълга и преминава зад 
предния край на дълбоко лежащата спирална пластинка. Долната пластинка 
ниска, при право положение устата едва се забелязва и остро се повдига в дъл-
бочина на черупката, а надолу при стълбчето отсечена и несвързана с края 
на устата. Субколумеларната пластинка завършва по-горе от полулунната гънка 
и не се вижда през устата. Полулунната, главната и средната палатална 
гънка по форма и положение са, както при L. plicata. На палаталната стена на 
устата обикновено c 1 до 4 крайни гънки. При това връхната нерядко се слива 
с главната, а долната е обкръжила отляво базалния жлеб.

Лопатовидната част на клаузилия умерено превъртяна, във вид на жлеб 
и отпред леко заострена.

Височината на черупката 10—11, ширината 1,9—2,0 тт.Височината на уста-
та 2,0—2,2, ширината 1,3—1,6 mm.

Разпространение: в северните разклонения на Родопите, по долината 
на Чепеларската река между Асеновград и Нареченските бани.

Екология. Обитава сенчести широколистни гори — под листна покривка 
или под камъни, а така също и в пукнатини на варовити скали, сред растителни 
остатъци.

Забележка. Описанието е по екземпляри, намерени в България. Clausi-
lia plicata var. pupilla Westerlund, 1884, вероятно се явява синоним на дадения 
вид.

4. Laciniaria (Laciniaria) vratzatica Likharev, 1972 (фиг. 135)
Лихарев,1972:117, фиг. 1.

Черупката цилиндрично вретеновидна, стройна, светлорогова, тънко-
стенна, просветляваща, с тесен цилиндричен връх. Навивките 12, с периферно 
задебеляване, разделени с дълбок шев. Ембрионалните навивки 31/4, гладки 
и блестящи. Дефинитивните навивки покрити гъсто с тънки ребърца (на.пред-
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последната навивка (6—7 ребърца/1 mm2): на задтилната част ребрата големи, 
рядко разположени, промеждутъците между ребрата с копринен блясък. 
Последната навивка към устата леко стеснена, отдолу с голям кил, обкръжен 
широко от почти гладко околопъпно поле. Устата крушовидна, силно изпък-
нала, надолу ъгловата и с широк неврязан синулус. Краищата на устата бели, 
леко задебелени, без гънки. Връхната пластинка ниска и тънка, отпред достига 
до края на устата, в дълбочината на черупката влиза на 1 4 от навивката, тясно 
приляга към основната долна пластинка и плавно изчезва. Долната пластинка 
голяма и висока, в прозиращата устна лежи почти хоризонтално. Отпред за-
вършва на колумеларната стена далеч от края на устата. Спиралната пла-
стинка не се вижда през устата, тъй като долният й край е скрит зад долната 
пластинка. Субколумеларната пластинка също не се вижда, тя е къса и почти от-
весна. Полулунната гънка масивна и лежи на дясната страна, двата й края 
плавно се изправят в дълбочината на черупката. Главната гънка започва немного 
по-дълбоко от полулунната, а завършва на лявата тръбна страна на послед-
ната навивка. Средната палатална гънка започва на дясната страна пред полу-
лунната гънка на височината на нейния връхен край,а завършва на едно равнище 
с главната гънка, но разполагайки се към нея под ъгъл. Дръжката на клаузилия 
плавно преминава в широка и леко завита лопатовидна част със закръглен до-
лен край.

Височината на черупката 10—12,ширината 2,4—2,6 mm. Височината на уста-
та 2,3—2,6, ширината 1,7—1,9 mm.

А
Фиг. 135. Laciniaria {Laciniaria) vratzatica Likh. 

А — общ вид; Б — уста; В — клаузилий (по Лихарев)
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Половата система характерна за рода. Израстъкът 2 пъти по-къс от 
семеприемника. Дължината и дебелината на женските и мъжките полови 
пътища след обособяването им един от друг почти еднакви.

Разпространение: местн. Вратната и близо до пещерата „Леденика“ 
в Стара планина над Враца.

Екология. Видът калцифилен и термофилен.
Забележка. Видът е най-близък с широко разпространения вид Lacinia-

ria biplicata (Mont.), който е доста изменчив както по отношение на разме-
рите и формата на черупката, така и по скулптурата си. Обаче L. biplicata 
е много по-голяма, отколкото този вид и преди всичко малките форми се отли-
чават по издутата си черупка, което не се наблюдава при L. vratzatica. 
Най-после такива тънки ребра, каквито има този вид, при L. biplicata не се 
наблюдават.

Подрод Strigilecula Kennard et. Woodward, 1923

Vest, 1867, Verh. Mitt. Siebenburg. Ver., 18:195 (Strigillaria, non Rafinesque, 1815); 
Kennard a. Woodward, 1923, Proc. malak. Soc. London, 15 :304; Wenz. u. Zilch, 1959—1960: 
414; Лихарев, 1962:246.

Типов вид L. (Str.) vetusta (Rossmassler, 1836) (Clausilia)

Повърхността на черупката надлъж по шева покрита със снопчета от бели 
щрихи. Връхната и спиралната пластинка леко преминават една зад друга. 
Долният край на субколумеларната пластинка обикновено се забелязва при 
косо положение на устата. Полулунната гънка лежи на тръбната страна или 
леко преместена надясно, само връхният й край прегънат назад. Главната гънка 
доста дълга. В долния си край полулунната гънка се отдалечава напред от 
сравнително дългата долна палатална гънка. Има и палатален мазол, лежащ 
на известно разстояние от края на устата. Предният край на лопатовид-
ната част на клаузилия заострен и на вътрешната си страна задебелен в 
къс кил.

Половият апарат на тази група се отличава от типичния подрод по дългия 
си строен пенис, който слабо се разграничава от епифалуса, с по-силно раз-
вит лигамент в пениса и дълга цилиндрична матка.

5. Laciniaria (Strigilecula) vetusta striolata (E. Bielz, 1861) (фиг. 136)

Bielz, Е., 1861, Verh. Mitt. siebenburg. Ver., 12:227 (Clausilidy, Sturany, 1897:117 (Clau-
silia).

Черупката вретеновидна, стройна, тънко ребресто набраздена, светло- 
или червеникаворогова, със снопчета бели щрихи по продължение на шева, доста 
блестяща и прозрачна. Навивките 12—13, изпъкнали, разделени с дълбок, на 
места с бял шев. Ембрионалните навивки (21/,) гладки, образуват цилиндричен 
връх. Последната навивка надолу се стеснява, зад устата образува няколко 
големи ребра, на задтилната част има слабо вмятане, отдолу с голям кил. 
Устата крушовидна, с широка и бяла устна, с леко прегънат към оста синулус, 
с базален жлеб. Връхната пластинка тънка и висока. Долната пластинка 
лежи дълбоко и при право положение на устата едва се забелязва от дясната 
страна на връхната пластинка. Субколумеларната пластинка не се вижда през
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устата. Голямата бяла полулунна гънка лежи на тръбната страна; връхният 
край прегънат назад, над него започва главната гънка, която се простира на-
пред на 1 /4 от навивката. Долната палатална гънка е тънка, във вид на мазол 
и бяла. Палаталният мазол се състои от две части — връхна, напом-
няща голяма могилка (на задтилната му част съответствува вмятане), и 
тънка долна част. Лопатовидната част на клаузилия към края си се 
свива плавно.

Височината на черупката 12—13, ширината 2,8—3,0 mm. Височината на 
устата 2,5—3,0, ширината 1,8—2,0 mm.

Разпространение: на отделни места в северозападната част на страната: 
1) по склоновете на Витоша: 2) при Белоградчик.

Вън от България този подвид живее в Сърбия, Босна и Македония, а 
така също в Банат и Каринтия.

Екология. Обитава широколистните гори — в листната постилка и под 
камъните.

Забележка. Номинантният подвид L. vetusta vetusta (Rossmassler, 
1836) се отличава от дадения преди всичко по рязкото си ребресто на- 
браздяване, по по-слабо развитите палатален мазол и долна палатална 
гънка.

Височината на черупката 14,5—18, ширината 3,5—4,0 mm.
Разпространение: Средна Европа.

Фиг. 136. Laciniaria {Strigilecula} vetusta striolata (E. Bielz) (ориг.)
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Подрод Idylopsina Lindholm, 1924

Westerlund, 1902, Acta Acad. Slavorum merid., 151:109 (Idyia non H. & A. Adams, 
1855); Lindholm, 1924: 64 (Idylopsina nom. nov.); Wenz u. Zilch, 1959—1960: 413.

Типов вид L. (I.) pagana (Rossmassler, 1842) (Clausilia)

Ha задтилната част на последната навивка паралелно с базалния кил, 
по-горе от него, има втори кил с периферия, ограничена от дължината на 
продълговато вмятане на стената на черупката. Субколумеларната пластинка 
лежи дълбоко и ако се вижда, то е само при косо положение на устата. Полу-
лунната гънка лежи на тръбната страна. Палаталните гънки 3 — главна, средна 
и долна. Първите две почти паралелни и отпред се опират в мазола във 
вид на могилка (съответствуваща на задтилното вмятане), третата се изтегля 
наляво от базалния жлеб. Клаузилият, както при подрод Strigilecula.

Разпространен в Трансилвания, Банат и северните части на Балканския 
полуостров.

6. Laciniaria (Idylopsina) pagana bulgarica (Kuster, 1861)

Kuster, 1861 (1847—1862) : 199, taf. 21, fig. 32—35 (Clausilia)

Черупката вретеновидна, тънкостенна, равномерно покрита с тънки, бели 
ребърца, тъмнорогова, слабо блестяща и просветляваща. Върхът цилиндричен 
и притъпен. Навивките 10—11, слабо изпъкнали и разделени с дълбок шев.

Фиг. 138. Laciniaria (Idylopsina) pagana bulgarica 
(Kiister). Полова система (uo Hudec)

Фиг. 137. Laciniaria (Idylopsina)
pagana bulgarica (Kiister) (ориг.)
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Ембрионалните навивки (около 21/4) гладки и тъмни. Последната навивка в 
задтилната си част с големи ребра и 2 кила. Задтилното вмятане прилича на 
това при L. fraudigera, но е по-дълбоко и дълго, не достига до края на устата. 
Устата е крушовидна, изпъкнала, с базален жлеб. Краищата на устата 
широко отворени и бели. Връхната пластинка неголяма, ниска и тънка. Дол-
ната пластинка лежи дълбоко, сближена с връхната и се издава в прозиращата 
уста във вид почти хоризонтална гънка, отпред плавно завършва на стълбчето. 
Полулунната гънка добре развита и връхният й край плавно се прегъва назад. 
Палаталните гънки 3 — главна (най-дългата), която започва зад полулунната 
и завършва близо до палаталния мазол, средната започва пред полулунната, 
изтегля се почти паралелно с главната и нерядко се слива с мазола и долна във 
вид на мазол.

Височината на черупката 11—13, ширината 3,0—3,5 mm. Височината на 
устата 2,4—2,8, ширината 2,0—2,3 mm.

Разпространение: в Стара планина — от Лакатник до Търново.
Номинатният подвид обитава Трансилвания, Банат и Сърбия.
Екология. Обитават умерено влажни варовити скали, пукнатините и 

под камъните.

7. Laciniaria (Idylopsina) fraudigera (Rossmassler, 1839) (фиг. 139)

Rossmassler, 1839, Iconogr., 2, 9:18, fig. 622 {Clausilia}', Westerlund, 1901, Mem. 
Acad. Sci. St. Petersb., ser, 8, XI, :44 [Clausilia (Strigillaria}]', Wohlberedt, 1911:209.

Черупката вретеновидна, стройна, тънкоребреста или ребресто набраздена, 
тъмнорогова или червеникаворотова, с многочислени бели щрихи, с копринен 
блясък и просветляваща. Връхната част на завитостта с вдлъбнати контури. 
Навивките II1/,—15, бавно и плавно нарастващи, слабо изпъкнали. Ембрио-

Фиг. 139. Laciniaria (Idylopsina) fraudigera (Rssm.) (ориг.)
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калните навивки (около 2) гладки и тъмни. Последната навивка в зад-
тилната част с по-силна скулптура. Устата крушовидна, цяла, изпъкнала, въ-
тре кафява и с дълбок базален жлеб. Краищата на устата широки, с белезни-
кава или червеникава устна, леко прегъната назад. Връхната и спиралните пла-
стинки са добре развити и типични за рода. Долната пластинка се издава 
силно в прозиращата уста; отпред завършва на стълбчето с 2 гънки или 
възелчета. Субколумеларната пластинка трудно забележима даже при косо 
положение на устата. От полулунната гънка остава само долната й половина, 
която преминава в повече или по-малко дълга долна палатална гънка. Глав-
ната и средната палатална гънка се разполагат една към друга под ъгъл. 
Последната варира доста от дълга и мощна гънка отпред, сливаща се с пала- 
талния мазол, до къса и слаба, лежаща пред полулунната.

Височината на черупката 16—20, ширината 3,5—4,0 mm.
Черупката на този вид е доста променлива даже в пределите на една 

популация. Особено много варират размерите и характерната скулптура на 
повърхността на черупката.

Разпространение: в Североизточните Родопи, в долината на Чепелар-
ска река. Sajo (1968) и Pinter (1968) посочват този вид и за Стара планина 
(Лакатник), обаче не е изключено тези двама автори да приемат за този вид 
L. rugicollis (Rssm.).

Екология. Обитава слабо влажни места с храсти и висока трева, най- 
често по скалите и под камъните.

8. Laciniaria (Idylopsina) rugicollis (Rossmassler, 1836) (фиг. 140)

Rossmassler, 1836, Iconogr., I, 3:18, fig. 186 (Clausila).

Черупката вретеновидно цилиндрична, стройна, доста тънко и гъсто на-
браздена, с копринен блясък, просветляваща, със сиворогов цвят. Навивките 12—

Фиг. 140. Laciniaria (Idylopsina) rugicollis (Rssm.) (ориг.)
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13, слабо изпъкнали, разделени с белезникав шев. Последните 3—4 навивки 
почти с еднаква ширина. Ембрионал ите навив ки (21/,) гладки. Последната на-
вивка на задтилната част набраздена ребресто. Устата широко крушовидна, със 
слаб базален жлеб, вътре червеникавокафява. Краищата на устата широко отво-
рени, с жълтеникавобял цвят. Връхната пластинка нишковидна. Долната лежи 
дълбоко, близо до връхната пластинка и се вдава слабо в просветляващата уста. 
Субколумеларната пластинка се забелязва лошо даже при косо положение на 
устата. Главната гънка започва зад полулунната гънка, средната при връхния 
край на последната, долната лежи отляво на базалния край, във вид на 
мазол, понякога отсъствува. Главната и средната са паралелни и отпред се 
опират в палаталния мазол.

Височината на черупката 14—17, ширината 3—4 mm. Височината 
на устата 3,0—3,8, ширината 2,3—3,0 mm.

Разпространение: при Преображенския манастир близо до Търново. 
Екология. Обитава умерено влажни места по варовити терени.

Подрод Bulgarica O. Boettger, 1877 

Boettger, O., 1877, Clausilienstudien:93; Wenz u. Zilch. 1959—1960:413.

Типов вид L. (B.) varnensis (L. Pfeiffer, 1848) {Clausilia)

Ha последната навивка в задтилната част има слабо вдлъбване, а понякога 
и наченки на втори кил. Полулунната гънка лежи на тръбната страна. Пала-
талните гънки 3 — главна, средна и долна. Клаузилият, както при Strigilecula 
и Idylopsina.

Разпространение: Източна Стара планина и Добруджа.
Тази група заема междинно положение между Strigilecula и Idylopsina. 

Може би е правилно да се разглежда като секция от първия подрод.

9. Laciniaria (Bulgarica) rebeli (Sturany, 1897) (фиг. 141)

Sturany, 1897:127, taf. 3, fig. 1—5 [CZaiwZZZa (7cZyZa)]; Urbanski. 1960d: 123, taf. 2, 
fig. 2 (L. Alinda).

Черупката вретеновидна или вретеновидно цилиндрична, стройна, тънко 
ребреста (на предпоследната навивка 60—65 ребърца) или гъсто ребресто на-
браздена; светло или тъмнорогова, със снопчета от бели щрихи по продълже-
ние на шева. Навивките II1/,.—121/2, изпъкнали и разделени от дълбок бял 
шев. Последната навивка с големи и редки ребра, с мощен кил, на зад-
тилната част повече или по-малко вгънат, така че има наченки за втори кил. 
Устата крушовидна, цялата изпъкнала, с разширени и леко отворени бели 
краища, на върха с неголям синулус, отдолу с базален жлеб. Връхната пла-
стинка невисока и тънка; в дълбочина преминава зад спиралната. Долната пла-
стинка лежи доста дълбоко и при право положение на устата лесно се вижда 
отдясно на връхната пластинка. Субколумеларната се вижда трудно при косо 
положение на устата. Има главна, средна и долна палатална гънка. Те за-
почват на тръбната или на дясната гръбна страна на черупката. Главната се 
изтегля паралелно на шева и завършва на лявата страна. Средната се раз-
полага към главната под силен ъгъл, къса и се вижда през устата. Дол-
ната лежи почти по оста на черупката, доста голяма, но къса и при косо по-
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ложение на устата излиза изпод долната пластинка отляво на базалния 
жлеб. Тази гънка функционално заменя отсъствуващата полулунна, тъй като 
към нея приляга свободният край на широката лопатовидна част на клаузилия.

Височината на черупката 12—16, ширината 3,0—4,0 mm.Височината на уста-
та 3,2—3,5, ширината 2,3—2,6 mm.

Разпространение: в Източна България — при Сливен, Каспичан, Прова-
дия, с. Белослав, Варненско, околностите на Варна, Бургас, Странджа пла-
нина, в басейните на р. Велека, р. Силистар и р. Резовска. Ендемит.

Екология. Обитава сухи склонове, обрасли с храсти, под камъни, сред 
растителни остатъци и по скали, особено по варовитите скали.

10. Laciniaria (Bulgarica) varnensis (L. Pfeiffer, 1848) (фиг. 142)

Pfeiffer, L., J848, Zeitschr. Malak., 5:8 (Clausilia)-, Kiister, 1847—1862:197 taf 21, 
fig. 24- 27 (Clausilia)-, Kobelt, 1898:32 (Idyia).

Много сходен c L. fraudigera. Главните разлики са следните: черупката 
ниска, ребресто набраздена. Навивките II1/,—121/,, доста изпъкнали. Задтил-

Фиг. 142. Laciniaria (Bulgarica) 
varnensis (L. Pfr.) (ориг.)

Фиг. 141. Laciniaria (Idylopsina) 
rebeli (Stur.) (ориг.)
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ното вдлъбване изразено слабо и късо — заема участъка, лежащ непосредствено 
зад устата. Във връзка с това вторият кил по-малко ясен и къс. Апаратът за 
затваряне с къса и слаба средна палатална гънка, нерядко отсъствуваша. 
Палаталният-мазол развит слабо или липсва.

Височината на черупката 15—20, ширината 3,7—4,0 mm.
Подобно на L. fraudigera (Rssm.) черупката варира силно както по раз-

мери, така и по други признаци. В литературата най-често се споменават 
следните форми:

1. fritillaria (Rossmassler, 1839). Спо-голяма издутост, ребресто набраз-
дена черупка с жълтеникаворогов цвят и с по-малки размери. Височината на 
черупката 14,5, ширината 3,5 mm.

2. socialis (L. Pfeiffer, 1848). Удължена и с червеникаворогов цвят. На-
вивките по-плоски. Средната палатална гънка развита по-силно. Има редица 
преходни черти c L. fraudigera. Височината на черупката 16—17, ширината 
3,0—3,2 mm. Открихме популация, черупката на която по краищата на устата 
освен с обичайните две гънки, лежащи в основата на долната пластинка, но и 
с други подобни образувания. Най-често тези гънки се разполагат по парие- 
талния и колумеларния край и никога по палаталния. Такива черупки напом-
нят L. plicata (Drap.). Височината на черупката 13,7, ширината 3,5—3,8 mm.

Един екземпляр от тази популация намерихме при Преображенския ма-
настир сред типичната L. varnensis (Pfr.), втори — близо до Етрополе, а трети — 
при с. Брестница, Ловешко.

Разпространение: в Североизточните Родопи, Черноморското крайбре-
жие от Варна до Балчик, в Стара планина (на запад от Троян). Отделни 
находки сме намирали при Русе и Малко Търново. Pinter (1968) я посочва 
за околностите на Враца и вр. Столетов.

Екология. Обитава слабо влажни места — сред храсталаци и треви. 
В голямо количество се среща по варовити терени.

11. Laciniaria (Bulgarica) thessalonica (Rossmassler, 1839) (фиг. 143)
Rossmassler, 1839, Iconogr., 2, 9:22, fig. 633 (Clausilidy, Hesse, 1911:149 (Clausilia).

Черупката вретеновидна, издута, c копринен блясък или матова, слабо 
просветляваща, тъмно- или червеникаворогова, с редки бели гънчици. На-
вивките 10—13, слабо изпъкнали, разделени с тънък врязан шев. Първите 7—9 
дефинитивни навивки с равномерно и рядко разположени ребра, долните на-
вивки доста тънки и гъсто набраздени. Последната навивка в задтилната част 
надебелена, ребресто набраздена, с голям закръглен кил. Устата закръглено 
крушовидна, изпъкнала и цялата вътре кафява, със задтилен базален жлеб 
и широк, слабо врязан синулус. Краищата на устата са широки и с усилена 
устна, на която се намират многочислени крайни гънчици. Пластинките са 
характерни зад подрода. Долната умерено се вдава в прозиращата уста. 
Субколумеларната се вижда само при косо положение на черупката. Полулун-
ната гънка голяма и дебела. Връхният й край плавно се прегъва назад 
вътре в черупката, долната права и преминава в долната палатална гънка. 
Палаталните гънки 3 — главна, средна (понякога отсъствува) и долна. Пред-
ните краища на тези гънки обикновено завършват на едно равнище от края на 
устата и се виждат добре при право положение на черупката. Главната 
гънка започва зад полулунната, средната пред полулунната и лежи към глав-
ната под ъгъл, долната се простира наляво от базалния жлеб.
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Височината на черупката 12—17, ширината 3,3—4,2 mm. Височината на 
устата 3,0—4,0, ширината 2,5—3,0 mm.

Черупката варира особено силно по отношение на размерите. Апаратът за 
затваряне и крайните гънчици се отличават с по-голямо постоянство. В пре-
делите на популациите понякога попадат отделни възрастни индивиди със 
слабо развити крайни гънчици и средна палатална гънка, а понякога и съвсем 
без тези образувания (var. spreta Kiister, 1862).

Разпространение: в Тракийската низина, Родопите, южните скло-
нове на Средна тора (при Стара Загора и вр. Богдан), Пирин (долината на 
р. Струма), Странджа, Черноморското крайбрежие (от р. Резовска до Шабла).

Вън от България — в Гърция, европейската част на Турция и островите на 
Мраморно море.

Екология. Обитава светли дъбови и дъбово-габърови гори и храсталаци, 
в листната покривка и под камъните.

13. Род Pseudalinda Boettger, 1877

Boettger, O., 1877, Clausilienstudien:76; Wenz u. Zilch, 1959—1960:415; Лихарев, 
1962:251.

Типов вид P. fallax (Rossmassler, 1836) (Clausilia)

Черупката вретеновидна. Последната навивка с кил. Устата с базален жлеб. 
Връхната и спиралната пластинка се сливат или са разделени, но се намират на 
еднакво разстояние от стълбчето. С почти отвесна ланцетовидна долна пла-
стинка, която лежи дълбоко и не се вижда или лошо се различава при

Фиг. 143. Laciniaria {Bulgarica) thessalonica (Rssm.) (ориг.)
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право положение на черупката. Полулунната гънка рудиментарна, лежаща на 
дясната страна на черупката или по-рядко малко изместена към тръбната 
страна; връхният край прегънат назад. От палаталните гънки има само 
главна.

Половата система, както при Laciniaria Hartm.
Разпространен в Карпатите, Трансилвания и северните области на Бал-

канския полуостров.

Таблица за определяне видовете от род 'Pseudalinda

1 (2) Черупката равномерно тънко ребреста. Субколумеларната пластинка
не се вижда през устата ............................... 1. P. rhodoparum Urb.

2 (1) Черупката гъсто набраздена. Субколумеларната пластинка отвън се
вижда във вид на извита гънчица . . . .2. P. bajula (А. Schm.)1

1. Pseudalinda rhodoparum Urbanski, 1960 (фиг. 144, 145) 

Urbanski, 1960d:128, fig. 7, 8, taf. 1, fig. 2.

1 Данните към този пункт на определителната таблица и описанието на P. bajula (А. 
Schm.) са съставени въз основа на превода на оригиналното описание на този вид, тъй като 
след Schmidt нови достоверни находки и описания не е имало. Указанията на Sajo 
(1968) за находка на този вид в Стара планина може да се считат съмнителни, тъй като съдей-
ки по фотографията, авторът е работил с друг вид, даже от друг род.
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Черупката вретеновидна, тънкостенна, слабо блестяща, равномерно и тъпо 
ребреста (на предпоследната навивка 48—56 ребра), от светлороговокафява 
до жълтеникава или зеленикава. Навивките 12—14, слабо изпъкнали, разде-
лени с дълбок шев. Ембрионалните навивки (2) гладки, образуват тесен и цилин-
дричен връх. Последната навивка с много големи и редки ребра, надолу се 
стеснява в мощен кил, отстрани задебелен. Цялата уста крушовидна, на върха 
с голям, извит към оста на черупката синулус, отдолу с ясен жлеб. Краищата 
на устата разширени, със сивобяла или кестенява устна, към която отвътре 
приляга бял мазол. Връхната пластинка висока и дебела; отпред излиза 
зад края на устата, влиза дълбоко в черупката, но не достига предния край 
на спиралната пластинка. Долната пластинка при право положение на устата 
почти не се вижда (тя се повдига стръмно вътре в черупката), а отдолу повече 
или по-малко е отсечена. Субколумеларната пластинка не се вижда през 
устата. Базалният жлеб отдясно и отляво заобиколен от крайните гънчици, 
от които дясната понякога се слива със субколумеларната пластинка. Полулун-
ната гънка лежи на дясната страна на черупката; най-често слабо развита и 
е останала само връхната част; понякога съвсем отсъствува. Главната гънка 
дълга, започва по-дълбоко от полулунната, а завършва на лявата страна 
на черупката. Лопатовидната част на клаузилия слабо превъртяна, във вид 
иа жлеб, към края се свива и заостря.

Височината на черупката 12,5—16, ширината 3,0—4,0 mm. Височината 
на устата 3,8—4,2, ширината 2,8—3,0 mm.

Пенисът отдолу разширен във вид на топлийка. Влагалището кълбовидно 
издуто. Семеприемникът дълъг и масивен; израстъкът тесен, извит и на края 
плавно се разширява.

Разпространение: при Бачковския манастир (в долината на Чепеларска 
река) и северните склонове на Централните Родопи.

Фиг. 145. Pseudalinda rhodoparum Urb.
4 —полова система; Б—клаузилий (по Urbanski)
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Екология. Среща се под камъните и по стените, в сенчести гори и храста 
лаци.

Забележка. Pseudalinda wagneri Wohlberedt, 1911,е описана по един-
ствен екземпляр, намерен близо до Асеновград. Възможно е тя да се явява 
вътрешновидова форма или синоним на дадения вид.

2. Pseudalinda bajula (А. Schmidt, 1868)
Schmidt, А., 1868, Syst. Europ. Clausilien: 156 (Clausilia).

Черупката издуто вретеновидна, гъсто набраздена, слабо блестяща и свет-
лорогова. Завитостта рязко изтеглена, с остър връх. Навивките 12, изпъкнали, 
постепенно нарастващи, разделени от дълбок шев; последната навивка зад 
устата немного плоска, отдолу с неголям кил, заобиколен от бразда. Устата 
крушовидна, със слаб базален жлеб. Краищата й отворени и изпъкнали. Връх-
ната пластинка ниска и дълга, отзад сливаща със спиралната пластинка. Дол-
ната пластинка лежи дълбоко и отпред плавно се слива със стълбчето. Пала- 
талният мазол снабден с малки гънчици. Главната гънка лежи дълбоко, но се 
вижда през устата. Отсъствува полулунна гънка. Субколумеларната пластинка 
малка, отвън се вижда като извита гънчица.

Височината на черупката 12, ширината 3,5 mm. Височината на устата 
3,0, ширината 2,0 mm.

Разпространение: в Южна България.

14. Род Vestia Hesse, 1916
Vest, 1867, Verh. Mitt. siebenburg. Ver. Naturw., 18:190 (Uncinaria, non Froelich, 1789); 

Hesse, 1916, Nachrbl. deutsch. Malak. Ges., 48:124; Wenz u. Zilch, 1959—1960:415; 
Лихарев, 1962:254.

Типов вид V. elata (Rossmassler, 1836) (Clausilia)

Черупката вретеновидна и издута. Последната навивка отдолу с къс, 
слабо изразен тъп кил. Устата закръглено крушовидна с малък и неясен жлеб 
и със закръглен долен край. Връхната и спиралната пластинка на различно 
разстояние от стълбчето, благодарение на което те или не са свързани една 
с друга, или ако се сливат, на това място образуват повече или по-малко 
ясно колянообразно извиване. Долната пластинка лежи дълбоко, но винаги 
се вижда при право положение на черупката; отдолу прави спирална извивка 
и плавно се подема вътре в черупката. Долният край на субколумеларната 
пластинка се вижда при косо положение на устата. Субколумеларната и дол-
ната пластинка свързани с края на устата с къси гънчици. Между последните, 
а понякога и по-горе от тях още 1—2 такива гънчици. Полулунната гънка или 
нейните рудименти разположени на тръбната страна на черупката. Над нея 
лежи дългата главна гънка. Има палатален мазол. Лопатовидната част на 
клаузилия близко до дръжката с не дълбоко, но ясно врязване; при повечето 
видове предният край на лопатовидната част заострен и извит като кука.

Половата система подобна на тази при Laciniaria Hartm.
Разпространен в Карпатите, Трансилвания и централните части на Бал-

каните.
Някои средноевропейски автори (Urbanski, 1960 d; Hudec, 1963; Nord-

sieck, 1969) са склонни да разглеждат дадената група като подрод от род
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Pseudalinda O. Bttg. От тази гледна точка въпреки съществените различия 
в морфологията на апарата за затваряне на двете групи в полза на това обеди-
нение в един род говори единството на строежа на половия апарат. Преди 
всичко по това, че мъжките полови пътища преминават по-долу от женските, 
във връзка с което отсъствува т. нар. клуп.1 Обаче тази особеност на поло-
вата система е свойствена не само за Pseudalinda и Vestia, а и за много други 
групи от Clausiliidae (Лихарев, 1962). В същото време А. Wagner (1919— 
1920), а след това Lindholm (1924) и Thiele (1929—1931) обединяват всички 
групи по строеж на половата система в един голям род Laciniaria Hartm., 
без да предазат значение на големите различия в черупката на видовете, 
влизащи в този род групи. Теоретическо основание за такова обединение 
се явява погрешният възглед, че половата система е независима както от външ-
ните условия, така също и от черупката.

Лихарев (1962) показва зависимостта на половата система от черупката. 
Строежът на последната преди всичко доста зависи от външните условия. 
Авторът е раздробил Laciniaria в стария обем, като е разделил тази група 
на родове, характеризиращи се както по-белезите на черупката, така и по поло-
вата система.

No rd sieck (1969) обединява тези родове в особено Подсемейство (Baleinae). 
Освен това по непонятни причини той разглежда Vestia като подрод от род 
Pseudalinda.

Vestia riloensis (А. Wagner, 1915) (фиг. 146, 147)

Wagner, А., in Sturany u. Wagner, 1915:82, taf. 16, fig. 94 (Pirostoma); Urbanski, 
1960d: 131, fig. 9 (=Pseudalinda (Vestia')); Лихарев, 1962:260.

Черупката доста тънкостенна, но здрава, гъсто и равномерно ребресто 
набраздена (на предпоследната навивка има около 70—75 гънки), нерядко 
с тънки спирални линии, умерено просветляваща, блестяща, жълтеникаво- 
кафява или червеникавокафява, с редки бели щрихи. Навивките 11—12, слабо 
изпъкнали. Ембрионалните навивки (23/,) гладки. Устата широко крушовидна 
или закръглено ромбична, с широки краища и бяла устна. Връхната пластинка 
дебела и се слива със спиралната; преди сливането двете пластинки застават 
доста ниско. Има дъгообразна полулунна гънка. Главната гънка започва малко 
по-дълбоко от полулунната и се изтегля напред до палаталния мазол. Послед-
ната бяла или розова, в долната част капковидно задебелена и не се слива 
с устната. Лопатовидната част на клаузилия завършва с характерното издаване 
във вид на кука, което при косо положение на черупката се забелязва зад субко- 
лумеларната пластинка.

Височината на черупката 13—16, ширината 3,5—4,2 mm. Височината на 
устата 3,0—4,0, ширината 2,6—3,5 mm.

В горните части на горите и в алпийската зона на Витоша, а така също 
и в западните части на Стара планина (Петрохан, Ком) се срещат популации 
с черупки, сходни c Balea perversa (L.), т. е. неголеми, ребресто набраздени, 
зеленикаворогови и без кил. Апаратът за затваряне в различна степен реду-
циран. Връхната пластинка къса, тънка и ниска. Долната къса, слабо спирално 
превъртяна и завършва далеко зад устата. Спиралната пластинка доста къса

1 Вж. стр. 115—116.
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Фиг. 146. Vestia riloensis 
(A. Wagn.) (ориг.)

Фиг. 147. Vestia riloensis (A. Wagn.). Полова 
система (по Urbanski)

и лежи дълбоко. Субколумеларната не се вижда през устата. Липсват полу-
лунна и палатална тънка.

Клаузилият ненапълно покрива прозиращата уста. Понякога от апарата 
за затваряне остава само надебеление във вид на могилка на мястото на връх-
ната пластинка.

Разпространение: Витоша, Рила, Пирин, северозападната част на 
Стара планина (Петрохан, Ком, Леденика). Освен това А. Wagner (1927) 
сочи находка при Бачковския манастир, а Urbanski (1964) — при Калофер 
(централната част на Стара планина). Пренесена и в Ботаническата градина 
на Софийския университет.

Вън от България — в Македония, на Осоговската планина и в Моравско — 
Силезийския Бескидак и в някои съседни планински области на ЧССР.

Екология. Обитава влажни планински гори, особено буковите, и в ал-
пийската зона, на почвата, в листната постилка, по дънери и камъни.

Забележка. Ареалът на този вид се състои от две изолирани части — 
балкански и средноевропейски (Моравски). Няма никакви съществени различия 
както в черупките, така и в половите органи. Освен това както чешките автори 
(Hudec,Lozek, Macha, 1958), така също и Urbjanski (1960 d) считат, че двете 
части на ареала са заселени от обособени подвидове, а именно: балкански 
номинативен подвид, чешки—ssp. moravica Brabanec, 1952.
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От наша гледна точка не съществуват съществени морфологични и физио-
логични различия между популациите на Vestia riloensis. Следователно нямаме 
основание за разглеждане на този вид като политипичен.

15. РодВя/ея Gray, 1824

Gray, 1824, Zool. Journ., 1:61; Wenz u. Zilch, 1959—1960: 420; Лихарев, 1962:261-

Типов вид B. fragilis (Draparnaud, 1801)= B. perversa 
(Linnaeus, 1758) {Turbo)

Черупката кулообразна, тънка и крехка. Последната навивка без кил- 
Устата без базален жлеб. Апаратът за затваряне напълно редуциран или от 
него е останала неголяма рудиментарна връхна пластинка. Липсва клаузилий.

Половата система сходна с тази на род Laciniaria Hartm.
Разпространен в Европа.
Систематическото положение и рангът на тази група засега не са ясни. 

Повечето автори я разглеждат като самостоятелен род, близък до род Laci-
niaria.

Апаратът за затваряне е подложен на почти пълна редукция. Налице 
е голямо сходство на половата система на Balea с тази на Laciniaria. Редукцията 
иа апарата за затваряне до почти пълното му изчезване е известно за много 
родове от това семейство и е свързано с характера иа местообитаването 
(Лихарев, 1962). В същото време устройството на половата система, свойст-
вена на Laciniaria, се среща и при някои други родове от Clausiliidae, което 
дава основание на No rd siek (1969) да ги обедини в особено Подсемейство.

Balea perversa (Linnaeus, 1758) (фиг. 148, 149)
Linnaeus, 1758, Syst. natur., ed. X 1, 767 (7иг6о); Лихарев, 1962:262, фиг. 177, 178.

Черупката тънка и равномерно набраздена, с копринен блясък, просветля- 
ваща, светлорогова или зеленикаворогова, с отделни бели щрихи. Завитостта 
конична, със сравнително широк (0,7—0,8 mm) закръглен връх. Навивките 
9—10, умерено изпъкнали и плавно нарастващи. Ембрионалните навивки 
(272) гладки и блестящи. Последната навивка отдолу леко ъгловата. Устата 
закръглено ромбична или крушовидна, с широк и слабо врязан синулус. 
Краищата на устата леко отворени, с тънка бяла устна. Колумеларният край 
отвесен, нерядко почти паралелен с палаталния; долният край плавно закръг-
лен. Париеталният край плътно приляга към стените на черупката, понякога 
прекъснат и мястото на прикрепването е свързано с мазола. На париеталната 
стена се намира неголям зъб — рудимент от връхната пластинка. Пъпът има 
вид на открита цепнатина.

Височината на черупката 8—10, ширината 2,2—2,6 mm. Височината на 
устата 1,8—2,1, ширината 1,4—1,6 mm.

Половата система сходна c Laciniaria biplicata (Mont.). Семеяйцепроводът 
още по-къс (0,8 mm), а във връзка с това и простатата къса. Обратно, матката 
относително дълга (2,8 mm) и заедно със силно издутия женски канал на семе- 
яйцепровода се превръща в живородна торба, в която обикновено се намират 
по 3—4 ембриона.

Разпространение: близо до Карлово, централната част на Стара плани-
на (Sajo, 1968; Pinter, 1968).
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Общо разпространение: Крайморските страни на Северна, Западна и 
Южна Европа и отделни островни ареали в Средна Европа.

В нашата сбирка има черупки, събрани във високопланинската зона на 
Пирин, Рила, Витоша и Стара планина, отличаващи се с различна степен 
на редукция на апарата за затваряне до запазване само на неголеми зъбчета 
на мястото на връхната пластинка. По останалите признаци тези черупки 
вече не приличат на Balea perversa, а са близки както на Vestia riloensis, така 
и на Laciniaria biplicata. Изглежда В. perversa се явява като топлолюбив вид 
в равнините и предпланините и намирането му високо в планините както 
в България, така и в Европа е съмнително.

х

Фиг. 149. Balea perversa (L.). Полова 
система (по Steenberg)

Фиг. 148. Balea perversa (L.) 
(по Лихарев)
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X. Семейство Succineidae Веск, 1837
Черупката тънка, при повечето видове крехка, без пъп, образувана от 

малко навивки (до 4), с доста къса завитост. Устата доста голяма, овална, 
с тънки и остри краища, без зъби и устна.

Тялото късо, масивно и трудно се вмества в черупката. При някои видове 
черупката по-малка от тялото и животното не се вмества в нея, мантията 
я обхваща отвън.

Стъпалото разделено на три продълговати дяла. Има педална бразда. 
Челюстта от две части. Външният край на основната пластинка гладък или 
c 1 или 3 зъбчета.

Десният очен ретрактор между женските и мъжките изходящи пътища. 
Половият атриум обикновено недълбок или представлява неголяма яма, 
отзад и по-долу от дясното очно пипалце. Семеяйцепроводът къс, недалеч 
от белтъчната жлеза, се разделя на простата и матка. Простатата голяма 
и компактна, от нея излиза тънък семепровод. Матката в началото силно наб-
ръчкана, а след това се извива. На границата между , матката и влагалището 
се влива семеприемникът.

Черупките при много видове от това семейство при обща бедност на харак-
терните признаци нерядко силно варират даже в пределите на една популация. 
Значително голямо постоянство притежава половата система. Във връзка с 
това както в систематиката, така и в диагностиката на тези охлюви основно 
значение се придава на белезите на половата система.

Семейството обитава почти цялата планета.

Таблица за определяне на видовете от семейство Succi neidae1
1 (6) Височината на устата около 2/3 от цялата височина на черупката или по-

вече. Навивките слабо изпъкнали или плоски. Семепроводът слабо 
извит.

2 (3) Последната навивка на черупката силно издута. Устата слабо изкривена.
Височината на черупката 15—22 mm. Епифалусът прав или леко извит 
и лежи вън от калъфа с пениса. Липсва бич. . . Succinea putris (L.)

3 (2) Последната навивка на черупката слабо издута. Устата много изкривена.
Височината на черупката най-често 10—15 mm. Епифалусът силно завит 
и заедно с бича се скрива вътре в калъфа с пениса.

4 (5) Последната навивка на черупката слабо издута. Влагалището по-късо
от протока на семеприемника, който е прав.......................................
..................................................................................Oxyloma elegans (Risso).

5 (4) Последната навивка леко издута. Влагалището по-дълго от протока
на семеприемника, който е S-образно извит...........................................
......................................................................Oxyloma sarsii (Esm. u. Ноу.).

6 (1) Височината на устата около Ч., от височината на черупката. Навивките
доста изпъкнали. Семепроводът извит............... Succinea oblonga Drap.

I. Род Succinea Draparnaud, 1801
Draparnaud, 1801. Tabi. moli. France: 32, 55; Wenz u. Zilch, 1959—1960:199.

1 Данните от таблицата са съставени, като са взети пред вид както особеностите на 
черупката, така и на половата система. В случай на външно несъответствие между двете групи 
белези се оказва предпочитание на особеностите на половата система.
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'Гииов вид 5. amphibina Draparnaud, 1801 =S. putris 
(Linnaeus, 1758) {Helix)

Черупката яйцевидна до остро яйцевидна, силно просветляваща или проз-
рачна, от жълтеникавоянтърна до кафявоянтърна. Завитостта къса или едва 
сс възвишава над последната навивка. Навивките 3—4,доста изпъкнали и бързо 
нарастващи. Последната навивка голяма и образува почти цялата черупка. 
Устата голяма, яйцевидна, на върха с ъгъл, отдолу закръглена. Краищата 
на устата прости, остри и крехки.

Външните крайни челюсти обикновено с големи средни зъбчета. По-рядко 
има и странични зъбчета.

Семепроводът тънък, плавно разширяващ се и преминаващ в епифалус. 
На границата между тях е половият ретрактор. Епифалусът се открива в зад-
ния край на цилиндричния пенис, обкръжен с тънкостенна обвивка, наречена 
калъф на пениса. Обвивката нерядко обхваща и основата на епифалуса. 
Липсва бич. Матката и влагалището от доста дълги до къси.

Родът широко разпространен по цялото земно кълбо.

Succinea putris (Linnaeus, 1758) (фиг. 150, 151—А)

Linnaeus, 1758, Syst. nat., ed. X,l:774 (#e/Zx); Ehrmann. 1933:30, fig. 13; Лихарев 
и Раммельмейер, 1952:121, фиг. 26, 28; Hecker, 1970:207, fig. 1. 2, 9—13, 17.

Черупката остро яйцевидна, от светложълта до тъмноянтьрна. Навивките 
3—3 3/4; първите две навивки много малки, слабо изпъкнали; трети бързо 
нарастват и към устата са силно издути. Оста на черупката при върха повече 
или по-малко наклонена или изкривена надясно. Устата яйцевидна, слабо 
коса, на върха с остър ъгъл, отдолу повече или по-малко закръглена. Височи-
ната около 2/3 от височината на черупката.

Височината на черупката 15—22, ширината 12—16 mm.
Черупката доста изменчива, особено между популациите. Варира както 

по размери, така и по форма. При някои популации височината достига до 
26 mm, а се различава и по изпъкналостта на навивките и изкривяването 
на връхната част на завитостта.

Челюстта със силно развити средни зъбчета и слаби странични зъбчета.
Половият ретрактор прикрепен към задния край на епифалуса. Последният 

ограничен от пениса (по-точно от калъфа на пениса), който леко го пристяга. 
Дължината на епифалуса 7—10 mm. Семепроводът тънък (0,2—0,3 mm). 
Семеприемникът се влива в женските пътища по-близо до атриума.

Разпространение: край Варненското езеро. Съобщава се от Jaeckel, 
Klemm и Meise (1957).

Фиг. 150. Succinea putris (L.) (no Gittenberger)
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Фиг. 151. Полови системи на видове от сем. Succineidae (по Gittenberger)
А— S. putris (L.); Б—S. oblonga Drap.; В — О. elegans Ris s о; Г, Д—О. sarsii (Esm. u. Ноу.)

Общо разпространение: Палеарктика.
Екология. Обитава бреговете на водоеми, влажни ливади и гори, най- 

често по трева и храсти, по-рядко непосредствено на почвата.

2. Succinea oblonga Draparnaud, 1801 (фиг. 151—Б, 152)

Draparnaud, 1801, tabi. moli. France:56; Hesse, 1913:3; Ehrmann, 1933:31, fig. 16; 
Лихарев и Раммельмейер, 1952:122, фиг. 32; Hecker, 1970:209, fig. 3—4, 9, 11 b, 
14, 18.

Черупката остро яйцевидна, с по-голяма конична завитост, отколкото 
при >S'. putris, слабо набраздена или гладка, блестяща, от зеленикавосветло- 
кафява до червеникавоянтърна. Навивките 3—3 3/4, първите две силно изпъкнали 
и разделени с дълбок шев. Последната навивка бързо нараства и силно издута. 
Устата, както при 5. putris, но височината около Ч, от височината на черупката 
или още по-малко. Оста на черупката във връхната й част ясно наклонена 
надясно.

Височината на черупката 5,8—7,5, ширината 3,0—4,5 mm.
Черупката с голяма изменчивост даже вътре в популациите. Особено силно 

варира височината на завитостта.
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Фиг. 152. Succinea oblonga (Drap.) (no Gittenberger)

Челюстта има само едно слабо развито средно зъбче.
Епифалусът и пенисът сходни с тези на 5. putris, обаче неговата обща дъл-

жина по-малка (3,5—4,0 mm). Семепроводът относително дълъг и дебел 
(0,1—0,2 mm) и доста силно извит. Семеприемникът се открива в матката зна-
чително отделен от атриума.

Разпространение: повсеместно.
Общо разпространение: Палеарктика.
Екология. Видът живее както близо до водоеми, така и далече от тях. 

Обитава ливади от различен тип, широколистни гори и храсталаци. 
Най-често живее на почвата сред растителни остатъци, по-рядко по ра-
стения.

Черупката нерядко бива покрита с бучици от почвата или екскременти, 
които служат за допълнителна защита от изсъхване.

2. Род Oxyloma Westerlund, 1885

Westerlund, 1885, Fauna palaarct. Binnenconch., 5:1; Wenz u. Zilch, 1959—1960:201.

Типов вид O. hungarica (Hazay, 1881)=£>. dunkeri (L. Pfeiffer, 1865)(5исс/лея)

Черупката много тънка, но здрава, слабо блестяща. Завитостта къса. 
Навивките достатъчно плоски. Последната навивка яйцевидно удължена. 
Устата нерядко с остър и бял колумеларен мазол.

Външният край на челюстта само с един среден зъб или гладка.
Пенисът отзад завършва с къс бич и силно засукан епифалус. Двата органа 

заедно с пениса са затворени вътре в тънкостенния калъф на пениса, през който 
понякога слабо просветляват.

1. Oxyloma elegans (Risso, 1826) (фиг. 153)

Risso, 1826, Hist. natur. Europe merid., 4:58 (бисс/лея); Rossmassler, 1835, Iconogr., 
1, 1:92, fig. 46, 47 (5. pfeifferiy, Hecker, 1970:209, fig. 5, 6, 9, II c, 15, 16, 19 (syn. 5. pfeifferi 
auct. part.). (Syn. S. pfeifferi auct. part.)

Черупката от яйцевидна до остро яйцевидна, гладко или тънко набраздена, 
блестяща, от светлоянтърна до червеникавокафява. Навивки 3, слабо изпък-
нали, разделени с плосък шев. Последната навивка относително слабо издута. 
Устата остро яйцевидна и косо разположена, оста й почти паралелна с оста 
на черупката. Базалният край на устата закръглен. Оста на черупката права 
или във връхната част завитостта малко наклонена надясно.
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Фиг. 153. Oxyloma elegans (Risso) (no Ehrmann)

Височината на черупката 10—15, ширината 5—7,5 mm.
Както формата на черупката, така и особеностите на нейните размери 

силно варират дори в пределите на една популация. В планините се срещат 
доста малки форми (височина на черупката 6—7 mm), а в равнините може 
да се срещнат наред с нормалните популации и такива, които са доста големи 
(с височина на черупката до 19 и ширина 9,7 mm).

Челюстта най-често само с един среден зъбец.
Половият ретрактор се закрепва към задния край на торбата на пениса 

редом със семепровода.Със силно извит епифалус и бич, скрити вътре в задната 
част на торбата на пениса и се виждат само ако се разреже последната. Матката 
и влагалището образуват няколко колянообразни извивки. Дългият проток 
(3—4 mm) на семеприемника се открива в късо и право влагалище (дълго 1,5— 
3,0 mm). Вътрешновидова форма на дадения вид се явява и О. dunkeri (Pfei- 
ffer, 1865). Черупката по-стройна, отколкото при типичната О. elegans, зна-
чително по-голяма (височината й достига до 25 mm), много по-силно и гъсто 
набраздена, с по-къса завитост. Устата отдолу силно разширена, долният й 
край закръглено притъпен.

Разпространение: тъй като видът продължително време не е отличаван 
конхиологично от О. sarsii Esm. u. Ноуег, всички стари указания за неговото 
разпространение в България заслужават проверка. В неотдавна публикуваните 
работи на Pinter (1968), Pinter u. Pinter (1970) се посочва присъствието 
на вида в басейните на р. Камчия и р. Ропотамо, а така също и при Разлог 
и Враца. Не е ясно проверени ли са тези данни анатомично. Намерихме О. ele-
gans (Risso) до брега на неголяма рекичка при Харманли.

Общо разпространение: в значителна част на Палеарктика.
Екология. Обитава тинести плажове на различни сладководни водоеми, 

а така също на почвата и по тревата в много влажни ливади и влажни гори.

2. Oxyloma sarsii (Esmark u. Ноуег, 1886) (фиг. 154)

Esmark u. Ноуег, 1886, Malak, Bl„ N. F„ 8:108, taf. 5, fig. 2; Hecker, 1970:209, fig. 
7—9, II. 15. 20 (Syn. Succinea elegans et S. pfeifferi auct. part.).

Черупката подобна на тази при О. elegans, но по-здрава, гладка, доста 
тъмна, най-често червеникавоянтърна. Навивките 3 — първите две доста 
малки, последната бързо нараства към устата и издута (главната разлика 
от черупката на О. elegans). На колумелата обикновено има нежен мазол, 
понякога слабо изразен.

15 Фауна на България, т. IV 225



Фиг. 154. Oxyloma sarsii (Esm. u. Hoy.) 
(no Gittenberger)

Височината на черупката 13,5—15,0, ширината 6,6—7,0 mm.
Черупката на дадения вид за разлика от предходния слабо варира вътре 

в популацията.
Челюстта подобна на тази при O. elegans.
Половата ситема построена по същия начин, както и при предходния 

вид, но с редица ясни различия: 1) калъфът на пениса почти 2 пъти по-дълъг 
(3,0—5,2 mm); 2) влагалището значително по-дълго (4,4—4,5 mm) и заедно 
с матката S-образно извито.; 3) семеприемник с къс проток (дължината 1,2— 
2,5 mm).

Сведения за присъствието на този вид в България няма, понеже българските 
Succineidae също не са изучени анатомично. Характерен за Средна и Западна 
Европа (Hecker, 1965). Изглежда, че ареалът е значително по-голям, тъй като 
в колекцията на Зоологическия институт на Академията на науките на СССР 
(Ленинград) има материали от различни места на европейската и азиатската 
част на СССР. Напълно възможно е да се намери видът на Балканския полу-
остров, в това число и в България.

Екология. Обитава открити, т. е. незасенчени брегове на сладководни 
водоеми, по-близо до равнището на водата, нерядко даже в зоната на плис-
кащата се вода, най-често в почвата, по-рядко по растенията.

XI. Семейство Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Видовете със стройна кулообразна черупка, понякога иглообразна, с остър 

връх, гладка, блестяща и едноцветна.
Многочислени видове от това семейство обитават преди всичко средиземно-

морската подобласт.

Род Cecilioides Ferussac, 1821

Ferussac, 1821. Mem, geol. Terr. form, Debris, Foss. Moli.: 48; Risso, 1826, Hist. nat. 
Europe merid., IV :81(/1cicu/a, non Hartmann, 1821); Bourguignat, 1856. Rev. mag. Zool., 
VIII:378 {Caecilianella}-, Pilsbry, 1909, Man. Conch., XX : 1; Wenz u. Zilch, 1959—• 
1960:338.

Типов вид C. acicula (Mulier, 1774) (Buccinum)

Черупката кулообразна, вретеновидна, тясна и стройна, с тъп връх, гладка, 
блестяща, стъкловидно прозрачна (в свежо състояние). Устата крушовидна, 
височината обикновено по-малко от 1/3 от височината на черупката. Външният
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край на устата тънък, остър и в средата малко разтегнат напред (което се 
вижда при разглеждане на устата отстрани). Стълбчето спирално извито, отдолу 
косо отсечено.

Тялото безцветно (липсва пигмент). Няма очи. Кракът тесен и висок, 
с ясна пръстеновидна бразда над стъпалото и със заострена опашна част. Няма 
опашна вдлъбнатина. Има две паралелни задтилни бразди.

Челюстта образувана от сливането на многобройни тесни пластинки.
Пенисът конусовиден, без придатък. Семеприемникът неголям.
Разпространен в цяла Европа, Африка, Близкия изток, Тропическа Азия и 

Антилските острови.

Таблица за определяне на видовете от род Cecilioides

1 (4) Височината на последната навивка равна или малко повече от ]/2 от висо-
чината на черупката.

2 (3) Височината на черупката 4—5, ширината 0,8—1,2 mm.......................
......................................................................................... 1. C.acicula (Muli.)

3 (2) Височината на черупката 5—6, ширината 1,7—2,0 mm.......................
..............................................................................2. C. aciculoides (West.)

4 (1) Височината на последната навивка I1/., пъти по-висока от височината-на
черупката.......................................................3. C. spelaeus (А. Wagner).

1. Cecilioides acicula (Miiller, 1774) (фиг. 155, 156)

Mulier, 1774, Verm. Hist, 11:150 (Buccinuni); Pilsbry, 1909, Man. Conch., XX:9, t. 1, 
fig. 1, 2, 5—8; Wohlberedt, 1911:203; Ehrmann, 1933:78, t. 3, fig. 43; Лихарев и 
Раммельмейер, 1952:253, фиг. 180.

Черупката кулообразна, стройна, с тъп връх, доста тънкостенна, блестяща 
и гладка. Живите екземпляри са стъкловидно прозрачни, с жълтеникав оттенък

Фиг. 155. Cecilioides acicula (Miill.) (по Лихарев)

227



на връхните навивки. След смъртта черупките стават или мътни, или бели. 
Навивките 51/,—6, слабо изпъкнали, постепенно нарастващи на ширина и малко 
по-бързо на височина, разделени с малък наклонен шев. Височината на послед-
ната навивка немного по-голяма от 1/2 от височината на черупката. Устата 
тясно крушообразна, на върха с остър ъгъл. Краищата на устата остри и не от-
ворени, височината на устата малко повече от х/3 от височината на черупката. 
Външният край се спуска почти отвесно, на средата малко разтегнат напред. 
Липсва мазол или е много слабо развит. Стълбчето се прекъсва косо почти 
в самата основа на черупката.

Височината на черупката 4—5, ширината 0,8—1,2 mm. 
Разпространение: повсеместно. От равнините на Северна България,

Черноморското крайбрежие и Тракия до планинските райони (до 1000 m 
надморска височина).

Общо разпространение: в цяла Европа, Кавказ и Средна Азия. 
Екология. У нас живее в кореновата система на тревисти растения, главно

във варовити почви, на дълбочина до 50 и повече сантиметра.

Фиг. 156. Cecilioides acicula (Miill.). Полова система 
(по Wachtler)
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2. Cecilioides aciculoides (Jan, 1832)

Jan, in Cristofori et Jan, 1832, Catalogus, Mantissa :2 (Columna)', Westerlund, 1887, 
Fauna, 3:177 [Caecilianella) Aciculina)}', Pilsbry, 1909, Man., Conch., XX:23, pl. 2, fig. 25; Wag-
ner, A., 1927: 361, taf. 14, fig. 98—99, 102—103, 108.

Черупката стройна, c кулообразна форма, тънкостенна и прозрачна, 
със стъклен блясък, гладка и със забележително тънък връх. Навивките 5—б, 
слабо изпъкнали и постепенно нарастващи на ширина, разделени с линеен 
шев. Различава се от C. acicula (Miill.) по височината на последната навивка, 
която е повече от Р/2 от височината на черупката, а височината на устата 
също така повече от 1/3 от височината на черупката, с височина 1,7—2 mm. 
Устата тясна, с ланцетовидна форма, на върха с остър ъгъл, краищата остри 
и неотворени. Външният’ръб се извива във вид на дъга, на средата устата раз-
ширена. Краищата при прикрепването свързани с добре развито надебеление 
(мазол). Стълбчето се прекъсва косо и се намира почти в основата на черуп-
ката, като излиза напред ъглесто.

Височината на черупката 5—6, ширината 1,7—2,0 mm.
Разпространение: по варовитите терени на предпланините на Стара 

планина, северната част на Родопите и Пирин, по течението на р. Мари-
ца и Черноморското крайбрежие, от устието на р. Велека до Добруджа, 
Западна България и Струмско-Местенския район. А. Wagner (1927) и Petrbok 
(1941) го съобщават за наносите на р. Марица при Пловдив и Urbanski 
(1960с) за наносите на р. Янтра при Велико Търново.

Вън от нашата страна се съобщава за брега на Адриатическо море от гр. 
Триест до Котор.

Екология. Живее в същите биотопи, както Cecilioides acicula Miill., 
в пръстта на дълбочина до 50 ст.

3. Cecilioides spelaeus (А. Wagner, 1914)
f

Wagner, А., 1914. Sitzungsbe, d. k. Acad. Wiss. Wien, 73:45; Wagner, A,, 1927: 362, ta 
14, fig. 94—95, 100, 101, 106—107.

Черупката c кулообразна форма, стъкловидна и прозрачна, гладка, с белез-
никав цвят. Навивките 51/,—б, сравнително по-бързо и правилно нарастващи, 
много слабо изпъкнали, близко до плоски. Последната навивка 1х/2 по-висока 
от височината на черупката. Горната част на устата тясна, с ланцетовидна 
форма и 1 1/'2 пъти по-ниска, отколкото завитостта.

Различава се от C. acicula с по-цилиндричната си форма, със сравнително 
по-дебелия и тъп връх, с по-високата завитост, с по-бързо и правилно нараст-
ващите навивки и с по-високата уста.

Височината на черупката достига 6, ширината 1,8 mm.
Разпространение. Родопите. А. Wagner (1927) го съобщава за наносите 

от р. Марица при Пловдив.
Вън от нашата страна се съобщава за Югославия (Далмация, Херцеговина 

и Черна гора).
Екология. У нас живее в същите биотойи, както последните два вида, 

в земята на дълбочина до 50 ст.
Забележка. Систематичното положение на вида не е напълно изяснено 

главно поради доста силното вариране на външните белези на черупките от 
този род. Както беше отбелязано, той се различава по редица белези от
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C.acicula (Miill.), но едновременно c това прилича по черупката на C.aciculoides 
(Jan), с който вид се среша в един и същ ареал, но се различава според А. 
Wagner по това, че има по-бързо и правилно увеличение на навивките,-по- 
висока завитост и по-висока уста.

XII. Семейство Subulinidae Crosse et Fischer, 1877

Черупката от конично цилиндрична до кулообразна, стройна и с голям 
брой навивки, гладка или ребресто набраздена. Устата отсечено яйцевидна 
и без зъби. Стълбчето отдолу косо отсечено или плавно преминава в базалния 
край на устата.

Повечето родове обитават тропиците.

Род Rumina Risso, 1826

Risso, 1826, Hist, natur. Europe merid., 4:79; Wenz u. Zilch, 1959—1960:354, IY:82, 
pl. III, fig. 23.

Типов вид R. decollata (Linnaeus, 1758) (Helix)

Черупката кулообразна до високо конична, деколирована. При възраст-
ните форми навивките 4—7, слабо изпъкнали. Устата яйцевидна, на върха 
с ъгъл, без зъби. Стълчето отдолу косо отсечено. Колумеларният край отворен.

Rumina decollata (Linnaeus, 1758) (фиг. 157, 158)

Linnaeus, 1758, Syst. nat., ed. X:773 (Helix); Germain, 1930, Faune de France, 21:32O. 
fig. 237, pl. IX, fig. 265—266; Urbanski, 1960c:95.

Фиг. 157. Rumina decollata (L.) (opurj
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Фиг. 158. Rumina decollata (L.). Полова система (no Giusti)

Черупката на възрастните форми деколирована, кулообразна, твърдостен-
на, с рогов или светложълт цвят, едноцветна и блестяща. Повърхността нерав-
номерно набраздена, което се вижда особено ясно около шева. Завитостта 
образувана от 4—б навивки, слабо изпъкнали и равномерно нарастващи; 
последната навивка закръглена. С дълбок шев. Пъпът във вид на доста тясна 
цепнатина, косо разположен и се покрива 3/4 от колумеларния край. Устата 
наклонена, мястото на прикрепването се съединява с дебело и бяло надебеле-
ние (мазол). Краищата на устата тънки, със слабо жълта или белезникава устна.

Височината на черупката 24—35 (рядко до 40 mm), ширината 9—15 mm.
Младите черупки се различават от възрастните. Те са високо конични, 

с доста удължен, тъп и издут връх. Завитостта на последната навивка много 
голяма. По-късно животните напускат първите навивки, които изчезват. 
Пръстеновидната пластинка, която секретира, преди да падне върхът, затваря 
черупката, която ще има 14—15 навивки, ако всички се запазят.

Половата система опростена, без придатъчни части на пениса и женските 
проводници с изключение на неголемия семеприемник. Яйцата сферични, 
с диаметър 2,5 mm и с плътна калциева обвивка, твърди и млечнобели. Снася 
яйцата си от май до октомври. Младите индивиди стават възрастни към края 
на втората година.

Разпространение: около морския бряг при Варна вероятно пренесен 
от търговски кораби. За първи път го съобшава Urbanski (1960с).
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Съобщава се за Балканския полуостров в Югославия (Истрия и Далмация), 
Албания, Предна Азия, средиземноморските райони на Северна Африка 
и Франция, остров Корсика; пренесена в югоизточната част на САЩ, Антил- 
ските острови (Куба и Северна Доминика) и Канарските острови.

Екология. Живее в пусти места, по краищата на канавки и ровове, в полу-
планински склонове под храсти и дървета, до 950 m надморска височина. 
При засушаване се заравя в земята.

XIII. Семейство Endodontidae Pilsbry, 1895

Черупките доста малки, ниско конични или дисковидни, с ниска завитост, 
покрити с матов рогов слой, негланцирани, често силно набраздени. Устата 
закръглена или полулунна, понякога с вътрешни зъби. Стъпалото разделено 
на три продълговати дяла.

Челюстта извита и се състои от ред отделни четириъгълни пластинки, 
леко свързани.

На радулата централният зъб с 3 зъбчета и по-тесен от страничните (или 
почти равен на тях), които са с по 2 зъбчета. Крайните с къса основна пластинка, 
с едно или повече зъбчета.

Половата система опростена, без придатъци. С триъгълен бъбрек, понякога 
квадратен и във формата на буквата U.

Видовете от това семейство се срещат от двете страни на екватора. Това 
е едно от най-старите семейства сред сухоземните охлюви.

Род Punctum Morse, 1864

Morse, 1864, Journ. Portland Soc. nat. Hist, 1:5, 27.

Типов вид P. minutissimum (Lea, 1841) (Helix)

Черупката малка, c ширина 1,5—2 mm, доста тънко набраздена или реб-
реста. Тялото стройно, отпред тясно, а отзад широко.

Челюстта подковообразно извита, с 13—19 правоъгълни пластинки, 
съединени една с друга с тънка мембрана. Средните зъби на радулата с 3 зъб-
чета, страничните с 2 зъбчета и еднаква големина, а крайните с 3 тъпи зъбчета,

Разпространен в по-голямата част на Северното полукълбо.

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) (фиг. 159)

Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. France:93 Sturany, 1897: 112 (Patula}
Ehrmann, 1933:79, fig. 53; Лихарев и Раммельмейер, 1952:255, фиг. 182.

Фиг. 159. Punctum pygmaeum (Drap.) 
(по Лихарев)
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Черупката ниско конична, почти дисковидна, е доста слаба изпъкнала 
завитост, тънко и гъсто ребреста (в промеждутъка между ребрата има тънка 
спирална набразденост), с копринен блясък, светло или тъмнорогова. Навив-
ките З1/,, силно изпъкнали, разделени от дълбок шев. Ембрионалната черупка 
образувана от 13/4 гладки навивки, с тънка спирална набразденост (спиралните 
линии се виждат при 40—50-кратно увеличение). Последната навивка закръг-
лена. Устата окръглена и полулунна; краищата остри и неотворени. Пъпът 
широк, перспективен, като ширината му достига 1/4 от ширината на черупката.

Височината на черупката 0,6—0,8, ширината 1,2—1,6 mm.
Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за планинските и равнинните горски 

области на Европа и Северна Азия.
Екология. В България живее под листната покривка и под камъните 

при доста голяма влажност, в гористи местности от равнините до най-високите 
части на горския пояс (до 1500 m надморска височина).

Род Discus Fitzinger, 1833

Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Osterr., Enns, 3 :99; Held, 1839, Isis., XXX:918 {Patula)', 
Wenz u. Zilch, 1959—1960:227.

Типов вид D. ruderatus (Ferrussac, 1821) (Helix)

Черупката c ширина 5—8 mm, ниско конична или притиснато конична, 
равномерно ребреста, рогова, понякога с радиални цветни пояси. Завитостта 
слабо изпъкнала. Пъпът перспективен или фуниеобразен. Тялото със средни 
размери, отпред закръглено, а отзад заострено, с тъмножълтеникав цвят.

Челюстта от няколко здрави, почти сливащи се пластинки, границата 
между които във вид на линии. Средният зъб на радулата с 3 зъбчета, странич-
ните и крайните зъби с по 2—3 зъбчета.

Разпространен в по-голямата част на Северното полукълбо.

Таблица за определяне на видовете от род Discus

1 (2) Черупката ниско до притиснато конична, без кил, силно ребресто на
браздена, с 80 ребра за последната навивка, с 4—41/2 изпъкнали навивки 

......................................................................................1. D. ruderatus (Fer.)
2 (1) Черупката лещообразна до съвсем плоска, с кил, тънко ребресто наб-

раздена, със 100 и повече ребра на последната навивка, с 51/2—6V4 плоски 
навивки ...................................................... .......................................................

........................................... . ... . 2. D. perspectivus (Meg. v. Miihl.)

Фиг. 160. Discus ruderatus (Fer.) 
(цо Лихарев)

233



1. Discus ruderatus (Ferussac, 1821) (фиг. 160, 161)

Studer, 1820, Naturw. Anz. Schweiz Ges., Ш:86 (Helix nom nudum); Ferussac, 1821, 
Tabi. syst. Anim. Moli. :44 (Helix)-, Wagner, A., 1927:305 (Goniodiscus)', Ehrmann, 1933:80, 
fig. 54, Лихарев и Раммельмейер, 1952:256, фиг. 183 (Goniodiscus).

Формата на черупката ниско конична до притиснато конична.
Повърхността на черупката силно и равномерно ребресто набраздена, 

с рогов или червеникаворогов цвят. Ширината на ребрата по-малка от шири-
ната на междуребрените промеждутъци; на последната навивка има; около 
80 ребра. Навивките 4—41/,, правилно и бързо нарастващи, изпъкнали. Ембрио-
налните навивки 13/4, в началото гладки, а по-далечните набраздени; послед-
ната навивка окръглена и само в младите екземпляри ъгловата. Устата силно 
косо разположена, почти окръглена, краищата тънки, неотворени. Пъпът 
широк и перспективен; ширината г/3 от ширината на черупката.

Височината на черупката 2—3,5, ширината 5—7 mm.
Разпространение: във високите планински части на Родопите, Пирин 

и Витоша.
Petrbok (1941) го съобщава за Родопите при гара Белово, а Jaeckel 

и др. (1957) — за Тракия.
Общо разпространение: Палеарктика.
Екология. У нас живее под листната покривка, под кората на гниещи 

пънове, под камъните и в мъх по стъблата на широколистни дървета.

Фиг. 161. Discus ruderatus (Fer.).Полова система (по Soos).
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2. Discus perspectivus (Megerle v. Miihlfeld, 1816) (фиг. 162)

Megerle v. Miihlfeld, 1816, Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin, V1II:11, t. 2, fig. 19 (Helix); 
Menke, 1830, Syn. Moli., ed. 11:19 (Helix solaria); Rossmassler, 1838, Iconogr-., 2, 
7:12, fig. 453 (H. solaria); Petrbok, 1930a: 35 (Patula solaria); Ehrmann, 1933:81, p. 3, 
fig. 44 (Goniodiscus); Лихарев и Раммельмейер,1952:258.

Черупката лещообразна, с доста ниска завитост, нерядко съвсем плоска 
и със слабо изпъкнал връх, тънкостенна, тънко и равномерно ребреста, свет-
лорогова, с неясни радиални червеникавокафяви ивици. Навивките 5 х/3—6х/4. 
Вътрешните навивки умерено изпъкнали, а външните повече или по-малко 
плоски. Ембрионалните навивки (2) покрити с тънки микроскопични бразди, 
а останалите с тънки равномерно разположени ребра, по-ниски, отколкото 
при Discus ruderatus (Fer.) — на горната страна по-добре изразени, на дол-
ната постепенно се заглаждат. На последната навивка има 100 и повече ребра, 
на периферията с остър ъгъл или кил. Устата ромбична, леко косо разпо-
ложена; краищата остри, неотворени. Пъпът доста широк, перспективен и 
фуниеобразен, ширината над 2/3 от ширината на черупката.

Височината на черупката 1,8—2, ширината 5,5—6 mm.
Разпространение: в полупланинските и планинските части на Средна 

Стара планина. Petrbok (1941) го съобщава за Габровския манастир.
Вън от нашата страна се съобщава за Югославия (Крайна, Черна гора, 

Истрия, Далмация,Босна и Сърбия), за планинските области на Средна Европа, 
Румъния и СССР (Карпатите).

Екология. У нас живее главно по варовити терени, в планински места, 
обрасли с широколистни гори, под листната покривка и под камъните, до 1500 
надморска височина.

XIV. Семейство Arionidae Gray, 1840

Имат доста разнообразна организация. В повечето видове черупката 
претърпява редукция и е скрита под мантията напълно или частично. При род 
Arion от нея остават само група от варовити зърна, скрити в дебелините на 
мантията, а в род Binneya (Северна Америка) черупката е на повърхността 
и е спирално закръглена. Най-характерно за това семейство се явява наличието 
на три ретрактора — два за пипалцата и един зз глътката, които се прикре-
пват за диафрагмата независимо един от друг или се сливат непосредствено 
пред диафрагмата.Отличава се от видовете на семействата Limacidae nMilacidae, 
при които бъбрекът се намира от дясната страна на сърцето, а челюстта е

Фиг. 162. Discus perspectivus (Meg. v. Miihl.) (ориг.)
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винаги гладка. При видовете от сем. Arioriidae бъбрекът е пръстеновиден, 
обхваща сърцето, а челюстта е ребреста.

Разпространен в Европа, Азия, Северна Америка и Северна Африка.
Един слабо изучен род живее в Южна Африка.

Род Arion Ferussac, 1819

Ferussac, 1819, Hist.. nat. moli. terr. et. fluv.: 50. 53; Hesse. 1926:60; Quick, 1960:124.

Типов вид Arion ater (Linnaeus, 1758) {Limax)

C относително масивно тяло в сравнение със стройното тяло на видо-
вете от сем. Limacidae. Мантията овална, отпред и отзад закръглена, със 
зърнеста повърхност. Повечето видове с по две надлъжни тъмни ивици на гър-
ба и мантията. Дихателното отвърстие и мантийната цепнатина по-напред 
от средата на десния край на мантията.

Възрастните животни без следа от кил, младите понякога със слаб кил 
на задния край на гърба, но не така ясен, както при видовете от семействата 
Limacidae и Milacidae. Задният край тъп, с голяма опашна трапчинка.

От черупката са останали само група от варовити зърна в дебелините 
на мантията. На стъпалото се забелязва средно накъдрено движещо се поле, 
обаче отсъствува ясното разделение на надлъжни дялове.

Средният зъб на радулата с три зъбчета, страничните и крайните с две. 
Основната пластинка на крайните зъби къса и широка.

Червото силно усукано. Лявата част на черния дроб образува на върха 
вътрешна торба, в която се намират половите жлези. Семеприемникът за-
кръглен, с къс проток, който се открива в атриума. Семепроводът преминава 
в доста дебел епифалус. Липсва пенис. Половата клоака от две части — връхна, 
къса мускулеста част, в която се откриват половите пътища, и долна, жле- 
зиста и дълга, в която на повърхността се открива половото отвърстие.

Вътре във връхния отдел на атриума или в долната част на матката има 
особен орган — лигула, — който при копулацията служи за раздразване на 
партньора. Лигулата е образувана от две вълнисти гънки, краищата на които 
могат да сраснат и да образуват овален пръстен.

Късият полов ретрактор се разделя на два клона — единият се прикрепя 
към протока на семеприемника, а другият — към матката. Сперматофорът 
като правило има продълговат зъбчат край.

Разпространен в Европа, Сибир и най-източните части на СССР. Няколко 
вида се срещат и в Северна Америка.

Таблица за определяне на видовете и подвидовете 
от род Arion

1(2) Големи голи охлюви (дължината на изопнатите възрастни екземпляри 
100—140 mm), с големи, рязко изпъкнали бръчки. Възрастните форми 
винаги едноцветни, при младите на гърба и мантията понякога се забе-
лязват слаби, тъмни надлъжни ивици. При силно свиване животното 
има полусферична форма. Голяма лигула се намира във връхната 
част на атриума................................................... . . 1. Я. ater rufus (L.)
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2 (1) Голи охлюви с малки размери (дължината им не превишава 80 mm),
с неголеми и нерезки бръчки. На гърба и на мантията винаги има двойка 
тъмни ивици. При силно съкращаване животното няма полусферична 
форма. С неголяма лигула, която се разполага в долната част на мат-
ката или отсъствува.

3 (8) Половото отвърстие пред мантийната цепнатина. Стъпалото бяло,
слузта безцветна. Дясната ивица на мантията дъгообразно обхожда диха-
телното отвърстие. По средната линия на гърба се намират редица 
доста големи бръчки. Между средната линия на гърба и мантийната 
цепнатина разположени 14—16 реда бръчки. Резервоарът на семеприем-
ника повече или по-малко вретеновидно изпънат и на края заострен. 
Липсва лигула. На края матката неиздута.

4 (5) Дължина около 50 mm. На гърба със светлосив цвят или сивожълт,
с доста ясна светла ивица по средата на гърба; страничните ивици на 
гърба тесни и с ясни граници; надолу ограничени от тесни жълти ивици, 
които още по-надолу стават бели. Матката тънка, дължината 8—10 
пъти по-голяма от ширината. Атриумът малък ...................................

..................................................................................3. А. fasciatus (Nilss.)
5 (4) Дължина около 40 mm. Гърбът тъмносив до синкавосив, по-рядко

светлосив. Светлата ивица на средата на гърба неясна или отсъствува. 
Тъмните странични ивици, ако има такива, с неясни граници и неогра-
ничени надолу от жълт пигмент. Матката къса и широка, атриумът 
голям.

6 (7) Гърбът и страните повече или по-малко тъмносиви, страничните ивици
почти незабележими на общия тъмен фон. Епифалусът пигмен-
тиран .................................................................................................................

..............................................................................2. А. circumscriptus John.
7 (6) Гърбът тъмен, страните бели, страничните ивици по-добре забележими.

Епифалусът светъл или само слабо пигментиран ...........................
......................................................................................4. А. silvaticus Lohm.

8 (3) Половото отвърстие непосредствено под мантийната цепнатина или
зад нея. Стъпалото и слузта със светложълт до оранжев цвят. Дяс-
ната ивица на мантията тясно обхваща дихателното отвърстие. 
Между средната линия на гърба и мантийната цепнатина 17—20 реда 
бръчки.
Резервоарът на семеприемника кръгъл или с неправилна форма; има 
лигула, на края матката издута.

9 (10) Дължината на тялото 25—30 mm. Животните черни или тъмнокафяви.
Стъпалото жълто или оранжево. Връхната граница на продълговатите 
ивици доста изразена.
Матката много дълга, но не по-малко, отколкото епифалусът и семе-
приемникът, взети заедно .......................................5. А. hortensis Fer.

10 (9) Дължината 60—70 mm. Животното оранжевокафяво с тъмни продъл-
говати ивици, връхната граница на които е слабо изразена и нерядко 
ивиците се сливат по цвят с тръбните. Стъпалото светложълто. Мат-
ката по-къса................................................................ 6. А. subfuscus (Drap.)
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1. Arion ater rufus (Linnaeus, 1758) (фиг. 163, 164)

Linnaeus, 1758, Syst. nat., ed. X. 1:652 (Limax)-, Ferussac, 1819, Hist. nat. Moli, terr 
et fluv., 2:60, pl. 1, fig. 1—5, pl. 2, fig. 1—3 (етд/г/coram part.); Quick, 1960: 145—147, text. 
figs 6K, 7L, Ошанова, 1964: 209 (empiricorum).

Цветът варира силно, но най-често всички възрастни екземпляри са оцве-
тени с жълт до червеникавокафяъ цвят. Стъпалото светложълто, а краищата 
му оранжеви или червени. Младите екземпляри имат слаби надлъжни ивици 
на мантията. Бръчките по гърба удължени, груби и доста изпъкнали, оцве-
тени по-тъмно, отколкото браздите. Мантията грубозърнеста. Гърбът закръг-
лен (без всякакви следи от кил) дори в младите индивиди. Опашната трап- 
чинка доста голяма. Стъпалото повече или по-малко ясно разделено на три 
надлъжни участъка. Страничните обикновено по-тъмни от средните. Диха-
телното отвърстие голямо. Слузта, която се отделя от покривката на 
гърба, лепкава, оранжева или жълта, а на стъпалото и опашната трапчинка 
безцветна.

Дължината иа животното в изопнато живо състояние 100—140 mm. 
При силно съкращаване животното може да приеме почти сферична 
форма.

Връхният отдел на атриума доста голям и от едната страна силно издут. 
Тук се среща доста голяма лигула. Епифалусът, матката и семеприемникът 
се втичат в атриума отстрани. Долната част на атриума по-къса от връхната. 
Семепроводът I1/,—2 пъти по-дълъг от епифалуса.

Границите на ареала на този гол охлюв са слабо изучени, тъй като неот-
давна стана известно, че анатомически той се отличава съществено от А. ater 
ater (L.) Изглежда rufus е повече свойствен за средните и южните области на 
Европа, а ater е характерен за Северна Европа.

Разпространение: Ошанова (1964) го-съобщава от територията на 
Ветеринарно-противочумния институт във Враца и на 5 km на североизток 
от същия град, в подножието на Веслец, в местн. Дъбника. Екземплярите, 
събрани от Ошанова, се отличават с тъмнокафяв цвят на връхната страна 
на тялото, с ярко оранжеви краища на стъпалото, изпъстрени с тъмни напречни 
ивици. Страничните дялове на стъпалото с лилавокафяв цвят; средният дял 
много по-светъл.

Екология. Съгласно Quick (1960) този подвид по-често се среща в 
градините и парковете, отколкото в природните биотопи.

Фиг. 163. Arion ater rufus (L.) (no Gittenberger); 
(при силно съкращаване)
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2. Arion circumscriptus Johnston, 1828 (фиг. 165)

Johnston, 1828, Edinb. New Phil. Journ., 5:76; Mabille, 1868, Rev. et. Mag. zool. 
20:138 (bourguignati)-, Wagner, H., 1934a:59; Lohmander, 1937, Acta Soc. Fauna Flora 
Fenn.; 60:90.

Връхната страна на тялото (гърба и страните) повече или по-малко с 
тъмносив цвят. Средната надлъжна светла ивица слабо изразена, нерядко 
невидима. На общия фон надлъжните ивици почти не се забелязват, особено 
на връхната граница. Липсват жълти ивици. Мантията оцветена, както гърбът. 
Нерядко надлъжните ивици на мантията не се виждат. Стъпалото гълъбово- 
бяло и по-тясно, отколкото при А. fasciatus, отзад заострено. Краищата не 
излизат зад пределите на външната контура на тялото, изпъстрени с малки 
тъмни петънца. Половото отвърстие се намира по-близо до мантийната цеп 
натина, отколкото при А. fasciatus, но винаги предпоследното. Между мантий 
ната цепнатина и средната линия на гърба се намират 14—16 реда бръчки

Фиг. 164. Arion ater rufus (L.). Полова система (по Gittenberger)
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Фиг. 165. Arion circumscriptus (John.). Полова система (no Hudec)

Възрастните екземпляри c 40 mm дължина, при съкращаване — 25—27 mm.
По строежа на половите органи се отличава от А. fasciatus и А. silvaticus 

преди всичко по силно пигментирания епифалус. Освен това от първия вид 
се отличава по широката и къса матка (дължината на която е не повече от 
5 пъти по-голяма от ширината).

Разпространение: в западните части на Стара планина, в Рила, Ви-
тоша и Сакар планина.

Вън от нашата страна се съобщават многочислени находки в Северна 
Европа, на Британските острови и редица пунктове в европейската част на 
СССР.

Този вид доскоро се смесваше с близките видове А. fasciatus (Nils.) и 
А. silvaticus Lohm. Затова точната характеристика на ареала за всеки от тях е 
невъзможно да се даде.

Екология. Живее във влажни и сенчести места, в широколистни и сме-
сени гори с дебела постилка от листа. В културните ландшафти се среща в 
градините, парковете и пресъхналите канавки в полето.
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3. Arion fasciatus (Nilsson, 1822) (фиг. 166)

Nilsson, 1822, Hist. Moli. Sveciae:4 (Limax)', Polionera, 1887, Atti Accad. Sci. Torina, 
22,5:19, t. 3, fig. 31 (nilssoni)', Lohmander, 1937, Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 60:90.

Гърбът светлосив или сивожълт, с доста ясна светла ивица по средата на 
гърба, образувана от един ред големи бръчки. Страничните ивици на гърба тесни 
и тъмни, с ясни граници, отдолу ограничени с тесни и светли или тъмножълти 
ивици, които добре се виждат при живите и свежо фиксирани екземпляри. 
Стъпалото и страните с бял цвят, краищата на стъпалото излизат извън пре-
делите на външните контури на тялото.

Половото отвърстие обикновено се намира на средата между мантий-
ната цепнатина и предния край на мантията; между средната линия на гърба 
и мантийната цепнатина се разполагат 14—16 реда бръчки.

Дължината на възрастните екземпляри достига 50 mm,a при съкращаване— 
40 mm.

Матката тънка и дълга (дължината й 8—10 пъти по-голяма от ширината, 
атриумът неголям).

Формата и размерите на останалите органи на половата система варират 
доста силно.

В България този вид не е намерен досега. По тази причина, както за А. cir-
cumscriptus, характеристика на ареала засега не може да бъде направена.

Екология. Приспособен да живее към сравнително сухи горски биотопи. 
В културните j ландшафти се среща по-рядко, отколкото А. circumscriptus 
и нерядко съвместно с него.

Фиг. 166. Arion fasciatus (Nils.). Полова система (по Hudec)
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4. Arion silvaticus Lohmander, 1937

Lohmander, 1937, Acta Fauna Flora Fenn., 60:94, fig, 10—11.

От двата предходни вида се отличава преди всичко по по-тъмната окраса 
на гърба и мантията (до синкавосиви), при което границите на надлъжните 
ивици на гърба са ясни, а страничните силно бели.

Дължината на възрастните екземпляри достига 40 mm.
За разлика от А. circumscriptus епифалусът непигментиран или само 

слабо оцветен; матката по-къса.
В България досега не е намерен. Общото му разпространение неясно.

5. Arion hortensis Ferussac, 1819 (фиг. 167)

Ferussac, 1819,Hist. nat. moli, terr et fluv. :65, pl. 2, fig.4—5; Quick, 1960:130, fig. 4, 
A-M, 7 G; Ошанова, 1964:204.

Окрасата на гърба тъмнокафява до почти черна, с малки жълти петънца. 
Стъпалото жълто или оранжево, краят с жълти напречни щрихи.

Надлъжните ивици на гърба към връхните краища добре очертани; дяс-
ната ивица на мантията напълно обхваща дихателното отвърстие. Слузта на 
гърба жълта. След фиксирането гърбът става гълъбовосив, а стъпалото светло-
жълто. Половото отвърстие се намира зад мантийната цепнатина.

Фиг. 167. Arion hortensis Fer, Полова
система (по Hudee)



Фиг. 168. Arion subfuscus (Drap.) (no Ehrmann)

Дължината 25—30 mm. Матката дълга, но не повече, отколкото епифа-
лусът и семепроводът, взети заедно. В издутата част се намират две продълго-
вати гънки — лигула.

Семеприемникът кълбовиден, с къс, издут проток.
Половата клоака по-дълга, отколкото при А. subfuscus, долният дял жълт. 

Глътката на върха с кафяво петно.
Разпространение: в България видът, изглежда, е пренесен, тъй като е' 

намерен в оранжерията в Парка на свободата и Ботаническата градина на 
университета. Съобщен от Ошанова (1964) и Urbanski, Wiktor (1968).

Общо разпространение: Южна и Западна Европа. В Северна и Средна 
Европа живее главно в парковете и градините.

Екология. Обитава градините и парковете, в почвата и под различни 
укрития, под листната покривка и под повалени от вятъра дървета в горите. 
Вредител по културните растения.

6. Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) (фиг. 168, 169)
Draparnaud, 1805, Hist, moli. France: 125, pl. 9, fig. 8 (Limax); Wagner, H. 1934a- 

58; Quick, 1960:133. Text. fig. 3 H, 6 D, G, pl. I, fig. 2.

Фиг. 169, Arion subfuscus (Drap.) (no Hudec) a
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бкрасата варира доста, най-често оранжева или жълтокафява, по-тъмна 
на гърба и мантията и по-светла отстрани, особено до стъпалото, нерядко 
бяла. Пипалцата тъмни, стъпалото жълто, краищата му повече или по-малко 
с ясни напречни щрихи. При особено тъмна окраса гърбът и надлъжните 
ивици се виждат слабо. Дясната ивица на мантията напълно обкръжава ди-
хателното отвърстие. Слузта на връхната страна на тялото жълта или оран-
жева. Между средната линия на гърба и мантийната цепнатина се разполагат 
18—20 реда бръчки.

Половото отвърстие се намира непосредствено зад мантийната цепнатина 
или под нея.

Дължина на възрастните екземпляри 50—70 дори до 80 mm; при съкра-
щаване — 30—50 mm.

Матката от две части — начална (къса и тясна) и крайна (дълга и ши-
рока). В последната се помества лигулата, подобна на тази при А. hortensis. 
Семеприемникът голям, кълбообразен, неговият проток е доста дълъг, издут и 
отпред се влива в атриума.

Разпространение: в Стара планина, Витоша, Рила, Пирин и в Запад-
ните и Централните Родопи.

Широко разпространен в Европа, особено в тундрите и гористите области, 
а така също и в планините до алпийската и субнивалната зона.

Екология. Живее под гниещи стволове от дървета, в пънове и под лист-
ната покривка на широколистни, смесени и хвойнови гори. Един от немногото 
охлюви, живеещи в елови гори.

Може да причини известни вреди на селскостопанските култури, растящи 
в непосредствена близост до природните му биотопи.

XV. Семейство Euconulidae Н. В. Baker, 1928

Малки животни с висок и тесен крак. На задния край имат опашна вдлъб-
натина, над която надвисва неголяма издатина. Стъпалото разделено на 
3 надлъжни дяла или неразделено.

Средните и първите странични зъби на радулата с 3 зъбчета, а крайните 
с много.

Половото отвърстие се намира близо до дясното очно пипалце. Ретрак- 
торът на пипалцата преминава между пениса и матката. Пенисът с епифа-
лус, а при някои родове с пръстеновиден придатък.

Черупката малка (без или със много тесен пъп), гладка или тънко набраз-
дена. Повечето родове обитават тропиците.

Род Euconulus Reinhardt, 1883

Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns, III:94 (Conulus, non Rafinesque, 1815); 
Reinhardt, 1883, Sitzungsb. naturf. ges. Fr. Berlin:86 (род Conulus, подрод Euconulus)-, 
Baker, H. B„ 1928, Proc. Acad. nat. sci. Philad., LXXX:9; Wenz u. Zilch, 1959—1960:277.

Типов вид E. fulvus (Mulier, 1774) (Helix)

Черупката доста висока, c конична завитост, тънко набраздена, без пъп.
Тялото отпред заострено, а отзад като че ли отсечено. Очните пипалца 

дълги, нишковидни, долните дебели и цилиндрични. Шията с ясна задтилна
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Фиг, 170, Euconulus fulvus (Miill,) (по Лихарев)

гънка и две бразди. Кожата покрита с мрежа от тънки бръчки и могилки. 
Кракът обшит с двойна пръстеновидна бразда.

Челюстта широка, полулунна, тънко набраздена, с голяма издатина в 
средата.

Хермафродитната жлеза се състои от 2 групи фоликули. Хермафродит- 
ният канал къс. Семеприемникът доста малък. Матката обкръжена от покривка 
с жлезисти клетки. Семепроводът отпред се втича в пениса и се разширява в 
епифалус. На задния край на пениса се залавя ретракторът, а в предния край 
се влива голям, сляп придатък.

Разпространен в почти цялото Северно полукълбо.

Euconulus fulvus (Mulier, 1774) (фиг. 170, 171)

Mulier, 1774, Verm/Hist.. 11:56; (Hrfz'x);Montagu,1803, Test. Brit.:427, t. 11, fig. 9 {Helix 
trochiformis)-, Hesse, 1913:2 {Conulus)-, Baker, 1928, Proc. Acad. Nat. sci. Philad., LXXX:9,

Фиг. 171. Euconulus fulvus (Muli.) (no Baker). Полова система
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t. 1, fig. 6—8 (анатомия); Ehrmann, 1933:94, t. 4, fig. 55 {trochifonnis}', Лихарев и 
Раммельмейер, 1962:287, фиг. 213, 214.

Черупката широко конична, с тъпа, но доста висока завитост, чербени- 
каворогова. Връхната и долната страна на черупката с различна скулптура, 
доста характерна за повечето видове от този род. Връхната страна гъсто пок-
рита с тънки, микроскопични напречни линии, придаващи й копринен блясък. 
Долната страна силно изпъкнала и блестяща, покрита с доста тънки, гъсто и 
правилно разположени спирални линии. Навивките 472—6, бавно нарастващи 
и изпъкнали. Последната навивка по периферията леко ъгловата (особено в 
младите екземпляри). Устата леко косо разположена, овална и притисната, 
ширината по-голяма от височината; колумеларният край къс и напълно за-
крива пъпа.

Височината на черупката 2,0—2,5, ширината 2,5—3,5 mm.
Разпространение: в цяла България.
Общо разпространение: Холарктика.
Екология. У нас живее предимно в смесени и широколистни гори, под 

листната покривка, по гниещи клони, под кората на гниещи пънове, обрасли 
с лишеи, както в сухи, така също и във влажни места, на височина до 1500 m 
над морското равнище.

XVI. Семейство Vitrinidae Fitzinger, 1833

Черупката от ниско конична до почти плоска или във вид на похлупак, 
отдолу понякога уховидна, тънкостенна, стъкловидно прозрачна и блестяща. 
Навивките 1 1/2—4 1/2, бързо нарастващи. Последната навивка доста голяма, 
широка и издута. Устата косо разположена, ширината значително по-голяма 
от височината. Пъпът точкозиден или отсъствува.

Тялото на животното воднисто, стройно и при свиване трудно се вмества 
вътре в черупката. При повечето групи мантията образува няколко лопатовидни 
части — задтилна, задна и черупчеста, които повече или по-малко прикриват 
черупката. Стъпалото разделено на три надлъжни дяла.

Женските полови пътища без придатъчни органи. При много родове във 
връхния отдел на влагалището има папила, в канала на която се вливат мат-
ката и семеприемникът. Пенисът без епифалус и бич, с терминален ретрак- 
тор. Във връхния край на пениса има мускулест, богат на жлези стимулатор. 
При някои групи освен това има и друг своеобразен стимулатор, намиращ се 
в особен придатъчен орган, вливащ се в атриума.

В пределите на семейството отчетливо се проявява паралелизъм в редук-
цията на черупката. При това възникват сходни черупки, които може да се 
видят при два български вида — Semilimacella reitteri (О. Bttg.) и Vitrina 
pellucida (Muli.).

При работа с видовете от това семейство е желателно изследване на по-
ловите органи, тъй като само така може да се даде точно определяне на рода 
и подрода.

Във връзка с това по-долу са посочени две определителни таблици: за 
определяне на родовете (по половите органи) и за определяне на видовете 
(по черупките). Последната по посочените по-горе причини е по-малко 
съвършена, отколкото първата и може да се разглежда като спома-
гателна,
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Таблица за определяне родовете от семейство Vitrinidae 
(по половите органи)

1 (2) Половият атриум с голям торбообразен придатъчен орган, в който се
намира стимулатор с 2 шиповидни израстъка.......................................
......................................................................................4. Semilimacella Soos.

2 (1) Атриумът без придатъчен орган.
3 (4) Семеприемникът се влива непосредствено в атриума. Липсва влага-

лище. Семеяйцепроводът се разделя на семепровод и яйцепровод 
почти при самия атриум ...........................................1. Vitrina Drap.

4 (3) Семеприемникът се влива в повече или по-малко голямо влагалище.
Семеяйцепроводът се разделя достатъчно далече от атриума.

5 (6) Пенисът голям, семепроводът се влива в него отстрани. Матката
по-дълга от влагалището ....................... 2. Eucobresia H. В. Baker

6 (5) Пенисът малък. Матката по-къса от влагалището, понякога слабо
изразена .....................................................................................................

. .........3. Phenacolimax Stab. (подрод Gallandia Bourg.)

Таблица за определяне видовете от семейство Vitrinidae 
(по черупките)

1 (2) Черупката почти плоска към върха, устата заема около 3/4 от шири*
ната на черупката. През нея се виждат почти всички навивки. Долният
край на устата с широк кожест кант........................Eucobresia diaphana
(Drap.)

2 (1) Черупката към върха повече или по-малко изпъкнала. Устата с по-
малки размери и през нея не се виждат вътрешните навивки. Краят 
на устата без кожест кант или той е тесен.

3 (4) Черупката ребресто набраздена (особено ембрионалната част), е
остра конична завитост, височината на която е повече от г/2 от висо-
чината на устата ...................................................................................... ...

..............................................Phenacolimax (Gallandia) annularis (Stud.)
4 (3) Ембрионалните навивки гладки, със спирални редове микроско-

пични точковидни вдлъбнатини. Останалата част на черупката гладка 
или неясно и неравномерно напречно набраздена. Завитостта ниска 
и окръглена, височината не повече от 1/2 от височината на 
устата.

5 (6) При 3—З1/., навивки височината на черупката достига до 3,4, шири-
ната — до 6 mm ............................................... Vitrina pellucida (Muli.)

6 (5) При 3—31/2 навивки височината на черупката достига до 4,6, шири-
ната до 9,2 mm................................... Semilimacella reitteri (O. Bttg.)

1. Род Vitrina Draparnaud, 1801

Draparnaud, 1801 (juillet), Tabi. moli. France:33; Ferussac, 1801 (novembre), Mem. 
Soc. Med, Emulat, Paris :390 {Helicolimax}', Wenz u. Zilch, 1959—1960:235.
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Типов вид V. pellucida (Miiller, 1774) (Helix)

Черупката ниско конична или във вид на капаче, шапковидна, със слаба 
издигаща се завитост. Навивките 2 1/2—3; ембрионалните навивки имат микро- 
скулптура от точковидни вдлъбнатини, разполагащи се в спирални редове. 
Устата голяма. Липсва пъп или той е във вид на цепнатина.

Тялото с три надлъжни дяла на стъпалото; при свиване може почти на-
пълно да се скрие в черупката. Задтилната лопатовидна част на мантията 
доста голяма. Отпред образува нагъната качулка, отзад с тесен вал, прикри-
ващ края на черупката. Черупчестата част езиковидна, доста подвижна и се 
простира почти до върха на черупката.

Средният зъб на радулата с дълга основа и къси допълнителни зъбчета. 
Страничните и крайни зъби с две зъбчета.

Половото отвърстие лежи назад и по-долу от дясното очно пипалце. 
Половият атриум доста дълъг. Семеяйцепроводът се разделя на матка и 
семепровод близо до атриума, във връзка с което двата канала и особено 
матката са доста къси. Семеприемникът се влива в атриума. Половите пътиша 
без външни придатъчни органи.

Разпространен в Холарктика.

Vitrina pellucida (Mulier, 1774) (фиг. 172, 173)

Mulier, 1774, Verm. Hist., 2:15 (Helix)', Wagner, A. in Wohlberedt, 1911: 177, taf. 2, fig. 1, 
(rhodopensis);Hesse,l9l6a.: 114; Ehrmann, 1933 :99, fig.64,66;Forcart, 1944, Rev. Suisse Zool., 
51:639,taf. 2,fig.l—2; Лихарев и Раммельмейер, 1952:297, фиг. 225 (Helicolimax)', Osanova 
u. L.Pinter, 1968:243.

Черупката ниско конична, със силно издута последна навивка, гладка 
или неясно и неравномерно напречно набраздена, доста блестяща, стъкло-
видно прозрачна, с жълт или зеленикав оттенък. Височината на завитостта 
не повече от 1/2 от височината на устата, а ширината повече от V, от шири-
ната на черупката. Върхът тъп. Навивките 2 3/4—3 1/2, бързо нарастващи 
на ширина, изпъкнали и разделени с плитък кантов шев. Устата почти кръгла, 
слабо врязана, в долния си край с тесен кожест кант. Липсва пъп.

Височината на черупката до 3,4, ширината до 6,00 mm.
Тялото сиво, на места с червеникав оттенък. В изопнато състояние дъл-

жината му 15—16 mm.
Семеприемникът с кръгъл резервоар и бързо разширяващ се проток, 

който се влива непосредствено в атриума. Тук се открива и доста къса матка 
и неголям цилиндричен пенис. Късият семепровод се обособява от женските 
полови пътища недалече от атриума и на голям участък към пениса се при-
стяга с калъф от съединителна тъкан, в който той се влива апикално редом с 
ретрактора. Във връхния край на пениса има мускулест езиковиден стиму-
латор.

Разпространение: западната част на Стара планина от Искърския 
пролом до югославската граница, в планинските райони на цялата ни западна 
граница с Югославия, Витоша, Рила, в целия Родопски район, Черномор-
ското крайбрежие и Средна гора.

Общо разпространение; почти в целия Холарктик с изключение на юж-
ните области.
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Фиг. 172. Vitrina pellucida (Miill.)
A —пълзящо животно (no Eckardt); Б—черупка (по Лихарев)

Екология. Обитава най-често влажни биотопи в листната покривка и 
под камъни в открити места. В сухи биотопи живее при наличието на влажни 
убежища или при ниска температура (в субалпийската и алпийската зона).

Многояден вид — храни се както с гниещи части на растенията, така и 
с дъждовни червеи и трупове на други животни.

2. Род Eucobresia Н. В. Baker, 1929

Hesse, 1923, Arch. Molluskenk., 56:86 (Semilimax non Agassiz. 1845); Baker, H. B., 
1929, Nautilus, 42:139 (Eucobresia nom. nov.): Wenz u. Zilch. 1959—1960:326.

Типов вид E. diaphana (Draparnaud, 1805) (Vitrina)

Черупката капаковидна, отдолу удължено уховидна. Завитостта почти 
плоска, височината — значително по-малка от 1/2 от височината на устата. 
Навивките 2—2 273, доста бързо нарастващи. Последната навивка голяма и 
широка, по периферията окръглена; долният й край с широк кожест кант. 
Шевът плитък и кантов; устата почти хоризонтална. Липсва пъп.

Тялото голямо, при свиване не се вмества в черупката. Мантията доста 
голяма, със силно развити лопатовидни части,
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Фиг. 173. Vitrina pellucida (Miill.). Дистален участък на половата 
система (по Forcart)

Средният и страничните зъби на радулата с 3 зъбчета; основните зъбчета 
дълги. Крайните зъби с едно зъбче и шиповидни.

Семеприемникът и матката се откриват в неголяма папила, лежаща вътре 
във връхния отдел на влагалището.

Разпространен в Алпите, Карпатите и северните райони на Балканския 
полуостров.

Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) (фиг. 174, 175)

Draparnaud, 1805, Hist. moli. France: 120, Pl. 8. fig. 38, 39 (Vitrina)', Ehrmann, 1933: 
100, fig. 67; Forcart, 1944. Rev. Suisse Zool., 51:641, fig. 1—2, taf. 2, fig. 3; Jaeckel, 1954:67 
(Helicolimax).

Черупката блестяща, гладка, стъкловидно прозрачна и зеленикава. Връх-
ната страна почти плоска, долната силно изпъкнала. Навивките 2 1/2—2 2/3, 
слабо изпъкнали. Последната рязко се разширява, при устата леко се при- 
повдига (при възрастните екземпляри). Устата широко овална, заема около 
3/4 от ширината на черупката. През нея се виждат почти всички вътрешни 
навивки. На колумеларния и долния край на устата има кожест кант. В сред-
ната част ширината на този кант представлява почти 1/2 от ширината на по-
следната навивка.

Височината на черупката до 3,3, ширината 6,7 mm.
Задтилната лопатовидна част на мантията доста голяма и отпред обра-

зува качулка с концентрични гънки. Черупчестата част езиковидна, широка, 
дълга и напълно покрива върха на черупката.

Пенисът голям, прав или извит, с апикален ретрактор. Семепроводът се 
влива в него отстрани, приблизително на средата от неговата дължина. Вътре 
в пениса се простира голям надлъжен жлезист вал, завършващ с езиковицен 
стимулатор. Матката по-дълга от влагалището. Семеприемникът тънък, с 
къс проток и кръгъл резервоар.

Разпространение: Витоша, Рила и Пирин.
Вън от България — в Източна Франция на запад, до Судетите на изток 

и на север в средновисоките планини на Белгия, Холандия, Германия и равни-
ните до тях; на юг — Моравия и Югославия.

Екология. Живее при същите условия, както Vitrina pellucida, и нерядко 
съвместно с нея, но само в пределите на алпийската зона и горните части на 
горската зона.
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3. Род Phenacolimax Stabile, 1859

Stabile, 1859, Rev. Mag. Zool. Guerin, ser. 2, 11:422; Forcart, 1944, Rev. Suisse Zoll 
51:651; Wenz u. Zilch, 1959—1960:237.

Типов вид Ph. major (Ferussac, 1807) (Helicolimax)

Родът е образуван от няколко подрода, силно отличаващи се един от друг 
по черупките, мантията и половите органи. При всичките семеприемникът 
и матката се откриват в голяма папила, разположена във връхните отдели 
на влагалището.

Подрод Gallandia Bourguignat, 1880

Bourguignat, 1880, Descript. nouv. genre Gallandia :4; Forcart, 1965, Verh. naturf. 
Ges. Basel, 78,1:94.

Типов ъпц Ph. (G.) conoidea (Martens, 1874, syn. annularis 
Studer, 1820) (Vitrina)

Черупката c остра конична завитост, c височина повече от х/, от височи-
ната на устата, тънко ребресто набраздена или набръчкана, матова.
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Фиг. 175. Eucobresia diaphana (Drap.), Полова система 
(no Eckardt)

Тялото при свиване напълно се скрива в черупката. Мантията образува 
тясна задтилна лопатовидна част във вид на вал и обкръжава края на устата. 
Черупчестата част липсва. За разлика от подрод Phenacolimax s. str. пенисът 
неголям и лишен от стимулатор.

Phenacolimax (Gallandia) annularis (Studer, 1820) (фиг. 176, 177)

Studer, 1820, Naturw. Anz. Schweiz. Ges.. 3:86 [Glischrus (Hyalina)}', Мартенс, в кн. 
Федченко, Путешествие в Туркестан, вьш. I, II, 1:8 (Vitrina conoidea)-, Mermod, 1927, Arch. 
Molluskenk., 59:332, taf. 16, fig. 1—2; Forcart, 1944, Rev. Suisse Zool., 51:658, fig. 11 (Oligo-
limax'}-, Лихарев и Раммельмейер, 1952: 299, фиг. 227; Jaeckel, 1954: 67.

Завитостта на черупката конична, доста висока и с остра завитост, висо-
чината при възрастните екземпляри повече от х/2 от височината на устата. 
Повърхността на черупката зеленикава или жълтеникаворогова, слабо бле-
стяща или матова, с груби напречни гънки, между които при силно увеличе-
ние се вижда тънка спирална набразденост. Навивките 3 1/2—4, доста изпък-
нали и плавно нарастващи. Ембрионалните навивки (около 1 х/3) покрити с 
тънки микроскопични ребърца, които при възрастните обикновено са изтрити. 
Последната навивка в сравнение с предпоследната слабо разширена, но силно 
издута. Устата късо овална и косо разположена. Пъпът доста тесен, но за-
бележим.

Височината на черупката 2,5—3,0, ширината 5—6 mm.
Горната страна на животното, мантията и надлъжните дялове на стъпа-

лото тъмносиви, средният дял светлосив.
Матката къса, понякога слабо изразена. Заедно с неголемия семеприем- 

ник тя се открива в голяма папила, заемаща по-голямата част от влагалището. 
Пенисът малък. Късият семепровод се вмъква в него апикално, редом с 
ретрактора. Атриумът дълъг.

Разпространение: цяла Стара планина, Североизточните Родопи, 
Пирин, Черноморското крайбрежие при Белослав, Провадия и с. Приморско, 
Бургаско.

Общо разпространение: Пиренеите, Алпите, Балканите (Албания и Гър-
ция), Крим, Мала Азия, Кавказ и Средна Азия,
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Екология. Обитава планините до 3000 m надморска височина, както 
във влажни, така и в сухи биотопи, под камъните и сред растителни остатъци.

Забележка. След Forcart (1944) повечето автори отнасят вида към 
род или подрод Oligolimax P. F. Fischer, 1878, типов вид на който се явява 
O. paulucciae P. Fischer. Обаче неотдавна същият автор (Forcart, 1960, 
1965) показа, че paulucciae принадлежи към род Vitrina Drap. и подрод Oli-
golimax P. Fischer, а annularis можем да отнесем към род Phenacolimax Stab. 
и в подрод Gallandia Bourg.

4. Род Semilimacella Soos, 1917

Soos, 1917, Ann. mus. nation. Hungar., XV:94: Osanova u. Pinter, 1968:244 (Bal-
canovitrina gen. nov.).

Типов вид S. velebitica Soos, 1917 syn. .S’. reitteri 
(O. Boettger, 1880) (Vitrina)

Черупката и мантийните лопатовидни части много приличат на Vitrina 
pellucida (Miill.). Същото може да се каже и за радулата с изключение само 
на това, че при дадената група само външните краища на зъбите имат серия 
от малки зъбчета — в резултат на разпадането на изходящите допълнителни 
зъбчета.

Семеяйцепроводът се разпада на матка и семепровод, значително по- 
дълъг от атриума, във връзка с което двата органа са значително по-дълги, 
отколкото при Vitrina. Пенисът цилиндричен, с терминален ретрактор, редом 
с който се влива семепроводът. В неголемия атриум се открива голям торбо-

Фиг. 176. Phenacolimax annularis 
(Stud.) (по Лихарев)

Фиг. 177. Phenacolimax annularis (Stud.). 
Полова система (по Mermod)
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образен придатъчен орган, в който на особена жлезиста подложка се намират 
два шиповидни стимулатора с ороговени краища. Влагалището късо и издуто. 
Семеприемникът с масивен проток.

Разпространен на Балканите и Апенинския полуостров.
Съдейки по строежа на половите органи, този род е най-близък към род

Vitrinobrachium Kiinkel и Semilimax Agassiz. Двата рода се отличават 
от Semilimacella S'oos преди всичко по това, че имат вътре придатъчни органи 
и само един шиповиден стимулатор. Освен това те имат и доста слабо изпък-
нала черупка, която отдолу е уховидно изрязана.

Semilimacella reitteri (O. Boettger, 1880) (фиг. 178)
Boettger, O., 1880, Ber. Offenb. Ver. Naturk. :102 (Vitrina); Boettger, O., 1884, Nachrbl. 

deutsch. Malak. Ges., 16:184 (F/zr;na):Wagner, A., 1915:472, taf. 14, 118—123 (Phenacolimax), 
Soos, 1917, Ann. mus. nation. Hungar., XV:94, 154, fig. 75, 76 [KZrr/ли (Semilimacella) vele-
bitica]-, Forcart, 1960: 128, fig. 1, 2, 4 [Vitrina (Semilimacella] bonelli reitteri]; Ozanova u. Pin-
ter, L., 1968: 246, fig. 1—6 (Balcanovitrina dojtschini n. sp.).

Черупката много близка до Vitrina pellucida (Miill.), в това число и по 
микроскулптурата, но обикновено по-голяма. При 3—3 ’/2 навивки височи-
ната до 4,6, ширината до 9,2 mm.

Вътрешният строеж, както при рода.
Разпространение: Североизточните Родопи при Еркюприя (Osanova 

и Pinter, 1968).
Вън от България се съобщава за Югоизточните Алпи и западните части 

на Северните Балкани (Крайна, Хърватско, Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Македония и Албания) (А. Wagner, 1915).

Забележка. Forcart (1960, 1965) разглежда охлюва като подвид на 
северноиталианския вид Vitrina {Semilimacella) bonelli Targioni Tozzetti, 
1872, и като синоним на K (S.) velebitica Soos. Osanova и Pinter (1968) 
без достатъчно основание отхвърлят ревизията, направена от Forcart, и 
необосновано описват новия род Balcanovitrina, като дори сами признават, 
че новият род се явява синоним на Semilimacella Soos.

Фиг. 178. Semilimacella reitteri (O. Bttg.)
A — дистален участък от половата система; Б — извърнат 

придатъчен орган (по OSanova u. Pinter)
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Описанието на Новия род й вид би било обосновано, ако авторите Са 
разполагали е материали за V. velebitica — типовата група Semilimacella, — 
като направеха сравнение и докажеха, че половите органи на този охлюв се 
отличават от екземплярите, събрани от тях в България.

XVII. Семейство Zonitidae Morch, 1864

Черупките плоски до притиснато конични или кълбовидно конични, при 
някои капаковидни (Подсемейство Daudebardiinae), тънкостенни, най-често 
гладки, прозрачни или силно просветляващи, блестящи или с копринен блясък. 
Устата обикновено без зъби или устна. Краищата нетворени.

Стъпалото първично неразделено. В процеса на еволюцията при отделни 
групи възниква тридялно стъпало. Краят на мантията образува широка, не-
рядко разделена на две части задтилна или лява лопатовидна част. В някои 
групи поради това има още закръглена или триъгълна черупковидна или 
дясна лопатовидна част на мантията.

Крайните зъби на радулата винаги с едно зъбче, шиповидни или канджо- 
видни. При повечето родове женските полови пътища с особена периваги-
нална жлеза във вид на муфа, обкръжаваща влагалището, а нерядко и осно-
вата на матката и семеприемника. Мъжките полови пътища най-често с бич 
и епифалус. Повечето видове обитават западната част на Палеарктика и 
Неоарктика.

Таблица за определяне родовете от семейство 
Zonitidae

1 (14) Черупката ниско конична или притиснато конична.
2 (3) Повърхността на черупката равномерно покрита с доста дълбоки и

тънки радиални бразди, забележими с лупа . 3. Nesovitrea Сооке
3 (2) Черупката с по-друга повърхност или гладка.
4 (7) Връхната страна на черупката матова или с копринен блясък поради

пресичането на резки радиални бръчки или ребърца с тънки спирални 
линии (понякога тази скулптура се вижда само при 30—60-кратно 
увеличение).

5 (6) Височината на завитостта почти равна на височината на устата. По-
следната навивка по периферията ъгловата или с нерязък кил. Устата 
силно врязана в предпоследната навивка. Радиалната скулптура се 
вижда с просто око ...............................................5. Paraegopis Hesse.

6 (5) Височината на завитостта под 1/2 от височината на устата. Послед-
ната навивка по периферията закръглена. Устата слабо врязана. Ра-
диалната скулптура не се вижда с просто око . .4. Aegopinella Lindh.

7 (4) Връхната страна на черупката блестяща, гладка или ако е със скулп-
тура, най-често с редки и слаби радиални линии.
Когато има спирачни линии, те не намаляват блясъка на черупката.

8 (11) При 4 и повече навивки ширината на черупката не превишава 3,5 mm,
ако е повече (до 4,5 mm), черупката е без пъп.1

1 Изключение: Vitrea sturanyi (А. Wagner), при която черупката е с пъп и при 5 1/2- 
5 3/i навивки ширината достига 4,3 mm.
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9 (10) Повърхността на черупката С доста ясни и гъсти спирални линий . . , 
.................................................................................. 2. Lindbergia Riedel.

10 (9) Черупката без ясни спирални линии. ....... 1. Vitrea Fitz.
11 (8) При 4 и повече навивки ширината на черупката не по-малко от 5 mm,

ако е по-малка (4—5 mm), черупката е с пъп.
12 (13) Ширината на пъпа равна на около 1/4—г/5 от ширината на черупката

..........................................................................................9. Zonitoides Lehm.
13 (12) Ширината на пъпа не повече от 1/8от ширината на черупката или още

по-малка .......................................................................... 6. Oxychilus Fitz.
14 (1) Черупката уховидна.
15 (16) Ембрионалната част на черупката изцяло или почти изцяло обкръ-

жена с дефинитивни навивки1................... 7. Daudebardia Hartm.
16 (15) Само незначителен участък от периферията на ембрионалната част

на черупката приляга към дефинитивните навивки............................
................................... .............................................. 8. Carpathica А. Wagn.

1. Род Vitrea Fitzinger, 1833

Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns, 3:99; Wenz u. Zilch, 1959—1960:241; 
Riedel, 1966:39.

Типов вид V. diaphana (Studer, 1820) (Helix)

Черупката доста малка (ширина 1,5—4,5 mm), от плоска до ниско 
конична, най-често съвършено гладка или с къси микроскопични радиални 
щрихи под шева, стъкловидно прозрачна, безцветна, по-рядко белезникава, 
доста блестяща. Навивките 3 1/2 до 7. Устата повече или по-малко врязана 
в предпоследната навивка, от кръгла до удължено овална. Пъпът от перспек-
тивен до тесен, при някои видове напълно затворен.

Краищата на мантията освен на задтилната (лява) лопатовидна част по-
някога имат неголяма черупчеста (дясна) лопатовидна част. Стъпалото не-
разделено на надлъжни дялове. Половото отвърстие лежи в основата на дясното 
долно пипалце.

Пенисът цилиндричен, към края нерядко свит или заострен, най-често с 
различни задебеления или издутини. В задния край на пениса се открива къс 
семепровод — тук се прикрепва половият ретрактор. Влагалището относи-
телно дълго, а матката къса. Семеприемникът най-често слабо диференциран 
на резервоар и проток. При някои видове той отсъствува. Перивагиналната 
жлеза невинаги добре развита. Атриумът добре изразен.

Ретракторът на дясното очно пипалце се разполага между пениса и вла-
галището.

Разпространен в по-голямата част на Западния Палеарктик от Копет-
даг до островите на Източния Атлантически океан.

Таблица за определяне видовете от род Vitrea

1 (4) Пъпът винаги напълно покрит.
2 (3) Последната навивка немного по-широка от предпоследната . . .

...................................................................1. И. diaphana diaphana (Stud.)
1 Изключение: Daudebardia -wiktori Riedel (фиг. 222).
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3(2) Последната навивка почти 3 пъти по-широка от предпоследната . , 
..................................................................................2. V. transsylvanica (С1.)

4(1) Пъпът открит.
5(6) Пъпът точковиден или във вид на цепнатина, през него не се виждат 

вътрешните навивки........................................ 3. V. subrimata (Reinh.)
6(5) Пъпът по-голям, през него се вижда най-малко предпоследната на-

вивка.
7 (10) Последната навивка почти 2 пъти по-широка от предпоследната. 
8(9) Навивките доста изпъкнали, разделени от дълбок шев. Устата слабо 

врязана. Ширината на пъпа около 1/е от ширината на черупката; през 
него се виждат всички навивки. При 3 х/2—4 навивки височината на 
черупката 0,7—0,8, ширината 1,4—2,1 mm ...........................................

.............................................................................. 9. V. pygmaea (O. [Bttg.)
9 ( 8) Навивките умерено изпъкнали, шевът плитък. Устата силно врязана. 

Ширината на пъпа около х/9 от ширината на черупката; през него не 
се виждат всички вътрешни навивки. При 4 1 /2—5 навивки височината 
на черупката 1,4—1,5, ширината 2,9—3,2 mm ...................................

...................................................... 4. K bulgarica Damjanov & Pinter
10 ( 7) Последната навивка само малко по-широка от предидущата.
11 (14) Пъпът широк и заема 1/5—1/8 от ширината на черупката.
12 (13) Пъпът перспективно цилиндричен. Завитостта окръглена. Устата

силно врязана. Височината на черупката 1,7—1,9, ширината 3,8—4,3 mm 
.............................................................................. 7. V. sturanyi (А. Wagn.)

13 (12) Пъпът перспективно фуниеобразен. Завитостта конична. Устата уме-
рено врязана. Височината на черупката 1,3—1,4, ширината 2,6—3,0 mm 

.............................................................. 8. V. riedeli Damjanov & Pinter
14(11) Пъпът значително по-тесен Q-jl0—1/14 от ширината на черупката). 
15 (16) Черупката тънко, но доста ясно радиално набраздена. Последната 

навивка при разглеждане в профил над периферията малко стеснена, 
както и долната част на черупката. Ширината на пъпа равна на 1/1о—

Фиг. 179. Vitrea diaphana diaphana (Stud.) (no Pinter)
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1/11 от ширината на черупката. Височината на черупката 1,4—1,6, 
ширината 2,9—3,4 шш ..............................................................................

.......................................................... 5. И. neglecta Damjanov et Pinter
16 (15) Черупката гладка, само при шева тънко набраздена. Последната на-

вивка плавно се закръгля. Долната страна на черупката слабо изпък-
нала. Ширината на пъпа 1/i2 1 Iu от ширината на черупката. Ви-
сочината 1,0—1,4, ширината 1,8—3,1 mm .......................................

........................................... ...........................................V. contracta (West.)

1. Vitrea diaphana diaphana (Studer, 1820) (фиг. 179, 180)

Studer, 1820, Naturw. Anz. schweiz. Ges. Naturw., 3:86 [Glischrus (Helix)}’, Petrbok, 
1930a: 35; Лихарев и Раммельмейер, 1952:262; Forcart, 1957, Mitt. naturf. Ges. Bern, 
N. F., 15:194, taf. 1, fig. 6; Pinter, 1972:213, fig. 1—3, taf. 1, fig. 1—3.

Черупката c ниска и слабо конична завитост, гладка, само при шева и 
отдолу леко набраздена, силно блестяща. Навивките 5—6, слабо изпъкнали, 
бавно и равномерно нарастващи. Последната навивка около 1 1/'2 пъти по- 
широка от предпоследната, по периферията закръглена, отдолу слабо изпък-
нала. Устата силно полулунно изрязана. Късият колумеларен край отворен, 
задебелен и напълно покрива пъпа.

Височината на черупката 1,8—2,2, ширината 3,7—4,5 mm.
Разпространение: в западната и централната част на Стара планина, 

Странджа, Витоша, Родопите и Рила.
Общо разпространение: Алпите, Карпатите и Балканския полуостров 

(освен в България още и в Сърбия).
Екология. Обитава планинските гори, в листната постилка и под ка-

мъните.
Друг подвиде V. d. erjaveci (В ru sina, 1870). При същите размери се отли-

чава с известна ъгловатост на последната навивка. Среща се в Алпите и съсед-
ните области на Истрия, Хърватско и Словения.

2. Vitrea transsylvanica (Clessin, 1877) (фиг. 181)

Clessin, 1877. Malak. Bl., 26:133, taf. 2, fig. 12 (Hyalina)-, Kobelt, 1884, Iconogr., 
N. F., 1:11, fig. 27; Pinter, 1972:217, fig. 7—12, taf. 1, fig. 7—12.

Черупката c доста ниска завитост, понякога почти плоска, блестяща, 
прозрачна, безцветна или леко жълтеникава. Навивките 4 ’ /.2—5 2/5, бавно

Фиг. 180. Vitrea rf. rf/ap/zana (Stud.). Полова 
система (по Riedel)
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нарастващи и дълбоко обхващащи се една друга, благодарение на което по-
следната навивка почти 3 пъти по-широка от предходната. Устата широко и 
и силно полулунно изрязана. При разглеждане откъм върха връхният край 
на устата умерено извит напред или образува с периферията на последната 
навивка закръглен ъгъл, насочен напред (при българските екземпляри). Липсва 
пъп. Долната страна доста слабо вгъната, на мястото на пъпа с леко вмятане.

Височината на черупката 1,3—1,8, ширината 3,0—4,3 mm.
Разпространение: Стара планина (Тетевен, Търново).
Вън от България — Карпатите (на запад до Моравско-Силезийските 

Бескиди) и Трансилвания.
Екология. Живее във влажни планински гори в листната покривка, 

сред камъни и в пукнатините на скалите.

3. Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) (фиг. 182)

Reinhardt, 1871, Sitzungsber. Ges., naturf. Fr. Berlin, 2:39 (Hyalina)-. Kobelt, 1884, 
Iconogr., N. F., 1:11, fig. 25; Ehrmann, 1933:92, fig. 60; Лихарев и Раммельмейер, 1952; 
269; Pinter, 1972:225, fig. 31-45, taf. 3, fig. 31—45.

Черупката c ниска и слабо конична завитост, стъкловидно прозрачна и 
блестяща. Навивките 4 3 /4—5, умерено изпъкнали и бавно нарастващи, дъл-
боко обхващащи се една друга, благодарение на което последната навивка 
2 пъти по-широка от предпоследната. Устата доста широка, силно полулунно 
изрязана, рядко с плоска и неясна бяла устна. Пъпът тесен, точковиден или 
във вид на цепнатина. Колумеларният край на устата преди прикрепването 
си задебелен, продължава към пъпа, но никога не го прикрива.

Височината на черупката 1,5—1,7, ширината 2,8—3,3 mm.
Черупката варира доста както в пределите на една популация, така и в 

различните части на ареала. Не е изключено под едно название да фигурират
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Фиг. 182. Vitrea subrimata (Reinh.) (no Pinter)

не само подвидове на дадения вид, но и други видове. Най-постоянна и ха-
рактерна за вида се явява формата на пъпа и неговото положение по отноше-
ние към колумеларния край на устата (Pinter, 1972).

Разпространение: Стара планина, при Карлово, пещерата „Леденика“, 
вр. Ком и Търново, Рила (при Боровец, Ситняково и Соколец) и при Хасково.

Общо разпространение: Средна, Южна и Югоизточна Европа и някои 
острови на Средиземно море.

4. Vitrea bulgarica Damjanov u. Pinter, 1969 (фиг. 183)

Damjanov u. Pinter, 1969: 36, fig. 4—6; Pinter, 1972:237, fig. 49—51, taf. 4, fig. 
61—63.

Черупката със слабо конична завитост, прозрачна или немного мътна, 
доста блестяща, с тънки линии при нарастването. Навивките 4 1/2—5, уме-
рено изпъкнали, разделени от недълбок шев, бавно нарастващи. Последната 
навивка почти 2 пъти по-широка от предпоследната, по периферията закръг-
лена. Устата разположена косо и силно полулунно изрязана; долният й край 
плавно се извива. Долната страна на черупката леко стеснена, към центъра 
се снишава плавно, във връзка с което пъпът почти фуниеобразен и през него 
се виждат двете последни навивки. Ширината на пъпа около х/9 от шири-
ната на черупката.

Височината на черупката 1,4—1,5, ширината 2,9—3,2 mm.
Разпространение: Осоговска планина (под Кюстендил), Стара планина 

(до Ловеч, Дряновския манастир и Велико Търново), Родопите (от Якоруда 
до Чепеларска река), Пирин, Рила и Славянка планина.

Вън от България — в Югославия (Осоговската планина) и вероятно в 
Гърция.
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Екология. Обитава светли гори и храсти, в листната постилка и под 
камъните.

Забележка. Видът има най-голямо сходство c V. sturanyi (А. Wagn.), 
от който се отличава по по-големите си размери (височина 1,7—1,9, ширина 
3,8—4,3 mm), цилиндричната форма на пъпа и наличието на ясна радиална 
набразденост.

5. Vitrea neglecta Damjanov et. Pinter, 1969 (фиг. 184)

Damjanov u. Pinter, 1969:35, fig. t—3; Pinter, 1972:240, fig. 52—57, taf. 4, fig. 
49—54.

Черупката със слабо конична завитост, тънка и доста ясна радиална на-
бразденост, безцветна, стъкловидно прозрачна и доста блестяща. Навивките 
5—5 1/.,, умерено изпъкнали, доста бавно и равномерно нарастващи. По-
следната навивка малко по-широка ог предпоследната, в профил над пери-
ферията малко стеснена. Устата косо разположена и силно изрязана, шири-
ната значително по-голяма от височината. Краищата на устата остри, но с 
наченки на слаба устна; долният край плавно извит. Долната страна на черуп-
ката малко плоска и остро се снижава към пъпа. Пъпът относително тесен 
(1/10—1/11 от ширината на черупката), цилиндричен и през него се вижда 
добре само предпоследната навивка.

Фиг. 183. Vitrea bulgarica Dam. et. Pint. (no Pinter)

Фиг. 184. Vitrea neglecta Dam. et. Pint. (no Pinter)

261



Фиг. 185. Vitrea contracta (West.) (по Лихарев)

Височината на черупката 1,4—1,6, ширината 2,9—3,4 mm. Формата и 
височината на черупката силно варират.

Разпространение: Родопи (басейна на р. Чепеларска, Девин, Велин-
град и Смолян), Стара планина (при Враца, в местн. Вратцата, около Търново 
и Сливен) и над Кюстендил.

Екология. Живее при сходни условия, както и предходният вид.
Забележка. Този вид прилича на V. Zw/garictz Damjanov et. Pinter и 

V. sturanyi (A. Wagn.), Първият се отличава от дадения: 1) по по-бързото на-
растване на навивките, във връзка с което последната навивка е почти 2 пъти 
по-широка от предпоследната; 2) долната страна на черупката е по-изпък- 
нала; 3) отсъствува ясна радиална набразденост; 4) пъпът е във вид на 
фуния.

Вторият вид се отличава по по-големите си размери и закръглена последна 
навивка. Освен това черупката на V. neglecta Damjanov et. Pinter прилича на 
българската Lindbergia uminskii Riedel.

Главната разлика на последния вид от всички видове на род Vitrea е 
характерната ясна спирална скулптура.1 Освен това пъпът при L. uminskii 
е значително по-тесен, отколкото при V. neglecta.

1 Анатомическите различия между родовете Lindbergia Riedel и Vitrea Fitz, Вж, 
на стр. 266 0 267.
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6. Vitrea contracta (Westerlund, 1871) (фиг. 185)

Westerlund, 1871, Fauna Moli. Sveciae, Norvegiae et Daniae:56 {Zonites crystalina 
var. contracta}', Kobelt, 1884, Iconogr., N. F., 1:15, fig. 37; Hesse, 1916a :115; Pinter, 1972:272, 
fig. 157—168, taf. 10, fig. 141—143, 153—155, 159—161.

Черупката c ниско закръглена или със закръглено конична завитост, 
безцветна, стъкловидно прозрачна и блестяща. Навивките 4 1/2—4 3/4, уме-
рено изпъкнали, бавно и плавно нарастващи. Последната навивка малко по- 
широка от предпоследната и по периферията плавно закръглена. Устата по-
лулунна, силно изрязана и слабо косо разположена, ширината й значително 
по-голяма от височината. Долната страна на черупката слабо изпъкнала. 
Пъпът цилиндричен, ширината му 1/12—1/14 от ширината на черупката; 
през него навивките не се виждат ясно.

Височината на черупката 1,0—1,4, ширината 1,8—3,1 mm. Размерите 
и формата на черупката и пъпа варират много силно.

Разпространение: цяла Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Мелник, 
гара Земен, Североизточните Родопи и по цялото Черноморско крайбрежие.

Общо разпространение: по-голямата част от Европа, Мала Азия и Северна 
Африка.

Забележка. Някои автори (Jaeckel, Klemm, Meise, 1957) дават за 
България и V. botterii L. Pfeiffer, 1883. Изглежда, че са имали работа с 
V. contracta (West.). Riedel (1966) и Pinter (1972) смятат, че ареалът на 
V. botterii заема Албания, западните области на Югославия и вероятно Италия.

7. Vitrea sturanyi (А. Wagner, 1907) (фиг. 186)

Wagner, А., 1907, Nachrbl.. deutsch. Malak Ges., 33 : 106 (Cryttal/w.?); K o b е 11, 1907, 
Iconogr., N, F., 13:49, fig. 2200 (Crystallus); P i n t e r, 1972: 248, fig. 79—81, taf. 6, 
fig. 82—84.

Фиг. 186. Vitrea sturanyi (A. Wagn.) (no Pinter)
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Фиг. 187. Vitrea riedeli Dam et. Pint. (no Pinter)

Черупката c ниска окръглена завитост, доста тънка радиална набразде-
ност, блестяща, стъкловидно прозрачна, зеленикава (при старите черупките са 
жълтеникави). Навивките 5 х/2—5 3/4, леко изпъкнали, бавно нарастващи, 
разделени с дълбок шев. Последната по периферията закръглена, при устата 
малко по-широка от предпоследната. Устата леко косо разположена и силно 
изрязана. Пъпът перспективно цилиндричен. През него се виждат всички 
навивки. Ширината на пъпа 1/6 от ширината на черупката.

Височината на черупката 1,7—1,9, ширината 3,8—4,3 mm.
Разпространение: над Велинград и при с. Триград, Смолянско. Съоб-

щава се за Черна гора и Босна.
Според Pinter (1972) указанията на старите автори (Wohlberedt, 

1911; Hesse, 1916, и Jaeckel, 1954) за присъствието на този вид в България 
вероятно са погрешни. Обаче ние сме го установили сигурно в по-горе по-
сочените находища.

Забележка. Сравнете с другите конхологични близки видове (стр. 261 
и 262).

8. Vitrea riedeli Damjanov et. Pinter, 1969 (фиг. 187)

Damjanov u. Pinter, 1969:38, fig. 7—9; Pinter, 1972:262, fig. 127—129.

Черупката c ниска конична завитост, блестяща, безцветна и нерядко мътна. 
Навивките 5—5 J /4, плавно нарастващи, много изпъкнали, разделени с дъл-
бок шев. Последната при устата малко по-широка от предпоследната, по- 
горе от периферията леко ъгловата. Устата косо разположена, умерено изря-
зана, ширината немного по-голяма от височината. Долната страна на че-
рупката немного плоска. Пъпът перспективно фуниеобразен, ширината му 
е около 1/5 от тази на черупката. През него добре се виждат отвътре всички 
навивки.

Височината на черупката 1,3—1,4, ширината 2,6—3,0 mm.
Разпространение: басейните на реките Ропотамо, Велека, Резовска 

и Силистар, Родопите — при с. Мззек, Свиленград. Извън България — Западна 
Мала Азия.

Забележка. Сред всички досега известни видове от този род черупката 
на тази молюска се отличава с много широк пъп,
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9. Vitrea pygmaea (O. Boettger, 1880) (фиг. 188)

Boettger, O., 1880, Jahrb. deutsch. Malak. Ges., 7:118, taf. 4, fig. 8 (Hyalinia)-, 
Лихарев и Раммельмейер, 1952:266, фиг. 191; Riedel, 1966:54, fig. 29—32; 
Pinter, 1972:277, fig. 172—174, taf. 10, fig. 144—146.

Черупката със слабо изпъкнала завитост, почти плоска, гладка, силно 
блестяща и стъкловидно прозрачна. Навивките 3 1/2—4, много изпъкнали 
и разделени с дълбок шев, бавно и плавно нарастващи. Последната окръг-
лена по периферията, почти l1/ ^ пъти по-широка от предпоследната. Устата 
широко полулунна, слабо косо разположена, към върха немного стеснена, 
надолу плавно се окръглява. Пъпът перспективно фуниеобразен, ширината му 
е около т/6 от ширината на черупката. През него добре се виждат всички на-
вивки.

Височината на черупката 0,7—0,8, ширината 1,4—2,1 mm.
Половата система (Riedel, 1966) се характеризира със слабо развитие на 

перивагиналните жлези и отсъствието на семеприемник.
Среща се в Странджа, Сакар, Родопите, Стара планина, около Хасково 

и цялото Черноморско крайбрежие.
Вън от България се съобщава за Западен Копетдаг, Северен Иран, Ирак-

ски Кюрдистан, Кавказ, Мала Азия и Крим,

Фиг. 188. Vitrea pygmaea (O. Bttg.) (по Лихарев)



Екология. Обитава листната постилка в горите по сравнително сухи 
места.

Забележка. Този вид се отличава по неголемите си размери и доста ши-
рок пъп.

2. Род Lindbergia R i е d е 1, 1959

Riedel, 1959, Ann. zool. (Polska Akad. nauk. Inst. zool.), 18:110; Riedel, 1960 : 383'

Типов вид L. spiliaenymphis Riedel, 1959

Външно черупката много прилича на тази при род Vitrea. Тялото, вътреш-
ните органи и даже очните пипалца безцветни, непигментирани, очите реду-
цирани. Стъпалото неразделено на надлъжни дялове.

Средният зъб на радулата не отстъпва по размери на страничните. Всеки 
напречен ред с по 3 двойки странични и 10—11 двойки крайни зъби. Средният 
зъб е тризъбчест, при това основното зъбче има и допълнителни. Странич-
ните зъби двузъбчести, а крайните кукообразни.

Ретракторът на дясното очно пипалце се намира между пениса и влага-
лището. Пенисът цилиндричен и доста дълъг. Епифалусът добре развит, лежи 
паралелно на пениса, свързан с него чрез силно влакнеста мембрана. От-
пред се открива на върха на пениса, а отзад плавно преминава в семепровода. 
Семеприемникът добре развит. Влагалището късо и почти неизразено.

Досега са известни 3 вида, намерени в България, Атика и на остров Крит.
Ако по черупките този род не се отличава от много видове Vitrea, то ана-

томично е ясно обособен. При Vitrea няма епифалус, матката е къса, влагали-
щето е добре изразено и ясно ограничено от половия атриум, семеприемникът 
е слабо диференциран на резервоар и проток или даже отсъствува.

Lindbergia uminskii Riedel, 1960 (фиг. 189—191)

Riedel, 1960:339, fig. 9—11, 13—27; Pinter, 1972:241, fig. 58—63, taf. 4, fig. 55—60.

Черупката c доста слаба изпъкнала завитост (височината по-малка -1/., 
от височината на устата), блестяща, просветляваща, белезникавожълта, с

Фиг. 189. Lindbergia uminskii Riedel (по Riedel)
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Фиг. 190. Lindbergia uminskii Riede! (no Riedel). Полова система

доста ясни и гъсти спирални линии1 и със слаба радиална набразденост. На-
вивките 5, слабо изпъкнали, бавно и равномерно нарастващи. Последната 
почти 2 пъти по-широка от предпоследната. Устата късо овална, доста силно 
врязана, леко косо разположена. Долният й край плавно и дъгообразно се 
извива, като преминава в къс колумеларен край.

Пъпът неширок, цилиндричен (около 1/11 от ширината на черупката). 
Височината на черупката 1,5—1,6, ширината 3,3 mm.
Границата между пениса и епифалуса външно неясна. Епифалусът зна-

чително по-къс от пениса. Вътрешните стени на пениса снабдени с многочи-
слени папили, от които стърчат характерни сегментирани шипове, които на-
сочват своите върхове встрани от атриума. Матката обкръжена от голяма 
жлеза.

Разпространение: Пещерата „Птича дупка“, в долината на р. Черни 
Осъм, близо до Троян, извън пещерите празни черупки в околностите на 
Тетевен, в долината на р. Бели Вит, в подножието на вр. Вежен.

Екология. Обитава дъното на пещери на дълбочина до 70 m, в повърх-
ността на почвата, в хумуса.

1 Присъствието на ясни спирални, линии е признак, свойствен на всички видове от 
род Lindbergia, който позволява добре да се отличават даже от празните черупки на/. umin-
skii, от много видове Vitrea, с които по останалите белези имат голяма прилика.
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3. Род Nesovitrea Сооке, 1921

Сооке, 1921. Occ. Pap. Bernice Bishop Mus.. 7, 12:271; Forcart, 1957:108: Wenz u. 
Zilch, 1959—1960:245; Riedel, 1966:66.

Типов вид N. pauxilla (Gould, 1852) {Helix}

Черупката неголяма (3—8 mm широка), със слабо изпъкнала завитост, 
доста блестяща; връхната й страна покрита с характерните тънки радиални 
бразди. Навивките 3 1/2—4 1/4. Пъпът неперспективен, но благодарение 
на това, че последната навивка на края силно се отклонява от оста на че-
рупката, относително широк.

Краищата на мантията без черупчеста лопатовидна част, разделени на
2 части в задтилната част.

Половото отвърстие лежи далеч от пипалцето. Стъпалото разделено на
3 надлъжни дяла.

Средният зъб на радулата не по-малък от страничните. Той и другите 
имат по 3 зъбчета, при това основните зъбчета са винаги по-големи от допъл-
нителните. Крайните зъби куковидни.

Пенисът неголям. Ретракторът и семепроводът се прикрепят към върха 
или лесно отстъпват от него. Семепроводът къс и не образува обикновеното 
V-образно извиване, а се изтегля към спермовидукта по най-късия път. Ат-
риумът (половата клоака) добре развит. Влагалището дълго, значително по- 
дебело от пениса и без жлеза. Матката къса. Семеприемникът се- състои от

Фиг. 191. Lindbergia uminskii Riedel (по Riedel)
А — схема на вътрешния строеж на пениса и епифалуса; Б — един от сегментираните шипове на пениса
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Фиг. 192. Nesovitrea hammonis (Strom) (no Ehrmann)

изтеглен резервоар и слабо диференциран проток. Общата дължина на се-
меприемника 2—3 пъти по-голяма от пениса.

Вътрешните стени на пениса с продълговати гънки; вътре в задния му 
край 2—4 овални задебеления. Ретракторът на дясното очно пипалце лежи 
встрани от половите пътища.

Разпространен в Холарктика и Хавайските острови.

Nesovitrea hammonis (Strom, 1765) (фиг. 192, 193)

Strom, 1765, Trondh. Selsk. Skr., 3:435 {Helix)', Alder, 1830, Trans, nat. Hist. Soc. 
Northumb., 1:38 {Helix radiatula)', Ehrmann, 1933:84, fig. 57 {Retinella radiatula)', Urbanski, 
1960c:94; Riedel, 1966:72, fig. 47—49; Walden, 1966:161.

Черупката c доста слаба завитост, светлорогова или жълтеиикаворогова 
(при албиносите зеленикавобяла), тънкостенна и стъкловидно прозрачна. 
Връхната страна покрита с гъсти, равномерно разположени радиални браз-
дички. Навивките 3 1/2— 3 3/4, слабо изпъкнали, бързо нарастващи и раз-
делени с кантов шев. Последната над периферията е стеснена, наклонена 
капакообразно, повече от 2 пъти по-широка от предпоследната. Устата елип-
тична, отдръпната встрани (оста, на която лежи, наклонена към оста на че-
рупката), косо разположена. Връхният и колумеларният край слабо извити 
и почти паралелни. Мястото на прикрепването понякога свързано с мазол. 
Пъпът широк, около 1/5—1 /в от ширината на черупката.

Височината на черупката 1,9—2,1, ширината 3,6—4,1 mm. Рядко височината 
достига 2,5, а ширината 5,0 mm.

Гениталните органи в основата си типични за рода. Половият ретрактор 
закрепен към върха на пениса, а семепроводът се влива малко по-долу от 
върха.

Разпространение: Рила, Витоша, Пирин, Западна Стара планина 
(Петрохан).

Общо разпространение: Палеарктика с изключение на някои южни об-
ласти.

Екология. Живее както в планините, така и в равнините, в горите и в 
сравнително сухи ливади, сред растителни остатъци.

Забележка. Видът много прилича на N. petronella (L. Pfr.), с който 
нерядко се среща съвместно в Средна и Северна Европа. Walden (1966) е 
провел щателно изучаване и сравнение на черупките и анатомията на двата 
вида, както и на тяхната екология и номенклатура.
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4. Род Aegopinella Lindholm, 1927

Lindholm, 1927, Arch. Molluskenk., 59:324; Forcart, 1957:1; Wenz u. Zilcfi, 1959— 
1960: 245; Riedel, 1966:58.

Типов вид Ae. pupa (Alder, 1830) (Helix)

Черупката неголяма или със средни размери (4—15 mm ширина), слабо 
ниско конична, отгоре стеснена силно. На повърхността на черупката има 
своеобразна решетъчна скулптура, образувана от кръстосването на повече или 
по-малко ясни радиални бръчки или линии, с гъсти спирални линии, с мастен 
блясък или матова. Навивките 3 3/4—5, бързо нарастващи и изпъкнали. 
Последната навивка по периферията закръглена, а пред устата силно разши-
рена. При някои видове това разширение е особено силно. Устата овална, 
косо разположена и слабо врязана. Пъпът широк и перспективен.

Краят на мантията без черупчеста лопатовидна част; задтилната част 
разделена на 2 части. Половото отвърстие лежи далече зад пипалцата. Стъ-
палото разделено на 3 надлъжни дяла. Връхната страна на тялото гълъбово- 
стоманена, страничната светла, стъпалото най-често кремаво.

Средният зъб на радулата голям колкото и страничните, с дълга основа 
и къси допълнителни зъбчета. Страничните зъби с 2 зъбчета — голямо основ-
но и малко външно допълнително. Крайните зъби кукообразни.

Пенисът най-често разделен на два дяла: преден — обикновено значи-
телно по-дебел от задния, вътре с надлъжни гънки; задният дял по-тесен 
и тънкостенен. Епифалусът се влива в пениса терминално и е ясно разгра-
ничен както от пениса, така и от семепровода. Половият ретрактор закрепен 
към пениса редом с епифалуса.

Фиг. 193. Nesovitrea hammonis (Strom). Полова система (по Forcart) 
А — общ вид; Б —- вътрешен строеж на пениса и епифалуса
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Атриумът къс или отсъствува. Семеприемникът неголям и се влива в 
женските полови пътища недалеч от атриума.

Десният очен ретрактор лежи отстрани от полофия път и не се пресича 
с него.

При редица видоес  нерядко се наблюдава пълна или частична редукция 
на мъжките полови пътища (афалия или хемифалия).

Разпространен в почти цяла Европа, Кавказ, Азия и Западен Сибир.

Таблица за определяне видовете от род Aegopinella

1 (2) При 4 навивки височината на черупката 2,1—2,6, ширината 4,0—4,6 
mm. Последната навивка пред устата 1 1/2 пъти по-широка от пред-
последната. Дължината на пениса значително по-малка от сумира-
ната дължина на спермедукта и женския полов път .Ае. pura (Aid.)

2(1) При 4 навивки височината на черупката 3,1—3,5, ширината 7,0—8,5 
mm. Последната навивка 2 пъти по-широка от предпоследната. Дъл-
жината на пениса равна или по-голяма от сумираната дължина 
на спермедукта и женския полов път....................Ае. minor (Stab.)

1. Aegopinella pura (Alder, 1830) (фиг. 194, 195)

Alder, 1830, Trans, nat. Hist. Soc. Northumb., 1:37 (Helix): Petrbok, 1937a:48 (Reti-
nella): Лихарев и Раммельмейер, 1952:272, фиг. 198 (Retinella): Forcart, 1957:110, fig. 5; 
Forcart, 1959:12; Riedel, 1966:64.

Черупката c ниска, но ясна завитост, жълтеникавосветлорогова или 
белезникава (при албиносите), почти прозрачна, с копринен блясък, отдолу 
по-блестяща. Характерната за рода повърхностна скулптура се вижда при 
60-кратно увеличение. Навивките 3 3/4—4 1/4, силно изпъкнали, разделени с 
дълбок шев, постепенно нарастващи. Последната навивка пред устата 1 1/2 
пъти по-широка от предпоследната, отгоре стеснена. Устата косо разполо-
жена. Връхният й край почти прав и остро се снижава. Пъпът перспективен, 
около ’/4 от ширината на черупката.

Височината на черупката 2,1—2,6, ширината 4,0—4,6 mm.
Двата дяла на пениса са приблизително с еднаква дължина. Предният 

дял по-дебел от задния и преминава в последния спирално и свит. Атриумът 
доста голям и обкръжен с жлези. Семеприемникът се открива непосредствено 
в атриума. Матката къса.
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Разпространение: повсеместно.
Общо разпространение: по-голямата част от Европа, Кавказ и Западен 

Сибир.
Екология. Обитава гори и храсти, а така също и високопланински ли-

вади, в листната постилка и под камъните. Достига в планините до 2400 m 
над морското равнище.

2. Aegopinella minor (Stabile, 1864) (фиг. 196, 197)

Stabile, 1864, Atti Soc. ital. sci. nat., 7:31 (Hyalina nitens var. minor)-, Forcart, 
1959:14, fig. 1, taf. 2, fig. 1; Riedel, 1966:60, fig. 36—41: Pinter, L., 1968:219.

Черупката c ниска и слабо изпъкнала завитост, жълтеникаворозова до 
нечистобяла (при албиносите), матова. Характерната за рода повърхностна 
скулптура се вижда при 30-кратно увеличение; понякога спиралните линии 
отсъствуват. Навивките 41/,—4 3/4, доста бързо нарастващи и слабо из-
пъкнали. Ембрионалните навивки (2) гладки, млечнобели. Последната на-
вивка пред устата се разширява силно, немного повече от 2 пъти от ширината 
на предпоследната. Шевът немного дълбок. Устата отгоре притисната, от-
дръпната надолу и встрани. Пъпът перспективен, около 1/4 от ширината на 
черупката.

Височината на черупката 3,1—3,5, ширината 7—8,5 mm.
С доста дълъг пенис, ясно разделен на два дяла — преден и заден. Пред-

ният дял се свива или прегъва наполовина, така че двата края лежат един до 
друг. Епифалусът външно слабо обособен от семепровода, но вътрешният 
му строеж е различен. Матката и атриумът къси, матката извита. Семеприем-
никът с окръглен резервоар и къс проток.

Нерядко се срещат афалични екземпляри, при които от мъжките полови 
пътища остава само началният участък от семепровода, затворен на края.

Разпространение: западната част на Стара планина, Витоша, Рила, 
Родопите и по цялото Черноморско крайбрежие.

Общо разпространение: от Судетите до Украйна, Предкавказието и 
Крим. Неголеми, изглежда, изолирани ареали и в Западните Алпи (Пиемонт).

Фиг. 196. Aegopinella minor (Stab.) (по RiedelJ
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Фиг. 197. Aegopinella minor (Stab.) (no Riedel). Полова система 
А — еуфаличен екземпляр; Б — афаличен екземпляр

Екология. Живее в степни и лесостепни области, в плоскогория и в 
долните части на. планините, по сравнително сухи места, богати на варовик, 
и в льосови почви.

Забележка. Вероятно съобщението на Jaeckel (1954) за наличието в 
България на близкия вид А. nitens (Michaud) е погрешно. Сигурно авторът е 
имал работа c А. minor. Двата вида конхологично си приличат и могат си-
гурно да се различат само при изучаване на половите органи. Л. nitens е ха-
рактерен за планините на Средна Европа, от Савойските Алпи до Татрите.

5. Род Paraegopis Hesse, 1910

Hesse, 1910, Nachrbl. deutsch. Malak. Ges., 42:168; Forcart, 1957:112; Wenz u. 
Zilch, 1959—1960:245; Riedel u. Urbanski, 1964:74,

Типов вид P. albanicus (Rossmassler, 1836) (Helix)

Черупката ниско конична или притиснато конична. Повърхността покрита 
със спирални редове от зрънца или радиално и спирално набраздена. Навив-
ките 6—7. Последната навивка по периферията закръглена и ъгловата. Устата 
овална, силно врязана и с остри краища. Пъпът перспективен.

Разпространен в Балканския полуостров.

Paraegopis frivaldskyanus (Rossmassler, 1848) (фиг. 198, 199)

Rossmassler, 1848, Iconogr., 2,5:3, fig. 691 (Helix)', Riede! u, Urbanski, 1964:69, 
fig. 1—7.

Черупката ниско конична, c окръглена завитост, височината малко по- 
малка от височината на устата, тънкостенна, но здрава, просветляваща, не-
чистобяла, жълтеникава или зеленикава. Връхната страна матова, радиално

18 Фауаа sa България, т, IV 273



Фиг. 198. Paraegopis frivaldskyanus (Rssm.) (ориг.)

ребресто набраздена, с тънки, но ясни спирални линии. Отдолу скулптурата 
изразена значително по-слабо. Навивките 5 '/8—6, бавно и равномерно на-
растващи, над периферията стеснени, а по периферията ъгловати или с тъп 
кил. Ембрионалните навивки само леко зърнести. Последната навивка при 
устата нестеснена, но ъгловата. Устата овална, силно врязана. Пъпът фуние-
образен и перспективен, около 1/4 от ширината на черупката.

Височината на черупката до 4,5, ширината до 9,5 mm. Височината на 
устата 2,6, ширината 3,8 mm.

Пенисът доста дълъг и цилиндричен; предната му част обкръжена с влак-
неста обвивка, с особена връзка, пристегната към пениса, епифалуса и семе-
провода. Задната част на пениса извита почти до 180°. Епифалусът 3 пъти по- 
къс от пениса, в който той се влива терминално. Отпред към него се прикрепва 
половият ретрактор. Особена мускулна лента съединява предния край на 
епифалуса със средната част на пениса.

Атриумът слабо изразен, матката и влагалището къси и дебели. Пери-
вагиналната жлеза добре развита и обкръжава влагалището, основата на 
матката и значителна част от протока на семеприемника.

Вътрешните стени на пениса с надлъжни гънки.
Има и много папили, сред които няколко изострени, остриетата на които 

са прегънати встрани от атриума.
Разпространение.: басейна на р. Чепеларска, околностите на Кърджали, 

а така също и в Стара планина при Карлово и Велико Търново.
Вън от България живее в Североизточна Гърция и на остров Самотраки 

(Егейско море).
Екология. Този вид води подземен живот, преди всичко в карстови 

места: в пещери, в пукнатини на скали и под камъни.

6. Род Oxychilus Fitzinger, 1833
Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns, 3:100; Forcart, 1957:121; Wenz u. 

Zilch, 1959—1960:254; Riedel, 1966:74.

Типов вид Ох. cellarius (Miiller, 1774) {Helix)

Черупката от плоска до ниско конична, от малка до голяма (с ширина от 
4 до 30 mm), тънкостенна, просветляваща или прозрачна, на върха гладка
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или с тънки нарастващи линии, понякога спирални. Окрасата от белезникава 
или безцветна до жълтеникаворогова или кафяворогова. Долната страна не-
рядко по-светла, отколкото горната. Навивките 4—7, разделени с плитък и 
линеен кантов шев. По-рядко шевът дълбок и без кант. Краищата на устата 
прости и остри.

Пъпът от точковиден до перспективно фуниеобразен.
Мантията най-често без черупчеста част; задтилната лопатовидна част 

цяла. Половото отвърстие лежи далеко зад пипалцата. Стъпалото при пове-
чето видове разделено на три надлъжни дяла. Окрасата на тялото различна, 
но най-често гърбът със синкавостоманен цвят, а отстрани и стъпалото не- 
чистожълти.

Радулата характерна(вж. фиг. 12 А). Средният зъб по-малък от страничните, 
с къси или дълги основни зъбчета и винаги с относително неголеми допълнител-
ни зъбчета. При страничните зъби всичките 3 зъбчета се сливат с основната пла-
стинка и образуват характерно масивно образувание. Външните допълни-
телни зъбчета на страничните зъби винаги се разполагат значително по-долу 
от вътрешните. Крайните зъби кукообразни.

Пенисът най-често цилиндричен. Предната или базалната част на пениса, 
т. е. прилягащата към атриума, винаги обкръжена с влакнеста обвивка, краи-
щата на която дават особени връзки, протягащи се към пенисния епифалус 
и семепровода. Имат съшр и бич, най-често седящ на пениса терминално, 
по-рядко отстрани. Епифалусът добре развит и се влива в пениса отстрани. 
Атриумът неголям или отсъствува. Перивагиналната жлеза обкръжава муфо-

Фиг. 199. Paraegopis frivaldskyanus (Rssm.). Полова система (по Riedel и Urbanski
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образно задната част на влагалището, а нерядко и прилягащия участък на 
матката и семеприемника. Вътрешните стени на пениса имат своеобразна 
скулптура от лопатовидна част, гънки и шипове. Тези образувания играят 
важна роля при характеристиката на отделните подродове.

Ретракторът на дясното очно пипалце се разполага между пениса и вла-
галището.

Разпространен в Европа (с изключение на североизточните области), 
Северна Африка, Кавказ и Мала Азия.

Таблица за определяне на видовете от род Oxychilus1

1 (8) Последната навивка не по-малко от 2 пъти по-широка от предпо-
следната.

2 (5) При 5 навивки височината на черупката не по-малка от 6, а ширината
не по-малка от 12 mm. Мантията без черупчеста част.

3 (4) Повърхността на черупката без спирални линии. Последната навивка
• 2 пъти по-широка от предпоследната. Пъпът перспективен, ширината 

му около 1/8 от ширината на черупката. Половият ретрактор едно- 
клонест и се закрепва към задния край на бича, който се разполага 
на пениса терминално . . . .4.(9. (Oxychilus) draparnaldi (Beck)

4 (3) Повърхността на черупката с ясни и гъсти спирални линии. Послед-
ната навивка 2 1 /4—3 пъти по-широка от предпоследната. Пъпът не-
перспективен и тесен, ширината му около 1/13 от ширината на черуп-
ката. Половият ретрактор двуклонест — единият клон се закрепва 
към върха на пениса, другият — към бича, който се намира на пениса 
отстрани.......................................5. O. (Schistophallus) moussoni (Kob.)

5 (2) При 5 навивки височината на черупката не повече от 4,5, а ширината —
от 10 mm. Мантията с триъгълна или езиковидна черупчеста част.

6 (7) Последната навивка почти 2 пъти по-широка от предпоследната. 
. Долният край на устата образува плавно извита дъга. Пъпът почти

точковиден, ширината му представлява 1/13 до 1/14 от ширината 
на черупката. Пенисът цилиндричен ...................................................

.......................................................8. O. (Riedelius) inopinatus (Ulicny)
7 (6) Последната навивка почти 2—2 1/2 пъти по-широка от предпослед-

ната. Долният край на устата доста слабо извит. Пъпът точковиден, 
ширината му около 1 /30 от ширината на черупката. Пенисът по сре-
дата рязко кълбообразно издут . . 9. O. (Riedelius) depressus (Sterki)

8 (1) Последната навивка не повече от 1 х/2 пъти по-широка от предпо-
следната.

9 (12) Височината на черупката не повече от 4, ширината — от 9 mm.
10(11) Черупката жълтеиикаворогова и просветляваща. Навивките 4 3/4—

5, бързо нарастващи. Устата почти кръгла. Пъпът тесен (1/13 от ши-
рината на черупката); през него се вижда само предпоследната навивка. 
Височината на черупката 3,5, ширината 7—8 mm. Пенисът извит под 
ъгъл 180° ........................... 1.0. (Ortizius) translucidus (Mort.)

11 (10) Черупката безцветна, стъкловидно прозрачна. Навивките 5—б, плавно 
нарастващи. Устата овална. Пъпът по-тесен (около 1/20 от ширината

1 Във връзка с това, че черупките на влизащи в този род видове са много едно-
образни, желателно е по възможност да се проверяват с изследване на половите органи.
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на черупката), отвътре през него не се виждат навивките. Височината 
на черупката 2,5—3,0, ширината 5,0—6,5 mm. Пенисът прав . . .

....................................’................... 3. <9. (Oxychilus) hydatinus (Rssm.)
12 (9) Черупката по-голяма — височината й не по-малка от 6, ширината —

от 10 mm.
13 (14) Черупката жълтеникавокафява и просветляваща. Пъпът сравнително

широк (1/9 от ширината на черупката) и цилиндричен. Пенисът строен 
или леко издут, близо до атриума. Бичът дълъг ...............................

.......................................2. O. (Longiphailus) deilus rumelicus (Hesse)
14 (13) Черупката светложълта или светлорогова и прозрачна. Пъпът по-

тесен (от 1/13 до 1/17 от ширината на черупката). Пенисът с непра-
вилни издутини. Бичът къс.

15 (16) Черупката светлорогова. Отношението на височината на черупката
към ширината (В!Ш) равно на 0,4—0,5. Пъпът равен на 1 /13 от ши-
рината на черупката. Навивките на завитостта сравнително широки 
и ниски. Устата късо овална. Бичът окръглен ...................................

.................................................. 6. O. (Morlina) glaber striarius (West.)
16 (15) Черупката светложълта. В/Ш 0,5—0,6. Пъпът около 1/17 от шири-

ната на черупката. Навивките по-тесни и по-високи. Устата почти 
кръгла. Бичът дъгообразно извит .......................................................

....................... ... ...................................7. O. (Morlina) urbanskii Riedel

Подрод Ortizius Forcart, 1957

Forcart, 1957:125; Riedel, 1966:76.

Типов вид Ох. (Ort.)kelveticus (Blum, 1881) (Hyalina)

Черупката неголяма или средна (от 4 до 17 mm широка), от ниско 
конична до плоска, от гладка до радиално и спирално набраздена. Пъпът 
от тесен до доста широк.

Гърбът най-често със сивостоманен цвят, отстрани сивожълт, стъпалото 
нечистожълто.

Фиг. 200. Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mort.) (no Riedel)
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Пенисът цилиндричен и извит, отзад преминава в бич, към който терми-
нално се прикрепя половият ретрактор. Епифалусът се разграничава ясно 
както от семепровода, така и от пениса; в последния той се влива отстрани, 
по-долу от бича. Половият атриум слабо развит. Вътрешните стени на пениса 
и бича имат няколко продълговати гънки.

Разпространен в Западна, Средна и Северозападна Европа и Кавказ. 
Намерен в неголеми ареали на Балканите и Черноморското крайбрежие 
на Мала Азия.

1. Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet, 1854)
(фиг. 200, 201)

Mortillet, 1854, Mem. Inst. nat. Geneve. 2:9, taf. 1, fig. 4 (Helix)', Boettger, O., 1881' 
Jahrb. deutsch. Malak. Ges., 8:192, taf. 7, fig. 8 {Hyalinia (Polita) komarovi)]; Riedel. 1964, 
Fragm. Faun. (Polska Akad. nauk, Inst. zool.), 11:77, fig. 1—3 (komarovi O. Bttg.); Riedel, 
1966:78, fig. 51—57 (komarowi)', Riedel, 1970, Zool. Meded. Leiden, 45, 3:27.

Черупката слабо изпъкнала, но с видима завитост, жълтеникаворогова, 
отдолу по-светла, често със зеленикав оттенък, просветляваща, гладка, бле-
стяща и със слаби нарастващи линии. Навивките 4 3/4—5, бързо нарастващи 
и доста високи, отгоре малко се стесняват, отдолу силно изпъкнали. Послед-
ната навивка по периферията окръглена и около 1 х/2 пъти по-широка от 
предпоследната. Шевът плитък, с кант. Устата закръглена, слабо изрязана, 
леко косо разположена, долният й край силно извит. Пъпът тесен (ширината 
му е около 1/13 от ширината на черупката); през него не се виждат началните 
навивки.

Височината на черупката около 3,5, ширината 7—8 mm.
Пенисът дълъг и така силно извит, че бичът се разполага към него па-

ралелно. Средната част на пениса доста тънка и извита, обкръжена с маншон,

Фиг. 201. Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mort.). Полова система 
4 — общ вид; Б — мъжки полови пътища в естествено положение; В — след

разрязване на калъфа (по Riedel)
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Фиг. 202. Oxychilus (Longiphailus) deilus rumelicus (Hesse) (ориг.)

през който леко просветлява извитият пенис. Бичът доста дълъг. Неголямата 
перивагинална жлеза обкръжава само началото на влагалището. Матката 
къса, но дебела. Семеприемникът с неголям овален резервоар и дълъг, силно 
разширяващ се към матката проток.

По вътрешните стени на предната част на пениса има 2 доста дебели про-
дълговати гънки. Няколко аналогични гънки има и в задната част на пениса. 
В бича продълговатите гънки са слабо развити и освен това има още няколко 
коси гънчици.

Разпространение: градините и парковете на София и Пловдив.
Вън от България се съобщава за Черноморското крайбрежие, Кавказ и 

Турция, а така също и за градините и парковете на Кутаиси, Батум и Варшава.
Екология. Обитава листната постилка, гнили пънове и под повалени 

дървета в културни биотопи.

Подрод Longiphailus Riedel, 1958

Riedel, 1958, Ann. zool. (Polska Acad. nauk, Inst. zool.), 18:384; Riedel, 1966:109.

Типов вид Ох. (L.)filicum (Krynicki, 1836) (Helix}

Черупката от неголяма до крупна (ширината 9 —27 mm), от ниско ко-
нична до плоска, дебелостенна.слабо или доста слабо просветляваща, с мастен 
блясък, с груба радиална набразденост, нерядко със спирални линии. Пъпът 
различен, но обикновено доста широк.

Тялото му като при подрод Ortizius Forcart, само окрасата на гърба 
обикновено по-тъмна.

Пенисът дълъг, цилиндричен, прав или слабо извит, с дълъг и дебел терми-
нален бич. Към задния край бичът се закрепва за къс, но силно развит ретрак-
тор, нерядко имащ ланцетовидна форма. Влагалището дълго, отпред се сте-
снява. Задната част обкръжена от перивагиналната жлеза, която обхваща и
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значителна част от протока на семеприемника. По вътрешните стени на пе 
ниса има тесни и продълговати гънки, както при Ortizius. Вътре в бича.те са 
най-го леми и от тези гънки и напречните бразди той е разделен на сегменти 
в промеждутъците има редица неголеми папили.

Разпространен в Кавказ, Крим, Черноморското крайбрежие на Мала 
Азия, остров Крит, Източните Балкани и Северна Добруджа.

2. Oxychilus (Longiphallus) deilus rumelicus (Hesse, 1913) (фиг. 202, 203)

Hesse, 1913:12 (Hyalinia); Wagner, A., 1915:459, taf. 10, fig. 71 {Hyalinia)', Hesse. 
1916:114 {Hyalinia malinowskii Pir. stenomphala); Riedel, 1957:325, fig. 1 — 3; Grossu & 
Riedel, 1958:144, taf. 10, fig. 3, 4, 7. 8.

Черупката ниско конична, c доста висока завитост (около 1/3 от височи-
ната на устата), доста твърдостенна, тънко и равномерно набраздена, жълте-
никавокафява и просветляваща. Навивките 6—6 3Л, бавно и равномерна 
нарастващи, доста изпъкнали. Последната навивка към устата не повече от 
1 1/3 по-широка от предпоследната, над периферията слабо стеснена. Устата 
косо овална, немного отдръпната надолу и встрани, слабо врязана. Външ-
ният край отгоре се стеснява. Пъпът цилиндричен и перспективен (около 1/я 
от ширината на черупката).

Височината на черупката 7—7,4, ширината 13—17 mm.
Пенисът дълъг, строен или леко издут в основата; предната част обкръ-

жена с. голям влакнест маншон. Бичът дълъг (около 1/2 от дължината на 
пениса) и дебел. Епифалусът плавно се свива и се влива в пениса отстрани. 
В семепровода той преминава доста рязко стеснен. По останалите белези 
съвпада напълно с диагнозата на подрода.

Разпространение: Североизточните Родопи, Добруджа, източните 
разклонения на Стара планина (в платата на Камчийска Стара планина), 
Странджа и крайбрежните райони на Черно море.

Фиг. 203. Oxychilus {Longiphallus') deilus rumelicus (Hesse). Полова система (no Riedel)
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Вън от България — в Европейска Турция, северозападните райони на 
Мала Азия, включително и хребета Илгаз.

Екология. Обитава влажни места, даже блата, сред гнила дървесина и 
в листната постилка, а така също и влажни ливади.

Подрод Oxychilus s. str.

Черупката с различна големина (ширината достига 6—21 mm), силно 
снижена до почти плоска, по-рядко с ниска конична завитост, височината на 
която немного по-малка от височината на устата, блестяща, гладка, само с 
радиални линии, или матова, с ясни спирални линии. Навивките 5—6 1 /2 и 
високи.

Гърбът със синкавостоманен цвят, отстрани и стъпалото с гълъбов цвят 
или кремави.

Пенисът цилиндричен, с ясен терминален бич, към края на който се при-
крепва половият ретрактор. Дължината на бича не повече от 1 /5 от общата 
дължина на пениса. Атриумът къс или отсъствува. Голяма перивагинална 
жлеза обкръжава само влагалището. Вътрешните стени на пениса покрити с 
редица зрънца.

Разпространен в по-голямата част на Европа и Кавказ.

3. Oxychilus (Oxychilus) hydatinus (Rossmassler, 1838) (фиг. 204)

Rossmassler, 1838, Iconogr., 2, 7/8:36, fig. 529 {Helix)-, Mousson, 1859:285 {Zonites)-. 
Riedel, 1962:221, fig. 1—3; Forcart, 1965: 100, fig. 2.

Черупката ниско конична, със сравнително висока завитост (височината 
немного по-малка от височината на устата), тънкостенна, хрупкава, стъкло-
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видно прозрачна, блестяща и гладка. Навивките 5—6, умерено изпъкнали и 
плавно нарастващи. Последната навивка 1 1/, пъти по-широка от предпо-
следната. Устата овална, косо разположена и врязана. Долният край на устата 
доста остро преминава в колумеларния; последният рязко отворен и заде-
белен, но не закрива пъпа.

Пъпът доста тесен, ширината му около 1/20 от ширината на черупката.
Височината на черупката 2,5—3,0, ширината 5,0—6,5 mm.
Срещат се и форми с доста ниска и окръглена завитост.
Половата система в основни линии характерната за подрода. Бичът къс. 

Дължината на епифалуса около 1/.2 от дължината на пениса. Протокът на 
семеприемника в основата си силно разширен, резервоарът окръглен.

Разпространение: Средна тора, Витоша, Родопите — при Кърджали 
и Харманли, в Южна Добруджа, околностите на Варна и Южното Черно-
морско крайбрежие, Търново и Рилския манастир.

Общо разпространение: Средиземноморието и Канарските острови.
Екология. Живее във връхния слой на почвата и в пещерите.

4. Oxychilus (Oxychilus) drapacnaldi (Beck, 1837) (фиг. 205, 206)

Beck, 1837, lnd. Moli. :6 {Helicella)-, Лихарев и Раммельмейер, 1952:276, фиг. 200; 
Riedel, 1957, Ann. zool. (Polska Akad. nauk, Inst. zool.), 16:410, fig. 25—26; Urbanski, 1960c: 
94.

Черупката c ниска, тъпа и широка конична завитост, светлорогова или 
тъмнорогова, отдолу белезникава, прозрачна, силно блестяща, слабо и рядко 
набраздена. Навивките 5 1/2 —6, доста бързо нарастващи, слабо изпъкнали, 
при шева стеснени. Последната’навивка при устата към върха леко притисната 
и 2 пъти по-широка от предпоследната. Шевът линеен и с кант. Устата овална, 
силно косо разположена, отдръпната надолу и встрани. При разглеждането 
от върха връхният край на устата извит напред. Пъпът перспективен. Ширината 
му 1/s от ширината на черупката.

Височината на черупката 6—7, ширината 12—14 mm.
Пенисът от задния край се разширява плавно към атриума, с къс терми-

нален бич. Епифалусът дълъг колкото пенисът. Матката къса, влагалището

Фиг. 205. Oxychilus {Oxychilus) draparnaldi 
(Beck) (по Лихарев)
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Фиг. 206. Oxychilus {Oxychilus) draparnaldi (Beck) 
(no Riedel). Полова ситема

дълго. Задната част обкръжена от голяма перивагинална жлеза. Семеприем-
никът с кръгъл резервоар и дълъг извит проток. Атриумът неголям.

Разпространение: Ботаническата градина на Софийския университет. 
Съобщава се за Южна и Западна Европа, преди всичко в културни биотопи. 
Транспортиран както в другите области на Европа, така също и в задмор-
ските страни.

Екология. Обитава паркове, градини и оранжерии.

Подрод Schistophallus А. Wagner, 1915
Wagner, А., in Sturany u. Wagner, 1915:28; Riedel, 1966:152; Riedel, 1972:181.

Типов вид O. (Sch.) oskari (Kimakowicz, 1883) {Hyalina)

Черупката голяма (17—31 mm широка), от ниско конична до почти плоска, 
тънкостенна, крехка, почти винаги с ясни, понякога с доста силно изразени 
спирални линии, блестяща. Навивките 5— б 1/4, бързо нарастващи. Послед-
ната навивка пред устата силно разширена. Пъпът тесен.

Връхната страна на тялото с гълъбов или сивостоманен цвят. Стъпалото 
жълтеникаво, по краищата с гълъбови или сиви налепи.

Пенисът голям, отвътре с ясни папили (зрънца). Предната му част ци-
линдрична и обкръжена с влакнест маншон. Задният край на пениса разделен 
на две издатини: едната се явява на върха на пениса, а другата — на бича. 
В първата терминално или леко отстрани се влива дългият епифалус. Поло-
вият ретрактор двуклонест; единият клон се закрепва към пениса (близо до 
епифалуса), другият — в края на бича. Атриумът къс или отсъствува. Голя- 
мата перивагинална жлеза е като муфа, обхваща основата на матката и семе-
приемника и по-голямата част от влагалището.

Разпространен в Западен Кавказ, Черноморското крайбрежие на Мала 
Азия, Гърция, България и Карпатите,
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5. Oxychilus (Schistophallus) moussoni (Kobelt, 18781 
(ФИГ. 207, 208)

Kobelt, 1878, Iconogr., 6:22, fig. 1584 (.Hyalina)', Riedel, 1959a:146, fig. 3—8; Riedel, 
1961:133, fig. 1—3 (oscari Kimakowicz. non Kimakowicz, 1883): Riedel, 1972:191, fig. 5—7. 
taf. 2, fig. 12—14.

Черупката със слабо изпъкнала завитост, тънка и крехка, на върха жълте- 
никаворогова, отдолу белезникава, блестяща и прозрачна, с тънки, но ясни 
спирални линии. Навивките 5—5 1/2, слабо изпъкнали, бързо нарастващи и 
малко стеснени. Последната навивка 2 1ji—3 пъти по-широка от предпослед-
ната. Устата овална и умерено врязана в предпоследната навивка, косо раз-
положена, леко отдръпната встрани, към върха немного стеснена. Пъпът 
доста тесен, около 1/13 от ширината на черупката.

Височината на черупката 7,2—8,8, ширината 15—17, понякога до 
19 mm.

Пенисът в средната си част доста силно издут, а към задния край се свива. 
Епифалусът почти толкова дълъг, колкото и пенисът, в който той се влива 
терминално. Бичът коничен или пръстеновиден, разполага се на пениса по- 
долу от епифалуса. Семепроводът дълъг и силно извит. Влагалището дебело, 
дълга матка. Семеприемникът с дълъг и голям резервоар и с къс и тънък 
проток.

Разпространение: Странджа, източната част на Стара планина (около 
Котел и Сливен).

Вън от България се съобщава за Западна Турция (вилает Истанбул от 
двете страни на Босфора).

Екология. Живее във влажни букови гори. В Турция е намерен и в 
пещери.

Забележка. Благодарение на голямото сходство на черупките този вид 
не един път се е приемал за румънския O. (Sch.) oscari (Kimakowicz, 1883). 
Riedel (1972) отбелязва конхиологическо сходство с кримския O. (Sch.) 
kobelti (Lindholm, 1910).

Фиг. 207. Oxychilus (Schistophallus) moussoni (Kob.) (ориг.)
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Фиг. 208. Oxychilus (Schistophallus} moussoni (Kob.). Полова система (no Riedel)

Отделни екземпляри от тези видове действително трудно се отличават 
от O. moussoni, но при разглеждането на големи серии те могат да се разли-
чат даже и само по черупката. Двата небългарски вида са значително по-го- 
леми, пъпът на черупката е значително по-широк, тъй че се вижда минимум 
от последната навивка (O. kohelti) или почти всички навивки (O. os-
cari). Още по-големи различия се наблюдават при сравнение на половите 
органи.

Подрод Moriina А. Wagner, 1915

Wagner, А., 1915:461; Riedel, 1969:93.

Типов вид O.(M,)glaber (Rossmassler, 1835) (Helix)

Черупката със средни размери (ширина 10—17 mm), с широка и 
ниска конична завитост, тънкостенна, силно просветляваща или прозрачна и 
гладка.

Мантията без или със слабо изразена черупчеста част. Връхната 
страна на тялото оцветена със синкавостоманен цвят, отстрани и странич-
ните дялове на стъпалото сивожълтеникави, средният дял кремав или сиво- 
кафяв.

Пенисът дебел, понякога с неправилни издутини; близо до епифалуса се 
свива; отзад преминава в кълбовидна издутина или извит бич, на края на 
който се прикрепя ретракторът. Тънък мембранест маншон обхваща пред-
ната част на пениса и прилежащия участък на епифалуса и семепровода. Дъл-
гият и дебел епифалус се влива в пениса отстрани и плавно се свива към семе-
провода.

Атриумът къс или отсъствува. Влагалището дълго, задната част обкръжена 
с перивагинална жлеза. Семеприемникът удължен, по-рядко с окръглен ре-
зервоар.
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На вътрешните стени на пениса има дълга п голяма гънка с възлест край, 
отзад преминаващ в езиковидна част. Вътре бичът има няколко продълго-
вати гънки.

Разпространен в Южна, Средна и Югоизточна Европа, от Каталония 
до Карпатите и Балканите.

6, Oxychilus (Morlina) glaber striarius (Westerlund, 1881) (фиг. 209, 210)

Westerlund, 1831. K. Vetensk. — Akad. Forh., 4:52 [Zonites (Hyalinia) glaber Fer. var. 
striaria)]-, Westerlund, 1883, Jahrb. deutsch. malak. Ges., 10:55 (Hyalinia glabra Stud. var. 
hungarica)-, Wohlberedt, 1911:177 (Hyalinia glabra hungarica West.); Wagner, A., 1915:462, 
taf. 11, fig. 81 [Hyalinia (Morlina) glabra riloensis)]-. Riedel, 1969:97.

Черупката c широка и сравнително висока завитост, височината на която 
не по-малка от 1 /2 от височината на устата, тънка, с редки и неясни линии, 
доста блестяща, прозрачна, на върха светлорогова, отдолу белезникава. На-
вивките 5 1/2—6, плавно нарастващи, умерено изпъкнали, при шева плоски. 
Последната навивка над периферията леко плоска, при устата немного по- 
широка от предпоследната навивка. Устата късо овална, косо разположена, 
умерено врязана и леко отдръпната надолу. Пъпът тесен; ширината му 1/13 
от ширината на черупката.

Височината на черупката 7—9, ширината 17—18 mm.
Бичът окръглен. Атриумът неголям, неясно обособен от пениса и влага-

лището. Останалите белези са типични за подрода.
Разпространение: почти повсеместно с изключение на югоизток.
Общо разпространение: Карпатите и северните области на Балканския 

полуостров.
Екология. Живее както в горите, така и във влажните ливади, в лист-

ната постилка, под камъни и повалени дървета.

Фиг. 210. Oxychilus (Morlina) glaber striarius 
(West.). Полова система (no Riedel)

Фиг. 209. Oxychilus (Morlina) glaber
striarius (West.) (no Riedel)
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Забележка. O. glaber glaber (Rossmassler, 1835) се отличава от да-
дения подвид по ниската завитост, по-толямата окръгленост по периферията 
на последната навивка и неотеглената надолу уста.

Разпространен в Алпите, южните области на ГФР, Източна и Южна 
Франция.

7. Oxychilus (Moriina) urbanskii Riedel, 1963 (фиг. 211, 212)

Riedel, 1963:473, fig. 1—6; Riedel, 1969:97.

Черупката ниско конична, доста тънкостенна и крехка, прозрачна, бле-
стяща и гладка, с тънки и гъсти линейни нараствания, светложълта. Зави-
тостта силно изпъкнала, с остър връх, височината около 1/2 от височината 
на устата. Навивките 5—5 1/3, изпъкнали, високи и бавно нарастващи на ши-
рина; последната навивка малко по-широка от предпоследната. Шевът дъл-
бок и с кант. Устата почти кръгла, силно косо разположена, слабо врязана, 
изтеглена надолу. Пъпът доста тесен (около 1/1- от ширината на черупката), 
нерядко частично прикрива отвора с колумеларния си край.

Височината на черупката 6,3—6,7, ширината 10—12 mm.
Пенисът дебел, към атриума се стеснява. Бичът широк и дъгообразно 

извит. Половият ретрактор се прикрепя към бича слабо встрани от неговия 
връх. Семеприемникът с дълъг, голям резервоар и къс проток. Останалите 
белези типични за подрода.

Разпространение: Странджа и южната част на Черноморското край-
брежие. Рядко в източните части ' на Стара планина, близо до Котел, и в 
Сакар планина.
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Фиг. 212. Oxychilus (Morlina) urbanskii Riedel. Полова система 
А — обш вид на дисталния отдел; Б — вътрешен строеж на пениса (по Riedel)

Вън от България — в Западна Турция (в околностите на Бурса).
Екология. Обитава влажни субтропични гори, в дупки, под повалени 

дървета и под камъни.
Забележка. Черупката на този вид много прилича на O. glaber striarius 

(West.), но е по-малка по размери при относително голяма височина. На-
вивките са по-тесни и високи, устата по-висока и косо разположена, пъпът 
значително по-тесен. Анатомично видът се отличава по формата на 
пениса и бича, много по-късия полов ретрактор и проток на семеприем-
ника.

Подрод Riedelius Hudec, 1961 

Hudec, 1961, Acta Mus. nat. Pragae, 16 B, 3—4:110; Riedel, 1969:98.

Типов вид O. (R.) inopinatus (Ulicny, 1887) (Hyalina}

Черупката неголяма или със средни размери (ширина 4,5—15 mm), почти 
плоска, тънка и крехка, силно просветляваща, белезникава, янтърна или жълте- 
никаворогова, блестяща и гладка. Навивките 4 х/2—5 х/4, ниски и бързо на-
растващи, особено последната навивка.

Краят на мантията с триъгълна или езиковидна черупчеста част (фиг. 214).
Мъжките полови пътища са доста разнообразно построени. Най-харак-

терно за тази група се явява наличието вътре в пениса на кукообразно извити 
шипове, които в основата си потъват в особена папила. Понякога тези ши-
пове достигат големи размери (фиг. 216, 218 —- Б, В).

Разпространен в Средна Европа и северната част на Балканския полу-
остров.
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8. Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Ulicny, 1887) (фиг. 213—216)

Ulicny, 1887, Vesmir, Praha, 16, 10:111, fig. 36 (Hyalina)', Ulicny in Clessin, 1887, 
Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns:89, fig. 29 (Hyalina (Vitrea) opinata (err. sic!)); Hesse, 
1911:179 (Cryjto/Zzw); Riedel, 1959b: 179, fig. 1—3; Hudec, 1961. Acta Mus. nation. Pragae, 
16 B, 3—4:97, fig. 1—5, taf. 8; Riedel, 1969:100, fig. 8—10.

Черупката c доста слаба изпъкнала и окръглена завитост, от жълтени- 
кавобяла до светлоянтърна1, с непрозрачни налепи на долната страна, про-
светляваща. Навивките 4 1/2—5, слабо изпъкнали, бавно и плавно нарастващи, 
разделени от плитък кантов шев. Последната навивка по периферията плавно 
се закръглява, почти 2 пъти по-широка от предпоследната. Устата овална, 
немного косо разположена и слабо врязана. Долният край на устата образува 
плавна дъга, която преминава в къс, задебелен колумеларен край, отворът 
на който понякога прикрива част от пъпа. Пъпът почти точковиден, но дълбок, 
ширината му около J/13—1/14 от ширината на черупката.

Височината на черупката 2,0—2,9, ширината 4,0—6,0 mm. Тялото жълте- 
никавобяло. Стъпалото цялостно, т. е. неразделено на надлъжни дялове. 
Очите слабо развити. Краят на мантията с неголяма езиковидно черупчеста 
част.

Пенисът цилиндричен, дължината му равна на матката плюс влагали-
щето, отзад завършва с къс и широк бич. Към края бичът се прикрепва към 
ретрактора. Предната част на пениса обкръжена с влакнест маншон. 
Епифалусът къс и вретеновиден. Матката и влагалището дебели, с една 
дължина. Жлезата обкръжава само долната половина на матката. Семеприем-
никът с дебел проток и слабо диференциран от резервоара. В пениса се намира 
продълговат ред от папили, въоръжени с леко извити встрани от атриума 
шипове.

Разпространение: в околностите на Варна, Пловдив, Хасково, Сливен, 
Карлово, в Странджа, Сакар планина, Родопите, Витоша, Рила и Стара 
планина. Jaeckel (1954) го съобщава за Пирин, но е нужна проверка.

Общо разпространение: Карпатите, северната част на Балканите.
Екология. Животното води подземен начин на живот, най-често се 

среща в горните слоеве на почвата. Предпочита ксеротермните биотопи, 
богати на варовик. На повърхността попадат обикновено само празни че-
рупки (в речните наноси и в къртичини купчинки).

9. Oxychilus (Riedelius) depressus (Sterki, 1880) (фиг, 217, 218)
Sterki, 1880, Nachrbl. deutsch. Malak. Ges., 12:104 (Hyalina)', Ehrmann, 1933:89, taf. 

4, fig. 48; Riedel, 1969:104, fig. 11—19.
Черупката плоска, със слабо изпъкнала завитост, бледожълта или светло- 

янтърна, отдолу с непрозрачни налепи, на върха слабо просветляваща, бле-
стяща, гладка и само с тънки радиални линейни нараствания. Навивките 
4 1/2—5, слабо изпъкнали, плавно нарастващи, разделени с доста плитък шев. 
Последната навивка по периферията плавно се закръглява, 2—2 1 /а пъти по- 
широка от предпоследната. Устата овална, отгоре стеснена, слабо врязана и 
леко косо разположена. Долният край на устата доста слабо извит. Пъпът 
точковиден, около 1/30 от ширината на черупката.

1 След смъртта на животното черупката. доста бързо се обезпветява и става нечисто-
бяла.
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Фиг. 214. Oxychilus^dRiedelius) inopinatus'(Ulicny). 
Преден край на охлюва (вижда се черупчеста 

мантийна лопатовидна част) (по Riedel)

Фиг. 213. Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Ulicny) (по Лихарев)

Фиг. 215. Oxychilus (Riedelius)ino- 
pinatus (Ulicny). Общ вид на 
дисталната част на половата 

система (по Riedel)

Фиг. 216. Oxychilus {Riedelius) 
inopinatus (Ulicny). Положение 
на шиповете вътре в пениса 

(по Riedel)
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При популации, живеещи на повърхността на почвата, височината 
на черупката около 3,4, ширината около 7,5 mm. При пещерните попу-
лации черупката обикновено по-голяма — височина 4,3, ширината 
9,5 mm.

Тялото на животното жълтеникавокремаво, с гълъбовостоманени петна 
в задтилната част и опашката. Черупчестата част на мантията неголяма, 
с езиковидна или триъгълна форма.

Пенисът с доста характерна форма, на средата топкообразно издут. 
Почти по цялото си протежение обкръжен със здрава обвивка, от която изли-
зат две връзки: една към границата на епифалуса и семепровода и друга към 
епифалуса близо до мястото на вливането му в пениса. Липсва бич. Матката 
и влагалището с еднаква дължина. Перивагиналната жлеза обкръжава края 
на матката и началото на влагалището. Резервоарът на семеприемника за-
кръглен или овален, протокът къс. Липсва полов атриум.

Вътрешните стени на пениса с няколко мощни продълговати гънки, които 
в издутата част на пениса образуват своеобразна решетка. На гънката се раз-
полагат папили, от които при половозрелите животни изпъкват варовити 
шипове.

Половите органи при земните и пещерните популации идентични.
Разпространение: Стара планина от Враца до Сливен, Витоша, Рила 

и Родопите.
Вън от България се съобщава за Алпите, средно високите планини на Сред-

на Европа, Карпатите и Дурмитор.
Екология. Планински и високопланински вид. В Алпите достига до 2600т 

над морското равнище, в Карпатите — до 1600, а в Родопите — до 1450 m. 
Спуска се до 200 m. Обитава горите, под камъни и в сенчести и влажни места 
В по-сухите биотопи води полуподземен начин на живот (в сипеите). Обик. 
новено в пещерите, в това число и в България, където се явява трог- 
лофил.

7. Род Daudebardia Hartmann, 1821

Hartmann, 1821, in Sturnis Deutschl. Fauna, 6, 5:41; Wagner, A., 1895:609; Kobelt, 
1906:178; Wenz u. Zilch, 1959—1960:258; Riedel, 1967:465.

Типов вид D. rufa (Draparnaud, 1805) {Helix)

Охлюви със средни размери, с почти цилиндрично тяло. Черупката не 
голяма, отгоре капаковидна, отдолу уховидна (състои се от 2—3 навивки)- 
лежаща в задния край на тялото, където покрива само неголяма част от гърба, 
Черупката се състои от спирално завита ембрионална част и дефинитивна 
част във вид на пластинка. Кожата плътна, покрита с мрежести тънки бразди. 
Стъпалото от 3 надлъжни дяла. Педалната бразда двойна; назад приляга към 
слабо развитата опашна ямичка.

Глътката доста голяма. Челюстта рудиментарна. Радулата без среден 
зъб, останалите зъби с кукообразна форма.

Влагалището и матката къси. На границата между тях се влива семепри-
емникът. Има перивагинална жлеза, която обикновено подобно на муфа 
обхваща основата на семеприемника и прилягащия участък на влагалището 
и матката. Пенисът цилиндричен, прав или извит. Семепроводът се влива в
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Фиг, 217. Oxychilus {Riedelius) depressus (Sterki) (no Riedel)

Фиг. 218. Oxychilus {Riedelius) depressus (Sterki). Полова система 
Л — общ вид на дисталните части; Б — папила с шип; В— разположение на шиповете вътре в пениса (по Riedel)

задния край. Тук обикновено се прикрепва и едноклонестият полов ретрактор 
Липсва бич.

Разпространен в Средна и Южна Европа, Западен Кавказ и Предна 
Азия.
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Таблица за определяне видовете от род Daudebardia

1 (4) Ембрионалната част на черупката (около 2 навивки) окръглена и обра-
зува правилна спирала, която повече или по-малко цялостно обкръ-
жена от последната (дефинитивна) навивка. Пъпът открит или частично 
прикрит от отворения колумеларен край. Пенисът прав, дължи-
ната му почти равна на сумираната дължина на влагалището и 
матката.

2 (3) Ембрионалната част (с ширина около 2 mm) разположена почти в цен-
търа на задната половина на черупката и напълно обкръжена от послед-
ната навивка. Пъпът открит. Черупката на възрастното животно обик-
новено овална, понякога даже с почти правоъгълна форма (при раз-
глеждане от върха)...................................................1. D. rufa (Drap.)

3 (2) Ембрионалната част (с ширина около 1,5 mm) малко изместена към зад-
ния край на черупката и ненапълно обкръжена от последната навивка. 
Пъпът частично прикрива отвора на колумеларния край на устата. 
Възрастната черупка окръглено яйцевидна, към ембрионалната част 
силно се стеснява. Краищата на последната навивка дъгообразно 
извити .................................................................. 2. D. brevipes (Drap.)

4(1) Ембрионалната частна черупката късо яйцевидна и се състои от 1 V3 
навивки,почти напълно лежащи вън от последната (дефинитивна) навив-
ка. Липсва пъп. Пенисът извит, дължината му почти 3 пъти по-голяхма
от дължината на влагалището и матката........................3. D. wiktori
Riedel.

1. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) (фиг. 219, 220)

Draparnaud, 1805, Hist. nat. moli. France:118, pl. 8, fig. 26—29 (Helix)', Wagner, A.,
1895:612, taf. 1, fig. 1, 7 a—c, taf. 2, fig. 44, taf. 3, fig. 18; Sturany, 1897:112 (var. graeca 
A. Wagn.); Kobelt, 1906:181, taf. 67, fig. 1—7; Riedel, 1967:466, fig 1—5.

При разглеждане откъм върха черупката овална или елиптична, нерядко 
окръглена — правоъгълна. Ембрионалните навивки Р/2—13/4, бързо и 
плавно нарастващи, напълно обкръжени от последната (дефинитивна) навивка. 
Отдолу спирално закръглената част на черупката по отношение на устата 
доста голяма (около 2 mm). Пъпът широк и открит, понякога леко се при-
крива от колумеларния край на устата.

Дължината на черупката до 5,8, ширината 4,0, височина до 1,5 mm. Ем-
брионалната част на завитостта заема около 1/4 от общата дължина на че-
рупката. При възрастните и при напълно изтегнато животно черупката пред-
ставлява около 1/4—1/3 от общата дължина.

Половият апарат с относително неголеми размери (фиг. 220). Семепро-
водът се влива в задния край на пениса и на това място се прикрепва половият 
ретрактор. Пенисът прав, цилиндричен и приблизително с еднаква дължина 
на влагалището плюс матката. С неголям кълбовиден или овален семеприем- 
ник, с къс проток, който се открива в женските полови пътища. Осно-
вата му, а така също и прилежащите участъци на матката и влагалището 
обкръжени от кълбовидна перивагинална жлеза.

Разпространение: повсеместно в Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, 
Странджа, по Черноморското крайбрежие, Северна България и Тракийската 
низина.
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Фиг. 219. Daudebardia rufa (Drap.) 
(no Riedel)

Фиг. 220. Daudebardia rufa (Drap.). 
Полова система (no Riedel)

Общо разпространение: Средна, Южна и Югоизточна Европа.
Екология. Обитава доста влажни места, нерядко близо до водоеми, в 

листната покривка и в рахли почви или под камъните. На повърхността излиза 
само във влажно време. Храни се с малки дъждовни червеи, личинки на насе-
коми и малки охлювчета. Нерядко се среша в пещерите. В България снася 
яйцата си през април, а ембрионалното развитие продължава 32 дни 
(Osanova, 1970).

2. Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) (фиг. 221)
Draparnaud, 1805, Hist. nat. moli. France:119, nl.8, fig.3O—33 (Helix)-, Wagner,A., 1895: 

614, taf. 1, fig. 2, taf. 2, fig. 8 a—b, taf. 4, fig. 24 a—e; Kobelt, 190 :185, taf. 68, fig. 2—3; 
Riedel, 1967:469, fig. 6—8.

Черупката прилича на D. rufa, c по-малки размери, по-малко разтегната 
и окръглено яйцевидна. Последната навивка по-широка и краищата и не са 
паралелни, а силно дъгообразно извити. Ембрионалните навивки лежат ек-
сцентрично, заемат неголям участък и не са5обхванати от последната, т. е. дефи-
нитивната навивка на черупката. При разглеждане отдолу спиралната закръг-
лена част на черупката по-тясна, отколкото при D. rufa (с ширина около 
l,5mm). Пъпът силно прикрит от отвора на колумеларния край при устата.

Дължината на черупката до 4,6, ширината 3,2 и височината до 1,4 mm. 
Ембрионалната част на завитостта представлява около х/з от общата дължина 
на черупката.

Гениталните органи на този вид не се отличават по нищо съществено от 
D. rufa. Съгласно H. Wagner (1952) двата вида са способни към кръстосване 
и дават хибриди с преходни признаци.

Разпространение: Стара планина, Витоша, Рила и Пирин, Западните 
Родопи и Южното Черноморско крайбрежие.

Общо разпространение: Средна и Югоизточна Европа.
Екология. Живее при такива условия, както D. rufa, с която нерядко 

се среща съвместно.

3. Daudebardia wiktori Riedel, 1967 (фиг. 222, 223)
Riedel, 1967:471, fig. 9—12.

Черупката удължено овална, към върха се свива. Последната навивка 
светложълта, на върха плоска, към устата силно се разширява. Ембрионад-
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Фиг. 221. Daudebardia brevipes 
(Drap.) (no Riedel)

Фиг. 222. Daudebardia wiktori 
Riedel (no Riedel)

ната част на черупката (1 х/3 навивки) бяла, с тънки спирални линии, относи-
телно доста голяма (около 1/3—1/2 от общата дължина), късо яйцевидна, към 
върха уплътнена, отдолу изпъкнала и се разполага към задния край на дефи-
нитивната част под ъгъл от 45°. Колумеларният край на устата малко отворен. 
Местата на прикрепване на устата са свързани с мазол. Липсва пъп. На него-
вото място има само неголяма вдлъбнатина.

Дължината на черупката 2,6—3,4, ширината 1,5—2,0, височината 0,6— 
0,7 mm. Ембрионалната черупка дълга 1,3 и широка 1,0 mm. Черупката пред-
ставлява х/5 от дължината на възрастното животно.

Пенисът доста дълъг, дебел и извит, по цялото си протежение има една 
дебелина, само в задния край се свива. Тук в него се влива семепроводът и 
се прикрепва мощен полов ретрактор. Всички останали полови пътища с из-
ключение на хермафродитния проток неголеми и по обща дължина по-къси 
от пениса. Пери вагиналната жлеза почти напълно покрива влагалището, а 
така също и основата на матката и на протока на семеприемника.

Разпространение: в България са известни няколко находища — в 
долината на Чепеларска река при Асеновград и Бачковския манастир, между 
Златоград и Мадан и северно от Годеч до изворите на р. Нишава.

Вън от България близък вид е намерен в Турция във вилает Трабзон 
(Riedel, 1970; Forcart, 1971).

Екология. У нас живее по влажни места, обрасли със смесени широко-
листни гори и храсталаци, в листната покривка.

8. Род Carpathica А. Wagner, 1895

Wagner, А., 1895:621; Kobelt. 1906:196: Riedel. 1967:474.

Типов вид C. kimakowiczi А. Wagner, 1895

По външен вид животното прилича на Daudebardia. Единствената разлика 
е, че ембрионалната част на черупката е с елиптична форма и се състои от 
1—Н/2 навивки, силно изместени на задния край на черупката и почти необ- 
хванати от дефинитивната част.1

1 Конхологично този род прилича на подрод Libania от род Daudebardia, към
който от българските видове се отнася D. wiktori Riedel.
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Фиг. 223. Daudebardia wiktori Riedel. Полова 
система (no Riedel)

Главната отличителна особеност на вътрешния строеж на този род се 
явява това, че семепроводът се влива в пениса отстрани и има бич. По ос-
таналите белези и вътрешния строеж този род прилича на Daudebardia.

Разпространен в Източните Алпи, Балканите, Крит и Черноморското 
крайбрежие на Мала Азия.

Таблица за определяне видовете от род Carpathica

1 (2) Ембрионалната част на черупката удължено яйцевидна, на края заостре-
на, образувана от 11/2 навивки. Бичът издут, значително по-дебел от 
пениса .................................................................. 1. C. bielawskii Riedel.

2(1) Ембрионалната част на черупката силно изтегната, на края притъ-
пена, образувана само от една навивка. По дебелина бичът слабо се 
отличава от пениса.......................................2. C. stussineri А. Wagn.

1. Carpathica bielawskii Riedel, 1963 (фиг. 224, 225)

Riedel, 1963:477, fig. 13; Riedel, 1967:475, fig. 13—17.

Черупката почти овална или елиптична, просветляваща, блестяща и 
светложълта, с ясни линейни нараствания. Ембрионалната част се разполага 
в задния край, удължено яйцевидна, на края заострена, тънко, гъсто и спирално

Фиг. 224. Carpathica bielawskii Riede 1
(по Riedel)



Фиг. 225. Carpathica bielawskii Riedel. 
Полова система (no Riedel)

набраздена, състои се от 1 1/2 навивки, разделени с шев, който образува леко 
плоска спирала. При възрастните екземпляри надлъжната ос на ембрионал-
ната част се разполага почти под прав ъгъл към оста на останалата (дефини-
тивна) част на черупката. Последната навивка доста голяма, почти пластична, 
към върха леко изпъкнала, бързо нарастваща в ширина и по периферията силно 
дъгообразно извита. На границата на прехода от ембрионалните навивки към 
дефинитивната част на черупката има леко стесняване. Липсва пъп. На негово 
място има слабо вмятане. Колумеларният край към устата отворен и се 
съединява с мазола във връхния край.

Дължината на черупката 3,5—5,0, ширината 2,2—3,4 и височината около 
1,0 mm. Възрастното животно при пълно разтягане достига 45 mm дължина.

Пенисът почти прав, отзад се разширява във вид на топлийка, с широк 
бич, към който терминално се прикрепва половият ретрактор. Семепроводът 
се открива в пениса отстрани. Особена пръстеновидна свръзка притяга дистал-
ната част на семепровода към пениса. Матката и влагалището по дебелина 
колкото пенисът, но по-къси. Резервоарът на семеприемника слабо обособен 
от дебелия проток. Неговата основа, а така също влагалището и долната 
част на матката обкръжени от слабо развитата перивагинална жлеза.

Разпространение: югоизточно от Созопол до р. Резовска и в Стран-
джа около с. Граматиково и Малко Търново.

2. Carpathica stussineri (Wagner, 1895) (фиг. 226, 227)

Wagner, А,, 1895:624. taf. 1, fig. 6. taf. 2, fig. 13 a—b. taf. 5, fig. 36 a—c (Daudebardia)', 
Kobelt, 1906:200. taf. 70, fig. 4 (Daudebardia)', Wa'gner, H., 1952:173; Riedel. 1967:478, 
fig. 18—22.

Черупката от притъпено яйцевидна до елиптична, прозрачна и блестяща, 
от светложълта до светлорогова, с тънка набразденост, с редки линейни на- 
раствания. Ембрионалната част се разполага в задния край, удължено овална, 
на края притъпена и се състои само от една навивка. При разглеждането й 
отстрани лежи по-долу от дефинитивната част на черупката. При възрастните 
екземпляри надлъжната ос на ембрионалната част лежи под прав или даже
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Фиг. 227. Carpathica stussineri (A. Wagn.). Полова система (по Riedel)

под остър ъгъл към надлъжната ос на цялата черупка. Последната навивка 
към върха слабо изпъкнала до почти плоска, бързо нарастваща на ширина, по 
периферията дъгообразно извита. Липсва пъп. На неговото място има него-
ляма цепнатина. Колумеларният край на устата задебелен и отворен, по-
някога даже образува изпъкналост. Местата на прикрепване на устата сбли-
жени и съединени с дебел мазол.

Дължината на черупката 3,5—4,2, ширината 2,2—2,8, височината до 1,0 
mm. Дължина на ембрионалната част 1,1 и ширина 0,6 mm. Възрастното 
животно при мека фиксация достига до 25 mm дължина.

Половите органи приличат на C- bielawskii. Главните различия са след-
ните: бичът не така издут и немного по-дебел от пениса. Семепроводът се 
влива в пениса отстрани, в началото се простира по-долу от бича, а след това 
се извива встрани от атриума и по-нататък се разполага по обикновения 
начин.

Половият ретрактор, преди да се прикрепи, се разделя на 3 клона: единият 
се прикрепва към върха на бича, другият — към средата на семепровода и тре-
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тият — непосредствено към пениса. Големият кълбовиден резервоар към се-
меприемника отчетливо се обособява от протока. Перивагиналната жлеза 
се разполага отстрани от основата на семеприемника.

Разпространение: западната част на Стара планина, Витоша, Родо-
пите и Рила.

Вън от България се съобщава за Доломитовите Алпи, Венецианските 
Предалпи и Караванке на север, до Албания на юг и почти цяла Югославия.

Екология. Обитава влажните планински гори, особено буковите, поч-
вата, листната постилка и под камъните.

9. Род Zonitoides Lehmann, 1862

Lehmann, 1862, Malak, bl., 9:111;Baker, 1928, Proc. Acad. nat. sci. Philad., 80:37; 
Wenzu. Zilch, 1959—1960:661; Шилейко, 1972, Сб. тр. Зоол. муз. Московск. университета, 
12:145.

Типов вид Z. nitidus (Mulier, 1774) (Helix)

Черупката неголяма (от 4 до 8 mm ширина), ниско конична. Навивките 
3 х/2—5, силно изпъкнали. Пъпът перспективен.

Стъпалото с единствена медиална бразда, която го разделя на 2 надлъжни 
дяла (в крайни случаи, както при типовия вид). Задтилната лопатовидна част 
на мантията разделена на 2 части. Тялото с тъмносив стоманен цвят.

Средният зъб на радулата не по-малък от страничните. Първият има 3 
зъбчета, страничните по 2.

Пенисът цилиндричен, с терминален епифалус и къс семепровод. Поло-
вият ретрактор се прикрепва към пениса отстрани. Вътре в задния край на 
пениса на особена папила се разполага варовита пластинка. Недалеч от ат-
риума в предния край на пениса се открива голям придатък, в който се намира 
своеобразен, леко извит варовит шип. Върхът на придатъка c 1—3 мускулни 
ленти се съединява с протока на семеприемника. Малко по-долу от върха 
в придатъка се открива т. нар. коронарна жлеза.

Семеприемникът с окръглен резервоар и с доста дълъг проток, който не-
далеч от атриума се разпада на 2 или 3 клона: единият клон се открива в пе-
ниса, по-горе от придатъка, другият — в предната част на матката, а третият 
(понякога отсъствува) — в атриума.

Разпространен е в Холарктика.

Zonitoides ni?id«s(Miiller, 1774) (фиг. 228, 229)

Mulier, 1774. Verm. hist., 2:32 (Helix)', Wohlberedjt, 1911:178; Ehrmann, 1933:95, 
taf. 4, fig. 56; Лихарев и Раммельмейер. 1952:289. фиг. 215. 216: Шилейко, 1972, Сб. 
тр. Зоол. муз. Московск. унив. 12:145. фиг. 1—7.

Черупката ниско конична, с доста остра завитост, височината на която 
повече от 1/2 от височината на устата, доста блестяща, почти прозрачна, не-
ясно напречно набраздена, светлокафява или тъмнокафява до червеникаво- 
рогова. Навивките 4—5 3/4, доста изпъкнали, плавно нарастващи, разде-
лени от дълбок шев. Последната навивка по периферията окръглена. Устата 
почти кръгла, слабо врязана. Пъпът перспективен, около 1/,—1/6 от шири-
ната на черупката; отвътре се виждат добре всички навивки.
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Фиг. 229. Zonitoides nitidus (Miill.). Полова 
система (по Шилейко)

Фиг. 228. Zonitoides nitidus (Miill.) 
(по Лихарев)

Височината на черупката 3,5—4,0, ширината 6—7 mm.
Строежът на половата система характерен за рода. Подробности за този 

строеж са дадени от Шилейко (1972).
Разпространение: цялото Черноморско крайбрежие, в Западна Стара 

планина и по източните и южните склонове на Родопите.
Общо разпространение: в Холарктика.
Екология. Живее във влажни ливади и по бреговете на водоеми, в забла-

тени гори покрай реки, в почвата и в листната покривка. Много влаголюбив 
вид, във връзка с което в засушливите области води почти амфибиен живот.

XVIII. Семейство Limacidae Rafinesque, 1815

Голи охлюви с цилиндрично (при движение) или вретеновидно (при сви-
ване) тяло. Отзад заострено, отпред закръглено и отдолу с плоско стъпало. 
Мантията има вид на овално щитче, лежащо на предната му част на гърба; 
дължината му неповече от 1/3 от дължината на тялото, често по-малко (от 
2/.-, до 1А)-

При живите голи охлюви на повърхността на мантията се виждат кон-
центрични бръчки. Отзад мантията плътно сраства с гърба, а отпред увисва 
на шията във вид на голяма и свободна лопатовидна част, нерядко наричана 
капишон. Дихателното отвърстие (пневмостомът) и мантийната цепнатина 
най-често се намират отзад в средата на десния край на мантията. Килът 
обикновено развит слабо и се забелязва само на задния край на тялото; по- 
рядко заема задната половина на гърба. Стъпалото разделено на три надлъжни 
дяла.

Черупката рудиментарна, има вид на варовита пластинка, напълно скрита 
в мантията.
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Червото образува два или три клупа (или 4, или б колена— фиг. 233). 
При някои има сляпо черво (фиг. 238). Ретракторът на дясното очно пипалце 
при едни родове се намира между пениса и матката, а при други — отстрани 
на половите пътища. Пенисът с различна форма и размери, без епифалус. 
Матката и атриумът без придатъчни жлези. Сперматофори не се образуват 
и спермата се предава на партньора в слизести пакетчета.

Разпространение: повечето родове се срещат в западната част на Па-
леарктика. Един род (Deroceras) живее освен това в Северна Америка.

Таблица за определяне на родовете от семейство Limacidae

1 (2) Голи охлюви с големи или средни размери (обикновено възрастното
животно при пълзене не по-малко от 60 mm дължина). Кожата обикно-
вено дебела, с големи и резки бръчки или тънка с неясни и неголеми 
бръчки. Между мантийната цепнатина и средната линия на гърба има 
от 16 до 21 реда бръчки. Червото заобикаля колумеларния мускул при 
мястото, където се прикрепя към гърба и се състои от 3 клупа, при това 
последният клуп (на задното черво) лежи над всички останали ор-
гани ..........................................................................1. Limax Linnaeus

2 (1) Неголеми голи охлюви (не повече от 60 mm на дължина). Кожата
винаги тънка, с неясни и неголеми бръчки. Между мантийната цеп-
натина и средната линия на гърба има от 12 до 14 реда бръчки. Чер-
вото не заобикаля колумеларния мускул и се състои от два клупа, 
последният от които (на задното черво) частично покрива черния 
дроб.............................................................................. 2. Deroceras Raf.

Род Limax Linnaeus, 1758

Linnaeus, 1758, Syst. natur., ed. X, 1:652; Hesse, 1926:8; Quick, 1960:180.

Типов вид Limax maximus Linnaeus, 1758

Голи охлюви, доста големи (има и малки), с дебела или тънка кожа,едно-
цветни или с различни рисунки, стройни, със заострен заден край на тялото. 
Най-често с кил, нерязко изразен и ограничен в задната половина на гърба. 
Между мантийната цепнатина и средната линия на гърба има от 16 до 21 
реда бръчки.

Червото образува 3 клупа (6 колена), сравнително слабо превъртени. 
Двете части на черния дроб се простират напред. Назад дясната част образува 
връхната вътрешност на торбичката. Редица видове имат дълго сляпо черво, 
което излиза близо до третия клуп и се простира назад до крайната част на 
тялото.

Десният очен ретрактор се намира между пениса и матката. Пенисът ци-
линдричен или във вид на сопа, като към атриума се стеснява. Вътре в пениса 
има продълговато валяче.

Разпространен в Европа, Предна Азия и Северна Африка.

Таблица за определяне на видовете от род Limax

1 ( 8) С дълго сляпо черво, което се простира назад до края на вътрешната 
торбичка.
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I ( 5) Пенисът доста дълъг, цилиндричен, отзад спирално навит, без бич 
3(4) Окрасата от жълтеникава до зеленикавосива, с рисунки от малки

тъмни петна, кожата доста дебела. Слузта интензивно жълта, на ман-
тията оранжева .............................................................. 6. L. flavus L.

4(3) Окрасата от сиворозова до сивожълта, с рисунки от тъмни ивици 
(особено на мантията) или големи петна. Тялото меко, воднисто, 
кожата е тънка. Слузта безцветна....................... 1. L. nyctelius Bourg.

5(2) Пенисът къс и торбообразен, с бич.
6(7) Бичът къс, коничен .......................................9. L. marginatus Mulier
7(6) Бичът 2—3 пъти по-дълъг от пениса . .10 L. macroflagellatus

(Grossu et Lupu)
8(1) Липсва сляпо черво.
9 (18) Възрастните животни в изопнато състояние достигат до 100—200 

mm дължина, а при свиване не по-малко от 50 mm. Окрасата тъмна, 
без рисунки, или светла, с ясни и големи тъмни рисунки. Между ман-
тийната цепнатина и средната линия на гърба има от 19 до 21 реда 
бръчки.

10 (13) Семепроводът се влива в задния край на пениса.
II (12) Килът заема не по-малко от половината на гърба. Дължината на

пениса равна на дължината на тялото или повече от него. Задният 
край на пениса неиздут........................... 1. L. cinereoniger Wolf.

12 (11) Килът и пенисът къси. Задният край на пениса издут...........................
.............................................................................................. 2. L. maximus L.

13 (10) Семепроводът се влива в пениса значително по-далече от неговия
заден край.

14 (15) Половият ретрактор се прикрепва към пениса редом със семепровода
..............................................................................3. L. macedonicus Hesse

15 (14) Половият ретрактор се прикрепя към пениса на значително разсто-
яние от семепровода.

16 (17) На светлия фон има рисунка от малки тъмни петна, обкръжени от
светъл кант ...................................................4. L. conemenosi O. Bttg.

17 (16) С изключение на стъпалото и участъка на тялото по-долу от манти-
ята окрасата черна и без рисунки .... 5. L. carbonarius O. Bttg.

18 ( 9) Възрастните животни в изопнато състояние не превишават 65, а
при съкращаване на тялото — 35 mm на дължина. Окрасата зелени- 
кавожълта или сивожълта, по-рядко червеникавокафява. Нерядко по 
гърба и мантията има двойка тъмни пояси с неясни контури. Между 
мантийната цепнатина и средната линия на гърба се намират 16 реда 
бръчки ........................................... 8. L. tenellus Muli.

Подрод Limax s. str.

Голи охлюви с големи или средни размери. Липсва сляпо черво. Пред-
ната част на простатата на значително протежение не приляга към половите 
пътища. Семепроводът се открива в пениса аиикално или по-далече от него 
в задния край, като образува сляп придатък.

1. Limax (Limax) 'cinereoniger Wolf, 1803 (фиг. 230, 231)
Wolf, 1803, In Sturm’s Fauna Deutschl., б, 1 :7; Юриничъ, 1906:12; Quick, 1960:187, 

text, fig. 15, pl. 2, fig. 25; Urbanski u. Wiktor, 1968:55

302



Фиг. 230. Limax {Limax) cinereoniger Wolf. (no Quick)

Фиг. IVl , Limax {Limax) cinereoniger Wolf (no Hudec). Полова система

... Доста голям гол охлюв, покрит с дебела кожа, с дълги и резки бръчки. 
Мантията заема около 2/3 от дължината на тялото, отпред закръглена, от-
зад ъгловата. Килът заема около половината от гърба, но понякога достига 
и до мантията. С изключение на кила и средния дял на стъпалото по-голямата 
част от тялото е оцветена черно или тъмносиво, рядко на гърба с продълго-
вата ивица или редица петна на общ светъл фон. Мантията тъмна и едноцвет-
на, по-рядко с неясни светли петна по края. Тъмни пипалца, изпъстрени с 
черни или тъмнокафяви петънца.

В изопнато състояние достига 100—200 mm дължина.
Третият клуп на червото дълъг и нерядко достига задния край на праз-

нината на тялото. Тясната пигментирана гонада се намира между дяловете 
на черния дроб и се вижда от върха. Влагалището дълго, преди вливането си 
в атриума немного издуто. Семеприемникът неголям:, резервоарът овален,
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Фиг. 232. Limax (Limax) maximus L. (no Quick)

протокът къс и се влива във влагалището близо до атриума. Пенисът доста 
дълъг, цилиндричен, извит и по дължина равен на тялото или много по-голям. 
Половият ретрактор и семепроводът прикрепени към пениса апикално.

Разпространение: повсеместно в Средна гора, Странджа, Сакар пла-
нина, Витоша, Рила, Родопите, Стара планина и Пирин, до 2500 m надмор-
ска височина.

Общо разпространение: в Европа.
Екология. Живее в горите (рядко в иглолистни) под листната покривка, 

камъни, в хралупите и под кората на гнили пънове.

2. Limax (Limax) maximus Linnaeus, 1758 (фиг. 232—234)
Linnaeus, 1758, Syst. natur., ed. X, 1 :652; Юриничъ, 1906:11; Quick, 1960:191, 

text. fig. 15, pl. 2, fig. 24; Urbanski u. Wiktor, 1968:57.

Доста голям гол охлюв със стройно тяло, отзад заострено. Мантията 
заема 1/3 от дължината на тялото, а килът 1/3 от дължината на гърба. Основ-
ната (фонова) окраса жълтеникавосива, сива или белезникава. Рисунката на 
гърба образува 2—3 двойки тъмни продълговати ивици или редица петна. 
Мантията петниста, пипалцата розовокафяви, без петна.

Дължината на пълзящия гол охлюв 100—200 mm. По дължина много при-
лича на L. cinereoniger Wolf, от който се различава по следните белези: 
1) по-къс кил и мантия; 2) с по-малко дебела кожа и малки бръчки; 3) мантията 
винаги петниста, страничните дялове на стъпалата светли, а пипалцата едно-
цветни, без рисунки; 4) третият клуп на червото почти двойно по-къс; 5) пенисът 
по-къс, издут в задния си край и се стеснява към атриума.

Разпространение: Черноморското крайбрежие, Средна гора, Витоша, 
Странджа, във всички раздели на Стара планина, Родопите, Рила, Пирин, 
Славянка и Беласица на височина до 1500 m над морското равнище. Общ 
ареал — почти цяла Европа и Алжир.

Екология. Живее под листната покривка в смесени гори, а така също 
и в паркове и градини, под камъни, гнили пънове и в хралупи. В Северна 
Европа обитава главно културни биотопи.

3. Limax (Limax) macedonicus Hesse, 1928 (фиг. 235)

Hesse, 1928:10, taf. 2, fig. 10; Wagner, H., 1934a:53, fig. 3; Wagner, H., 1940:140 
(var. leucopus)-, Urbanski u. Wiktor, 1968:58. fig. 4.

Тялото c нисък, къс кил. Мантията отзад с лек ъгъл. Окрасата тъмносива 
до почти черна, рядко светлосива. Стъпалото жълтеникавобяло и едноцветно. 
Бръчките сравнително слабо изпъкнали или почти плоски. Между мантийната 
цепнатина в средния заден край на мантията има от 19 до 21 реда бръчки.

Дължината на разтегнатите екземпляри 65—95, а при свиване до 
55—475 mm.
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Семепроводът се влива в пениса редом с половия ретрактор,’като се отда-
лечава от задния край на пениса, във връзка с което пенисът има отзад сляп 
придатък — цекум (coecum). Дължината на пениса около 1/2 от дължината 
на тялото.

Разпространение: по долината на р. Струма, Рила, при Скакавица, 
в Родопите при с. Триград и Момчилград, в Средна гора около Старозагор-

Фиг. 234. Limax (Limax) maximus L. 
система (no Hudec)

ПоловаФиг. 233. Limax (Limax) maximus L. 
Черво (no Simroth)

30 Ф*УЩ as Бмгврвя. t . IV
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Фиг. 235. Limax (Limax) macedonicus Hesse. Пенис (no Wiktor)

ските бани, Сакар планина до Тополовград, около Хасково и Хасковските 
бани, до р. Ропотамо и около Варна (H. Wagner, 1940).

Вън от нашата страна е намерен в Македония (Hesse, 1928), в Северен 
Пелопонес (пл. Еримантос — в колекцията на ЗИН АН СССР) и в Добруджа 
(Lupu, 1971).

Екология. Живее под камъните, във влажни места.

4. Limax (Limax) conemenosi O. Boettger, 1882 (фиг. 236)

Boettger, O., 1882, Nachrbl. d. malak. Ges.. 14:100; Stussiner u. O. Boettger. 
1885, Jahrb. d. malak. Ges., 12:158, taf. 4, fig. 1, 3; Babor, 1898:41; Wagner, H., 1934a:52, 
fig. 2; Urbanski u. Wiktor, 1968:58, fig. 3.

Тялото c нисък, къс кил. Задният край на мантията със забележим ъгъл. 
Горната страна на тялото, в това число и мантията,'оцветени в розовосив тон 
с рисунки от малки тъмни петна, окръжени със светъл ореол или кант. Стъ-
палото светло. Бръчките големи и изпъкнали. Между мантийната цепнатина 
и средната линия на гърба има от 19 до 21 реда.

При свиване дължината на възрастните форми до 60—80 mm.
Дължината на пениса повече от половината' от дължината на тялото.
Семепроводът се влива в пениса значително далече от задния му край, 

като образува coecum с дължина 6—7 mm. Половият ретрактор се прикрепва 
към пениса още по-далече от неговия заден край (на 4 mm от семепровода). 
Семеприемникът къс, с ясно изразен проток.

Разпространение: Витоша (около с. Боснек), над Кюстендил, по до-
лината на р. Струма, Благоевградско, до Станке Димитров и Стара планина 
(при Сините камъни над Сливен на височина до 1300 m над морското равнище), 
до с. Габаре, Казанлъшко.

Вън от нашата страна се съобщава за островите Кефалония, Корфу, 
Северна Гърция, Македония и на Цикладските острови.

5. Limax (Limax) carbonarius O. Boettger, 1885

Boettger, O., 1885, Jahrb. d. malak, Ges., 12:159, taf. 4, fig. 6 (L. maximus var. car-
bonarius)-, Wagner, H., 1934 b:88, fig. 1.

Външно прилича на L. macedonicus Hesse, но интензивно черно оцветен, 
само отстрани по-долу от мантията при свитите екземпляри оцветен светло. 
Липсва рисунка. Стъпалото светло. Мантията овално удължена, отзад със
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закръглен ъгъл. Килът слабо изразен. Между мантийната цепнатина и сред-
ната линия на гърба с 19 до 21 реда бръчки (в оригиналната диагностика са 
посочени 24 реда).

При съкращаване на възрастните екземпляри дължината до 47 mm.
Дължината на пениса около 3/4 от дължината на тялото.
Останалото устройство, както при L. conemenosi O. Bttg.
Разпространение: при Рилския манастир, в Пирин, в долината на 

р. Бъндерица (Wagner, 1934в), при Мелник.
Видът се среща в почти цяла Гърция (Wagner, 1940).

Подрод Limacus Lehmann, 1864

Lehmann, 1864, Malak, bl. 11:145.

Типов вид Limax flavus Linnaeus, 1758

Голи охлюви със средни размери. Последният клуп на червото доста къс 
и от него излиза назад дълго сляпо черво.

6. Limax (Limacus) flavus Linnaeus, 1758 (фиг. 237—239)

Linnaeus, 1758, Syst. natur., ed. X, 1:652; Draparnaud, 1801, tabi. moli.: 103 (variegatus)-, 
В a b o r, 1898:41, taf. 2, fig. 2—6; Quick, 1960:184, text-fig. 14, pl. 2, fig. 22; Urbanski u. 
Wiktor, 1968:60.

Тялото стройно, със слаб кил в задния край. Окрасата жълтеникава до зе- 
леникавосива. С тъмен пигмент,образуващ неясна рисунка, разположена главно 
отстрани на тялото (надлъжно по средата на гърба, където остава светла 
ивица), която се концентрира в бразди. Когато пигментът е много, той се 
разпространява. и по бръчките. Мантията силно пигментирана, в резултат 
на което на тъмния фон остават многочислени калножълти петна. Стъпалото 
светложълто, пипалцата сивогълъбови. Задният край на мантията закръглен 
или със слаб ъгъл. Между мантийната цепнатина и средната линия на гърба 
с 23 до 26 реда бръчки. Слузта интензивно жълта, на мантията оранжева.

Фиг. 236. Limax (Limax) conemenosi O. Bttg. (no Wiktor)
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Дължината на изопнатите екземпляри до 70—100 mm.
Третият клуп на червото къс. От него излиза дълго сляпо черво, което се 

простира до задния край на празнината на тялото. Пенисът силно удължен 
и цилиндричен. Семепроводът и половият ретрактор се прикрепват към зад-
ния край на пениса. Атриумът голям. Пенисът се намира отстрани, а влага-
лището терминално (преди това във влагалището се влива семеприем-
никът).

Разпространение: по цялото Черноморско крайбрежие в културни 
биотопи (в зеленчукови градини, паркове, мазета и др.), в София се среща в 
градините, в Харманли, с. Левча, Михайловградско, Сливен и гара Сестримо.

Този вид е разпространен в почти цяла Европа с изключение на северните 
и източните области, Северна Африка и Предна Азия. Транспортиран е и на

Фиг. 237. Limax (Limacus) flavus L. (ориг.)

Фиг. 238. Limax (Limacus) flavus 
L. Черво (no Simroth)

Фиг. 239. Limax (Limacus) flavus L. Полова 
система (no Gittenberger)
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Фиг. 240. Limax (Limacus) nyctelius Bourg. Черво, попова система и вът-
решен строеж на пениса (по Wiktor)

другите континенти. Синантропен вид. В природни условия живее само в Кав-
каз и по Черноморското крайбрежие на Мала Азия, в Балканите и Карпатите.

Екология. Обитава широколистни гори, най-често под гнили пънове, 
повалени дървета, под камъните и в хралупи.

7. Limax (Limacus) nyctelius Bourguignat, 1861 (фиг. 240)

Bourguignat, 1861, Specil. malae. :41, pl. 2, fig. 3, 4; Quick, 1960:200, fig. 17; 
Urbanski u. Wiktor, 1968:51, fig. 1, 2.

Тялото меко, воднисто и стройно, кожата му сравнително тънка. Във връзка 
с това при младите екземпляри прозират вътрешностите. Основната окраса 
сиворозова или кафява, стъпалото светло, без рисунки. Мантията винаги има 
две продълговати тъмни ивици, които отзад нерядко се сливат, като образуват 
лировидна рисунка, с ясни назъбени очертания. Възрастните екземпляри са 
силно пигментирани, особено в средата и края на мантията, която е покрита 
с тъмни налепи, без ясни граници. Надлъж по гърба със светла килова ивица. 
Отстрани пигментът се събира най-често в две тъмни ивици с неясни контури. 
Нерядко по-долу от тези ивици има още петънца или решетеста рисунка. В ня-
кои случаи страничните ивици на гърба не се виждат и отстрани са покрити от 
неправилна решетка от тъмни петна.

Задният край на тялото заострен, килът къс и слабо изразен, мантията 
отзад с ясен ъгъл (който се вижда при свитите екземпляри). При свиване дъл-
жината на голия охлюв достига до 35, при разтягане — до 45 mm.
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Сляпото черво при възрастните доста дълго и се простира до задния край 
на празнината на тялото, при младите — по-късо. Пенисът цилиндричен, 
отзад издут и леко спирално навит, дължината му е около 1,/3 от дължината 
на тялото. Семепроводът и половият ретрактор се прикрепят апикално. 
Нерядко задният край на пениса и прилягащите към него части на семепровода 
и ретрактора са пигментирани.

Разпространение: Западна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, 
западната част на Родопите, Странджа и южната част на Горна Тракия.

Точни данни за общото разпространение на този вид няма, тъй като дълго 
време са го бъркали с други видове, преди всичко c Limax marginatus Mulier.

Екология. Живее във влажни планински широколистни гори, особено 
в букови. През деня се крие в хралупи, под листната покривка, под гнили пъ-
нове, повалени дървета и под камъни. В дъждовно време пълзи по стволовете 

*на дърветата.
Най-високата връхна граница, до която се среща, са горите до 1800 m 

надморска височина.
Популациите от този гол охлюв са бедни. Крие се под камъните.
Забележка. Външно и по начина на живот видът е доста сходен с някои 

голи охлюви от подрод Lehmannia Неуп, особено c L. marginatus Mulier. 
Сигурно може да се отличи само по половите органи.

Ако при L. nyctelius Bourguignat пенисът е дълъг, цилиндричен и ви-
наги без придатъци, при L. marginatus той е къс и във вид на торбичка с бич, 
с различна дължина.

Подрод Malacolimax Malm, 1868

Malm, 1868, Goteborges Vetensk. Handl., X:66.

Типов вид Limax tenellus Mulier, 1774

Неголеми голи охлюви. Без сляпо черво. Пенисът къс, издут на задния 
край, вътре с три продълговати гънки.

8. Limax (Malacolimax) tenellus Mulier, 1774 (фиг. 241

Mulier, 1774, Verm. terr. et. fluv., 2:11; Юриничъ, 1906:11; Quick, 1960:180; 
text.-fig. 13, pl. 2, fig. 16.

Тялото стройно, отзад заострено, с къс и тъп кил. Кожата мека, но срав-
нително дебела. Връхната страна оцветена зеленикавожълто или със сиво- 
жълт цвят, рядко червениказокафяво. Мантията понякога оранжева. Гла-
вата и пипалцата черни, стъпалото белезникаво или жълто, просветлявашо. 
Слузта жълта или оранжева. На мантията, а нерядко и на гърба — двойка 
тъмни пояси; в средата на мантията с тъмно петно. Между мантийната цепна-
тина и. средната линия на гърба има 16 бръчки.

Дължината на изопнатия гол охлюв 35—65, а при свиване 25—35 mm.
Третият клуп на червото доста дълъг. Простатата неотделена от женските 

пътища и преминава в къс семепровод, който се влива в пениса апикално редом 
с половия ретрактор. Пред този семепровод се образуват редица неголеми из-
дутини и този участък е пигментиран. Пенисът къс, издут и без придатъци, 
вътре с три големи продълговати гънки. Матката дълга. Семеприемникът 
неголям, в атриума се открива между пениса и матката,
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Фиг. 241. Limax (Malacolimax') tenellus Miill. Полова 
система (no Quick)

Разпространение: Родопите (Юринич, 1906), в околностите на Бе-
лоградчик.

Общо разпространение: в планинските области и равнините на Средна 
и Северна Европа, Британските острови, западните и централните области на 
европейската част на СССР. Единични находки има в Карпатите и Балкан-
ския полуостров.

Екология. Живее в смесени и иглолистни тори (особено в борови), под 
листната покривка, под повалени дървета и гуглести гъби.

Забележка. Силно се отличава от останалите видове по неголемите 
си размери и окраса. Той лесно може да се сбърка c Deroceras agreste (L.), 
с когото нерядко съвместно живее. От този вид се отличава по: 1) наличието 
на макар и слаби, но забележими цветни ивици; 2) бръчките малки, но рязко 
изразени и между средната линия на гърба и мантийната цепнатина има от 
16 до 20 реда, а не както при Deroceras agreste от 12 до 14.

Подрод Lehmannia Heynemann, 1862

Heynemann, 1862, Malak., Bl., 10:211.

Типов вид L. (Lehm.) marginatus Mulier, 1774

Голи охлюви c неголеми размери, c доста меко и воднисто тяло за сметка 
на силно развития хемопел. Последният клуп на червото доста къс. От него 
излиза назад дълго сляпо черво.

Пенисът във вид на сопа или торбообразен, пред атриума се стеснява, 
на задния край издут и със сляп придатък — бич.

9. Limax (Lehmannia) marginatus Miiller, 1774 (фиг. 242, 243)

Mulier. 1774, Verm. terr. fluv., 2:10; Bouchard-Chantereux, 1838, Catal. moli. terr. 
etfluv. Pas. de-Calais:28 (arborum)-, Wagner, H., 1934a:54; Quick, 1960:194, text-fig. 16, pl. 
2, fig. 18, 21, Urbanski u. Wiktor, 1968:61,
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Фиг. 242. Limax (Lehmannia) marginatus Miill. (no Ehrmann)

Тялото стройно, меко и воднисто, на задния край с нерязък и къс кил. 
Кожата на тялото тънка, през нея просветляват вътрешностите. Основната 
окраса сива, с червеникав или жълтеникав оттенък. В средата на гърба има 
светла килова ивица. По-долу се разполагат две двойки тъмни ивици. Дол-
ната двойка нерядко се разпада на редица петна. Мантията с две продълго-
вати тъмни ивици, които нерядко отзад се сливат, като образуват лирообразна 
рисунка. Средата на мантията обикновено пигментирана, обаче за разлика от 
ивиците с петна, които нямат ясни граници. Стъпалото винаги светло, без 
рисунки. Слузта безцветна. Между средната линия на гърба и мантийната цеп-
натина има около 20 реда слабо изразени бръчки.

В изопнато състояние тялото до 70—75, в съкратено до 35—42 mm.
От късия трети клуп на червото излиза дълго сляпо черво. Пенисът 

във вид на сопа, къс, стеснен към атриума и разширен в задния край. 
Вътре в това разширение се намира неголяма ланцетовидна гънка. Семепро-
водът къс, но широк, при вливането си в пениса се отдалечава от неговия 
заден край. На противоположната страна на пениса се намира неголям коничен, 
рогообразно извит бич.

Половият ретрактор се прикрепва редом със семепровода.
Разпространение: Витоша при Копитото и Златните мостове, при 

Преображенския манастир до Търново, Рила при Боровец и х. „Мальовица“, 
до Враца, Странджа между с. Граматиково и Малко Търново, южно от Зла-
тоград в Родопите и при с. Широка лъка, Смолянско, в Искърското де-
филе в Стара планина, под местн. Карандила при Сливен и в Беласица над 
Петрич.

Намерените от H. Wagner (1934 а, 1934 Ь) екземпляри от този вид в 
България трябва да се проверят, защото не е изключено да се сгреши c L. пус- 
telius Bourg., на който много прилича по външните си белези (вж. стр. 309).

Разпространен в значителна част от Западна, Средна и Северна Европа.
Екология. Доста влаголюбив гол охлюв. Живее в широколистните и 

смесените гори. При сухо време се крие под кората на дърветата, в хралупи 
и под камъните, на височина до 2000 m над морското равнище.

10. Limax (Lehmannia) macroflagellatus (Grossu et Lupu, 1926) (фиг. 244)

Grossu u. Lupu, 1926, Arch. Molluskenk., 91:198, fig. 8—10 (Lehmannia)', Hudec u. 
Brabanec, 1965. Sb. Narodh. Muz. Praze, XXI, B, 5:271, fig. 1, 2, 6, 10.

Тялото стройно, отзад заострено, с къс кил (х/3—х/4 от дължината на 
тялото). Основната окраса жълтеникава или сивожълта. На гърба на манти-
ята и отстрани интензивно тъмна, понякога е почти черна рисунка. Отстрани 
с решетка от петна, които надлъжно образуват светли килови ивици, сливащи 
се една с друга и образуващи 1 или 2 двойки тъмни ивици. Подобна рисунка 
има и на мантията, която е по-интензивна. Тук тъмният пигмент образува 
2, 3 или 5 продълговати ивици, поръбени от светли промеждутъци. Стъпа-
лото бяло, страничните дялове повече или по-малко пигментирани.
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Дължината при свиване до 25—35 mm.
За вътрешния строеж е характерен бичът, дължината на който е 2—3 

пъти по-дълга от пениса. Стените на бича са тънки и жлезисти, нерядко с 
неголеми издутини.

Разпространение: Витоша при Златните мостове и Боянския водопад, 
Стара планина при прохода „Петрохан“, над Сливен и Осоговска планина, на 
височина до 1500 m над морското равнище.

Екология. У нас живее в планинските гори, особено в буковите и грани-
чещите участъци от субалпийската зона, под кората на стари пънове или 
повалени дървета или под камъните. По време на дъжд или след него е акти-
вен и през деня и може да се срещне пълзящ по стволовете на дърветата и 
камъните, нерядко заедно c L. nyctelius Bourg. и L. marginatus Mulier. ,

Забележка. От L. marginatus Mulier се различава по интензивните си 
и ясни рисунки. Срещат се и преходни форми, затова главните разлики между 
двата вида се явяват формата и размерите на бича на пениса.

2. Род Deroceras Rafinesque, 1820

Rafinesque. 1820, Annals of Nature. 
,‘яа.г); Hesse, 1926:21 (Agriolimax)-, Quick,

Фиг. 243. Limax (Lehmannia) marginat 
Miill. (no Hudec)

1:10; Morch, 1865, J. Conchyl., 13:378 (Agrioli- 
1960:163 (Agriolimax').
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Типов вид Z). laeve (Mulier, 1774) (Limax)

Неголеми или са със средни размери (в движение до 60 mm дължина). 
Тялото при съкращаване приема вретеновидна форма, отпред закръглено, 
отзад заострено; най-голямата ширина е при мантията. Килът слабо развит 
и ъгловат, забележим при съкращаване едва в задния край. Кожата най-често 
тънка с плоски бръчки и недълбоки бразди. Мантийната цепнатина се намира 
в задната половина в края на мантията, между нея и средната линия на гърба 
обикновено има от 12 до 14, по-рядко 18 реда бръчки. Пневмостомът обкръ-
жен с невисок, но забележим вал, оцветен по-светло, отколкото съседният уча-
стък на тялото. Стъпалото с характерен релеф, образуван от многочислени, 
равномерно разположени напречни бразди (фиг. 255), които пресичат стра-
ничната част на стъпалото под прав ъгъл, а средната е извита във 
вид на V.

Черупката правоъгълна, със закръглени ъгли и с кожеста обшивка. Вър-
хът й се намира в задния край, вляво от средната линия.

Червото образува 2 клупа и 4 колена (фиг. 251). При много видове има сля-
по черво. Ретракторът на дясното пипалце се разполага медиално от половите 
пътища и не се пресича с тях. Пенисът обикновено торбообразен, при немного 
видове цилиндричен или във вид на сопа. В него се помества коничен или ези- 
ковиден стимулатор. При някои видове вътре в пениса вместо стимулатор има 
варовита пластинка, намираща се на особена гънка. Поради това при повечето 
видове пенисът има пениална жлеза или бич, с проста или сложна форма. 
Семеприемникът се открива в основата на пениса или в атриума.

сп

Фиг. 244. Limax {Lehmannia) macroflagellatus 
(Grossu u. Lupu). Дистален участък на по-

ловата система (ориг.)
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Този род се различавас богатството си на видове. Неговият ареал заема 
умерени ширини на Северното полукълбо, при това особено много видове 
живеят в Средиземноморската подобласт и няколко пъти по-малко в тихо-
океанската част на Неарктика.

Таблица за определяне на видовете от род Deroceras

1 (2) Предната половина на мантията свободно надвиснала над шията,
образуваща голям капишон. Надлъж в дясната страна на мантията 
с бразда, която отпред се извива наляво и така свършва. Между ман-
тийната цепнатина и средната линия на гърба 18 реда бръчки. Пе-
нисът прав, във вид на сопа, без придатъци и стимулатор

........................... .......................................... ... .8. D. urbanskii Wiktor.
2 (1) Капишонът с по-малки размери, плътно прилягащ към шията. Липсва

мантийната бразда. Между мантийната цепнатина и средната линия 
на гърба има от 12 до 14 реда бръчки. Пенисът извит, най-често тор-
бообразен, с придатъци и стимулатор.

3 (4) Повече или по-малко на светъл фон има ясна решетеста рисунка, об
разувана от тъмни петна или щрихи, които на гърба и отстрани 
по-често се разполагат по браздите. Гонадата неголяма, малко 
покрита от червото и израстъците на черния дроб ...................

..........................................................................  4. D. reticulatum (Miill.)
4 (3) Едноцветни, т.е. без рисунки; ако имат такива, те са във вид на отделни

петна с неясни контури и не са свързани с релефа на кожата. Гонадата 
неголяма, значителна част от нея е покрита от червото и черния дроб.

5 (10) Окрасата светла, от бледожълта или светложълта до тъмносива.
6 (7) Бичът на пениса неголям, прав или извит във вид на кука и без вся-

какви разклонения.......................................................5. D. agreste (L.).
7 (6) Бичът на пениса голям и с друга форма, най-често с по-големи или

по-малки разклонения.
8 (9) Пенисът дълбоко пристегнат и разделен на два дяла: преден и заден.

Бичът дървовидно разклонен....................... 6. D, thersites (Simr.).
9 (8) Пенисът неразделен, торбообразен, отзад с два израстъка, придаващи

му формата на чукче. Бичът леко пересто разклонен........................
........................................................................ ...  , 2. D. sturanyi (Simr.).

10 (5) Окрасата тъмна — от червеникавокафява до черна.
11 (12) Сляпото черво добре развито, дължината, му няколко пъти по-голяма

от ширината ...............................................4. D. reticulatum (Miill.).
12 (11) Сляпото черво зачатъчно или отсъствува.
13 (14) Пенисът на задния край има две закръглени издутини, между които

се намира разклонен бич........................... 3. D. caruanae (Poli.).
14 (13) Пенисът и бичът с друга форма.
15 (16) Пенисът торбообразен, с голям цилиндричен бич, по размери малко

по-малък от пениса. Вътре в пениса на особена гънка се намира твърда 
пластинка. Липсва стимулатор................7. D. bureschi (H. Wagner).

16 (15) При еуфаличните екземпляри пенисът особено силно изтеглен и зад-
ният му край извит или спирално извит. Липсва бич. Вътре в пениса 
има триъгълен стимулатор, а липсва твърда пластинка. При афа- 
личните екземпляри липсва пенис или от него остава неголям руди- 
мент във вид на издутина на атриума , , , . 1, D. laeve (Miill.).
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Подрод Deroceras s. str.

При едни видове има сляпо черво, при други отсъствува. Пенисът освен 
б ича може да има и други придатъци. В пениса винаги има коничен или ези-
ковиден стимулатор. Половият ретрактор и семепроводът се прикрепят към 
пениса отстрани и са отдалечени от неговия заден край.

1. Deroceras (Deroceras) laeve (Miiller, 1774) (фиг. 245, 246)

Mulier, 1774, Verm. terr. fluv., 2:1 (Limax)', Quick, 1960:172. pl. 2. fig. 19. text.- 
fig. 10. 11 {Agriolimax).

Тялото стройно и подвижно, c вретеновидна или цилиндрична форма. 
Мантията относително голяма, обикновено дължината почти равна на зад-
ната част на тялото. При пълзенето главата и шията излизат напред значи-
телно по-силно, отколкото при другите видове от този род, а на задния край 
на мантията се разполагат зад средата на тялото. Окрасата едноцветна, най- 
често от червеникавокафява почти до черна; при фиксирането излизат навън 
тъмни точки, които са особено много на мантията. На гърба те са по-малко 
и се разполагат по браздите така, че голият охлюв придобива известно сход-
ство c D. reticulatum (Miill.).

При пълзене дължината на тялото до 22, а на мантията до 10 mm. При 
свиване дължината на тялото до 16, а мантията до 7,0 mm.

Червото без сляпо черво. Гонадата неголяма, кълбовидна, тъмна и почти 
напълно прикрита от черния дроб и червото. Пенисът със сложна форма: към 
атриума се стеснява, а проксимално се разширява (вътре се намира триъгълен 
стимулатор), след кое го отново се стеснява и едновременно се завива 
спирално. Семепроводът се влива, като се отдалечава от задния край на 
пениса.

Приведената картина за строежа на пениса е еуфалитна особеност на 
този вид, обаче нерядко се срещат афалични екземпляри и даже цели попу-
лации, при които пенисът отсъствува или е рудиментарен и има вид на него-
ляма издутина на атриума. В този случай началният участък на семепровода, 
ако има такъв, е затворен на края.

Разпространение: холарктичен вид. В България е намерен само на 
три места: при шосето за Симеоново, Драгалевци (близо до София), под хре-
бета на Мальовица и в оранжерията на Биологическия факултет в София. 
Всички екземпляри са афалически.

Фиг. 245. Deroceras (Deroceras) laeve (Miill.) (no Taylor)
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Фиг. 246. Deroceras {Deroceras) laeve (Miill.).
Полова система

.4 — еуфаличев екземпляр; Б — афаличен екземпляр (по Quick)

А <- :Д
л

f -

в

Екология. Доста влаголюбив, във връзка с 
в непосредствена близост до водоеми и в места с

което обикновено 
постоянна висока

живее
влаж-

ност.

2. Deroceras (Deroceras) sturanyi (Simroth, 1885) (фиг. 247)

Simroth, 1885, Zeitschr. wiss. Zool., 24:222, 327, taf. 7, fig. 17, taf. 9, fig. 17, 18 {Agrio-
limax laevis Mulier part.): S i m r o t h, 1894, Ann. k. k. naturhist. Hofmus Wien, 9:393, 
taf. 19, fig. 6—9 (Agriolimax); Urbanski u. Wiktor. 1968:75. fig. 7.

Тялото едноцветно, светложълто. Мантията и гърбът са немного тъмни 
до почти кафяви, без рисунка. Пипалцата тъмнокафяви. Кожата тънка и 
нежна. Вътрешните органи при съкращаване на тялото просветляват. Дъл-
жината на възрастните екземпляри при свиване до 16—20 mm. Сляпо черво 
няма или е зачатъчно. Гонадата сивокафява. Мъжката част от семеяйцепро-
вода светлокафява. Атриумът къс и тънък. Пенисът голям и торбообразен, 
в дисталната част издут и усукан и вътре се намира голям коничен стимулатор. 
В проксималния край на пениса има две издутини, придаващи на пениса 
характерен облик, напомнящ чук. Една от издатините е много по-голяма 
и леко пересто разклонена. Половият ретрактор и семепроводът се прикреп-
ват към пениса отстрани.

Разпространение: Гара Костинброд, Хвойна, около Пловдив, Хар-
манли, до Кюстендил, с. Мировци при р. Огоста, до Хасково, около Трън, 
с. Левча, Михайловградко: до с. Резово и до Несебър.

Видът е описан от Македония. Днес често се среща в Средна и Източна 
Европа — главно в културни биотопи. При аналогични условия неотдавна 
е намерен в редица населени пунктове в Средна Азия. Всичко това показва, че 
видът леко се поддава на непроизволен транспорт.

Екология. Живее в храсталаци, градини и полета, скрива се в различни 
припочвени убежища. Вредител по културните растения.
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3. Deroceras (Deroceras) caruanae (Pollonera, 1891) 
(фиг. 248)

Pollonera, 1891, Boli. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino. 6, 99:3 (Agriolimax)', Quick. 
1960:175, text-fig. 12, pl. 2, fig. 12 (Agriolimax).

Строен и подвижен гол охлюв, при движение сходен c D. laeve (Mulier), 
тъй като предният край силно излиза иззад мантията. При българските ек-
земпляри окрасата на тялото е от черно до тъмносива. Стъпалото много 
светло или страничните дялове тъмни, а средният дял светъл. В Западна 
Европа в окрасата може да преобладава червеникавокафявият или кафявият 
цвят. За сметка на това на гърба на мантията се явяват петна със съшия цвят.

Дължина при движение до 30, а при свиване до 20 mm.
Сляпото черво зачатъчно. Гонадата неголяма, черна, намира се зад чер-

вото и слабо се забелязва зад израстъците на черния дроб. С дебел и къс, 
слабо извит хермафродитен канал, който преминава в семеяйцепровода в 
основата на голяма, разчленена белтъчна жлеза. Мъжките и женските полови 
пътища се разделят близо до атриума. Пенисът торбообразен, свит преди 
вливането си в атриума. Разширява се в противоположния край, където има 
две закръглени издутини. Между тях се разполага бичът, който завършва с 
5—7 пръстовидни издатини. Вътре в пениса се намира голям езиковиден сти-
мулатор.

Разпространение: горите на Пирин на височина около 2000 m над 
морското равнище, в смесени иглолистни и широколистни гори от бук. В при-
родни биотопи този вид се среща в редица места на Южна Европа (о. Малта

Фиг. 247. Deroceras (Deroceras) sturanyi (Simr,). 
Полова система (по Wiktor)
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Фиг. 248. Deroceras (Deroceras) caruanae (Poli.). Пенис (no Quick)

Южна Франция). Транспортиран в културни биотопи в Северна Европа, 
Северна Америка, Южна Африка и на Канарските острови.

4. Deroceras (Deroceras) reticulatum (Mulier, 1774)
(фиг. 249, 250)

Mulier, 1774, Verm. terr. fluv., 2:10 (Limax)', Wagner, H., 1934a:54 (Agriolimax); Ли-
харев и Раммельмейер, 1952:331, фиг. 256, 257 (Agriolimax); Quick, 1960:164, text- 
fig. 10, 11, pl. 2, fig. 15 (Agriolimax); Urbanski u. Wiktor, 1968:67, fig. 8.

Бръчките на гърба доста резки. Задният край с къс кил. Окрасата си- 
вожълта до черна или тъмнокафява. Рисунката представлява тъмни точки 
и щрихи с различна големина. Пигментът се разполага главно по браздите, 
поради което рисунката обикновено има вид на мрежа. Слузта млечнобяла.

При движение животното се разтяга до 50—60 mm, при съкращаване дъл-
жината на тялото достига 35 mm. За вътрешния строеж преди всичко са харак-
терни три особености: 1) има сляпо черво, дължината на което 3—4 пъти пре-
вишава ширината; 2) гонадата голяма, тъмнокафява и се разполага зад чер-
вото, като нерядко се простира до задния край на празнината на тялото и 
слабо покрива черния дроб; 3) бичът на пениса доста голям, слабо разклонен 
или със зъбчата и переста контура.

Разпространение:1 повсеместно.
Общо разпространение: почти в цяла Европа с изключение на крайните 

северни области(тундрата и северната част на тайгата).Транспортиран на много 
други континенти, където се придържа към населените пунктове. Изключи-
телно много се явява в Северна Америка, където е широко разпространен 
и на много места причинява съществени вреди в селското стопанство.

1 Дълго време видът не се е отличавал от D. agreste (L.) или се е приемал за вариетет 
на последния. Затова при характеристиката на разпространението както на D. reticulatum, 
така и на D. agresta ние използуваме освен лично събрани материали и тези лите-
ратурни данни, които представляват за нас най-голяма достовереност (Q u i c k, 1960; 
Urbanski u. Wiktor, 1968; Regteren Altena, 1970).

Grossu (1969) и Wiktor (1971) показват за България особен вид D. wictori 
Grossu, който се отличава от D. reticulatum по следните признаци: 1) бичът образува 
от 3 до 5 закръглени израстъка на общо късо стъбло; 2) семепроводът се вливащ в 
пениса по-долу, т. е. отстрани на червото, а не на върха, както при останалите видове 
от род Deroceras; 3) гонадата не е голяма.

Ние смятаме, че D. wictori се явява неразвита форма на D.>. reticulatum.
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Фиг. 249. Deroceras {Deroceras) reticulatum (Miill.) 
(no Simroth)

Екология. Живее в различни типове гори и открити ландшафти както в 
природата, така и в културни биотопи (овощни и зеленчукови градини)'. При 
неблагоприятни условия се крие в пукнатини в почвата, под камъни и други 
предмети на почвата.

D. reticulatum благодарение на своята всеядност и способност при бла-
гоприятни условия да дава няколко поколения в годината в страни с умерена 
температура и влажен климат (Англия) се явява сериозен вредител на много 
полски и градински култури.

5. Deroceras (Deroceras) agreste (Linnaeus, 1758) (фиг. 251, 252)

Linnaeus, 1758. Syst., natur, ed. XI:652 {Limax)', Юриничъ, 1906:11 (Agriolimax)', 
Лихарев и Раммельмейер, 1952:332, фиг. 258 (Agriolimax)-, Quick. 1960:170, text- 
figs. 10, 11 (Agriolimax)', Urbanski u. Wiktor, 1968 :70.

Тялото по-стройно, отколкото при D. reticulatum (Miill.), бръчките и 
килът доста слабо изразени. Окрасата от светлосивожълта до жълтеникаво- 
охра. Най-често отсъствува рисунка; ако има, тя представлява няколко редки 
тъмнокафяви петна, по-рядко тъмният пигмент е съсредоточен по браздите. 
Във всички случаи за разлика от D. reticulatum рисунката се отличава с неяс-
ните си контури. Страните по-светли от гърба и мантията и понякога с бели 
петна (вероятно включения от варовик). Слузта е безцветна.

В изпънато състояние голият охлюв достига 60, а при свиване не повече 
от 40 mm.

Във вътрешния строеж има три главни особености: 1) както при D. re-
ticulatum (Miill.) има сляпо черво, дължината на което е 3—4 пъти повече от
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Фиг. 251. Deroceras (Deroceras) agreste (L.). 
Черво (no Simroth)

Фиг. 252. Deroceras (Deroceras) agreste (L.). 
Полова система (no Quick)

ширината; 2) гонадата малка и силно прикрита от черния дроб; 3) бичът 
на пениса неголям и неразклонен, има вид на пръсновиден или извит при-
датък.

Разпространение: съгласно Urbanski и Wiktor (1968) този гол 
охлюв се среша значително по-рядко, отколкото D. reticulatum. Северна Бълга-
рия — Берковица, Златна Панега; Западните Родопи — селата Дюркен, Юн-
дола; Рила — Рилския манастир; на Витоша под с. Драгалевци и в Странджа 
между Бургас и Малко Търново в местн. Падалото.

Общо разпространение: значителна част от Палеарктика.
Екология. Живее във влажни гори, храсталаци и ливади, а така също и 

в блата. В сухите области се държи изключително близо до водоеми. За раз-
лика от D. reticulatum по-често в природни биотопи, отколкото в кул-
турни.

Широко разпространеното в литературата мнение, че се явява сериозен 
вредител в селското стопанство, е грешка, свързана с това, че са го приемали 
за D. reticulatum.

б. Deroceras (Deroceras) thersites (Simroth, 1886) (фиг. 253)
Simroth, 1886, Jahrb. deutsch. malak. Ges., 13:317, taf. 10, fig. 5, 7 (Agriolimatt)', 

Wagner, H., 1934a:54, fig. 5—6 (Agriolimax)-, Urbanski u. Wiktor, 1968:70, fig. 9;
Grossu, 1969, Arch. Moluskenk., 99:163, fig. 5 (bulgaricus).

Тялото относително масивно, в задния край заострено. Окрасата от сиво- 
жълта до тъмносива, мантията и гърбът винаги по-тъмни, отколкото отстрани. 
Стъпалото светло. Обикновено няма рисунка. Рядко на мантията и на гърба 
има няколко големи тъмни петна.
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Дължината при свиване на тялото достига при някои екземпляри 
26 mm.

Сляпото черво умерено развито — дължината му е 1 1/,—2 пъти по-го-
ляма от ширината. Гонадата черна, неголяма, намира се зад червото и едва 
прикрита от черния дроб. Пенисът торбообразен, дълбоко присвит и рязко 
разделен на два големи дяла —■ преден и заден. В предния има доста 
голям., коничен или езиковиден стимулатор, а в задния — голяма гънка. 
Бичът има дървовидна форма, т.е. голям ствол и къси клонести изра-
стъци.

Половият ретрактор и семепроводът се прикрепват близо до границата 
на двата дяла на пениса. Матката доста къса. Семеприемникът се влива в 
пениса близо до атриума.

Разпространение: по протежение на Черноморското крайбрежие. 
Ние сме го намерили в Странджа на средата на пътя между Малко Търново 
и Мичурин, в три находища в Сакар планина, южно от Дервиш могила до 
турската граница, до Варна при Златните пясъци и в Родопите при Момчил-
град. Вън от България живее в Гърция.

Подрод Lioiytopeite Simroth, 1901

Simroth, 1901, Nacktschn. Russ. Reiches:174; Hesse, 1926:24.

Фиг. 253. Deroceras (Deroceras) thersites (Simr.). Полова
ситема (no Wiktor)

322



Типов вид 2). (£.) caucasicum (Simroth, 1901) {Lytopelte}

Отсъствува сляпо черво или зачатък от него. В пениса на особена гънка 
на стената се намира твърда раздразнителна пластинка, изпълняваща функ-
цията на отсъствуващия стимулатор.

След Simroth (1901) следващите автори (Hesse, 1926; Grossu, 1970а; 
Hudec, 1967с; Urbanski и Wiktor, 1968) оценяват тази група като подрод 
на род. Lytopelte O. Bttg.

Единствен довод в полза на това гледище е наличието при две групи в 
пениса на твърда раздразнителна пластинка. В същото време авторите не 
придават значение на голямото сходство на Liolytopelte с видовете от род De-
roceras както по външния им вид, така и по вътрешния им строеж. При това 
с изключение на наличието на вътре в пениса на раздразнителната пластинка 
типовият вид на рода Lytopelte (L. maculata Koch, Неуп) доста рязко се отли-
чава от всички Liolytopelte1. Този гол охлюв особено при свиване има на гърба 
си силно развит кил, който достига до мантията. Той е доста мускулест и 
при фиксирането краищата му се приповдигат над тялото.

Вътрешният строеж се отличава преди всичко по това, че е с доста късо 
черво, своеобразно завито, и се намира зад голяма гуша. Всичко това е съвър-
шено необичайно както за Liolytopelte, така и за Deroceras.

Във връзка стова ние разглеждаме Liolytopelte Simroth като подрод на 
Deroceras.

7. Deroceras (Liolytopelte) bureschi (H. Wagner, 1934) (фиг. 254)

H, Wagner, 1934a:55, fig. 7—9 {Agriolimax}', Hudec, 1967c:349, fig. 1 {Lytopelte her- 
culana Grossu, 1964); Urbanski u. Wiktor, 1968:62, fig. 6 [Lytopelte {Liolytopelte}].

Червеникавокафяв до тъмнокафяв. Окрасата образувана от микроскопични 
точки, по-рядко от големи тъмнокафяви петна, които се разполагат доста 
неравномерно и независимо от релефа на кожата. Стъпалото светложълто. 
Кожата тънка. Мантията придвижена в средата на тялото, както при D. laeve 
(Mulier).

Дължината при съкращаване на тялото 18—24 mm.
Сляпото черво най-често отсъствува, по-рядко зачатъчно. . Гонадата 

почти черна и неголяма; тя се намира примерно на средата на вътрешната 
торбичка и частично прикрита от червото и черния дроб. Семеяйцепроводът де-
бел; женската част оцветена в лилав цвят. Матката и атриумът къси. Пенисът 
торбообразен с дебели стени. Носи голям и цилиндричен бич, на дължина 
почти равен на пениса, понякога във вид на голяма закръглена Издутина. 
Вдясно и вляво от бича се прикрепва двойно разклоненият ретрактор. Вътре 
в пениса на особена гънка се намира твърда вероятно варовита пластинка, 
на която се виждат тънки концентрични нарастващи линии.

Разпространение: Западна Стара планина, Витоша и Рила.
Екология. Живее във влажни и сенчести места в планински гори (бу-

кови и иглолистни) под камъните, под листната покривка и под повалени 
стволове на дървета. Понякога (под вр. Ком) достига над пределите на гор-
ската зона.

1 Днес освен D. caucasicum (Simr.) — типов вид на групата Liolytopelte — са описани 
няколко нови вида от Румъния и България (Grossu, 1970а; Urbanski u. Wiktor, 
1968).



Подрод Krynickilius Kaleniczenko, 1851 

Kaleniczenko, 1851, Bull.Soc.natur.Moscou.24:220;Hesse,1926:24;Wiktor, 1971:270.

Типов вид D. (K.) melanocephalum (Kal eniczenko, 1851)

Сравнително големи голи охлюви, с голяма мантия, образуваща широк 
капишон. На дясната страна на мантията преминава характерна бразда. 
Липсва сляпо черво. Пенисът цилиндричен или във вид на сопа, без сти-
мулатор, бич и други придатъци. Половият ретрактор и семепроводът са 
прикрепени към задния край на пениса.

8. Deroceras (Krynickilius) urbanskii Wiktor, 1971 (фиг. 255, 256)

Grossu, Lupu, 1957, Arch. Molluskenk., 86:171, figs. 1, 2 (melanocephalum Kal.); 
Urbanski u. Wiktor, 1968:72, fig. 10 (melanocephalum Kal.); Wiktor, 1971:264. fig. 2, 3.

Тялото стройно, със слабо изразен кил, който не превишава 1/3 дължи-
ната на тялото. Мантията относително голяма (около 1/, от общата дължина), 
предната половина свободна и образува голям капишон. На дясната страна 
на мантията има бразда, която отпред е извита към средата на мантията и 
плавно изчезва (добре забележима при живите екземпляри). Релефът на ко-
жата тънък и недълбок. Между мантийната цепнатина и средната линия 
на гърба разположени 18 реда бръчки. Стъпалото тясно.

При живите екземпляри окрасата сивочерна със светла килова ивица 
в задната част на тялото. Отстрани тилът и пипалцата черни. При продължи-
телна консервация окрасата става от тъмнокафява до черна.

Слузта безцветна и водниста.
В полуизопнато състояние дължината на тялото 45, а на мантията 15 mm.
Без сляпо черво. Вътрешната повърхност на стените на тялото и приле-

жащите органи покрити с черен мезентериум. Гонадата неголяма, но белтъч-
ната жлеза доста голяма. Семеяйцепроводът относително къс, тъй като 
рано започва да пада по дължината на матката и семепровода. Пенисът във 
вид на сопа, тънкостенен, без всякакви придатъци и без стимулатор.

Фиг. 254. Deroceras (Lioiytopeite) bureschi (H. Wagn,), 
Полова система (no Wiktor)
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Фиг, 255. Deroceras {Krynickillus') urbanskii Wiktor 
A — общ вид; Б—участък от стъпалото (по Wiktor)

Б

Семеприемникът образуван от неголям окръглен резервоар и дълъг тънък 
проток. Десният очен ретрактор независим от пениса или се кръстосва с пе-
ниса или с половия ретрактор.

Разпространение: в средната част на Стара планина (от Карлово до 
Троян), по Черноморското крайбрежие (около с. Обзор, р. Ропотомо и в Стран-
джа), Намерен в Румъния (Букурещ и Северна Добруджа) и Турция (Трапезунд).

Екология. Живее в гори и храсти и особено в дъбови, букови и смесени 
с габър, под листната покривка, под камъни и съборени дървета.

Забележка. Първоначално се е приемал за кавказкия D. melanocephalum 
(Kal.) (Grossu&Lupu, 1957; Urbanski u. Wiktor, 1968). По-късно Wiktor 
(1971) убедително показва, че D. urbanskii Wiktor има редица съществени 
разлики от D. melanocephalum (Kal.), което потвърждава самостоятелността 
на двата вида.

Семейство Milacidae Germain, 1930
Стройни, в движение цилиндрични, голи охлюви, при свиване стават 

вретеновидни, отпред закръглени, отзад заострени. С ясен кил, който обик-
новено се простира по целия гръб. Мантията има вид на овално щитче: отзад 
плътно прираства към гърба, а отпред образува свободна част — капишон. 
Повърхността й зърнеста и има характер на подковообразна бразда. Върхът на 
тази бразда насочен напред, а двете крила продължават надолу към десния 
ляв край на мантията Понякога от тази бразда се запазва само нейното дясно 
крило. Пневмостомът и мантийната цепнатина се намират зад средата на 
десния край на мантията.

Черупката във вид на пластинка, винаги скрита в мантията. Червото 
образува два клупа (4 колена), без сляпо черво. Половата система се характе-
ризира с наличието на епифалус, в който се формират сперматофорите.

Разпространен в западните области на Палеарктика.

Род Milax Gray, 1855

Gray, 1855 (May), Cat. Pulm. British Mus., 1:174; Moquin-Tandon, 1855 {September) 
Hist. Moli. France, 2:19 {Amalia); Hesse, 1926:31; Quick, 1960:149.

Типов вид Л/г7ах (Draparnaud, 1801) {Limax)

C ясно забележим кил, простиращ се по целия гръб. При свиване на жи-
вотното от натиска на посочения кил на задния край на мантията се явява
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Б
Фиг. 256. Deroceras {Krynickilius) urbanskii Wiktor 

А — полова система; Б — черво (по Wiktor)

Подаововидната бразда обикновено добреповече или по-малко ясно врязване. 
изразена на мантията. Между кила и мантийната цепнатина се простират 
9—12 реда бръчки. Средната част ка стъпалото има специфична рисунка, 
съставена от напречни браздички във вид на V.

Половото отвърстие се разполага значително далеч зад дясното очно 
пипалце.

Органите във вътрешната торба силно усукани. Червото образува 4 ко-
лена (2 клупа, от които само първият къс). Ретракторът на дясното очно пи-
палце не се пресича с половите пътища. Пенисът без бич, но с епифалус. Атриу-
мът c 1—2 придатъчни жлези, а при някои видове и с раздразнително телце 
(стимулатор). По дължината на сперматофорите има няколко продълговати 
реда разклонени хитинозни кукички.

Разпространение. Повечето видове живеят в Средиземноморието и 
по Черноморското крайбрежие. Няколко вида обитават Западна и Средна 
Европа. M. gagates (Drap.) е транспортиран и на други континенти.

Таблица за определяне на видовете от род Milax

1(2) Тялото стройно, цилиндрично, отзад червейобразно, в напречно се-
чение почти кръгло, поради доста тясното стъпало. При свиване на 
тялото дължината на мантията 1/4 от общата дължина на тялото; 
повърхността на мантията при живите екземпляри покрита с малки 
зрънца. При фиксиране на мястото им остават неголеми вдлъбна-
тини. Пенисът и епифалусът слабо развити и неясно обособени 
от семепровода. . . .......................................6. M. verrucosus Wiktor

2(1) Тялото много масивно, торбообразно, цилиндрично, отзад заострено, 
поради широкото стъпало в напречно сечение повече или по-малко 
полукръгло. При съкръщаване дължината на мантията е повече от 1/4:
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от общата дължина на тялото. По мантията няма зрънца. Пенисът 
и епифалусът добре развити и обособени от семепровода,

3 (10) На светлия фон има тъмна рисунка във вид на мрежа от повече или 
по-малко гъсто разположени големи или малки петна, добре видими 
при 10-кратно увеличение. При някои видове поради силното развитие 
на пигмента на гърба и мантията петната тъмнокафяви или почти 
черни, само по-долу и отстрани на мантията остават по-светли. На 
гърба има надлъжни бразди, които са добре изразени; напречните 
са по-слаби.

4(5) Пигментът се концентрира по браздите, образувайки на гълъбовосив 
фон почти черна мрежа. Пенисът и епифалусът образуват цилин-
дричен орган във вид на кука. Единствената придатъчна жлеза има 
от 9 до 13 протока, които се откриват в атриума, В него се намира 
дълъг и тесен, закръглен стимулатор ... .5. M. parvulus Wiktor.

5(4) Пигментът се разполага не само по браздите, но и по бръчките, като 
образува светло- или жълтеникавокафяв фон, на който рисунката се 
състои от различни по величина петна. Пенисът и епифалусът повече 
или по-малко на една линия; при някои са спирално завити. Прида-
тъчните жлези две: имат няколко къси и немускулести протока, които 
се откриват в мястото, където матката се слива с атриума. Без сти-
мулатор.

6 ( 7) За сметка на силно развития пигмент голите охлюви са тъмнокафяви
или черни, само отстрани бели. Мантията без тъмни продълговати 
ивици. Пенисът и епифалусът незавити спирално. Имат полов ретрак-
тор, който съединява пениса с диафрагмата, но няма ретентор на 
пениса, т. е. мускул, свързващ пениса със стените на тялото . . .)

..........................................................................l.M. budapestensis (Hazay
7 ( 6) Пигментът образува повече или по-малко гъста мрежа от петна на

светлокафяв или жълтеникавокафяв фон. Мантията с 2 или 3 тъмни 
надлъжни ивици, които се забелязват особено добре при младите 
екземпляри. Пенисът и епифалусът или само епифалусът завити спи-
рално. Освен половия ретрактор има минимум един ретентор, при-
вличащ пениса към стените на тялото.

8 ( 9) Освен малки петна, разположени по браздите на гърба, особено в
задния край, има по-големи петна с неправилна форма, които не са 
свързани с релефа на кожата. Отстрани по-долу от мантията има малки 
петна. Пенисът къс, торбообразен и издут. Ретенторът на пениса и 
половият ретрактор сближени ............... 2. M. serbicus H. Wagn.

9(8) Рисунката образувана само от малки петна, разположени по браз-
дите. Встрани по-долу от мантията без рисунка. Пенисът дълъг и 
цилиндричен. Ретенторът на пениса и половият ретрактор разполо-
жени далече един от друг................ 3. M. kusceri H. Wagn.

10 ( 3) Липсва ясна тъмна рисунка, тъй като пигментът е равномерно раз-
пределен по горната страна на тялото, образувайки само някои сгъ-
стявания по браздите на гърба и мантията. Окрасата от тъмносива 
до сивогълъбова. Релефът на кожата много ясен за сметка на разви-
тието не само на надлъжните, но и на напречните бразди, придаващи 
на бръчките ромбовиден или люспест облик ...............................

..................... ..................................................................4. M, cristatus (Kal.)
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1. Milax budapestensis (Hazay, 1881) (фиг. ,257)

Leydig, 1875, Arch. Naturgesch., 42, 1:276 (Limax gracilis tiea Rafinesque-Schmaltz, 
1820); Hazay, 1881, Malak, bl., N. F., 3: 37, taf. 1, fig. 1,2 (Amalia)', Юриничъ, 1906:10 
(Amalia gracilis)', Quick, 1960:160, pl. 2, fig. 20, tex-fig. 8; Urbanski u. Wiktor, 1968:80.

За сметка на силно развития пигмент на бял или жълт фон окрасата е от 
тъмнокафява до черна, особено на гърба. Килът малко по-жълт или оран-
жев. Мантията ло-светла от гърба, тъй като пигментът се концентрира на-
длъжно в подковообразна бразда или само във вид на отделни точки по

Фиг, 257, Milax budapestensis (Hazay). Полова система (по Hudec)
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Фиг. 258. Milax serbicus H. Wagn. (no Wiktor)

останалата повърхност на мантията. По краищата стъпалото и педиал- 
ната бразда пигментирани. Средната част на стъпалото оцветена по- 
тъмно, отколкото страничните части.

Дължината при разтягане до 50 mm.
Пенисът вретеновиден и издут близо до предния край: рязко се свива 

към атриума и плавно към цилиндричния епифалус. На границата между тях 
се прикрепя голям полов ретрактор. Семепроводът се влива в епифалуса 
почти апикално; по дължина той е почти 1 1/.2 пъти по-голям от пениса и епи- 
фалуса, взети заедно, или от матката. Семеприемникът с цилиндричен резер-
воар. Две снопчета придатъчни жлези обкръжават атриума и основата на 
матката. Гонадата доста голяма, светла, с лека спирална завитост. Херма-
фродитният проток при белтъчната жлеза задебелен и извит.

Разпространение: около Велинград и Асеновград.
Общо разпространение: южните и югоизточните области на Средна 

Европа. Пренесен в Германия, Полша, Белгия и Англия, където живее преди 
всичко в културни биотопи. Неотдавна намерен в естествени условия в Тур-
ция при Трапезунд (Wiktor, 1971).

Екология. В естествени условия живее в сенчести, влажни и дълбоки 
долове както в горите, така и в храстите, под камъни и повалени дървета. 
Може да нанесе големи вреди на зеленчуковите градини сред кореноплодните 
растения и картофите.

Забележка. От другите български видове от този род той се отличава 
по своята окраса, форма на пениса и епифалуса. Отсъствува ретентор на пе-
ниса и стимулатор в атриума.

2. Milax serbicus H. Wagner, 1931 (фиг. 258—260)

Wagner. H., 1931: 63. fig. 8—10; Urbanski u. Wiktor, 1968:82, fig. 18, 19.

Ha светлокафяв фон има рисунка, образувана от многобройни тъмни 
петна с различна величина. Големи, неправилно разположени многоъгълни 
петна, които са особено много в задния край на тялото. Положението на 
тези петна не е свързано с релефа на кожата, докато много малките петна се 
разполагат по браздите, в това число и странично по-долу от мантията. На 
мантията тъмният пигмент образува подковообразна рисунка или две над-
лъжни ивици: по средата има трета ивица с неясни контури. При силно раз-
витие на тъмния пигмент цялата мантия става тъмнокафява. Килът светъл, 
без петна. Стъпалото светложълто, Пипалцата с тъмни петънца или едно-
цветно черни.
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Фиг. 259. Milax serbicus H. Wagn. 
Полова система (no Wiktor)

Фиг. 260. Milax serbicus H. Wagn. 
Сперматофор ( no Wiktor)

Дължината на тялото 30—45 mm.
Пенисът силно торбообразно издут. Отпред плавно се свива и преминава 

в атриума, а отзад ясно се изтяга, отделен от цилиндричния, спирално завит 
епифалус. На границата между тях се закрепва половият ретрактор. Както 
от пениса, така и от атриума излизат към стените на тялото серия от му-
скули — ретентори. В средата един е особено голям, който се закрепва към 
задния край на пениса, недалеч от половия ретрактор. Семепроводът значи-
телно по-тесен от епифалуса. Придатъчните жлези се състоят от къси и жълто 
оцветени тръбички във вид на няколко снопчета, намиращи се в основата на 
матката. Мъжкият дял от семеяйцепровода оцветен с червеникаворъждив 
цвят.

Разпространение: западно от Трън, в Стара планина при гара Лакат- 
ник, над Враца, над Троянския манастир, Пирин, в Западните и Централни 
Родопи — при Бачковския манастир, Нареченски бани, до Смолян, до Хар-
манли, южно от Златоград и Мадан, в Рила до Скакавица, над Рилския ма-
настир и Витоша. Намерен е и в Източна Сърбия — Св. Петка при Ниш.

Екология. Живее по каменистите склонове, покрити с храсти и гори, 
преди всичко на почви, богати на варовик, като се крие под камъните или в мъх.

3. Milax kusceri H. Wagner, 1931 (фиг. 261, 262)
Wagner, H., 1931, Zool. Anz., 95, 5/8:290; Wagner, H.. 1931, 72, fig. 1, 2;

Wagner. H., 1934a:57, fig. 11, 12; Grossu et Lupu, 1961, Anal. Univ. Parhon,
ser. st. natur,, biol., 10, 28:137, fig. 6, 7 {rusticus longipenis)-. 139, fig. 8, 9 {rusticus balcanicus)', 
Hudec, 1964: 187 {bojanensis)-, Urbafiski u, Wiktor, 1968:86, fig. 18,,19,
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По външен вид и по половата си система много сходен c Milax serbicus 
H. Wagner.

Основната му окраса е жълтокафява с рисунка от доста малки тъмни 
петна, разположени надлъжно по браздите на кожата.

Големите петна, характерни за M. serbicus, обикновено отсъствуват. 
Мантията обикновено малко по-тъмна на гърба, с малко по-ясна подково-
образна рисунка. Килът светъл, без петна. Отстрани по-долу от мантията без 
рисунка или с немного тъмни точки. Изобщо животното е оцветено по-светло, 
отколкото предходният вид.

Дължината на възрастните екземпляри достига 65 mm. При дължина 
30—35 mm животното като правило не е полово зряло (за разлика от М. 
serbicus).

Дългият цилиндричен пенис спирално засукан. Предният му дял малко 
издут и отделен чрез пристягане както от атриума, така и от задната част на 
пениса. Ретенторът се съединява със стените на тялото. Епифалусът неясно 
отделен както от пениса, така и от семепровода. Половият ретрактор развит 
по-слабо, отколкото при M. serbicus и отстои по-далеч от ретентора на пе-
ниса. Семепроводът по-дълъг, отколкото при предходния вид и наблизо до 
матката силно извит и се забелязва задебеляване. Придатъчните жлези в 
атриума силно развити. Мъжкият отдел на семеяйцепровода оцветен в жълт 
цвят. Атриумът неголям.

Разпространение: повсеместно от Черноморското крайбрежие и равни-
ните на Северна и Южна България до всички наши планини — до 2000 m 
надморска височина.

Съобщава се за Сърбия — Св. Петка при гр. Ниш, Румъния — Северна 
Добруджа (syn. M. rusticus longipenis Grossu & Lupu).

Южна Добруджа (syn. M. rusticus f. balcanicus Grossu & Lupu), СССР— 
Одеса.

Екология. Образува големи популации. Живее приблизително в такива 
биотопи, както и предходният вид, обаче съвместно с него се среща рядко.

Забележка. По окраса най-много прилича на M. serbicus H. Wagner, 
от който се различава (с редки изключения) с отсъствието на характерните 
големи петна на гърба и отстрани. По половата система даденият вид има 
много общо не само с ДГ. serbicus, но и c M. cristatus (Kal.), който освен полов 
диафрагмен ретрактор има още един или няколко ретентора, свързващи пе-
ниса със стената на тялото, а също дълъг, извит семепровод. И по половата 
система M. kusceri се отличава от споменатите. Има дълъг цилиндричен пенис, 
който нерядко е спирално завит, при това половият ретрактор се намира далеч

Фиг, 261, Milax kusceri (H. Wagn.) (no Wiktor)
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Фиг. 262. Milax kusceri (H. Wagn.). Полова 
система (no Wiktor)

от ретентора. При M. serbicus пенисът къс и торбообразно издут, двата му-
скула сближени. При M. cristatus пенисът и епифалусът къси и разположени 
под ъгъл, а двата други мускула се разполагат по-далеч един от друг, откол-
кото при M. serbicus, но по-близо, отколкото при M. kusceri.

Hudec (1964) е описал от околностите на София новия вид M. bojanen-
sis. Главни негови особености той счита: 1) килът слабо развит и оцветен 
като гърба; 2) семеприемникът с кръгъл резервоар и проток, дължината на 
който е два пъти по-голяма от резервоара; 3) семепроводът доста дълъг и 
силно извит; 4) придатъчните жлези на атриума силно развити; 5) епифа-
лусът 6 пъти по-дълъг от пениса; 6) половият ретрактор се закрепва към зад-
ния край на пениса.

Сравнявайки описанието и рисунката на M. bojanensis Hudec с характе-
ристиката на M. kusceri H. Wagn. при Urbanski и Wiktor (1968) и на-
шите материали, дойдохме до извода, че първото название се явява синоним 
на второто. Единственото може би съществено различие при M. bojanensis 
съгласно Hudec е, че пенисът има само един мускул, а при M. kusceri са два. 
Ясно е, че Hudec счита за ретрактор пениса, който в същност се явява ретен-
тор, съединяващ пениса със стените на тялото, а настоящия ретрактор 
авторът нс е забелязал и не е взел под внимание, че при M. kusceri този орган 
обикновено е развит слабо и леко се отдалечава от пениса.

Описаните от Grossu и Lupu (1961) две нови форми на Milax rusti-
cus Mille t—f. balcanicusa subsp. longipenis— несъмнено се явяват синоними 
на M. kusceri H. Wagn. Затова говори силното спирално завиване на пениса 
в епифалуса при дадените форми и наличието на два мускула, широко раз-
творени един от друг, при това този, който се прикрепва към задния край на 
епифалуса, слабо развит. Тези признаци са характерни за M. kusceri H. Wagn. 
и несвойствени за M. rusticus Mille t.
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4. Milax cristatus (Kaleniczenko, 1851) (фиг. 263)

Kaleniczenko, 1851, Bull. Soc. natur. Moscou, 24:225, pl. 6, fig. 1 {Krynickilius)', 
Clessin, 1883, Malak, bl., N. F., 6:39, fig. 11, taf. 2 (Amalia kalenzkoi nom. err.); Sim- 
roth, 1901, 188, taf. 13, fig. 16 (Amalia)-, Grossu et Lupu, 1961; Ann. Univ. Parhon, ser. 
biol., 10, 28:141, fig. 10—11 (cristatus nanus); Urbanski u. Wiktor, 1968:80, fig. 14. 15 
(cristatus nanus).

Окрасата варира от тъмносива до сивогълъбова. Тъмният пигмент във 
вид на микроскопични точки, концентрирани преди всичко по браздите, в 
това число и по подковообразната бразда на мантията. Последната винаги 
по-тъмна, отколкото на гърба. Килът светъл, простиращ се до мантията. 
Пипалцата черни. Стъпалото при светлите екземпляри жълто, при тъмните — 
страничните части с тъмна рисунка. Бръчките на гърба големи, изпъкнали, 
с ромбична или люспеста форма.

Дължината на съкратения гол охлюв до 28 и дължината на мантията 
9 mm.

Пенисът и епифалусът подобни по форма и размери, къси и цилиндрични, 
разположени един към друг под ъгъл. На границата между тях се закрепва 
половият ретрактор. Предният край на пениса свързан със стените на тялото 
с къс, неголям ретентор. Семепроводът доста дълъг, вливащ се в епифалуса 
апикално. Матката по-къса от семепровода, но достатъчно дълга към атриума, 
задебелена и мускулеста. Тук се влива семеприемникът с дебел проток. Двете 
придатъчни жлези имат тесни протоци, които се вливат в основата на матката. 
Белтъчната жлеза голяма и жълта. Гонадата неголяма и сива.

Разпространение: в Западна и Средна Стара планина, около Берко-
вица и при Велико Търново, Родопите (Златоград, Крумовград, Хасково), 
Сакар планина — до Тополовград, Черноморското крайбрежие (Златните 
пясъци, Ропотомо и Бургас), над Кюстендил и Витоша — над Панчарево, 
Симеоново и Златните мостове.

Вън от България — в Източна Румъния (Кокос), СССР — Задкарпат- 
ската област (Ужгород), Одеса, южния бряг на Крим; Черноморското край-
брежие на Мала Азия,

Фиг. 263. Milax cristatus (Kal.), Полова система 
(по Wiktor)

\-<сп

еп

333



Екология. Живее в сенчести места, в храсталаци и гори.
Забележка. Дълго време този вид е бил известен само по характеристи-

ката на външния си облик. Kaleniczenko (1851) го описва по екземпляри, 
събрани по южните брегове на Крим. По-късно Clessin (1883) по сбирка от 
тези места го описва като нов вид Amalia kalenzkoi (както пишат последните 
автори, той правилно го е нарекъл kaleniczenkoi). Ако внимателно прочетем 
описанието на Kaleniczenko и Clessin и проучим съответните рисунки, 
ще установим, че различията между тях са незначителни. При cristatus килът 
е ясно изразен и се допира плътно до мантията, а при kaleniczenkoi е развит 
слабо, което може да се отнесе към различия във фиксацията. Вътрешният 
строеж на посочените видове не е бил изучен.

Първи са направили това Grossu и Lupu (1961), които са намерили 
вида в Румъния. Техните екземпляри се отличават с малките си размери (дъл-
жина при свиване 14 mm, а според Калениченко 23 mm и Клессин 19 mm). 
Споменатите автори го разглеждат като особен подвид — M. cristatus nanus. 
Urbanski и Wiktor след изучаване на български екземпляри от този вид 
не само се отличават от възгледите на Grossu и Lupu, но допускат възмож-
ността, че това е самостоятелен вид.

Ние изучихме външния вид и половата система на M. cristatus, събран 
от редица находища, а така също и от Крим. След сравнение на получените 
резултати можем да направим следните изводи:

1. Cristatus и nanus се явяват синоними, тъй като по външния си вид и 
по половата си система нямат съществена разлика.

2. За cristatus е характерно:
а) пенисът и епифалусът се съединяват под ъгъл;
б) има доста дълъг семепровод и дълга матка.

5. Milax parvulus Wiktor, 1968 (фиг. 264) 

Wiktor, 1968:419, fig. 1—5; Urbanski u. Wiktor, 1968:91, f. 21.

Малък гол охлюв със стройно тяло. Основната окраса гълъбовосива с 
черен пигмент, който се разполага по браздите на кожата и образува мре-
жеста рисунка. Мантията сива, с тъмни петна надлъжно по подковообразната 
бразда. Главата черна. Килът светъл. Стъпалото от бяло до оранжево, над-
лъжно по Него се намират редица малки петна.

Дължината на тялото при свиване 13—25 mm.
Вътре в големия атриум лежи дълъг и засукан стимулатор, заострен към 

края; в напречно сечение има полулунна форма поради надлъжен жлеб. В ат-
риума се откриват 9—-13 протока от голяма единична придатъчна жлеза, ле-
жаща встрани от половите пътища, между глътката и стомаха. В задния край 
на атриума се вливат семеприемникът и матката, в предната1 част се открива 
къс пенис, неразграничен рязко от епифалуса и заедно образуващи извит като 
кука. цилиндър, който плавно се стеснява към атриума, а отзад силно се сте-
снява и обособява в тънък и къс семепровод. Половият ретрактор се закреп-
ва отстрани на пениса, по-близко към предния край. Липсва ретентор на 
пениса.

1 Двата, отдела на атриума са разделени от сагитална преградка.
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Фиг. 264. Milax parvulus Wiktor
A — дистален участък от половата система;' Б — атриумът е отворен (вижда се стимулаторът) (по Wiktor

Разпространение: български ендемит; по Черноморското крайбрежие 
при р. Силистар, в Странджа до с. Звездец, в Родопите до Кърджали, до 
р. Ерма при гр. Трън, при Гара Земен, в Западна и Централна Стара планина 
и Витоша.

Екология. Живее в сенчести и влажни биотопи, богати на варовик, 
в почвата и под камъните,

6. Milax verrucosus Wiktor, 1969 (фиг. 265, 266)

Wiktor, 1969:47, fig. 1—7.

Неголям гол охлюв с цилиндрично тяло, отзад с червеобразна форма, 
което поради доста тясното стъпало в напречно сечение е почти кръгло.Мантията 
неголяма. Когато животното пълзи, тя заема от 1/в до 1/7 от дължината на 
тялото, а при свиване — по-малко от 1 /г При живите екземпляри на повърх-
ността на мантията и прилягащата част на гърба се виждат характерни малки 
брадавички, от които след фиксиране остават кръгли ямички. Подковообраз-
ната бразда на мантията развита слабо.Килът неясен: простира се до мантията.

Окрасата от бяла до жълтеникавобяла, понякога светлосива или синкава, 
на гърба по-тъмна, отколкото отстрани. Пипалцата почти черни. Слузта 
гъста и безцветна.

Дължината на тялото при движение до 35, а при съкращаване до 28 mm.
Ретракторите на пипалцата се сливат един с друг и се закрепват за сте-

ните на тялото (зад мантията) недалече от ретрактора (на глътката), но не-
зависимо от него.

Пенисът и епифалусът къси, слабо развити и практически неразграничени. 
Те преминават плавно към семепровода. Матката къса. Семеприемникът с
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кръгъл резервоар и дебел мускулест проток. Единствената придатъчна жлеза 
се открива в неголям атриум. Белтъчната жлеза доста голяма, заема около 
1/, от дължината на тялото. Гонадата неголяма, с жълтеникавобял цвят, 
дълга и тясна. Хермафродитният проток, преди да се влее в семеяйцепровода, 
задебелен и извит.

Разпространение: известен само от България близо до Габрово и 
Тетевен.

Екология. Живее в умерено влажни места под камъните, под листната 
постилка в смесени гори. В планински долини и подножието на Стара планина. 
Доста подвижно животно, което често се заравя в почвата и води живот, схо-
ден c Boettgerilla pallens Simr. (syn. B. vermiformis Wiktor), c които на пръв 
поглед много си прилича.

Забележка. От останалите български видове от този род се отличава 
по формата на тялото си, по окрасата, малките размери на мантията и на-

Фиг. 266. Milax verrucosus Wiktor. Полова 
система (no Wiktor)

Фиг. 265. Milax verrucosus 
Wiktor (по Wiktor)
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личието на брадавици, слабо развити мъжки полови пътища и наличието 
само на една придатъчна жлеза. Навярно с изключение на последния 
признак останалите особености на този вид могат да се разглеждат като адап-
тация към живот в почвата и в частност в подземно движение, както при чер-
веите. Това съображение преди всичко се отнася до червейобразната форма 
на тялото и слабото развитие на мъжките полови пътища. Последното ве-
роятно е свързано с това, че при копулацията предаването на спермата става 
без сперматофори. Аналогична адаптация се среща и при други групи голи 
охлюви, които, са сходни по начина на живот {Boettgerilla и много Trigono- 
chlamydidae).

XX. Семейство Oleacinidae Adams, 1855

Черупката с различна форма, но винаги височината значително по-го- 
ляма от ширината. Навивките бързо нарастват; последната навивка голяма. 
Устата висока и тясна, без зъби. Стълбчето отдолу нерядко отсечено.

Хищни животни, които се хранят преди всичко със сухоземни охлюви.
Повечето родове обитават тропичните области на Америка. В Европа 

това семейство се е появило през кредния период.

Род Poiretia Fischer, 1883

Fischer, 1883, Man. Conch.: 452; Pilsbry, 1907, Man. Conch., XIX : 164; 
Wenz u. Zilch, 1959—1960:459.

Типов вид P. algira (Bruguiere, 1792) {Bulimus)

Черупката яйцевидно конична или вретеновидна, силно набраздена. 
Ембрионалната черупка се състои от 2 1/2 навивки, от които първите гладки, 
последните набраздени. Стълбчето отсечено.

С къс пенис, който отзад има голям торбообразен придатък. Тук се прик-
репва и ретракторът. Семеприемникът неголям, придатъкът доста дълъг.

Разпространен по целия Балкански полуостров, Алжир, Италия и За-
падното Задкавказие.

Poiretia algira (Bruguiere, 1792) (фиг. 267, 268)

Bruguiere, 1792, Encycl. meth., 1:364 (Bulimus); Pilsbrv, 1907—1908, Mann. conch. 
19:165, pl. 31, fig. 2, 4.

Черупката яйцевидно конична, c остър връх, набраздена, тънко ребреста, 
на цвят жълтеникавокафява. Навивките 6—6 1/2, постепенно нарастващи. 
Първата навивка гладка, втората набраздена. Започвайки от края на третата 
навивка, шевът става насечен и във вид на кант. Устата висока и тясна (висо-
чината на устата почти равна на височината на завитостта), отдолу стълб-
чето косо отсечено. Външният край се спуска отвесно, като надолу посте-
пенно се закръглява. Надебелението (мазолът) тънко и бяло.

Височината на черупката 36—42, ширината 12—14 mm. Височината на 
устата 17—20, а ширината 6—9 mm.

Разпространение: много рядко в Струмско-Местенския район близо 
до гръцката граница. Jaeckel, Klemm, Meise (1957) го съобщават за Тракия.
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Фиг.J267. Poiretia algira (Brug.) 
(no Wagner)

Фиг. 268. Poiretia algira (Brug.). Полова 
система (no Wagner)

Вън от България се съобщава за почти целия Балкански полуостров, 
Южна и Средна Италия и Алжир.

Екология. У нас живее в силно влажни и мочурливи места, покрай 
блата, в тревисти растения и мъх.

XXI. Семейство Bradybaenidae Pilsbry, 1939
(Syn. Eulotidae Mollendorff, 1898: Fruticicolidae Lindholm, 1927)

Черупката c различна форма, често c цветни ивици.
Половата система като правило има торбичка с любовна стрела, в която 

се откриват една или няколко сложни слизести жлези с торбообразна или 
гроздообразна форма. Пенисът почти всякога без бич. Семеприемникът без 
израстък. Ретракторът на дясното очно пипалце преминава между пениса 
и влагалището.

По-голяма част от видовете са разпространени в Азия. В Европа има 
само един.вид — Bradybaena fruticum (Miill.)—и два рода са известни от 
Африка.

В България се представя от Bradybaena fruticum (Miill.), който е разпро-
странен почти в цялата страна.

Род Bradybaena Beck, 1837
Held, 1837, Isis, XXX:914 (Fruticicola part.); Beck, 1837, Index mollus.:18; Hartmann. 

1843, Erd. nu Siisswasser-Gast. :179 (Eulota')', Lindholm, 1927, Arch. Mollusk. LIX: 120 
(Fruticicola)', Thiele, 1929:649 (Fruticicola)', Wenz u. Zilch, 1959—1960:642,

Типов вид B.fruticum (Miiller, 1774) (Helix)

Черупката c различна форма — от ниско конична до кълбовидно купо-
образна, с широка конична завитост.
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Челюстта подковообразна и ребреста.
Пенисът без бич и папили. Слизестите жлези на матката се откриват В 

общ резервоар, който от своя страна се открива в торбичката с любовна 
стрела.

Разпространен в почти цяла Европа и Азия.

Подрод Bradybaena s. str.

Bradybaena fruticum (Mulier, 1774) (фиг. 269, 270)

MUller, 1774, Verm. hist., 11:71 (Helix); Mousson, 1859:269 (Helix); Westerlund- 
1889, Fauna, 11:152 (Helix); Ehrmann, 1933:119, t. 4, fig. 58; Лихарев и Раммель-
мейер, 1952, :390, фиг. 317 (Eidota).

Черупката кълбовидна, с окръглена завитост, височината на която равна 
на височината на устата или малко повече от нея, тънкостенна, прозираща, 
блестяща, със слаба напречна набразденост, с редки, но доста силно развити 
напречни гънчици (в повечето случаи почти гладка), с гъсти и доста тънки 
спирални линии.

Окрасата от нечистобяла до белезникавочервеникава и розова, понякога 
жълтеникава. При живите екземпляри черупката най-често лимоненожълта. 
Нерядко последната навивка над периферията с кафява спирална плоскост. 
Навивките 5—6, изпъкнали и постепенно нарастващи. Ембрионалните на-
вивки (1 3/4) гладки. Последната навивка окръглена и доста силно издута; 
към устата леко се спуска. Устата кръгла и косо разположена, краищата й 
тънки, остри и слабо отворени с изключение на колумеларния край, който е 
силно отворен и леко прикрива пъпа. Пъпът открит, тесен и неперспекти-
вен, ширината му равна на 1/8—х/9 от ширината на черупката.

Височината на черупката 14—17, ширината 15,5—23,5 mm.
С неголяма окръглена торба с любовна стрела, разположена във влага-

лището почти до самия атриум. Слизестите жлези две. Те се вливат в допъл-
нителен резервоар. Предната част на пениса обкръжена с мускулеста качулка. 
Половият ретрактор къс, но мощен. Вътре пенисът и влагалището имат про-
дълговати гънки.

Фиг. 269. Bradybaena fruticum (Muli.) 
(по Лихарев)

339



Фиг. 270. Bradybaena fruticum (Miill.). Полова система
А — общ вид; Б — надлъжен разрез през пениса; В — също през областта на торбичката на любовната 

стрела (рис. Шилейко)

Разпространение: по цяла Стара планина— от югославската граница 
до Черно море, в Родопите, в равнините на Горна Тракия и в предпланините 
на Стара планина, в Северна България, Витоша и Западна България.

Общо разпространение: в почти целия Балкански полуостров, Западна, 
Средна и Северна Европа. Среща се в европейската част на СССР, Крим 
и Северен Кавказ.

Екология. У нас живее в редки смесени широколистни гори и храсти, 
в сенчести и влажни места в тревата, до 1200 m надморска височина.

XXII. Семейство Helicodontidae Hesse, 1918

Черупката повече или по-малко сплескана, с ниска спирална завитост. 
Навивките тесни и нарастват постепенно. Устата със или без зъби, с добре 
развита устна. Със силно кафяв цвят и едноцветна. Повърхността на черуп-
ката покрита с ребра и власинки. Тялото удължено, с тесен крак, който не е 
разделен с две надлъжни дорзални бразди.

Челюстта тънка, слабо извита, с 6—16 напречни ребра. Ретракторът на 
дясното очно пипалце преминава между пениса и влагалището. Половият 
ретрактор се прикрепва към пениса терминално. Липсва бич. Пенисът без
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папила или тя не е затворена, т. е. има вид на жлеб. Торбата е любовната 
стрела една или липсва. Слизестите жлези (ако има такива) имат рахли стени 
и в различна степен гофрирани или с пръстеновидни пристягания.

Род Lindholmiola P. Hesse, 1931 

Hesse, P., 1931:50; Wenz und Zilch, 1959—1960:693; Шилейко, 1971 6: 12.

Типов вид L. lens (Deshayes in Ferussac, 1839) (Helix}

Черупката почти плоска или лещообразна. Навивките много слабо из-
пъкнали, с повече или по-малко силно развити ребра, обрасли с власинки. 
Последната навивка ъгловата и леко се спуска към устата. Устата без зъби, 
с топоровидна форма.

Таблица за определяне на подвидовете на вида 
Lindholmiola corcyrensis

1 ( 2) Устата с формата на острие на топор (брадва). Повърхността на че-
рупката покрита със силно развити ребра и власинки, с височина 
4,5—5 и ширина 8,5—10 mm........................................................................

...................................................... 1. L. corcyrensis corcyrensis (Desh.).
2(1) Устата със същата форма, но по-широка. Черупката покрита с фини 

ребра, висока 5,2—7,3 и широка 12,2—14 mm.......................................
.......................................................... 2. L. corcyrensis pirinensis Jaeckel.

Lindholmiola corcyrensis corcyrensis (Deshayes, 1839) (фиг. 271, 272)

Deshayes in Ferussac, 1839, Hist, nat., 1:21. taf. 69, E, Abb. 1—5 {Helix}', Rossmassler,
1838, Iconogr. 2,7/8:40, fig. 538 {Helix contorta)'. Wohlberedt, 1911:186 {Helicodonta); Wagner, 
A., 1927:364, tab. 19, fig. 169 {Carocollina contorta girva)', Шилейко, 1971 6:12, фиг. 2 Б, 4.

Черупката лещообразна до съвсем слабо конична, със светлорогов цвят.
Навивките 6—7, почти плоски, със силно изразен кил. Повърхността на че-
рупката ребреста и гъсто покрита с власинки, които са доста дълги, недоста-
тъчно твърди и добре запазени в повечето случаи на долната страна на че-
рупката и в пъпа; на последната навивка са най-фини и по-гъсто разположени, 
а на горната страна са също добре развити, но по-мъчно се запазват и най- 
често се изтъркват. Пъпът тесен, във формата на дупка. Ширината J/7 от ши-
рината на черупката. Устата доста тясна и с неправилна топоровидна форма. 
Ръбът на устата обърнат, с белезникава и плътна устна, понякога оцветена 
червеникаво.

Височината на черупката 4—5, ширината 8,5—10 mm.
Пенисът и епифалусът затворени в обща качулка. Епифалусът се влива в

пениса отстрани (което се вижда, ако разрежем качулката), многократно усу-
кан. Единствената слизеста жлеза във влагалището неразклонена, извита и 
с тънък проток. Липсва торба с любовна стрела. Вътре в предната част на 
влагалището има крупно мускулесто надебеление (вероятно раздразнителен 
орган).

Пенисът най-тънък там, където се свързва с мускулния ретрактор. Ана-
томично този вид е изследван от А. Wagner (1927) и Шилейко (1971).
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Фиг. 271. Lindholmiola corcyrensis corcyrensis (Fer.) (ориг.)

Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за Югославия (Черна гора, Босна, 

Македония), Албания, Гърция, Румъния, СССР (Кишинев).
Екология. У нас живее под листната покривка и под камъните във 

всички смесени широколистни гори от Дунавската равнина и Добруджа до 
полупланинските райони, в цялата страна, на височина до 1000 m над мор-
ското равнище.

Подвидът е силно изменчив, поради което има много вариетети 
и форми.

Lindholmiola corcyrensis pirinensis Jaeckel, 1954

Jaeckel, 1954:86, fig. 22.

Черупката плоска, до съвсем слабо ниско конична и с лещообразна форма. 
Навивките 7—7 1/2, правилно нарастват, почти плоски, с ясно и силно раз-
вит белезникав кил, оцветени светлокафяво и слабо гланцирани. Повърхността 
на черупката покрита с фини ребра, много по-слабо изразени, отколкото при 
L. corcyrensis corcyrensis. Ембрионалните навивки съвсем слабо набраздени 
или почти гладки, понякога с фина зърнеста структура. На последната 
навивка към устата ребрата стават още по-фини, неправилно разположени 
и съвсем намаляват. На долната част на черупката те са много по-слабо раз-
вити. Пъпът дълбок, във формата на дупка. Устата с топоровидна форма, 
но по-широка, отколкото при L. c. corcyrensis Fer. Ръбът на устата обърнат, 
с дебела белезникава устна. Вътрешната страна на устата оцветена черве-
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никаво. Ръбът на горната част на устата слиза много по-малко надолу, от-
колкото при L. c. corcyrensis Fer.

Височината на черупката 5,2—7,2, ширината 12,2—14 mm.
Вътрешният строеж, както при L. c. corcyrensis.
Разпространение: в южните раздели на Рила, Родопите (около Девин) 

и Пирин (около вр. Синаница).
Вън от България се съобщава за Албания.
Екология. Живее под листната покривка на широколистни гори от 

1500 до 2000 m надморска височина.

Род Soosia Hesse, 1918

Hesse, 1918, Nachr. bl. deutsch. Malak. Ges., 50:104; Hesse, 1931:50; Wenz u. 
Zilch, 1959—1960:694.

Типов вид5. diodonta (Ferussac, 1821) (Helicodonta)

Характеристиката на черупката и половата система е дадена по-долу 
при описанието на единствения вид, влизащ в този род.

Soosia diodonta (Ferussac, 1821)

Ferussac, 1821, Hist. nat. moli. France:Pl. 51 A, fig. 1 (Helicodonta)', Rossmassler, 
1835, Iconogr., I., L :69, Fig. 19 (Helicodonta)', Pfeiffer, L., 1846, in Martini-Cnemnitz, I, 12:363, 
Taf. 64, Fig. 4—6 (Helix)'. Soos, 1917:120, Fig. 96—97 (Helicodonta)', Urbanski, 1964:35.

Черупката почти плоска или завитостта слабо изпъква над последната 
навивка, тъмнорогова, просветляваща и матова. Повърхността тънка, на-

Фиг. 272. Lindholmiola corcyrensis corcyrensis (Fer.). Полова система 
Д — външен вид на дисталния отдел; Б — също, вътрещен строеж (по Шилейко)
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пречно набраздена и покрита с люспеста скулптура (която добре се вижда при 
20-кратно увеличение). Ембрионалните навивки гладки. Навивките 41/,— 
4 3/4, плавно нарастващи; последната навивка по-горе от периферията леко 
ъгловата, отдолу немного уплътнена, близо до устата рязко се спуска. Устата 
(при разглеждане отдолу) закръглено триъгълна, с розова устна, силно на-
клонена надолу, почти хоризонтална. Краищата на устата рязко и широко 
отворени, с 2 едри могилковидни зъба: един на връхния край, друг на долния. 
На тила на зъбите съответствуват две ямички; от връхната ямичка излиза 
къса бразда. Пъпът фуниеобразно перспективен, през него добре се виждат 
всички навивки. Ширината на пъпа около 1/4 от ширината на черупката.

Височината на черупката 3,5—3,8, ширината 10,5—12,0 mm.
За половата система (Soos, 1917) е характерно отсъствието в матката на

слизести жлези и торбичка с любовна стрела, Семеприемникът овален, не-
голям, с дълъг и тесен проток. Половият ретрактор закрепен към задния 
край на пениса.

Разпространение: единствена находка в България е намерена на Ви-
тоша при Боянския водопад (Urbanski, 1964).

Вън от България — в Банат (Мехомия) и Източна Сърбия (около гр. Ниш).

XXIII. Семейство Hygromiidae Tryon, 1866

Черупката с различни размери и форма. Първично със средни или не-
големи размери, оцветена в кафяв тон, със светла ивица на периферията и 
умерено широк и слабо перспективен пъп. Ако черупката е кълбовидна, диа-
метърът й не превишава 25 mm. В ксеротермни условия черупката обикновено 
светла, а пигментът се концентрира в няколко тъмни спирални ивици, често 
разбити на редица петна.

Торбите са с любовни стрели (4, 2, 1 на брой) или са редуцирани. Има 
бич и папила в пениса. Последният при редица видове претърпява редук-
ция до пълно изчезване. Торбичките с любовни стрели могат да се видоизме-
нят в придатъци (1 или 2). Слизестите жлези се откриват във влагалището 
по-горе от торбата. Семеприемникът без израстък и лежи автономно или се 
залавя със семеяйцепровода със съединителнотъканни връзки.

Таблица за определяне на родовете от семейство Hygromiidae

1 ( 2) Черупката бяла, жълтеникава или светлосива, без спирални цветни 
ивици, ниско конична или притиснато конична. Повърхността с ха-
рактерна решетеста скулптура от типа „удари с чук“ .......................

..............................................................................................3. Monacha Fitz.
2(1) Черупката по-друга, ако е бяла или жълтеникава, то без скулптура 

„удари с чук“.
3 ( 6) Черупката бяла или жълтеникава, най-често с рисунки от няколко 

тъмни (кафяви или почти черни) спирални ивици.
4(5) Височината на завитостта равна или повече от височината на устата. 

Пъпът тесен, през него при някои видове едва се вижда предпослед-
ната навивка .................................................................. 2. Cernuella Schl.

5 ( 4) Височината на завитостта по-малка от височината на устата. Пъпът 
много пр-широк, и нерядко перспективен , , . , ,1, Helicella Fer,
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6 (3 ) Окрасата на черупката по-тъмна (от сиворогова и червеникаворотова
до тъмнорогова), нерядко с една светла спирална ивица по перифе-
рията.

7 (10) Пъпът перспективен, ширината му равна на 1 /5—*/7 от ширината
на черупката.

8(9) Височината на черупката 9—14, ширината 13—20 mm. Устата кръгла
..........................................................................................7. Fuomphalia West.

9 ( 8) Височината на черупката 4,5—9, ширината 7—13 mm. Устата овална
..........................................................................................6. Trichia Hartm.

10 ( 7) Пъпът неперспективен, ширината му 1/9 от ширината на черупката,
понякога и по-малко.

11 (12) Черупката с широка, остра конична завитост, височината на която
доста по-голяма от височината на устата. Навивките слабо изпък-
нали. Повърхността на черупката покрита с тънка зърнеста скулптура, 
забележима под силно увеличение. Пъпът доста тесен ................

...................................................................5. Monachoides Gude&Wood.
12(11) Черупката с ниска, закръглено конична завитост, височината на 

която е по-малка или почти равна на височината на устата. Навивките 
доста изпъкнали, повърхността на черупката покрита с доста големи 
власинки. Пъпът значително по-широк С1/»—1/10 от ширината на 
черупката)..................................................................4. Tseudotrichia Lich.

1. Род Helicella Ferussac, 1821

Ferussac, 1821. Tabi. Moli. :28; Hesse. 1926, Arch. Molluskenk.. 58:118; Lind-
holm, 1927, Arch. Molluskenk., 59:135; Hesse, 1934:3; Wenz u. Zilch. 1959—1960:668.

Типов вид H. Itala (Linnaeus, 1758)

Черупката от ниско конична до куповидна. Окрасата най-често бяла, по- 
рядко кремава, обикновено с рисунки от многочислени цветни ивици. Повърх-
ността винаги без власинки. Устата закръглена, слабо врязана в предпослед-
ната навивка. Местата на прикрепването на краищата на устата силно сбли-
жени. Самите краища на устата остри и необърнати, обикновено без устна.

Ретракторът на дясното очно пипалце не се кръстосва с пениса. Мъжките 
полови пътища завършват с епифалус, бич и пенис. Слизестите жлези се на-
мират на влагалището във вид на клонка или звезда или в снопче, състоящо 
се от 2 до 4 жлези. По-долу от тях във влагалището се откриват торбич-
ките (1—4) с любовни стрели (не повече от 2), които са гладки, прави или 
извити. Протокът на семеприемника без израстък.

Разпространен в целия Балкански полуостров, Крим, Кавказ, Средна 
Азия, средиземноморските и черноморските страни, Средна Европа и Близ-
кия изток.

Таблица за определяне на видовете от род Helicella

1 (14) Формата на черупката ниско или притиснато конична. Пъпът цент- 
ричен и перспективен.

2(9) Черупката тънко набраздена или почти гладка.
3 ( 4) На горната половина на черупката се намират две широки цветни 

ивици. На долната страна има други няколко тънки ивици , . . .
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Фиг, 273. Helicella {Helicella) candicans (L. Pfr.) (ориг.)

.................................................. .. ............................ 1. H. candicans (L. Pfr.)
4(3) Рисунката на черупката друга.
5(6) При 5 1/2 навивки височината на черупката 5—6,5, ширината 8,5— 

12 mm .............................................................. 2. H. macedonica Hesse
6(5) Черупката по-голяма.
7 ( 8) Черупката бяла до бялорогова, с малка кафява ивица над перифе-

рията. На долната страна на черупката има бледи ивици, които обик-
новено се разпадат на петна. Пъпът дълбок и перспективен, ширината 
му достига 1 /в от ширината на черупката ...........................................

.......................................................................... 3. Я. spiruloid.es А. Wagn.
8(7) Черупката едноцветна и бяла, рядко с тъмни ивици, една от които пре- 

. минава над периферията. Пъпът 1/6—1/в от ширината на черупката.
През него се вижда само последната навивка . .6. H. dejecta (Jan.)

9(2) Черупката ребреста и гъсто набраздена.
10 (13) Черупката притиснато конична и ребреста.
11 (12) Устата с тънка устна. Ширината на черупката 7,5—8,5 mm; ширината

на пъпа 1/4—1/Б от ширината на черупката . .4. H. striata (Muli.)
12 (11) Устата на черуката без устна. Ширината на черупката 6,5—7,0 mm,

а ширината на пъпа равна на V7 от ширината на черупката . . . 
.................................................................. 5. H. rhabdotoides (А. Wagn.)

13 (10) Черупката ниско конична, дълбоко и гъсто набраздена................
..................................................................................7 H. instabilis (Rssm.)

14 ( 1) Черупката притиснато конична, пъпът неперспективен, почти ексцен-
тричен — изместен наляво.

15 (16) Черупката бяла, с кафяви спирални ивици. Пъпът тесен и през него се
вижда не повече от 1/4 от предпоследната навивка (фиг. 286Я) . . 

............................... .................................................. 8. Я. krynickii (Kryn.)
16 (15) Черупката бяла и рядко с цветни ивици. Пъпът широк и през него се

вижда предпоследната навивка (фиг. 287Я) ................................... ....
.......................................................................... .... 9. H. derbentina (Kryn.)

Подрод Helicella s. str.

Освен дясната и лявата лопатообразна част на мантийния край има също 
и неголяма лопатообразна част, която лежи между дихателното и задното 
проходно отвърстие.
-346

spiruloid.es


Половата система с две торбички с любовна стрела, симетрично разпо-
ложени от двете страни на матката (фиг. 274). Често двете торбички срастват 
с влагалището. Във всяка торбичка има по една достатъчно дълга и тънка 
стрела. Стрелата гладка, повече или по-малко извита, в напречен разрез 
кръгла. Непосредствено до торбичката на влагалището се намират 2 сноп-
чета жлези.

1. Helicella (Helicella) candicans (Pfeiffer, 1841) (фиг. 273, 274)

Pfeiffer, L., 1841, Wiegm. Arch.. 1:220 (Helix)', Hartmann, 1844, Erd. u. Siiss- 
wasser Gast., VIII: 148, t. 45, fig. 1—6 {Helix obvia)', M o u s s o n, 1859:286 (Helix ericetorum 
var. vulgarissima)', Ehrmann, 1933:124, pl. 5, fig. 63; Лихарев и Раммельмейер, 1952: 
422, фиг. 346.

Черупката ниско конична, със слабо изпъкнала завитост, височината на 
която е почти равна на 1/2 от височината на устата; твърдостенна, към върха 
тънко набраздена, отдолу почти гладка, на места с ясни спирални линии.

Фиг. 274. Helicella (Helicella) candicans (L. Pfr.). Полова система 
д— р-ьцщеч вид; Б— вътрешен строеж на пениса; В— вътрешен строеж в областта

на торбичката (рис. Шилейко)
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Фиг. 275. Helicella {Helicella) macedonica Hesse (ориг.)

Основната окраса бяла, рисунката от тъмнокафяви или черни ивици, от които 
1—2 са по-широки и преминават по връхната страна на всяка навивка. Оста-
налите са доста тънки и слабо очертани и се намират на долната страна на 
черупката. Нерядко черупката едноцветна и ивиците се разпадат на редица 
повече или по-малко забележими петна. Навивките 5—5 1/2, слабо изпък-
нали. Първите бавно, а двете последни бързо нарастват. Ембрионалните на-
вивки (1 1/4) гладки, блестящи, едноцветни, светло- или тъмнорогови. По-
следната навивка към върха немного плоска, надолу изпъкнала и към устата 
се спуска плавно, но не по-ниско от периферията на предпоследната навивка. 
Във възрастните форми втората половина на последната навивка се увели-
чава рязко, без цветни ивици.

Устата закръглена и косо разположена. Краищата на устата остри и 
прости, които отвътре са зедебелени и образуват тънка устна. Пъпът перспек-
тивен, ширината му равна на 1/4—1/3 от ширината на черупката.

Височината на черупката 7—8, ширината 13—16 mm.
Изменчивост. Черупката на H. candicans (L. Pfr.) по окраса, раз-

мери, форма е много изменчива, поради което са описани доста разновид-
ности, като var. vulgarissima (Mousson, 1859), '/га. dobrudschae (Kobelt, 
1877).

Най-често у нас се среща var. dobrudschae Kobelt, 1877, на който черуп-
ката е едноцветна и по-голяма, без тъмнокафяви спирални ивици, с почти 
кръгла уста. Последната навивка не се спуска надолу. От нашите изслед-
вания се вижда, че половата система почти не се различава от тази на 
типичната форма.

Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се среща в голямо изобилие в целия Балкански 

полуостров и в Средна Европа.
Екология. Живее в условия на ниска влажност, по сухите южни склонове, 

по високи и високостъблени тревисти растения, до 1800 m над морското рав-
нище.

2. Helicella (Helicella) macedonica Hesse, 1928 (фиг. 275, 276)

Hesse, 1928:20, taf. 1, abb. 1 a—c, taf. 2, abb. 12 a—c; Jaeckel, 1954:70—71, abb. 16, 
taf. 1—4 (renschi); Pinter, L., 1968:216,
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Черупката обикновено притиснато конична. Завитостта остра и висока. 
Основната й окраса бяла. Понякога има и тъмнокафяви пояси, които най- 
често се разпадат във вид на петна. Повърхността на черупката най-често 
гладка, рядко при младите екземпляри се забелязва слабо загатване на фини 
бразди.

Навивките 5 1/3, слабо изпъкнали. Последната навивка над устатата не- 
наведена. Устата закръглена, малко извита и слабо наведена, с остри и прави 
краища, слабо сближени, рядко с едва забележима бяла устна. Пъпът широк 
и равен на 1/5—1/в от ширината на черупката, перспективен.

Височината на черупката от 5,1 до 6,4, ширината от 8,4 до 11,4 mm.
Половата система подобна с тази на H. candicans.
Разпространение: около Гоцев връх в Славянка планина, Пирин 

(около Бъндерица и вр. Вихрен) и Предела между Рила и Пирин.
Вън от нашата страна се съобщава за Югославия.
Екология. Високопланински вид. Живее под камъните, в плитки скални 

пукнатини и по тревисти растения, силно огрени от слънцето, до 2000 m над-
морска височина.

Забележка. Черупките силно варират както по отношение на големината, 
така и по окрасата, скулптурата и ръба на устата.

Изводите на Jaeckel (1954), че в същия ареал живее и Helicella (Candidula) 
renschi Jaeckel, не отговарят на нашите изследвания. В същност този вид 
е само синоним на Helicella (H.) macedonica Hesse.

3. Helicella (Helicella) spiruloides (A. Wagner, 1916) (фиг. 277, 278)

Wagner, A., in Hesse, 1916:149 ; Hesse, 1934:23, taf. 5, fig. 39; Petrbok, 1948:14; 
Urbanski, J„ 1964:30—33, fig. 2, tab. 3, fig. 1—3, tab. 4, fig. 3.

Черупката ниско конична, твърдостенна, оцветена бяло или с бялорогов 
цвят, слабо гланцирана. Над периферията се намира кафява ивица. На дол-
ната страна на черупката има бледи ивици, които обикновено се разпадат на 
петна. Навивките 5,5—6, правилно и стръмно закръглени. Ембрионалната 
навивка гладка и с рогов цвят. Последната навивка се спуска надолу към устата. 
Повърхността на черупката фино и гъсто набраздена, отдолу браздите по- 
редки и по-слабо развити, но по-правилно разположени. Последната навивка 
пред устата неправилно ребресто набраздена. Устата закръглена и слабо

Фиг. 276. Helicella (Helicella} macedonica Hesse 
Полова система (по Hudec)
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Фиг. 277. Helicella (Helicella) spiruloides A. Wagn. (ориг.)

се врязва в последната навивка, ръбовете й прави и остри, без устна. Пъпът 
дълбок и перспективен, ширината му достига 1/с от ширината на черупката.

Височината на черупката 7,8—10, ширината 11—16 mm.
Челюстите превити, с рогов цвят и напречни гънки, невинаги ясно изра-

зени. Най-добре се развиват средните гънки.
Половата система е описана от Hesse, Р. (1916 и 1934), Urbanski 

(1964).
Семеприемникът доста голям и има неправилна крушообразна форма. 

Дръжката дебела, 2—2,5 пъти по-дълга, отколкото торбичката. Последната 
има пръстообразна форма и изглежда мукозна, с две снопчета от по 5—6 
кичурчета. Двете торбички с любовна стрела също големи (фиг. 278). Пе-
нисът дебел, вретенообразен, почти яйцеобразен и се намира отдолу на епи-
фалуса, който е 2—3 пъти по-дълъг, отколкото пенисът, свързан с един рет-
рактор. Бичът дълъг приблизително колкото пенисът.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие. За първи път го 
съобщава Wagner, А. (1916). Hesse (1916 и 1934), Petrbok (1941) го дават 
за Несебър и Варна, Jaeckel и др. (1957)— за България и Urbanski (1964)— 
за Черноморското крайбрежие при Варна, между Балчик и Каварна, югоиз-
точно от Мичурин и при Побитите камъни, Варненско.

Екология. Ендемит. Най-често живее по стъблата и листата на различни 
тревисти растения, но понякога се среща и под камъните, в песъчливи почви 
и пясъци, в близост до морето. Издържа на голямо засушаване, като се крие 
в корените на тревисти растения.

Подрод Helicopsis Fitzinger, 1833

Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Osterr. Enns, 3, a:101; Hesse, 1926, Arch. Mol-
luskenk., LVII1:131; Lindholm, 1927. Arch. Molluskenk., LIX:136.

Типов вид H. striata (Mulier, 1774) {Helix)

Половата система c четири торбички c любовни стрели, които по двойки 
лежат от двете страни на влагалището, при това вътрешната торбичка по- 
малка от външната и по цялата си дължина сраства с влагалището (фиг. 280), 
Във външните торбички по една къса гладка, права или слабо изкривена стрела.
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Слизестите жлези 4. Те се разполагат в кръг около влагалището и всяка от 
тях образува по 2—3 клонки. Семеприемникът овален или ланцетообразен. 
Пенисът къс и дебел. Епифалусът цилиндричен и с къс бич.

4. Helicella (Helicopsis) striata (Mulier, 1774) (фиг. 279, 280)

Mulier, 1774, Verm. hist., 11:38 (Helix)-, Rossmassler, 1837, Iconogr., 1, 5/6:26, fig. 350a, 
{Helix candidula)', Mousson, 1859:286 (Helix)', Ehrmann, 1933:120, t. 4, fig. 59; Hesse, 
1934:25; Лихарев и Раммельмейер, 1952:422, фиг. 347, 348.

Черупката притиснато конична, с широка конична завитост, височината 
на която приблизително равна на височината на устата, с притъпен връх, от-
горе набраздена, неравномерно тъпо ребреста, на последната навивка около 
80 ребра, между които се виждат тънки напречни линии, отдолу черупката по- 
силно набраздена. Окрасата бяла или жълтобяла, понякога без ивици, но обик-
новено и с многочислени (до 8) кафяви или черни спирални ивици, от които най- 
широката се намира над периферията на последната навивка и над шева на 
предидущата навивка, отдолу ивиците често се разпадат на ред от петна. На-
вивките 4 1/2—5, изпъкнали, постепенно нарастващи. Ембрионалните навивки 
(1 1 /4) гладки и тъмни. Последната навивка почти 2 пъти по-широка от пред-
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Фиг. 279. Helicella (Helicopsis) striata (Muli.) (по Лихарев)

последната, закръглена и към устата леко се спуска. Устата закръглена и слабо 
врязана в предпоследната навивка,местата на прикрепване на устата сбли-
жени. Краищата на устата остри, прости и само колумеларният край леко раз-
ширен; устната тънка и бяла. Пъпът широк, почти перспективен, ширината 
му 1/4—х/5 от ширината на черупката.

Височината на черупката 5—6, ширината 7,3—8,5 mm, но височината може 
да достигне 7—8, а ширината 10—12 mm.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие от с. Резово до 
Варна. Petrbok (1941) го съобщава за Марица, при Сливен, Свищов и Варна.

Вън от България Jaeckel и др. (1957) го дават под въпрос за Сърбия. 
Среща се също така в Западна и Средна Европа.

Екология. У нас живее най-често по стъблата и листата на тревисти 
растения, в сухи ливади и храсти, покрай пътищата, в съседство с водни ба-
сейни и морето, в песъчливи почви. При силно засушаване се крие в корените 
на растенията.

5. Helicella (Helicopsis?) rhabdotoides (А. Wagner, 1927) (фиг. 281)

Wagner, А„ 1927: 366, taf. 19, fig. 173—175 (Aforrta); Jaeckel, 1954:72.

Черупката ниско конична, твърдостенна, със светловосъчножълт цвят, 
по-рядко бяла и слабо гланцирана. На горната страна на черупката над пе-
риферията има кафява ивица, която рязко се прекъсва и разлага на петна. На 
долната половина ивиците 4—6, повече или по-малко неясно изразени и с пре-
късвания. Навивките 5—5 1/а, доста изпъкнали и разделени с дълбок шев. 
Повърхността на черупката покрита със силно развити ребра, които на по- 
горните навивки са по-гъсти и равномерно разположени, а на последната на-
вивка са по-силно изразени, но неправилно разположени. Същата навивка 
закръглена и понякога с неясен и тъп кил. Пъпът дълбок и перспективен (*/? от 
ширината на черупката). Устата закръглена, със заострени краища и без устна.

Височината на черупката 5-—6, ширината 6,5—7 mm. Височината на устата 
между 4 и 4,5 mm, ширината със същите размери.

Разпространение: по северните склонове на Стара планина в Западна 
България, в места, обрасли с редки смесени гори и храсти, около Ловеч, гара 
Лакатник, Велико Търново, Варна, Етрополе, Трън и Кюстендил.
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Вън от нашата страна се съобщава за околностите на град Скопие в Маке-
дония и о. Тасос.

Екология. Живее в пръстта, в места, обрасли с ниски смесени гори и 
храсти, в основата на варовити скали. Среща се до 800 m надморска височина.

Забележка. Досега не е изяснено систематичното положение на този 
вид главно поради липсата на анатомично изследване. До днес и ние не сме 
намерили в България живи екземпляри. А. Wagn е r (1927) поставя този вид под 
въпрос в подрод Helicopsis, но само по близост на външните белези на че-
рупката.

6. Helicella (Helicopsis) dejecta (Jan, 1832) (фиг. 282)

Jan in Cristofori 1832, Catalogus, sect. II a, Conchyl.: (Helix)-, Clessin, 1881, Malak, 
bl. No F, 3:138 (Helix substriata}-, Hesse, 1934:25, t. 5, fig. 42; Лихарев и Раммельмейер: 
424.

Черупката ниско конична, с остра конична завитост, височината на която 
варира, но въобще не превишава височината на устата. Повърхността на 
черупката тънко набраздена, почти гладка, бяла или едноцветна, рядко с тъмни 
спирални ивици, от които едната широка и преминава над периферията на 
последната навивка. Навивките 5—6. Ембрионалните навивки (1 х/4) тъмни 
и гладки. Последната навивка почти 2 пъти по-широка от предпоследната.

Фиг. 280. Helicella {Helicopsis) striata (Miill.). 
Полова система (по Germain)

Фиг. 281. Helicella {Helicopsis?) rhabdo-
toides (A. Wagn.) (ориг.)
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Фиг, 282. Helicella (Helicopsis) dejecta, (Jan). 
Полова система (Hesse)

Устата закръглена, слабо и косо врязана в предпоследната навивка. Местата 
на прикрепването на краищата на устата сближени, тънки, остри и без устна. 
Пъпът перспективен, ширината му равна на 1/5—1/6 от ширината на черупката.

Височината на черупката 6—И, ширината 9—18 mm.
Разпространение: Добруджа и Западна България около р. Струма. 

Jaeckel и др. (1957) посочват този вид за Добруджа.
Вън от нашата страна се съобщава за Турция, Румъния (около гр. Тулча.) 

и СССР (Крим, в околностите на Новоросийск).
Екология. Живее в същите биотопи, както Helicella candicans 

(L. Pfr.).
Изменчивост. Размерите на черупката и височината на нейната зави-

тост силно варират.
Забележка. Дълго време този вид, а така също и Helicella arenosa Kryn. 

са разглеждани като разновидности на H. candicans (L. Pfr.), но, както доказва 
Hesse (1934),H. candicans принадлежи към подрод Helicella s. str., а Я. dejecta —• 
към подрод Helicopsis Fitz. H. arenosa Kryn. и H. subsiriata Clessin ce 
явяват синоними на този вид. Тъй като черупките на H. dejecta и H. candicans 
се отличават малко една от друга, най-сигурен начин за различаване на двата 
вида се явява изучаването на тяхната полова система. Ако в първия вид 
има четири торбички с любовна стрела, във втория те са само две.

7. Helicella (Helicopsis) instabilis (Rossmassler, 1838)
(фиг. 283, 284)

Rossmassler, 1838, Ic., II, 7:33, fig. 518 (Helix)', Hesse, 1916b: 148 (var. spirula West.; 
Polinski, 1922:167, pl. XIII, fig. 1—4 (Martha)', Лихарев и Раммельмейер, 1952:423), 
фиг. 349.

Черупката ниско конична, твърдостенна, матова, тънко, но дълбоко и 
гъсто набраздена, бяла или нечистобяла, обикновено c 1—10 тъмни спирални
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ивици, повече или по-малко ясно изразени. Навивките 4 1/а—5 1/4, изпък-
нали, разделени с дълбок шев, постепенно нарастващи. Ембрионалните на-
вивки (1 1/4) гладки, блестящи, тъмни. Последната навивка почти 2 пъти 
по-широка от предпоследната, до устата леко спусната. Устата закръглена, 
косо разположена, слабо врязана в предпоследната навивка. Краищата на 
устата остри и прости, с тънка бяла устна, която се намира отдалечена от 
края. Местата на прикрепване на устата сближени. Пъпът перспективен, 
ширината му равна на 1/4—1/5 от ширината на черупката.

Височината на черупката 6,1—7,1, ширината 11—12,5 mm. 
Изменчивост. Този вид е много изменчив. Познати са различни форми

и вариетета, като var. jachnoi Clessin, 1890, който се отличава с плоската 
си или почти плоска черупка. Височината до 6—8, ширината 14—18,5 mm.

Разпространение: най-често в Добруджа. Petrbok (1941) го сочи 
за с. Бяла, Варненско, Варна — Ралата — и Търново. Jaeckel (1957) го 
дава за Добруджа.

Вън от нашата страна е разпространен в най-северната част на Добруджа, 
Трансилвания, СССР (басейна на р. Днестър), Банат и Браила в Румъния,

Екология. Живее в силно нагрети от слънцето места, във варовити 
терени.

Подрод Xeropicta Mon te го sato, 1892

Monterosato, 1892, Atti. R. Acad. Palermo, ser. 3, 11:24; Hesse, 1926, Arch. Mol-
luskenk., LVIII:133; Lindholm, 1927, Arch. Molluskenk., LIX: 136.

Типов вид H. (X.) krynickii (Krynicki, 1833) {Helix)

Двете долни леви мантийни лопатовидни части разделени с доста тесен 
промеждутък. На предния край на пениса се намира дебел и коничен, а по-
някога червейобразен придатък (фиг. 28627). Торбичките с любовна стрела

Фиг. 283. Helicella (Helicopsis) instabilis 
(Rssm). var. jachnoi (Cl.)

Фиг. 284. Helicella (Helicopsis) instabilis 
(Rssm.) var. jachnoi (Cl.). Полова система 

(по Лихарев) (по Hudec)
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четири, по двойки и Симетрично разположени от двете страни на матката. 
Предната (външна) двойка по-голяма и със стрели, а задната (вътрешна) 
тясна и дълга, без стрели.

Слизестите жлези четири, като всяка по цялата си дължина е разцепена 
на две клончета (в такъв случай всякога са осем клончета).

Протокът на семеприемника различно дълъг. Пенисът къс и дебел. Епи- 
фалусът цилиндричен и много пъти по-тънък и по-дълъг от пениса. Половият 
ретрактор се намира на предния край на епифалуса.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие.
Вън от нашата страна се среща в Долен Египет, Киренайка, Близкия из-

ток и в СССР (Крим, Кавказ и Средна Азия).

8. Helicella (Xeropicta) krynickii (Krynicki, 1833)
(фиг. 285, 286)

Krynicki, 1833, Bull. soc. nat Moscou, vol.VI:434 (Helix)-, Kobelt, 1884, Iconogr., 
N. F„ 1:48, fig. 139, 140 (Helix)-, Wagner, A., 1927:369 (Xeropicta)-, Hesse, 1934:30, 
t. 6, fig. 48; Лихарев и Раммельмейер, 1952:428, фиг. 353—354.

Черупката ниско конична, с широка конична завитост, височината на 
която не е по-малко от х/2 от височината на устата, тънко и неравномерно 
набраздена, бяла, с кафяви или почти черни рисунки на ивици и петна, рядко 
едноцветна и бяла. Рисунките силно варират, но най-често с една ивица, ле-
жаща над периферията на последната навивка и над шева на предидущата 
навивка, като достига до ембрионалната черупка. Ивиците, лежащи на дол-
ната страна на черупката, най-често прекъснати. Навивките 5—б; връхните 
нарастват постепенно, слабо изпъкнали. Последната силно изпъкнала и 2 
пъти по-широка от предпоследната.

Ембрионалните навивки (1 1/1) гладки, блестящи и тъмни. Устата доста 
голяма, закръглена, косо разположена и слабо врязана в предпоследната 
навивка. Местата на прикрепване на краищата на устата сближени, тъмни, 
прости и само понякога с доста тънка бяла устна. Пъпът доста характерен 
(фиг. 286 А), в основата тесен, почти точкообразен, но на последната третина 
на последната навивка рязко се разширява, така че се вижда неголям 
отрязък от предпоследната навивка, а отвърстието на пъпа се оказва изме-
стено към левия край на пъпната впадина.

Фиг. 285. Helicella (Xeropicta) krynickii (Kryn.) (по Лихарев)
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Фиг, 286, Helicella (Xeiopicla) krynickii (Kryn.)
A — черупка, гледана отдолу; Б—полова система (по Hesse)

Височината на черупката 7,5—11, ширината 12—17 mm.
Разпространение: по цялото Черноморско крайбрежие — от устието 

на р. Резовска до с. Дуранкулак на румънската граница. По-рядко се среща 
и в Горна Тракия.

Вън от нашата страна се съобщава за СССР (Крим, около Одеса, Ново- 
росийск, Анапа, Ленкорани и в околността на Астрахан). Разпространен 
е и в Румъния, Гърция, Македония, Мала Азия и Иран.

Екология. Живее по листата и стъблата на различни тревисти растения 
и по-рядко под камъните по продължение на цялото Черноморско крайбрежие, 
близо до морето. Издържа на голямо засушаване.

Забележка. Я krynickii (Kryn.) е близък до H. derbentina (Kryn.), 
от който вид се отличава по по-високите си навивки (у типичните форми) и 
тесния, към края рязко разширен пъп, с ексцентрична пъпна цепнатина.

Helicella (Xeropicta) derbentina (Krynicki, 1836) (фиг. 287)

Krynicki, 1836, Bull. soc. Nat. Moscou, 9: 192 (Helix)-, Kobelt, 1877, Iconogr., V:98, 
fig. 1433—1438 (Helix)', Hesse, 1934:28. t, 6, fig. 47: Лихарев и Раммельмейер, 1952: 
429, фиг, 352, 355.

Черупката ниско конична, с ниска и закръглена завитост, височината на 
която обикновено не повече от 1/3 от височината на устата (по-рядко завитост- 
та малко по-голяма), с тънки напречни бразди, понякога със слаби спирални 
пинии, бяла, едноцветна, рядко със спирални ивици или редове от петна. 
В последния случай особено характерно е наличието на редове от петна, 
отдолу7 граничещи с шева. Навивките 5—5 1/,, изпъкнали и постепенно на-
растващи. Ембрионалните навивки (1 1/2) гладки и тъмни. Последната на-
вивка 2 пъти по-широка от предпоследната, като към устата леко се спуска. 
Устата закръглена, косо разположена и отвътре с бяла устна. Местата на 
прикрепване на краищата на устата сближени и понякога съединени с тънко 
надебеление (мазол). Краищата остри, тънки и прости. Пъпът широк, но
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Фиг. 287. Helicella (Xeropicta} derbentina (Kryn.)
A —H. derbentina (Kryn.): Б — H. derbentina (Kryn.) (по Лихарев)

неперспективен; предпоследната навивка се вижда напълно през пъпа (фиг. 
2875). Ширината му равна на 1 /з от ширината на черупката. Понякога пъпът 
почти перспективен.

Височината на черупката 8—12, ширината 15—20 mm.
Разпространение: в Добруджа и на север от Варна.
Вън от нашата страна е разпространен в Румъния — около гр. Тулча, 

в Мала Азия, в СССР — по южния бряг на Крим и Кавказ.
Екология. У нас живее по стеблата на тревисти растения и в близост 

до кореновата система, в полустепни места, в съседство с водни басейни или 
около морския бряг.

2. Род Cernuella Schlueter, 1838

Schlueter, 1838, Kurz. syst. Verzeichn.:6; Hesse, 1926, Arch. Molluskenk., LXIII: 120; 
Wenz u. Zilch, 1959—1960:666.

Типов вид C. virgata (Da Costa, 1778) (Helix)

Дясната лопатовидна част на мантията с триъгълна форма, лявата дву- 
делна. Промеждутъкът между двете части доста тесен, понякога във вид на 
цепнатина.

Семеприемникът с доста дебел и дълъг проток, с удължен овален резер-
воар. Торбичката с любовната стрела се намира на предния край на влагали-
щето и частично на атриума (фиг. 289). Често има и втора допълнителна тор-
бичка, която почти по цялата си дължина сраства с влагалището. Слизестите 
жлези понякога много, разположени на влагалището във вид на бутало или 
във вид на две коремни снопчета като китка. Всяко снопче се състои от две 
клончета, които от своя страна дават многочислени израстъци. Стрелата 
в напречен разрез кръгла, леко извита. Предният край има кожеста лопато-
видна част, придаваща й ланцетовидна форма. Пенисът малко издут, с дълга 
папила, епифалусът цилиндричен, с къс бич.

Таблица за определяне на видовете от род Cernuella

1 (2) При 5—б навивки височината на черупката 8—15 и ширината 12—23
mm ...................................................... 1. C. virgata variabilis (Drap.)

2 (1) При 5—5 1/2 навивки височината на черупката 5—6 и ширината
7—10 mm.............................................................. 2. C. profuga (Schm.)
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1. Cernuella virgata variabilis (Draparnaud, 1801) (фиг. 288, 289)

Draparnaud, 1801, Tabi. Moli. France:73 {Helix)', Westerlund, 1889, Fauna, 11:165 
{Helix)', Hesse, 1911:143; Hesse, 1934:6.

Формата на черупката силно варира от кълбовидно куповидна до ниско 
куповидна. Всякога с широка конична завитост, височината на която е по- 
голяма от височината на устата или е равна на нея. Повърхността на черупката 
слабо набраздена или почти гладка. Окрасата доста различна — от бяла 
до нечистожълта. В редки случаи черупката без рисунки, често с тъмни или 
по-ясни изразени рисунки от спирални ивици или в редове петна. В типич-
ните случаи над периферията на последната навивка и над шева на предпослед-
ната има широка тъмна ивица. Долната страна на черупката покрита с мно-
гочислени тесни спирални ивици. Навивките 5—6, слабо изпъкнали. Пър-
вите бавно, а следващите бързо нарастващи. Ембрионалните навивки (1 ]/4) 
едноцветни, светли или тъмни, гладки и силно блестящи. Последната навивка 
закръглена и 1,5 пъти по-широка от предпоследната. Устата закръглена и 
косо разположена, отвътре жълта или кафява. Краищата на устата остри, 
отвътре задебелени, със значителна устна, обикновено червеникавокафява. 
Пъпът тесен, само при големите екземпляри може да се види предпоследната 
нививка.

Височината на черупката 8—15, ширината 12—23 mm.
Разпространение: по Черноморското крайбрежие, около Варна и 

Бургас, и в околностите на Пловдив.
Вън от нашата страна се съобщава за почти цялото крайбрежие на Бал-

канския полуостров и другите средиземноморски страни, Атлантическото 
крайбрежие на Европа, СССР (Крим и околностите на Новоросийск).

Екология. По Черноморското крайбрежие живее по стъблата на висо-
ките тревисти растения и през най-големите горещини.

Изменчивост. Размерите, формата и окрасата на черупката на този охлюв 
много често се изменят. Във връзка с това са описани много подвидове.

2. Cernuella profuga (Schmidt, 1853) (фиг. 290)

Schmidt, А.. 1853, Malak. bl„ 1, 1:8 {Helix)'. Sturany u. A. Wagner, 1915 : 36, taf. 
12, fig. 68 {Candidula)', Wagner, A.. 1927: 368. taf. XI, fig. 42, taf. XIX, fig. 170—172 
{thracica)', Hesse, 1934:7, taf, 1, fig. 8: Forcart, L., 1965:128 {jonica Mouss.).

Фиг. 288. Cernuella virgata variabilis (Drap.) (по Лихарев)
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Черупката куповидна или ниско куповидна, с конична завитост, височи-
ната на която по-голяма от височината на устата. Навивките слабо изпък-
нали, последната със слаб кил, по който има бяла спирална ивица.

Повърхността на черупката покрита с ясно изразени и равномерно разпо-
ложени ребра.

Окрасата от сивобяла до жълтеникава. На горната част на черупката има 
ясно изразена петниста рисунка, като рядко над бялата спирална ивица и над 
кила се вижда спирален светлокафяв пояс, който често пъти образува ред от 
петна. На долната страна на черупката ясно се очертават от 3 до 5 спирални 
ивици, най-често с кафяв цвят и различна ширина, понякога разкъсани във 
вид на петна. Навивките 5 1/2, постепенно нарастващи. Ембрионалните 
навивки (1 1/4) тъмни, гладки и силно блестящи. Последната навивка 1 1/г 
пъти по-широка от предпоследната. Устата закръглена и косо разположена. 
Краищата остри и необърнати. Местата на прикрепването слабо сближени, 
без надебеление (мазол), с бяла устна. Пъпът тесен, открит и не се покрива 
от колумеларния край, през него не може да се види предпоследната на-
вивка.

Височината на черупката 5—6,5, ширината 7—10 ппп.

Фиг. 289. Cernuella virgata variabilis (Drap.). Полова система 
4 — външен вид; Б — вътрешен строеж (рис. Шилейко)
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Фиг, 290. Cernuella profuga (A. Schm.)

Разпространение: по Черноморското крайбрежие, от устието на р. Ре-
зовска до устието на р. Камчия. Рядко се среща и по южните склонове на 
Стара планина и Тракия, по варовити терени.

Вън от България се съобщава за Югославия (Далмация, Истрия, Хер-
цеговина и Македония). Разпространен също в Гърция, Албания и Италия.

Изменчивост. Този вид се поддава на доста голяма изменчивост. 
Fuchs и Kaufel (1936) го съобщават за Далмация като Helicella (Cernuella) 
profuga meridionalis Mouss., 1854.

Wagner (1927) е определил в Македония Cernuella profuga thracica 
Wagner, 1927. Forcart (1965) определя този вид за Италия като Cernu-
ella jonica Mouss.

В България сме намирали само номинантната раса.
Екология. У нас живее по стъблата и листата на ниски тревисти ра-

стения, покрай шосетата на Черноморието, в близост до морето. Издържа 
на голямо засушаване. Среща се до 800 ш надморска височина.

3. Род Monacha Fitzinger, 1833

Fitzinger, 1833, Beitr. Landesk. Osterr., Enns, 111:95 Kobelt, 1871, Cat. 
Europ. Binnenconch.: 11 (Carthusiandy. Lindholm, 1927, Arch. Molluskenk., LIX: 126; 
Hesse, 1931:32 (Theba)-, Wenz u. Zilch, 1959—1960:673.

Типов вид M. cartusiana (Mulier, 1774) (Helix)

Черупката ниско конична до кълбовидна, със силно издута последна 
навивка, тънкостенна, прозираща, едноцветна, светла или леко кафява, по-
някога покрита с малки власинки. Последната навивка към устата наведена. 
Устата косо разположена към оста на черупката, полулунно изрязана, отвътре 
с дебела устна, която е във вид на бяла ивица, прозираща през стените на че-
рупката.

Ретракторът на дясното очно пипалце не се пресича с пениса и лежи на-
ред с него. Липсва торба с любовна стрела. В някои видове (на подрод 
Monacha s. str.) има силно удължен сляп придатък, откриващ се в долната 
част на влагалището или в атриума, в останалите видове този придатък от-
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Фиг. 291. Monacha cartusiana (Miill.) (opur.)

съствува (при подрод Metatheba Hesse). По някои наблюдения тесният при-
датък служи като раздразнителен орган. Половият ретрактор често отсъст-
вува.

Съобщава се за Югоизточна, Средна и Западна Европа.

Таблица за определяне видовете от род Monacha

1 (2) Краищата на устата с червеникавокафяв цвят. Пъпът тесен и напо-
ловина покрит от колумеларния край ... 1. Monacha cartusiana 

.............................................................................................................(Miill.)
2 (1) Краищата на устата бели. Пъпът открит или само леко прикрит

от колумеларния край ........................... 2. Monacha carascaloides
.............................................................................................................(Bourg.)

1. Monacha cartusiana (Miiller, 1774) (фиг. 291, 292)

Mulier, 1774, Verm. hist., II: 15 (Helix)', Mousson, 1859:285 (Helix)-, Ehrmann, 1933:135, 
pl. 5, fig. 70 (Theba)-, Лихарев и Раммельмейер, 1952:432, фиг. 357 (Theba).

Черупката с ниско конична завитост, височината на която обикновено е 
по-малка от височината на устата, тънко и неясно набраздена, прозираща, от 
млечносива до жълтобяла. Повърхността на черупката покрита с решетеста 
скулптура, състояща се от голямо количество правилно и гъсто лежащи леки 
вмятания, приличащи на „удари на чук“. Навивките 5 х/2—б, слабо изпъкнали. 
Последната навивка силно издута, почти двойно по-широка от предпоследната, 
по периферията закръглена. Устата спусната надолу, косо разположена и 
широко овална; краищата й леко отворени, остри и с червеникавокафяв цвят. 
Малко по-навътре от края на устата се намира дебела жълта или бяла устна, 
която на повърхността прозира във вид на жълт или бял пояс. Пъпът тесен, 
отворът му наполовина покрит от колумеларния край.

Височината на черупката 6,5—10, ширината 10—16 mm.
Слизестите жлези във влагалището във вид на 3—4 снопчета, от които 

всяко с 2—4 клонки. По-долу от жлезата във влагалището се влива придатъкът, 
състоящ се от дистална издутост и дълъг и тънък проксимален дял. Вътре 
във влагалището много надлъжни гънки. Бичът 3 пъти по-къс от епифалуса.
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Пенисът масивен, понякога почти кълбообразен. В него има папила с раз-
лична форма. Липсва полов ретрактор. Семепроводът свързан с пениса и 
епифалуса с тънка прозрачна ципа. Семеприемникът с крупен резервоар 
и с къс, но дебел проток.

Разпространение: повсеместно.
Вън от България е разпространен в западните и източните райони 

на Европа, целия Балкански полуостров, средиземноморските страни, Мала 
Азия и СССР (Крим и Южна Украйна).

Екология. У нас живее в ливадите, по тревисти склонове и в места с 
редки храсти, до 800—1000 m надморска височина.

Изменчивост. Поради разнообразните климатични особености в на-
шата страна варира в широки граници както по отношение на размерите на 
черупката, така и по окрасата и други външни белези, поради което често се 
смесва с други видове или се посочват вариетета като var. encyne Servain, 
encyne Serv. forma minor West, и др., които в същност са само популации на 
този вид.

Забележка. Описаните от Pinter (1968—1969) нови видове M. dissi-
mulans (от околностите на Варна), M. venusta (от десния бряг на р. Ропотамо)

Фиг. 292. Monacha cartusiana (Miill.). Полова система 
А — външен вид; вътрешен строеж на пениса (F) и придатъка (В) (рис. Шилейко)
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Фиг. 293. Monacha carascaloides (Bourg.)

и M. pilosa (сьщо от бреговете на р. Ропотамо и селата Веселие и Ясна поляна 
Бургаско) според нас не са нови видове, а само популации на този вид. Осно 
ванията ни за това гледище са следните:

1. Стотиците екземпляри, които притежаваме от десетки находища в 
цялата страна, говорят ясно за голяма изменчивост както по отношение на 
външните белези на черупката, така и на вътрешния строеж. Всичко това е 
свързано с възрастта и индивидуалната изменчивост.

2. В повечето случаи развиващите се млади екземпляри по отношение на 
дължината на влагалището, а така също и по отношение на големината на 
другите части на половата система варират силно, особено когато зрелостта 
настъпва необикновено бързо при условия на голяма влажност и по-висока 
температура, каквито има по Черноморското крайбрежие и в други райони 
на нашата страна.

3. Различията, които посочва Pinter (1968) за тези нови видове както за 
черупката, така и за половата система, много малко се различават от описа-
нието на основната форма M. cartusiana Miill.

4. Ареалът е същият, както за типичния вид.

2. Monacha carascaloides (Bourguignat, 1855)
(фиг. 293, 294)

Bourguignat, 1855, Rev. Mag. Zool., Paris, 7:556 (Helix)', Bourguignat, 1856, Rev 
Mag. zool., 8, taf. 4, abb. 1—3 (Helix)', Mousson, 1859:285 (Helix frequens)', Sturany 
u. Wagner, 1915:38, taf. 3, abb. 14 a—c (Theba)', Hudec, 1967b:82, abb. 6; Pinter, 
1968:224, fig, 7—8, 70—72.

Черупката ниско или притиснато конична, с конична завитост, височината 
на която обикновено не надвишава височината на устата. Блестяща, фино 
и неравномерно набраздена, бяла или жълтеникава, със слабо изразена скулп-
тура като „удари на чук“ и неясни спирални линии. Навивките 6—б1/^, доста 
изпъкнали, постепенно нарастващи. Последната навивка силно издута, отдолу 
изпъкнала, наведена към устата. Устата закръглена и косо разположена. 
Външните краища леко отворени и остри. Устната тънка, едва забележима 
и плоска, прозираща през стените на черупката, във вид на бяла ивица. Пъпът 
тесен, открит или само леко прикрит от колумеларния край.
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Височината на черупката 9,5—12,5, ширината 14,5—17 mm.
Слизестите жлези две; всяка се състои от 6—7 клонки, които се вливат 

една до друга и не се сливат при основите си. Придатъкът на влагалището 
ясно разделен на два дяла; задният малко по-дълъг от предния. Бичът къс. 
Пенисът привлечен към епифалуса с мускулни ленти.

Разпространение: по Черноморското крайбрежие, Тракия и северните 
предпланини на Стара планина.

Екология. Най-често живее във варовити терени, под загнилата листна 
покривка и под мъх в смесени гори, в основата на варовити скали, до 1000 m 
надморска височина.

4. Род Pseudotrichia Licharev, 1949
Лихарев, 1949, Докл. Акад. наук СССР, 64, 3:417; Шилейко, 1970:1317.

Типов вид P. shadini Licharev, 1949 syn.P. rubiginosa (A. Schm., 1853) {Helix

Черупката неголяма, от ниско до притиснато конична и тънкостенна, с 
власинки. Пъпът леко или наполовина прикрит от колумеларния край. Липсва

Фиг. 294. Monacha carascatoicles (Bourg.). Полова система 
А — външен вид; Б—вътрешен строеж на пениса (рис. Шилейко)
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устна. Краищата на устата тънки и остри, незатворени с изключение на 
базално-колумеларния край. Торбичката с любовна стрела във вид на 
сопа е голяма, без допълнителна торбичка. Вътрешната празнина на 
влагалището гладка. Пенисът дълъг и цилиндричен. Понякога има мускулна 
лента, която съединява пениса с влагалището. Слизестите жлези 2—3. Бичът 
рудиментарен, дължината му е 1/3 от дължината на пениса и епифалуса, взети 
заедно. Ретракторът на дясното очно пипалце преминава между пениса и 
влагалището.

Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt, 1853) (фиг. 295, 296)

Rossmassler, 1838, Iconogr., II, 7:2, fig. 428 {Helix sericea Miill., part.); A. 
Schmidt, 1853, Zeitschr. Naturwiss., 1:3 {Helix)-. Hesse. 1916b:147 {Monacha}, Ehrmann, 
1933:131, fig. 89 {Monacha}', Лихарев, 1949, Докл. Акад. наук СССР, 64, 3:417 [Tricheulota 
{Pseudotrichia} shadini]', Лихарев и Раммельмейер, 1952:439. фиг. 363, 364 {Zenobiella}', 
Шилейко, 1970:1318, фиг. 8.

Черупката притиснато конична, с ниска закръглена и конична завитост, 
височината на която е равна на височината на устата, прозираща, червеникава 
или тъмнорогова, със светла ивица на периферията. Повърхността на черуп-
ката неравномерна, тънко и рязко набраздена, гъсто покрита с крехки, прави 
и извити власинки (дължината на власинките 0,25—0,30 mm). Навивките 
4 1/2—5, доста изпъкнали. Последната навивка по периферията постепенно 
се закръглява, надолу изпъкнала и не се спуска. Устата закръглена, леко се 
врязва в предпоследната навивка и косо разположена. Краищата на устата 
остри и малко отворени отдолу. Обикновено няма устна или тя е слабо из-
разена. Пъпът леко прикрит от колумеларния край (в младите форми 
е открит), ширината му разна на 1/9—1/10 от ширината на черупката.

Височината на черупката 4,3—5, ширината 6—7.
Любовната стрела навита винтообразно, с криловидни гънки. Връхната 

част на влагалището сраснала с торбата на любовната стрела. Слизестите 
жлези 2.

Разпространение: в почти всички райни на страната до 500 m надмор-
ска височина.

Фиг. 295. Pseudotrichia rubiginosa (А. Schm.) (по Лихарев)
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Фиг. 296. Pseudotrichia rubiginosa (A. Schm.). Полова система 
А — външен вид; Б— вътрешен сгроеж на дисталния участък (по Шилейко)

Вън от нашата страна се съобщава за Балканския полуостров, Румъния, 
Северна и Североизточна Европа и СССР.

Екология. У нас живее главно в равнините и рядко в гористите райони 
от смесени широколистни видове. Особено често се среща в блатисти места.

5. Род Monachoides Gude et Woodward, 1921

Gude a. Woodward, 1921, Ann. Mag. Nat. Hist. ser., 9, VIII:625; Шилейко, 1970:1315.

Типов вид M. incarnata (Mulier, 1774) {Helix}

Черупката ниско куповидна, от светложълта до червеникаворогова, обик-
новено със светла ивица на периферията. Скулптурата от тънка напречна 
набразденост и зърнеста структура. Пъпът тесен, наполовина покрит от колу-
меларния край или напълно покрит. Атриумът и влагалището дълги, цилин-
дрични и покрити със съединителна тъкан (качулка), в различна степен спо-
ена със стените на влагалището. Бичът умерено дълъг. Освен качулка на 
пениса има качулка на палилата на пениса. Отсъствува пенисната мускулна 
връзка. Слизестите жлези 3—4, всяка разделена на 2—3 клончета. Ретракто-
рът на дясното очно пипалце преминава между пениса и влагалището.

Monachoides incarnata (Mulier, 1774) (фиг. 297, 298)

Mulier, 1774, Verni hist., 2:63 [Helix}', Petrbok, 1930 b:90 [Monacha)', Ehrmann, 
1933:132, fig. 90 [Monacha)', Лихарев и Раммельмейер, 1952:442, фиг. 368 [Zenobiella); 
Шилейко, 1970:1315, фиг. VI, 3, 4.

Черупката ниско куповидна, с широка и остра конична завитост, с матов 
или копринен блясък (при свежите екземпляри), от светложълт до червеника- 
ворогов цвят, най-често със светла ивица по периферията. Повърхността на
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Фиг. 297. Monachoides incarnata (Milii.) (no Ehrmann)

черупката доста тънка и неясно напречно набраздена, освен това тънко и гъсто 
зърнеста. Зърнестата структура образувана от микроскопични гънки, които 
се намират под ъгъл към напречната линия. В свежите черупки всяка гънка 
носи по една леко прегъната люспичка. Когато люспите паднат, гънките стават 
тъпи и ниски. На 1 mm2 на повърхността на връхната страна на последната 
навивка се намират около 1200 гънки. Навивките 6—6 1/2, постепенно нара-
стващи, слабо изпъкнали. Последната навивка в началото леко ъгловата и 
към устата рязко се снижава. Устата разположена косо, широко овална и малко 
разтегната надолу и встрани. Устната бяла, с червеникав оттенък по-на-
вътре от границата на устата. Пъпът тесен, леко или наполовина закрит от 
колумеларния край.

Височината на черупката 9—10, ширината 13—14 mm.
Разпространение: почти по цялото Черноморско крайбрежие, Старо-

планинския район, Средна гора, Западна България, Витоша, Родопите, Рила 
и Пирин.

Вън от България се съобщава за целия Балкански полуостров, Румъния, 
планинските области на Средна Европа и СССР (Западна Украйна).

Екология. Живее в горския пояс от широколистни гори, под листната 
покривка, а също така и в местата, покрити с храсти, до 1600 m надморска 
височина.

6. Род Trichia Hartmann, 1840

Held, 1837, Isis, XXX:914 {Fruticicola part.); Hartmann, 1840, Erd. u. Sufiwasser- 
Gastr. :41; Lindholm, 1927, Arch. Molluskenk., LIX: 122 (Trochulusy, Hesse, 1931:4 (Fru-
ticicola); Wenz und Zilch, 1959—1960, 684.

Типов вид T. hispida (Linnaeus, 1758) (Helix}

Черупката c различна форма — ниско конична или кълбовидно куповидна, 
прозираща, бяла или рогова, обикновено с една светла спирална ивица. По-
върхността на черупката при много видове покрита с власинки или зърнеста. 
Навивките 5—7. Последната закръглена. Устата също закръглена, отвътре 
с бяла устна, последната понякога със зъбовидни задебеления.

Пенисът вретенообразно издут. Епифалусът дълъг и по-тесен, отколкото 
пенисът заедно с епифалуса. Торбичките е любовна стрела два чифта: вът-
решни и външни. Двете двойки се разполагат симетрично от двете страни на 
влагалището. Външните торбички със стрела, вътрешните без такава; рядко 
всичките 4 торбички са рудиментарни и без стрела. Стрелата къса, заострена 
и при напречен разрез кръгла, права или слабо подгъната. Слизестите жлези 
2—6, обикновено доста къси, лежащи във венец около матката или в 2 сноп-
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чета от двете страни на нея. Ретракторът на дясното очно пипалце преминава 
между пениса и влагалището.

Разпространен в целия Балкански полуостров, Румъния, почти цяла Ев-
ропа, Северна Африка, Европейската част на СССР.

Таблица за определяне на видовете от род Trichia

1 (2) Черупката ниско конична, със силно развита бяла устна, отдалечена
от края на устата; на базалния край образува дебела радиална гънка, 
която надясно рязко се прекъсва. Повърхността на черупката при въз-
растните екземпляри покрита с големи власинки (дълги 0,3 mm). 
При 6 навивки височината на черупката 4,5—5, ширината 7—8 mm

............................................................................................. 1. T. hispida (L.)
2 (1) Черупката притиснато конична. Устната развита умерено и се на-

мира по-долу от края на устата; не образува базална гънка. При мла-
дите екземпляри черупката покрита с малки власинки; възрастните 
без власинки и със зърнеста скулптура. При 6 навивки височината 
на черупката 7—9, ширината 13—15 mm . .2. T. erjaveci (В rusi па).

Фиг. 298. Monachoides incarnata (Miill.). Полова система 
А — външен вид; Б — вътрешен строеж на дисталния участък (рис. Шилейко)
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1. Trichia hispida (Linnaeus, 1758) (фиг. 299)

Linnaeus, 1758, Syst. nat. ed. X, 1:771 {Helix)', Ehrmann, 1933:130, pl. 5, fig. 65 (Fru-
ticicola)', Лихарев и Раммельмейер. 1952:450, фиг. 377.

Черупката ниско конична, с широка конична или закръглена конична за-
витост, височината на която немного по-малка от височината на устата, тънко 
и неравномерно набраздена, оцветена сиво или червеникавокафяво, обикно-
вено със светла ивица, разположена по периферията. Повърхността на че-
рупката покрита с тънки извити власинки (дължината на които е 0,3 mm), 
във възрастните форми те най-често се изтъркват и на мястото им остават бе-
лези, ясно забележими под увеличение. Навивките 5—6. Последната на-
вивка над средата има лек ъгъл или е закръглена, а към устата доста наведена. 
Устата слабо овална и полулунна. Базалният й край леко отворен. При въз-
растните екземпляри в устата по-навътре от края има бяла устна, на 
базалния край се образува дебела и права радиална гънка, която надясно 
рязко се прекъсва. Пъпът перспективен, неговата ширина равна на 1/3 от 
ширината на черупката.

Височината на черупката 4,5—5,0, ширината 7,0—8,5 mm.
Разпространение: рядко в Западна България, около Трън, и в Родопите.
В Европа е разпространен в Югославия (Черна гора, Крайна, Босна и 

Сърбия), Румъния и СССР, където достига до Ленинград и Полтава.
Екология. У нас живее в гористи местности в близост до водоеми и 

речни корита, под храсталаци, в листната покривка и влажна пръст и под 
мъх в мочурливи места.

Изменчивост. Поради разнообразните климатични условия в нашата 
страна този вид силно варира по размери, височина на навивките, ширина на 
пъпа, скулптура и цвят на черупката. Срещат се и вариетети, които досега 
не са проучени.

2. Trichia erjaveci (Brusina, 1870) (фиг. 300, 301)

Brusina, 1870, Contribus. nialacol. Croat. :26 (Helix)', Kobelt, 1892, Iconogr., N. F., 
5:5, fig. 726 (Helix)', Wagner, A., 1915 :479, taf. 16. fig. 146, aj. (Fruticicola)', Hesse, 1916a:115 
(Fruticicola)', Jaeckel und Meise, 1956:29 (subsp. hajlensis).

Фиг. 299. Trichia hispida (L.) (по Лихарев)
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Фиг, 300. Trichia erjaveci (Brus,). (no Wagner)

Фиг. 301. Trichia erjaveci (Brus.). Полова система (no Wagner)

Черупката притиснато куповидна с широка конична завитост, височината 
на която е доста по-висока от височината на устата,тънкостенна, прозираща, 
с копринен блясък, белезникава до слабожълтеникава, обикновено с един 
светъл спирален пояс по периферията на последната навивка. Повърхността 
на черупката гъсто, фино и неравномерно набраздена, със зърнеста структура 
във вид на белези. Младите екземпляри покрити с власинки. Навивките 
б—6 1/2, изпъкнали и закръглени, постепенно нарастващи, разделени с дъл-
бок шев. Последната навивка се спуска надолу към устата, два пъти по-ши-
рока от предпоследната. Ембрионалните навивки (1 1/4) гладки. Устата 
удължена и овална, краищата й слабо отворени и силно сближени, отвътре 
с бяла до жълтеникава устна, която ясно прозира през черупката. Пъпът 
открит и перспективен, ширината му V- от ширината на черупката.

Височината на черупката 7—9, ширината 13—15 mm.
Половата система типична за рода.
Разпространение: по Черноморското крайбрежие (около р. Ропо-

тамо), Стара планина (над Слънчев бряг, над Троянския манастир), западно
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Фиг. 302.' Euomphalia strigella strigella (Drap.) (по Лихарев)

от Тополовград, югозападно от Свиленград, Родопите (Батак), Западна Бъл-
гария. (Трън).

Вън от нашата страна се съобщава за почти цяла .Югославия, 
Екология. Живее в гористи местности около блатата и реките, под

листната покривка и под камъните при голяма влажност.
Изменчивост. Ггй7н'й erjaveci е вид с голяма склонност към вариране.

Hesse (1916 а) съобщава, че го е намерил в наносите на р. Марица до Плов-
див. Jaeckel (1956) описва един подвид Trichia erjaveci hajlensis от Маке-
дония. Wagner (1915) потвърждава също няколко подвида, като 7?. е. hirci 
(Clessin, 1883), T. е. braueri (Kimakowicz, 1888), синоним на T. е. osoria 
(Brauncsik, 1889), T. e. costulata (Wohlberedt, 1909) и T. e. florickei (Kobelt, 
1898).

7. Род Euomphalia Westerlund, 1889

Westerlund, 1889, Fauna. 11:31, 32: Kobelt, 1904, Iconogr. N. F. XI:131; Lindholm, 
Arch. Molluskenk., LIX:124; Hesse, 1931:19; Wenz u. Zilch, 1959—1960:688.

Типов вид E. sO7fe//rt. (D rapa rnaud, 1801) (Helix)

Черупката със средни размери, от ниско кулообразна до притиснато ко-
нична. Младите екземпляри с власинки, които могат да се запазят през це-
лия им живот или с нарастването падат и оставят на свое място белези, при-
даващи на повърхността на черупката зърнистост. По периферията на пос-
ледната навивка преминава повече или по-малко ясна светла спирална ивица. 
Пъпът открит и доста широк или перспективен.

Торбата с любовната стрела видоизменена в особен придатък на влага-
лището, лишен от стрела. Тези придатъци са дълги и частично засукани, на 
края леко издути. Слизестите жлези се разполагат в кръг около влагалището 
във вид на венец или събрани в 4 двуклонести снопчета. Ретракторът на дяс-
ното очно пипалце преминава между пениса и влагалището.

Разпространен в целия Балкански полуостров, Румъния, Средна и Из-
точна Европа, Кавказ и Северен Иран.
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Euomphalla strigella strigella (Draparnaud, 180.1) (фиг. 302, 303)

Draparnaud, 1801, tabi. moli. France:81 (ffe/zx); Wohlberedt, 1911:188; Ehrmann, 
1933:134, pl. 5, f. 69; Лихарев и Раммельмейер, 1952:460, фиг. 385, 386.

Черупката ниско конична, по-рядко притиснато конична, с остра и ко-
нична завитост, височината на която обикновено равна на височината на устата, 
в редки случаи по-малка от нея; твърдостенна. Връхният ъгъл 110—130°. 
Окрасата от жълтеникава до червеникавосива, най-често с една светла спи-
рална ивица по периферията. Повърхността на черупката силно и неравно-
мерно набраздена, на места със спирални линии, в младите екземпляри 
покрита с редки и малки власинки (дължината на които е около 0,35 mm). 
Във възрастните форми от власинките остават белези (в свежите черупки се 
забелязват при 15-кратно увеличение). Навивките 6, изпъкнали и постепенно 
нарастващи. Последната навивка по периферията закръглена и към устата 
наведена. Устата почти кръгла, косо разположена, местата на прикрепване 
на краищата на устата силно сближени, остри, слабо отворени и само в дол-
ния си край по-силно отворени. Вътре в устата, малко по-навътре от края,

Фиг. 303. Euomphalla strigella strigella (Drap.). Полова система 
А — външен вид; вътрешен строеж на матката и семеприемника (Б) и пениса (В) (рис. Шилейко)
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се намира бяла устна (понякога с червеникав оттенък), която прозира на 
тила във вид на жълтеникавочервеникава ивица. Пъпът открит, перспективен, 
ширината му равна на 1/5 от ширината на черупката.

Височината на черупката 9—10, ширината 13—15 mm.
Слизестите жлези 4, всяка се състои от две клонки. Придатъкът на влага-

лището в основата си силно издут, след това плавно стесняващ се, едва на 
края слабо издут. Дължината на придатъка силно варира. Вътрешната му 
повърхност с надлъжни гънки. Бичът на дължина равен на епифалуса или 
по-къс от него. Торбообразният резервоар на семеприемника лежи в основата 
на белтъчната жлеза.

Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за целия Балкански полуостров, Ру-

мъния, Средна и Северна Европа, СССР — европейската част до 61° северна 
ширина и на юг до Черно море и Каспийско море.

Екология. Живее в повечето случаи в сухи места, по южните планински 
склонове, покрити с редки и смесени гори, а също така и в по-ниски хълмове, 
покрити с храсти или храсталаци от високостъблени тревисти растения, до 
1500 m надморска височина.

Euomphalia strigella mehadiae (Bourguignat, 1881)
Bourguignat, in Servain 1881, Hist. malae. Balaton:29 {Helix)-. Westerlund, 1889, 

Fauna, 2:94 {Helix strigella var.); H e s s e, 1911:144: Urbanski, 1960:99—100; Urbanski 
1964:34, fig. 4.

Черупката на този подвид се различава от Е. strigella strigella по това, 
че е по-голяма и достига височина 14 и ширина 20 mm. Е1ветът на черупката 
обикновено зеленикавокафяв. Половата система се характеризира с това, че 
половите органи са по-силно удължени.

Разпространение: в полупланинските варовити райони на Западна и 
Централна Стара планина, в Родопите по течението на Чепеларска река, 
Рила — по течението на р. Бели Искър, и Витоша.

Вън от България се съобщава за Трансилвания.
Екология. Живее под листната покривка и под камъните, в широко-

листните смесени гори и в сенчестите влажни места, обрасли с храсти, до 
1000 m надморска височина.

XXIV. Семейство Heiicidae Rafinesque, 1815

Големи охлюви, кожата на които е покрита с крупни и дълги бръчки и 
бразди. Кракът широк и мускулест.

Черупката най-често голяма или със средни размери и с разнообразна 
форма. Ако е кълбовидна или кълбовидно куповидна, ширината й достига 
до 50 mm. На повърхността на черупката се срещат доста рядко власинки 
(немного при Ariantinae). В устата рядко има зъби.

Единствената торба с любовна стрела с две слизести жлези, различна 
степен дихотомично разклонени или неразклонени. Пенисът винаги с бич, 
обикновено добре развит. Вътре в него има 1—2 папили, а пред атриума пенисно 
хълмче. Семеприемникът с израстък, диаметърът на който превишава този 
на основния проток, израстъкът свързан със семеяйцепровода посредством 
ципа. Резервоарът на семеприемника се залавя със съединителнотъканен
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клуп с дъното на мантийнага празнина в областта на перикардия. Ретрак. 
торът на дясното очно пипалце се кръстосва с половите пътища.

Разпространен в Европа, Кавказ, Предна Азия и Северна Африка.

Таблица за определяне родовете 
от семейство Helicidae

1 (6) Черупката кълбовидно купообразна или кълбовидна.
2 (5) Височината на устата значително по-малка от височината на завитостта.
3 (4) Устата доста косо разположена (наклонът към хоризонта е под ъгъл

45°). Рисунката образувана от 4—5 тъмни спирални ивици на бял или 
светложълт фон ...........................................................4. Cepaea Held

4 (3) Устата умерено косо разположена. Рисунката образувана от една
тъмна спирална ивица (понякога отсъствува), мрежа от петна и зиг-
загообразни, напречни и тъмни ивици на светлокафяв или на жълт 
фон ...............................................................................1. Arianta Turton

5 (2) Височината на устата равна или по-висока от завитостта ....
.......................................................................................... 5. Helix Linnaeus

6 (1) Черупката ниско или притиснато конична.
7 (8) Устата доста косо разположена (около 45° към хоризонта). Пъпът

напълно покрит...............................................................3. Eobania Hesse
8 (7) Устата умерено косо разположена. Пъпът покрит не повече от 1/2

от диаметъра си....................................... ................... 2. Faustina Kobelt

Подсемейство Ariantinae M б r c h, 1864
Пенисът неголям, вътре с една папила. Слизестите жлези две. Те могат 

да бъдат прости (неразклонени) или двуклонести.

1. Род Arianta Turton, 1831

Turton, 1831, Man. shells Brit. Isi. :35; Martens, 1860. in Albers Helie., ed., 2:127 
(Arionta)', Hesse, 1931:85; Wenz und Zilch. 1959—1960:703; Шилейко, 1971а: 993.

Типов вид А. arbustorum (Linnaeus, 1758) {Helix)

Черупката от почти плоска до кълбовидна, с неясни спирални 
линии без власинки. Слизестите жлези на влагалището неразклонени. Дължи-
ната на бича равна на дължината на пениса и епифалуса. Пенисното хълмче 
развито много добре и изместено в половия атриум.
Разпространен в планинските и равнинни области на Средна и Северна Европа, 
Балканския полуостров, Румъния и СССР — в Западна Украйна и Калинин- 
градска област.

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) (фиг. 304, 305)

Linnaeus, 1758, Syst. nat., ed. X, 1:771 (Helix)', Westerlund, 1889, Fauna II: 147 (Helix)', 
Taylor, 11914, Mon. 'Brit. moli., 111:417, t. 34 (Arianta)', Petrbok, 1925b:3; Ehr-
mann, 1933:141, fig. 11. 92; Лихарев и Раммельмейер, 1952:471, фиг. 397, 398; 
Шилейко, 1971а :995, фиг, 4.
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Фиг. 304. Arianta arbustorum (L.)
А — по Лихарев; Б —- любовна стрела (по Ehrmann)

Черупката кълбовидно куповидна, по-рядко кълбовидна, е тъпа конична 
или закръглена конична завитост, височината на която е много по-голяма от 
височината на устата; блестяща и неравномерно набраздена; в междините 
между напречните щрихи или гънки се вижда доста тънка и гъста спирална 
набразденост. Окрасата силно варираща, но най-често светлокафява или жълта, 
с тъмни петна и зигзагообразни напречни ивици. Поради това обикновено 
над периферията на черупката се намира тясна кафява спирална ивица. На-
вивките 5 1/2. Последната навивка постепенно се закръглява и към устата 
се наклонява рязко. Устата закръглена и косо разположена; местата на при-
крепване на краищата широко разтворени и несвързани с надебеление (мазол), 
остри с дебела бяла устна. Пъпът напълно закрит от колумеларния край, 
само при някои разновидности във вид на цепнатина.

Височината на черупката 12—22, ширината 18—25 mm.
Разпространение: в горския пояс на Западна и Средна Стара планина. 

Petrbok (1941) го съобщава и за Русе, Jaeckel (1957) — за България и 
Urbanski (1964) — за Стара планина при прохода Петрохан и при Калофер,

Вън от нашата страна е разпространен в Балканския полуостров, Юго-
славия (Крайна и Сърбия), Румъния, Средна и Северозападна Европа и СССР 
(Калининградска област и Западна Украйна).

Екология. У нас живее във влажни места, под листната покривка и под 
камъните в широколистните гори и места, обрасли с редки и нискостъблени 
гори и храсти, до 1500 m надморска височина.

2. Род Faustina Kobelt, 1904
Kobelt, 1904, Iconogr., N. F. 11:186; Wenz u. Zilch, 1959—1960:701; Шилейко. 1971 

a: 992,
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Типов вид F. faustina (Rossmassler, 1835) {Helix)

Черупката от ниско конична до притиснато конична, с рисунка от кафяви 
спирални пояси, рядко едноцветна. Местата на прикрепване на устата малко 
сближени. Слизестите жлези на влагалището двуклонести. Дължината на 
епифалуса не превишава дължината на пениса. Бичът от умерено дълъг до 
дълъг. Палилата на пениса във вид на затворен жлеб или затворена във вид 
на тръбичка и през нея преминава семепроводният канал.

Разпространен от Източните Алпи до Карпатите и Балканския полу-
остров.

Таблица за определяне на видовете от род Faustina

1 (2) Черупката кафявожълтеникава, без спирални цветни ивици, прози-
раща ...................................................................................9. F. pelia (Hesse)

2 (1) Черупката друга.
3 (12) Черупката гладка или слабо набраздена, блестяща, при 5 J/.2 навивки

височината на черупката не по-малко от 12 mm.
4 (5) Височината на черупката почти равна или немного повече от ширината

{BjUI 0,95—1,07) ............................... 4. F. trizona haberhaueri (Stur.)
5 (4) Височината на черупката значително по-малка от ширината.
6(7) Черупката със слабо изпъкнала закръглена завитост ...................

................................................................2. F. trizona trizona (Rssm,)
7 (6) Черупката с конична завитост.
8 (9) Пъпът доста тесен и наполовина покрит от обърнатия колумеларен

край на устата............... '..................................5. F. buresi (А. Wagn.)
9 (8) Пъпът широк, перспективен и се покрива слабо от обърнатия колу-

меларен край.
10 (11) Цветът на черупката от сламеножълт до бял, с 3 ясни спирални кафяви 

ивици.......................................................... F. trizona rumelica (Rssm.)

Фиг. 305. Arianta arbustorum (L.). Полова система 
А — външен вид; Б — разтворен пенис (по Шилейко)
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Фиг. 306. Faustina trizona rumelica (Rssm.)

11 (10) Цветът на черупката тъмнорогов. От спиралните ивици най-често
се запазва само една (под периферията на черупката), пигментът на 
останалите две ивици придава на черупката тъмна окраса ....

.......................................................................3. F. trizona balcanica (Kob.)
12 (3) Черупката ребресто набраздена или ребреста, матова. При 6 навивки

височината на черупката не е повече от 10,5 mm.
13 (14) Черупката ребреста................................... 8. F. sztolcmani (А. Wagner)
14 (13) Черупката ребресто набраздена.
15 (16) Височината на черупката до 10,5 mm, спиралната ивица слабо изра-

зена или отсъствува. Краищата на устата свързани с недебеление 
(мазол)...........................................7. F. polinskii pirinensis (А. Wagner)

16 (15) Височината на черупката до 9 mm, спиралната ивица добре изразена.
Липсва надебеление (мазол) . .6. F. polinskii polinskii (А. Wagner)

Подрод Cattania Brusina, 1904

Brusina, 1904, Nachr. bl. deutsch. Malak. Ges., 36:162; Шилейко, 1971а:992.

Типов вид F. (C.) trizona (Rossmassler, 1835) {Helix)

Черупката има скулптура от спирални линии.
Епифалусът немного по-къс от пениса. Папилата на пениса затворена в 

тръбичка. Във входното отвърстие на семепроводния проток папилата об-
кръжена с многочислени малки тънки.

1. Faustina (Cattania) trizona rumelica (Rossmassler, 1838) (фиг. 306, 307)

Rossmassler, 1838. Tconogr., 2:30, fig. 504 (Helix)', Wagner, A., 1927:376, taf. 21, 
fig. 193—194; Knipper, 1939, :392—394, fig. 19 {Helicigona trizona olympica)', Urbanski,
1964:36.

Черупката ниско конична, почти плоска, твърдостенна. Епидермисът 
оцветен сламеножълто и рядко се запазва. Повърхността на черупката гдан-
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цирана, има 3 ясно изразени кафяви спирални ивици. Средната е най-широка, 
тъмно оцветена и винаги се вижда най-ясно, другите 2 ивици по-неяснии 
ограничени. Навивките 6, слабо изпъкнали или почти плоски. Последната на-
вивка се снижава пред устата, силно нараства и е най-широка. Пъпът почти 
наполовина покрит от колумеларния край. Устата овална и наведена от горе 
на долу, ръбът обърнат и надебелен. Краищата на устата сближени и нерядко 
се свързват със слабо надебеление (мазол).

Височината на черупката 12—14, ширината 23—27 mm.
Разпространение: Средните и Южните Родопи, около Доспат, с. Три-

град, Смолянско, и Широка Лъка, южно от Асеновград и Бачковския 
манастир, Хасково, Мелник, Пловдив, Славянка планина и Южна До-
бруджа.

Вън от нашата страна се съобщава за Югославия (Източна Македония), 
Гърция, Северозападна Албания и Румъния (Банат).

Екология. Живее в силно влажни места, дълбоко в скални пукнатини и 
под камъни в места, покрити с ниски, смесени и редки широколистни гори, 
до 1200 m надморска височина.

А

Фиг. 307. Faustina trizona rumelica (Rssm.). Полова система 
А — външен вид; Б— разтворен пенис (рис. Шилейко)
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2. Faustina (Cattania) trizona trizona (Rossmassler, 1835) (фиг. 308) -

Rossmassler, 1835, Iconogr., 1, 2:1, fig. 87 (Helix)) Urbanski. 1960c:100 (Heli- 
cigona).

Черупката притиснато конична, със.слабо изпъкнали навивки (почти 
плоски), твърдостенна, с белезникав до нечистожълт цвят, гланцирана. При 
старите черупки епидермисът се запазва само във вътрешността на пъпа. 
На повърхността на черупката има три обикновено спирални кафяви ивици. 
Средната ивица, която се намира над периферията, винаги по-широка, по-
стоянна, оцветена червеникавокафяво и ясно разграничена. Другите две иви-
ци — горната и долната — най-често променливи по ширина, цветът им ви-
наги по-блед, а понякога съвсем се разливат. Навивките 5—5,5, слабо изпък-
нали, почти плоски, последната много по-широка и се спуска към устата 
доста стръмно от горе на долу.

Устата удължена и широко овална, доста наведена, краищата ii сближени 
и несвързани с надебеление (мазол). В редки случаи се забелязва съвсем слабо 
надебеление. Ръбът на устата слабо надебелен. Пъпът тесен и малко се покрива 
от колумеларния край.

Височината на черупката 14—18, ширината 25—32 mm. Височината на 
устата 11,7—15,0, ширината 13,0—16,5 mm.

Разпространение: по северните склонове на Западна Стара планина, 
южно от Враца.

Вън от България Knipper (1939) я съобщава за Трансилвания и Северна 
Сърбия.

Екология. Живее в скални пукнатини и под камъните, във варовити 
терени, обрасли с ниски смесени гори, при доста голяма влажност, до 1200 m 
надморска височина.

3. Faustina (Cattania) trizona balcanica (Kobelt, 1876) (фиг. 309, 310)

Kobeli, 1876, Iconogr., 4:11, fig. 999—1002 {Helix}-, Clessin, 1886, Malak.,bl., N. F.,8:54 
(Helix ir. dobrudschae)-, Wagner, A,, 1927:371, taf, 11, fig, 41, taf. 21, fig. 195—196 
(Campylaea).

Фиг. 308. Faustina trizona trizona (Rssm.)
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Фиг. 309. Faustina trizona balcanica (Kob.)

Черупката ниско конична, c тъпи, почти плоски навивки, но по-висока, 
отколкото при F. t. trizona и F. t. rumelica, гланцирана, с тъмнорогов цвят. 
На повърхността на черупката има характерните 3 спирални ивици, но обик-
новено се забелязва само средната, която е със светложълт цвят, а останалите 
2 ивици най-често се сливат с тъмнороговия цвят на черупката. Навивките, 
както при F. t. trizona, но се различават още и по тъмнороговия цвят на 
епидермиса.

Устата има същото устройство и разположение, както при останалите 
два подвида. Различава се от F. t. rumelica и F. t. trizona и по големината 
на черупката.

Височината на черупката 12,7—16,6, ширината 22—29,3 mm. Висо-
чината на устата 10—14, ширината 12,9—17 mm.

Разпространение: в почти целия Старопланински район, около гара 
Лакатник, Ловеч, Троянския манастир, В. Търново, Дряновския манастир, 
в Западна България, Витоша. Petrbok (1941) го съобщава и за Родопите 
при Костенец и Пловдив, където досега ние не сме го намирали. Същият сочи 
още една форма dobrudschae Clessin за Добруджа.

Екология. Живее при доста голяма влажност във варовити терени под 
камъните, до 1000 m надморска височина.

4. Faustina (Cattania) trizona haberhaueri (Sturany, 1897) (фиг. 311)

Sturany, 1897:112, fig. 6—8 (Helix); Wagner. A., 1927:374, taf. 21, fig. 203 
(Campylaea').

Черупката притиснато конична, c тъпа, закръглена конична завитост, 
височината на която е доста по-голяма от височината на устата, дебелостенна, 
гланцирана, със светлорогов до жълтеникав цвят. Повърхността на черуп-
ката неравномерно набраздена, като на последната навивка браздите най- 
силно изразени. Ембрионалните навивки (1 1/4) гладки. На повърхността на 
черупката има характерните 3 спирални ивици, като най-силно се забелязва 
само средната, която е с кафяв цвят и се намира над периферията на послед-
ната навивка,. останалите 2 обикновено се сливат с роговия цвят на черуп-
ката. Навивките 6 1/2, слабо изпъкнали и постепенно нарастващи. Послед-
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ката навивка повече от 2 пъти по-широка от предпоследната, закръглена и 
на края рязко спускаща се към устата. Устата удължено овална и косо разпо-
ложена. Краищата й отворени и местата на прикрепването слабо сближени и 
съединени със слабо забележимо задебеление (мазол), с тънка и бяла устна. 
Пъпът перспективен и наполовина покрит от колумеларния край.

Височината на черупката 16—25, ширината 15—18 mm. Височината на 
устата 10,5—11, ширината 10,5—13 mm.

Разпространение: доста рядко в Родопите, Пирин, Славянка и Стара 
планина.

Екология. Живее в основата на различни породи скали, под листната 
покривка, под мъх и под камъни, при голяма влажност, до 1500 m надморска 
височина.

5. Faustina (Cattania) buresi (А. Wagner, 1927)‘'(фиг. 312)
Wagner, А., 1927 : 369, taf. XXI, fig. 190—192 (Campylaea).

Черупката ниско конична до почти плоска, с ниска завитост, твърдо- 
стенна и леко прозираща. Навивките слабо изпъкнали и гланцирани, смръсно-

Фиг. 310. Faustina trizona balcanica (Kob.). Полова система 
А~ външен вид; Б— разтворен пенис (рис. Шилейко)
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Фиг. 311. Faustina trizona haberhaueri (Stur.)

Фиг. 312. Faustina bitresi (A. Wagn.'

оял цвят. Ha повърхността на черупката има само една ясно изразена спи-
рална ивица със светлокафяв цвят, която се намира над периферията на по-
следната навивка и прекъсва до самия ръб на устата. Понякога се забелязват 
съвсем слабо в прозиращата част на устата и другите две ивици, характерни 
за F. trizona trizona. Повърхността на черупката покрита с напречни ребра, 
нееднакви и неравномерно разположени, и с фини спирални линии. Липсва 
епидермис. Навивките 5 1/.,, постепенно нарастващи, заоблени, като послед-
ната навивка почти два пъти по-широка от предпоследната. Ембрионалните 
навивки (1 1/,) с финозърнеста структура. Устата спускаща се косо и рязко 
от горе на долу; продълговато овална и косо наведена. Краищата й свързани 
с добре развито прозиращо надебеление (мазол). Ръбът на устата слабо на- 
дебелен и към колумеларния край обърнат, с добре развита бяла устна. Пъпът 
тесен (’ /8 от ширината на черупката) и се покрива едва 1/3 от обърнатия 
колумеларен край.

Височината на черупката 12—15, ширината 22—26 mm.
Забележка. Систематичното положение на този вид не е напълно из-

яснено. Wagner (1927) го определя като отделен вид, но едновременно с това 
подчертава, че има близост c F.trizona pseudocingulata А. Wagn er. Същият смята, 
че всички форми показват едно по-бързо увеличение на навивките и по-раз-
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лично устройство и разположение на устата. Тия малки разлики във външ-
ното устройство на черупката не се подкрепят с едно сравнително анатомично 
изследване, което и сам Wagner отбелязва.

От нашите изследвания се вижда, че този подвид се различава наистина 
слабо по някои външни белези, отбелязани от Wagner (1927), обаче по вът-
решния строеж на половата система той почти не се различава от F. t. tri-
zona (Rssm.).

Разпространение: съвсем рядко в Искърското дефиле при гара Ла- 
катник, където и ние сме го намирали.

Екология. Живее във варовити терени, в скалните пукнатини при доста 
голяма влажност, до 1200 m надморска височина.

Подрод Wladislawia А. Wagner. 1927

Wagner, А., 1927:379; Wenz u. Zilch. 1959—1960:702: Urbanski. 1964:38.

Типов вид F. (Wl.) polinskii (A. Wagner, 1927) (Campylaea)

Черупката неголяма (c височина до 10 и ширина до 18 mm). Повърх-
ността покрита със силни ребра и тънки спирални линии, матова. Единстве-
ната кафява спирална ивица преминава над периферията на последната на-
вивка и над шева на останалите навивки на черупката.

Фиг. 313. Faustina (Wladislawia) polinskii polinskii (A. W agn.). Полова система (no Urbanski)
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Израстъкът на семеприемника забележимо по-дълъг, отколкото семе-
приемникът. Бичът по-дълъг от пениса-{-епифалуса. Пенисът слабо издут и 
строен. Вътрешният му строеж не е изучен.

б. Faustina (Wladislawia) polinskii polinskii (A.Wagner, 1927) (фиг. 313, 314)

Wagner, А., 1927:380. taf. 20. fig. 189, taf. 21, fig. 197—199 (Cn/npr/nra); Urbanski, 
1964:38, fig. 6—7, taf. 6, fig. 1—5, [Helicigona (Wladislawia)}.

Черупката от ниско конична до притиснато конична, навивките слабо 
изпъкнали, почти плоски, твърдостенни, с матов блясък. Епидермисът със 
светлосиворогов или светложълт цвят. Повърхността на черупката неравно-
мерно набраздена, със силно развити ребра и фини спирални линии, които са 
гъсто разположени и особено ясно забележими на последната навивка, с една 
тъмнокафява спирална ивица, лежаща непосредствено над периферията.

Навивките 5—5 1/2, правилно нарастващи, с дълбок шев. Последната 
навивка 1 1/2 пъти по-широка от предпоследната, постепенно закръгляваща 
се и на края наведена към устата. Пъпът широк (около 1/в от ширината на 
черупката), перспективен и съвсем малко се покрива от колумеларния край. 
Устата закръглена или овална и косо разположена, местата на прикрепване 
на устата сближени и несъединяващи се с надебеление (мазол). Краищата на 
устата отворени, слабо задебелени и с бяла устна.

Височината на черупката 7—9, ширината 14,5—17 mm. Височината на 
устата 5,0—7,5, ширината 7—8 mm.

Разпространение: по високите върхове на Пирин — Вихрен, Бън- 
дерица, вр. Каменити и вр. Синаница.

Екология. Живее от 1800 до 2800 m надморска височина, по голи и 
стръмни склонове в скалните пукнатини и под камъните, при голяма влажност.

Забележка. Wagner намира голяма близост между черупките на F. 
(Wladislawia) polinskii Wagner и F. braueri Wagner и F. g/acin/ijF e r., които 
също са високопланински видове. По-големите черупки приличат особено 
много на F. braueri provletijensis Knipper от Северните Албански Алпи. Ана-
томичното устройство обаче показва различия.
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7. Faustina (Wladislawia) polinskii pirinensis (A. Wagner, 1927) (фиг. 315)

Wagner, A,, 1927:381, taf. XXI, fig. 200—202 (Campylaea).

Черупките на този подвид се различават от F. (Wl.) polinskii polinskii 
(А. Wagner) главно по това, че са по-големи. Скулптурата им е почти същата, 
но спиралната ивица или отсъствува, или е много слабо забележим. Броят на 
навивките е същият — 6, но са много по-изпъкнали. Пъпът сравнително по- 
тесен, във формата на дупка и непокрит от колумеларния край. Местата на 
прикрепване на устата сближени и се свързват с едно надебеление (мазол), 
което отсъствува при F. (Wl.) polinskii polinskii.

Височината на черупката достига 10,5, ширината 15—18 mm.
Разпространение: само в Пирин—около вр. Байови дупки, вр. Ка- 

менити и вр. Синаница.
Екология. Типичен високопланински подвид, живее до 2800 m 

надморска височина във варовити терени, в скални пукнатини и под 
камъни.

8. Faustina (Wladislawia) sztolcmani (А. Wagner, 1927) (фиг. 316)

Wagner, А. 1927:383; taf. 20, fig. 186—188 (Campylaea)} Urbanski. 1964: 43, fig. 10— 
11, taf. 4, fig. 1, 2 (Helicigona).

Черупката ниско конична, c тъпа и закръглена конична за витост, 
матова, с жълтеникавосив цвят, с една (съвсем слабо забележима тънка 
спирална кафява ивица, разположена малко над периферията на последната 
навивка, или без такава, на повърхността на черупката има много по-силно 
развити ребра, отколкото при F. (Wl.) polinskii.

Навивките 5 1/2, изпъкнали и постепенно нарастващи, последната на-
вивка по-широка от предпоследната и само на края се спуска към устата, с 
дълбок шев. Устата закръглена и много малко по-широка, отколкото висока. 
Краищата на устата съвсем слабо отворени и местата на прикрепването сбли-
жени, но без надебеление и без устна. Пъпът широк (J/. от ширината на 
черупката), перспективен и непокриващ се от колумеларния край.

Височината на черупката 5—6, ширината 9,5—11,8 mm. Височината на 
устата 4,0—4,3, ширината 4,4—5,0 mm.

Фиг. 315. Faustina (Wladislawia) polinskii pirinensis (A. Wagner)
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Фиг. 316. Faustina (Wladislawia) sztolcmani (A. Wagn.)

Челюстта c рогов цвят, превита и c 5 бразди, три от които в средата силно 
изразени и стърчащи по-силно и две по-слабо развити. Радулата с един три- 
върх среден зъб, 11 странични двувърхи и 15 крайни тривърхи и четири за-
острени зъбчета. Пенисът тънък и отзад задебелен. Епифалусът спуснат на-
долу, 1,5 пъти по-дълъг от пениса. Бичът по-дълъг от пениса и епифалуса, 
взети заедно, като в средната си част е слабо усукан.

Слизестите жлези тесни и цилиндрични. Резервоарът на семеприемника 
закръглен, крушообразен и с една дълга и тънка дръжка. Израстъкът по- 
дълъг, отколкото мехурестата дръжка и значително по-дебел. Торбичката с 
любовната стрела тънка и наполовина покрита от слизести жлези.

Разпространение: в Пирин — от 2000 до 2700 m надморска височина, 
около вр. Байови дупки. За този вид прави съобщение Jaeckel (1957) за 
България и Urbanski (1964) за вр. Вихрен и вр. Байови дупки в Пирин.

Екология. Високопланински вид, живеещ във варовити терени, в скални 
пукнатини и по-рядко под камъните: със същия ареал, както F. (WI.) р. ро- 
linskii (Wagn.).

Забележка. Устройството на този вид е близко както до F. (WI.) р. ро- 
linskii (Wagn.), така също и до F. braueri (Wagn.).

Подрод Ariantopsis А. Wagner, 1927
Wagner. А., 1927:377; Wenz u. Zilch, 1959—1960:701.

Типов вид F. (A.) pelia (Hesse, 1912) {Helicigona)

Черупката почти кълбовидна, тънкостенна, прозираща, тънко напречно 
и спирално набраздена. Слизестите жлези на влагалището на края разце-
пени. Израстъкът на семеприемника много извит и по-дълъг от протока. 
Лапилата на пениса няма интерпапиларна кухина, тъй като стените й са за-
пълнени с паренхим.

9. Faustina (Ariantopsis) pelia (Hesse, 1912) (фиг. 317, 318)
Hesse. 1912:58 [Helicigona (Arianta)]; Wagner, 1927:377, taf. 15, fig. 40, taf. 20, fig. 182— 

185 [Campylaea (Ariantopsis)]; Knipper, 1939:451 (Helicigona); Urbanski, 1960 c: 102; 
Pinter, 1968:226, fig. 11—12, 48—50 [Helicigona (Ariantopsis)].
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Фиг. 317. Faustina (Ariantopsis') pelia (Hesse)

Черупката тънкостенна, c купообразна форма, c висока конична завитост, 
височината на която е по-голяма от височината на устата. Повърхността на 
черупката фино и неравномерно набраздена, с кафявожълтеникав цвят. На-
вивките 6 1/3, постепенно нарастващи. Ембрионалните навивки (1 1/3) 
гладки. Последната навивка 2 пъти по-широка от предпоследната, закръглена 
и постепенно спускаща се към устата. Устата закръглена, местата на прикреп-
ване на устата несближени, краищата обърнати и задебелени, с тънка бяла 
устна. Пъпът открит и обикновено наполовина или изцяло покрит от колу-
меларния край.

Височината на черупката 7,8—13, ширината 11,0—22 mm.
Разпространение: в планинските части на Стара планина, Витоша и 

Рила.
Екология. Живее в смесени гори от 1000 до 2700 m надморска височина, 

по стръмни склонове, в основата на скални блокове, под листната покривка 
и под камъните при голяма влажност. В находищата при най-голямата висо-
чина обикновено черупките са най-малки и тънкостенни, с височина до 7,8 
и ширина 11—12 mm.

Подсемейство Helicinae Rafinesque, 1815

Черупката голяма или доста голяма (височината и достига до 55 mm). 
Рисунката образувана от 5 кафяви спирални ивици, които вторично могат да 
се слеят една с друга и да образуват рисунка от 4, 3, 2 ивици.

Пенисът с две папили: дистална (т. е. предна), винаги е интерпапи- 
ларна кухина, и проксимална (т. е. задна) —- невинаги. Слизестите жлези две, 
обикновено многоклонести. Минималният брой клонки за всяка жлеза е 4. 
Израстъкът на семеприемника понякога претърпява частична или пълна 
редукция.

Разпространен в Средиземноморието, Западна и Средна Европа.

3. Род Eobania Hesse, 1913

Hesse, 1913:13; Hesse, 1915, in Kobelfs Iconogr, N. F,, 23:25; Wenz u. Zilch, 1959— 
1960:712.
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Типов вид Е. vermiculata (Miiller, 1774) (Яе/ix)

Черупката голяма, с конична завитост. Устата косо разположена, от-
вътре бяла. Краищата на устата силно отворени. Няма пъп. Любовната 
стрела доста къса и дебела, с 4 надлъжни ребърца, всяко от които продълго-
вато разцепено. Двете слизести жлези доста силно храстовидно разклонени. 
Израстъкът на семеприемника много дълъг. Бичът тънък.

Предната папила на пениса с конична форма, снабдена с 25 пръстеновидни 
браздички.

Разпространен само един вид по Черноморското крайбрежие и отчасти в 
Тракия.

Вън от нашата страна се съобщава за почти целия Балкански полуостров 
и средиземноморските страни, СССР (Крим).

Eobania vermiculata (Mulier, 1774) (фиг. 319, 320)

Mulier, 1774, Verm., hist., 11:20 {Helix}-, Rossmassler, 1837, Iconogr., I, 5:6, fig. 301 
{Helix}-, Wholberedt, 1911:195 {Iberus}', Hesse, 1915, in Kobelt's Iconogr., N. F., ХХШ:26, 
t. 634, fig. 3 —11; Лихарев и Раммельмейер, 1952:474, фиг. 401—402.

Фиг. 318. Faustina {Ariantopsis) pelia (Hesse). Полова система 
А — външен вид; Б— разтворен пенис (рис, Шилейко)
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Черупката ниско купообразна до притиснато конична, с тъпа конична 
завитост, височината на която по-голяма от височината на устата, дебелостенна 
и здрава, сивобяла или жълта, едноцветна или с 4—5 спирални, кафяви ивици, 
най-често разпадащи се на редица петна. Връхната ивица най-широка, раз-
положена непосредствено под шева. Втората и третата често сливащи се 
една с друга и намиращи се над периферията на черупката; четвъртата и пе-
тата по-долу от периферията и несливащи се една с друга. Повърхността на 
черупката неясно напречно набраздена и покрита с многочислени бели и къси 
продълговати бръчки, които често се преплитат една с друга и образуват не-
правилна мрежа. Навивките 5, слабо изпъкнали, плавно и бързо нарастващи. 
Ембрионалните навивки (1 '/4) гладки. Последната навивка силно издута, 
закръглена и към устата I 1/2—2 пъти по-широка от предпоследната. Рязко 
наведена. Устата косо разположена, късо овална, отвътре бяла, краищата й 
остри, силно отворени и е дебела бяла устна. Колумеларният край широко 
отворен, блестящ и по цялото си протежение плътно се слива с долната страна 
на черупката. Няма пъп.

Височината на черупката 17—22, ширината 27—32 mm.
Разпространение: Черноморското крайбрежие, в най-голямо количе-

ство около Ахтопол и по-рядко в Тракия. Petrbok (1941) го съобщава за 
Пловдив, Мичурин и Варна. Wohlberedt(1911) го дава за Варна и Urbanski 
(1960 с) — за Пловдивските хълмове.

Вън от нашата страна се среша в почти всички средиземноморски страни, 
Черноморското крайбрежие на Мала Азия и СССР (Крим).

Екология. У нас живее по тревисти растения в места, силно огрени от 
слънцето, в условия на ниска влажност.

4. Род Cepaea Held, 1837

Turton, 1831, Man. Shells Brit. Tsl.:31 {Tachea non Fleming, 1822); Held, 1837, Isis, 
XXX:910; Mousson, 1859: 287; Hesse, 1920, in Kobelfs Iconogr. N. F., XXIIT:79; Wenz u. 
Zilch, 1959-1960:716.

Типов вид C. nemoralis (Linnaeus, 1758) {Helix)

Черупката ниско или кълбовидно куповидна, с повече или по-малко ви-
соки навивки. Окрасата на черупките варира в две направления: от жълтобяла

Фиг. 319. Eobania vermiculata {МШ.) (по Лихарев)
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а

Фиг. 320. Eobania vermiculata (Muli.). Полова система 
■А — общ вид (по Germain); Б — любовна стрела; В — напречен разрез на пениса (по Hesse)

и зеленожълта към лимоненожълта и от розов цвят до карминоворозов, жъл- 
теникавочервеникав, червеникавокафяв с лилав оттенък. На черупката 1—5 
червеникавокафяви или почти черни спирални ивици (понякога липсват, може 
също така част от ивиците да отсъствуват или да се сливат едни с други). Пър-
вите 3 откъм върха лежат над периферията на черупката; 4-ата и 5-ата обикно-
вено най-широки и се намират под периферията. Тези части на черупката, 
които са заети от спиралните ивици, при преминаване на светлина са прозрачни, 
а промеждутъците между тях и цялата долна страна на черупката не са проз-
рачни. Устата косо разположена. Краищата и отворени, отвътре с устна. 
Колумеларният край прав, отдръпващ се косо от мястото на прикрепването, 
силно отворен отдолу и издут във вид на неголяма, но ясно продълговата 
гънка. Няма пъп. Челюстта с2до 6 напречни ребърца. Средният зъб на раду- 
лата с едно зъбче, страничните c 1—2, а крайните с 3—4. Бичът винаги по- 
дълъг от пениса и епифалуса, взети заедно (фиг. 322). Торбичката с любов-
ната стрела с кълбовидна форма. Стрелата с 4 надлъжни продълговати лопа- 
товидни части.

Разпространение: в цялата страна само един вид — Cepaea vindobo-
nensis Fer.

Вън от нашата страна се съобщава за Югоизточна, Средна и Западна 
Европа. В СССР е разпространен в южната и средната област на европей-
ската му част — Крим и Северен Кавказ.

Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) (фиг. 321, 322)

Ferussac, 1821, Hist. moli.:21, t. 32, A, fig. 7—6 (Helix sylvatica var. vindobonensis)-, 
Rossmassler, 1835, Iconogr., 1, 1:69, fig. 7 (H. austriaca)-, Hesse, 1920, in Kobelfs Iconogr.
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Фиг. 321. Cepaea vindobonensis (Fer.) (по Лихарев)

N. F., 23:96, t. 643, fig. 8—12; Ehrmann. 1933:145, pl. 6. fig. 82: Лихарев и Раммель-
мейер, 1952:478, фиг. 405, 406.

Черупката с кълбовидно куповидна форма, с висока конична завитост, 
ребресто набраздена, без спирални линии, с фина микроскопична зърнеста 
структура. Окрасата бяла или жълтобяла, понякога светложълта с кафяв 
оттенък. Повърхността на черупката почти винаги с 5 ивици — първата и 
втората тесни и светлокафяви, втората обикновено тясна и често отсъствува, 
останалите три ивици по-широки и тъмнокафяви. Най-широката, петата ивица 
се намира на средата на долната страна на последната навивка. Навивките 
5—5 1/.,, изпъкнали. Последната навивка много по-широка от предпоследната, 
към устата силно и рязко наведена. Устата закръглена, леко изтеглена надолу 
и надясно. Колумеларният край относително отвесен (наклонен към хоризонта 
почти под ъгъл 45°). Отворът на колумеларния край напълно закрива пъпа 
и на известно разстояние плътно приляга към долната страна на последната 
навивка, затова рязко се отделя от стените на черупката, така че под него се 
образува цепнатина.

Височината на черупката 17—20, ширината 20—24 mm. Торбичката е лю-
бовната стрела неголяма. Любовната стрела също неголяма — с дължина 
3—3,5 mm, има 4 продълговати лопатовидни части и напречно сечение с форма 
на буквата Т. Всяка слизеста жлеза образува разклонения от втори и поня-
кога от трети порядък. Челюстта с 5 до 12 ребърца.

Разпространение: повсеместно.
Вън от страната се съобщава за целия Балкански полуостров. Достига 

до р. Одер и Източните Алпи. В СССР — лесостепната и степната зона 
на европейските му части.

Екология. У нас обикновено живее по южните склонове на предплани- 
ните и хълмовете, места, покрити с храсти и високи тревисти растения, до 
1500 m надморска височина.

Изменчивост. Притежава голяма изменчивост в кръга на индивидуал-
ното вариране.
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5. Род Helix Linnaeus, 1758

Linnaeus, 1.758, Syst. nat. ed. X, 1:768, Feruss ac, 1819, Hist. moli. :27 (Helicigona)', 
Beck, 1837, Index Moli. :43 (Pomatia)-, Hesse, 1920, in Kobelfs Iconogr., N. F. XXIII: 115; 
Wenz u. Zilch, 1959 1960:721.

Типов вид H, pomatia Linnaeus, 1758

Черупката голяма, кълбовидна или кълбовидно куповидна, набраздена, 
понякога със спирални линии, обикновено с цветни спирални ивици. Навив-
ките 3 ’/.,—5, бързо нарастващи, изпъкнали. Последната навивка голяма, 
кълбовидно издута, към устата наведена. Устата голяма, закръглена и зна-
чително врязана в предпоследната навивка. Краищата на устата прости или 
слабо отворени, като изключим колумеларния край (който е силно отворен), 
има устна. Пъпът напълно или частично закрит.

Тялото голямо, с груба набръчкана кожа и с широк и месест крак, стъ-
палото неразделено на надлъжни дялове. Дясната мантийна лопатовидна 
част обикновено с триъгълна форма, понякога уховидна. Лявата разделена 
на два дяла, с широки промеждутъци. Челюстта с полулунна форма, голяма

Фиг. 322. Cepaea vindobonensis (Fer.). Полова система 
Л — външен вид; Б—разтворен пенис (рис. Шилейко)
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и тъмнокафява, с 3 до 16 напречни ребърца, обикновено излизащи към 
края на челюстта. Средният зъб на радулата с 3 зъбчета, страничните с 2, 
а при крайните зъби основните и допълнителните зъбчета се раз-
цепват.

Израстъкът на семеприемника, ако има такъв, най-често рудиментарен 
или значително по-къс от протока на семеприемника (изключение прави 
само Helix aspersa Miill., израстъкът на който е значително по-дълъг от 
протока на семеприемника). Слизестите жлези на влагалището представляват 
две големи снопчета с храстовидна форма (фиг. 330). Торбичката с любовната 
стрела доста голяма, сопообразна. Стрелата права или малко прегъната, 
с ребреста основа, с къса или дълга шийка и четири продълговати симетрични 
лопатовидни части. Пенисът с различна форма, с тънък и дълъг бич.

Широко разпространен както в Черноморските страни, така и в страните 
от Източното Средиземноморие, а някои видове — в Средна и Западна Европа. 
В СССР този род се среща в южните и югозападните области на европей-
ската част на страната, в Крим и Кавказ.

Таблица за определяне на видовете от род Helix

1 ( 2) Повърхността на черупката покрита с мрежа от тънки бръчки и скулп-
тура като „удари от чук"; бръчките са оцветени по-светло, отколкото 
фонът на черупката (фиг. 323). Тъмните спирални ивици пресечени от 
многочислени светли зигзагообразни ивици и петна. Израстъкът 
на семеприемника равен или по-дълъг от протока на семеприемника

..................................................................................1. Helix aspersa Miill.
2(1) Повърхността на черупката непокрита с мрежа от бръчки. Спирал-

ните ивици (ако има такива) непресечени от светли зигзагообразни 
ивици или петна. Израстъкът на семеприемника по-къс от протока 
или отсъствува.

3(4) Ембрионалните навивки доста широки, но не повече от 1,5 пъти, 
отколкото първата дефинитивна навивка и образуват широк закръглен 
връх......................................................................2. Helix vulgaris Rssm.

4(3) Ембрионалните навивки двойно по-тесни, отколкото първата дефи-
нитивна навивка и образуват тесен и леко притъпен връх.

5(8) При 4 1/2—5 навивки височината на черупката по-малка от 35, 
ширината по-малка от 30 mm. '

6(7) Височината на черупката 22—26 mm, височината на устата (при 
право положение на черупката) равна или по-малка от височината на 
завитостта. Рисунката от 4—5 тесни и ясно изразени ивици . . .

.......................................................................... 6. H. pomacella Mouss.
7(6) Височината на черупката 29—31 mm, височината на устата повече 

от височината на завитостта. Рисунката от три неясни спирални 
ивици: по една широка по-високо и по-ниско от периферията на черуп-
ката и една по-тясна под шева................... 7. H. figulina Rssm.

8(5) При 4 1/,—5 навивки височината на черупката повече от 35 и шири-
ната повече от 30 mm.

9 (10) Височината на черупката почти равна на ширината, а понякога и 
повече (В.1Ш 1,0). Спиралните ивици изразени слабо и нерядко от-
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съствуват. Устата разположена сравнително слабо косо, навивките 
изпъкнали, шевът дълбок...........................................5. H. pomatia L.

10(9) Височината на черупката немного по-малка от ширината (BjUI 0,8— 
0,9). Винаги има ясно изразени спирални ивици. Устата разположена 
силно косо. Навивките слабо изпъкнали. Шевът недълбок.

11 (12) Височината на черупката 40—47, ширината 41—49 mm. Черупката 
дебелостенна. Спиралните ивици силно развити, понякога покриват 
почти цялата повърхност, интензивно кафяви до почти черни напречни 
ивици, слабо изразени............................... 3. 77. lucorum lucorum L.

12(11) Черупката по-малка по размери, тънкостенна. Спиралните ивици 
слабо изразени. Черупката от бяла до жълта, със силно развити на-
пречни кафяви ивици....................4. Я. lucorum onixiomicra Bourg.

Подрод Cryptomphalus Charpentier, 1837

Charpentier. 1837,Neue Denkschr. allg. schweiz. Ges Naturw., I, 2:6; Moquin—Tandon, 
1855, Hist. nat. moli., 2:174; Hesse, 1920, in Kobelt's Iconogr., N. F., 23 :143; Wenz u. Zilch, 
1959—1960:722.

Типов вид Я. (Cr.) aspersa Miiller,. 1774

Черупката кълбовидна или кълбовидно куповидна, жълтеникава, с 4—5 
тъмнокафяви спирални ивици; най-многочислени жълти зигзагообразни 
ивици или петна. Последната навивка силно издута и изтеглена надолу и 
встрани. Семеприемникът с много дълъг израстък.

1. Helix (Cryptomphalus) aspersa Mulier, 1774 (фиг. 9, 15, 323)

Mulier, 1774, Verm.,’hist„II:59; Kobelt, 1906, Helie., VI:96, t. 319, fig. 14—20, t. 320, 
fig. 1—12: Hesse. 1911:145: Hesse. 1920 in Kobelfs Iconogr., N. F., 23:144; Ehrmann, 
1933:149; Лихарев и Раммельмейер, 1952:489, фиг. 415—416.

Черупката кълбовидно куповидна или кълбовидна, с тъпа конична зави-
тост, сравнително тънкостенна, прозираща. Повърхността на черупката 
покрита с мрежа от тънки бръчки. Окрасата жълтеникава, с 5 тъм-
нокафяви или почти черни спирални ивици, от които втората и третата 
често се сливат една с друга и образуват широка ивица. През тъмните ивици 
преминават дребни жълти зигзагообразни ивици или петна. Навивките 4 х/4— 
4 1/2, изпъкнали, бързо нарастващи. Последната навивка силно издута и от-
дръпната надолу и навън, като до устата рязко се спуска. Устата слабо овална, 
височината й по-голяма от ширината, така че е отдръпната надолу и навън, 
слабо врязана в предпоследната навивка. Краищата на устата тънки, разтво-
рени и слабо обърнати, с тънка бяла устна. Местата на прикрепване на устата 
свързани с тънко надебеление (мазол). Колумеларният край силно отворен 
и във възрастните форми напълно закрива пъпа.

Височината на черупката до 30—35, ширината 32—38 mm.
Окрасата на тялото на животното варира от червеникава до тъмнокафява, 

задтилната гънка бяла. Пенисът, има дълъг епифалус. Любовната стрела 
права, с 4 продълговати ребра.
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Разпространение: у нас този вид е транспортиран. Намерени са еди-
нични екземпляри около Варна и Пловдив (Petrbok, 1941). Jaeckel (1957) 
го посочва за Тракия.

Вън от нашата страна се среща в Южна и Западна Европа, Югославия 
(Черна гора, Истрия, Далмация и Македония), Албания и останалите среди-
земноморски и черноморски страни. В СССР се среща около град Феодосия 
(Крим). Транспортиран.

Екология. Живее в места, обрасли с редки храсти и високи тревисти 
растения.

Подрод Physospira C. Boettger, 1914

Boettger. C., 1914. Nachrbl. deutsch. Malak. Ges.. 46:103; Hesse, 1920, in Kobelfs 
Iconogr., N. F., 23:153, 176; Wenz u. Zilch, 1959—1960:723.

Типов вид H. (Ph.) vulgaris Rossmassler, 1839

Ембрионалните навивки много широки (само 1 1/2 пъти по-тесни, от-
колкото първата дефинитивна навивка), блестящи, гладки и изпъкнали. Вър-
хът на черупката тъп. Бичът 3—4 пъти по-дълъг от пениса—елифалуса. Между 
предната и задната папилна кухина пенисът има гладки стени.

Разпространен в черноморските страни.

2. Helix (Physospira) vulgaris Rossmassler, 1839 (фиг. 324, 325)

Rossmassler. 1839. Iconogr. 2.9—10:10, fig. 582; Pfeiffer, L., 1855, Malak. Bl., 2:133 
(philibensis); Albers, 1860, Heliceen, ed. 2:143 (pathetica, optusata); Kobelt, 1906, Iconogr., 
N. F., 12:4, fig. 1940—1942 (patethica), 8, fig. 1943 (pathetica armenica), 12, fig. 1954—1956, 
50. fig. 2043—2044 (albescens bulgarica); Hesse, 1920, in Kobelfs Iconogr., N. F., 23:210, taf. 
659, fig. 11, 14 (philibinensis 'non Rossmassler), 212, taf. 653, fig. 7—10 (pathetica); Knipper, 
1939:367 (pathetica); Лихарев и Раммельмейер, 1952:489, фиг, 417; Urbanski, 1960c: 
106, taf. I, fig. 1—3 (philibensis).

Фиг. 323. Helix (Cryptomphalus) aspersa Muli, (по Лихарев)
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Фиг. 324. Helix (Physospira) vulgaris Rssm. (по Лихарев)

Черупката кълбовидно куповидна, с тъпа конична завитост, грубо и не-
равномерно набраздена, понякога и ребресто набраздена, с тънки спирални 
линии, на места с решетеста скулптура. Основната окраса сивобяла, в типич-
ните случаи с пет светлокафяви спирални ивици. Числото и ширината на иви-
ците силно варират (или съвсем липсват, или числото им може да достигне 
6). Навивките 4, бързо нарастващи. Ембрионалните навивки (1 1/4) широки 
и гладки, изпъкнали, блестящи. Последната навивка силно изпъкнала, към 
устата се спуска постепенно. Устата почти закръглена, косо разположена, ви-
сочината й немного по-голяма от ширината (височината 23—25, ширината 
19—22 mm). Крантата на устата тъпи и неотворени (с изключение на колу-
меларния край), с розов или червеникав цвят. Колумеларният край доста 
висок и отвесен. Местата на прикрепване на устата широко разтворени и съ-
единени с тънко задебеление (мазол). Няма пъп или от него е останала тясна 
цепнатина.

Височината на черупката 27—36, ширината 30—38 mm. Бичът 3—4 пъти 
по-дълъг от пениса-r епифалуса. Израстъкът на семеприемника къс.

Разпространение: около гара Сливница, Пловдив, с. Огняново, Па-
зарджишко, източно от Асеновград, Харманлийско, Гоцеделчевско, гр. Сан-
дански и Добруджа.

Вън от нашата страна се съобщава за Румъния (Добруджа), СССР (Крим, 
Кавказ, около Одеса, Херсон и Мелитопол), Турция (вилает Токат, Амася 
и Зонгулдак).

Екология. У нас живее в сухи места по хълмовете, в редки широколистни 
гори, в сухи места, обрасли с храсталаци.

Забележка. Този вид досега не е съобщаван за фауната на България, 
понеже не е сравняван c Helix philibensis Pfr. както по отношение на 
външните белези на черупката, така и по отношение на вътрешния му строеж. 
Внимателното сравнително изследване на външния и вътрешния строеж на 
Helix vulgaris Rssm. от Кавказ и Helix philibensis Pfr. от България 
показва почти пълно съвпадане на всички белези на двата вида и затова ние 
сме напълно убедени, че Helix philibensis Pf г. е само един синоним на He-
lix vulgaris Rssm. Kobelt (1906) намира сходство между Helix phili-
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bensis Pfr. и Helix pathetica Albers. Urbanski (1960) също смята, че Helix 
(Я.) philibensis е близка форма до Яе/г.т рЩ/гЯ/сд var. дг/пешкя Kob., както 
твърди Knipper (1939).

Подрод Helix s. str. 

Wenz u. Zilch, 1959—1960:724.

Черупката кълбовидно куповидна, много голяма (с височина до 55 mm), 
с тесен връх. Пенисът цилиндричен или сопообразен. Бичът не повече от 2 
пъти по-дълъг от пениса+епифалуса. Израстъкът на семеприемника се влива 
в задната (т. е. в проксималната) половина на семеприемника. Израстъкът 
къс и при някои видове отсъствува. Празнината на пениса е между предната 
и задната палила, отзад има пръстеновидни гънки, а отпред надлъжни.

3. Helix (Helix) lucorum lucorum Linnaeus, 1758 (фиг. 326, 327)

Linnaeus, 1758, Syst. nat. ed. X, 1:773; Westerlund, 1889, Fauna, 11:462; Kobelt, 
1906, Helie., VI :259, t. 366, fig. 1—5, 7, 8; Hesse, 1920, in Kobelt’s Jconogr., N. F., XXI11: 
197, taf. 657, fig. 3—9, taf. 658, fig 1—7; Лихарев и Раммельмейер, 1952:490, 
фиг. 418.
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Черупката кълбовидно куповидна, с тъпа конична завитост, неравномерно 
набраздена, на места с резки напречни гънки, с тънки и ясни спирални линии, 
които понякога са забележими с невъоръжено око. Основната окраса мръсно 
бяла или жълта, но по-годямата част от повърхността покрита с тъмнока-
фяви или почти черни спирални и с различно число неравномерно разположени 
напречни ивици. Навивките 4 слабо изпъкнали и бързо нарастващи.
Ембрионалните навивки (1 1/4) изпъкнали и гладки. Последната навивка силно 
издута, особено в ширина, до устата малко спусната. Шевът недълбок, със 
зъбчести очертания и с бял кант. Устата късо овална (височината 30—35,5, 
ширината 27,5—30 mm), косо разположена, отвътре блестяща. Краищата 
на устата тъпи, бели или светлокафяви, неотворени с изключение на колуме-
ларния край, който е широко отворен и почти напълно закрива пъпа (само 
рядко от пъпа остава тясна цепнатина).

Височината на черупката 40—47, ширината 41—49 mm.
Матката при преминаването й във влагалището образува по-голяма или 

по-малка извивка. Мъжките полови пътища свързани един с друг с тънка 
ципа. Семеприемникът достига до белтъчната жлеза. Протокът по-дълъг, 
отколкото семеяйцепроводът и забележимо извит. Израстъкът на дължина 
приблизително равен на отрязъка на протока на семеприемника от мястото 
на неговото разклонение до резервоара.

Разпространение: повсеместно.
Вън от нашата страна се съобщава за почти целия Балкански полуостров, 

Югославия (Босна, Сърбия и Македония), Гърция, Албания, Италия и Румъ-
ния, СССР (Крим, Кавказ), Мала Азия, Сирия и Иран.

Екология. Типичен ксеромезофилен вид. У нас живее в сухи и влажни 
места, обрасли с редки храсти и високи тревисти растения, в паркове, градини 
и покрайнините на редки гори.

Изменчивост. Типичната форма на Helix {Helix) lucorum L. в България 
се среша в почти всички зоогеографски райони на страната до 1200 m надмор-

Фиг. 326. Helix (Heiix) lucorum L. (по Л и x a p e в)

399



ска височина. По големината на черупката и окрасата варира силно, но само 
в кръга на индивидуалното вариране. Например var. castanea Olivier (1801) 
се различава от основната форма по това, че е оцветен тъмнокафяво до черно, 
със силно изразена, доста широка, светлокафява до жълта спирална ивица по 
периферията на черупката. По големина е по-малък от основната форма. 
Вътрешният строеж съвпада с този на H. lucorum lucorum L. У нас е разпростра-
нен в планинските райони на Западна България, в Източните Родопи, Плов-
дивско и Харманлийско.

4. Helix (Helix) lucorum onixiomicra Bourguignat, 1860 (фиг. 328)

Bourguignat, 1860, Amenites malacologiques 2:168. t. 19. fig. 1—2; Kobelt, 1906, 
Helie., VI:214, taf. 356, fig. 1—2.

Черупката се различава от основната форма Helix lucorum c по-малките 
си размери. Окрасата е белезникавожълта. Спиралните ивици с жълтеникав 
цвят, прекъснати от широки, неразномерно разположени, напречни бели

Фиг. 327. Helix (Helix) lucorum L. Полова система 
А — външен вид; Б — разтворен пенис (рис. Ш и л е й к о)
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Фиг. 328. Helix {Helix) lucorum onixiomicra M o u s s. (opnr.)

ивици, като по този начин образуват мрежовидна структура. Навивките на 
брой същите. Прави впечатление, че черупките са много по-дебелостенни, 
отколкото при H. lucorum L. Краищата на устата по-силно надебелени и със 
светложълт цвят, доста отворени. Колумеларният край по-широко отворен 
и липсва пъп.

Разпространение: само в най-южните райони на Черноморското край-
брежие — около Бургас, Созопол, р. Ропотамо, Мичурин, Ахтопол — до 
билото на Стара планина над Слънчев бряг.

Екология. Живее във влажни места в краищата на ниските смесени тори 
и редките храсти.

5. Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 (фиг. 8, 13, 329, 330)

Linnaeus. 1758. Syst. nat. ed. X, 1:771; Mousson. 1859:285; Kobelt. 1906, Helie. 
VI:241, t. 362, fig. 1—3. 6; Hesse, 1920,in Kobelt’s Iconogr., N. F..XXHI:216, t. 659, fig. 10—13, 
t. 660, fig. 7, 8; Ehrmann, 1933:148, fig. 95; Лихарев и Раммельмейер, 1952:429,; 
фиг. 420.

Черупката кълбовидно купообразна, с тъпа конична завитост, доста твър-
достенна, неблестяща, неравномерно набръчкана, с тънки, нерядко едва от- 
бележими спирални линии. Окрасата бялосива до жълтокафява с 4 спирални 
ивици (в началото втората и третата ивица се съединяват една с друга). Цветът 
на ивиците се колебае от светлокафяв до кафяв, с виолетов оттенък. Навив-
ките 4 1/3—5, бързо нарастващи и изпъкнали, ембрионалните навивки тесни 
и гладки. Последната навивка силно издута, закръглена както по периферията, 
така и отдолу. Устата голяма, косо овална (височината 28—32, ширината 
29—34 mm), косо разположена. Краищата на устата малко отворени и тъпи, 
отвътре с тънка бяла устна, която понякога може да бъде и розова. Колуме-
ларният край висок, отвесен и силно отворен, почти плътно закрива пъпа, 
така че от него остава само цепнатина.

Височината на черупката 38—45, ширината 39—46,5 mm.
Матката образува плавна извивка, преминаваща в много косо влагалище. 

Бичът 2 пъти по-дълъг от сумираната дължина на пениса и епифалуса. Мъж-



Фиг. 329. Helix-(Helix) paygitia L. (no Ehrmann)

ките полови пътища свързани един с друг с тънка ципа. Подобна ципа съ-
единява дисталната част на протока на семеприемника със семеяйцепровода. 
Израстъкът на семеприемника доста къс, но добре забележим.

Разпространение: във всичкн райони на страната.
Вън от нашата страна се съобщава за цяла Югославия и Средна Европа. 

В СССР е разпространен в Прибалтика, западните райони на Белорусия и 
Украйна, транспортиран до Москва, Курск и Киев.

Екология. У нас живее във влажни и сенчести места, обрасли с храсти, 
в гористи местности, лозови насаждения и места, обрасли с високи тревисти 
растения в цялата страна, на височина до 1200 m.

Изменчивост. В България се среща var. rhodopensis Kobelt (1906), 
който се различава от основната форма по скулптурата, цвета на черупката 
и големината.

Цветът на черупката жълтеникав. Височината на черупката 35—45, 
ширината 35—45 mm. Вътрешният строеж почти не се различава от основната 
форма. Среща се в скалисти местности, покрити с редки смесени гори, при 
голяма влажност, до 1000 m надморска височина. В Западна Стара планина 
се среща доста рядко Helix (H.)pomatia var. serbica Kobelt (1906) на височина 
до 1500 m.

Подрод Pelasga Hesse, 1908

Hesse, 1908, Nachrbl. deutsch, Malak. Ges., 40: 139; Hesse, 1920, in Kobe!t's Iconogr., 
N. F., 23 .Т25 (Pseudofigulina)', Wenz u. Zilch, 1959—1960:723.

Типов вид H. (P.) pelasgica Kobelt 1906=77. figulina 
Rossmassler, 1839

Черупката относително неголяма, със слабо изразена скулптура и неясна 
рисунка.

Израстъкът на семеприемника с различна дължина, но винаги се влива в 
предната (т. е. дистална) половина на семеприемника. Вътрешният строеж 
на половите пътища неизучен.
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6. Helix (Pelasga) pomacella Mousson, 1854 (фиг. 331, 332)

Mousson, 1854, Mitth. naturf. Ges. Zurich, 101:365; Kobelt, 1877, Iconogr., 5:115, 
fig. 1480; Kobelt, 1906, Iconogr., N. E., 12:51, taf. 326, fig. 2046—2049 {figulina var. eumolpia)', 
Knipper, 1939: 378, abb. 11; Peterbok, 1941:7 (Helicigonafigulina)', Urbanski, 1960, c: 105,

Черупката твърдостенна, кълбовидно куповидна до купообразна, е 
тъпа конична завитост, с жълтеникав цвят. Повърхността на черупката 
неравномерно набраздена, е напречни ребра, забележими и с невъоръжено 
око, пресечени от тънки спирални линии, с ясно изразени 5 кафяви 
ивици, от които първите две по-тесни, а долните три по-широки и ясно забеле-
жими, двете от последните под периферията на черупката. Навивките 4 1/.2, 
изпъкнали и рязко нарастващи. Последната навивка силно издута и широка, 
към устата се спуска силно надолу. Шевът със зъбчести очертания и недълбок. 
Устата овална, краищата й неотворени с изключение на колумеларния край, 
който е по-широк и отворен, без пъп.

Височината на черупката 22,5—26,5, ширината 23—27,5 mm.
Израстъкът на семеприемника много къс. Бичът почти 3 пъти по-дълъг 

от пениса+епифалуса.

Фиг. 330. Helix (Helix) pomatia L. Полова система 
Л — външен вид; Б—разтворен пенис (рис. Шилейко)
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Разпространение: по Черноморското крайбрежие на юг от билото 
на Стара планина до р. Резовска. Среща се най-често около Бургас и мине-
ралните бани, на 16 km от Айтос, Созопол, р. Ропотамо, до блатото Арку-
тино, Агалина, Мичурин и Малко Търново.

Вън от нашата страна се съобщава от Knipper (1939) за северозападната 
част на Мала Азия и в околностите на Истанбул.

Екология. У нас живее по слънчевите южни склонове, в места, обрасли 
с редки смесени гори и храсти, под листната покривка, при средна влажност, 
до 1000 m надморска височина.

7. Helix (Pelasga) figulina Rossmassler, 1839 (фиг. 333)

Rossmassler, 1839, Iconogr., 2,9/10:9, fig. 580;Kobelt, 1906, Helie., 2:192, tab. 345, 
6—II {pelasgica)', Knipper, 1939:376; Peterbok, 1941:7; Urbanski, 1960: 104.

Черупката купообразна, дебелостенна, c тъпа конична завитост, със свет-
лосив цвят; неравномерно набраздена, с напречни гънки, пресечени от тънки 
спирални линии. Повърхността на черупката с 5 бледи ивици със светлокафяв

Фиг. 332. Helix {Pelasga) pomacella Mouss. Полова
система (по Knipper)

404



цвят. Три от тях по-тънки и разположени над периферията. Често пъти петте 
ивици слети в две по-широки — една над периферията и другата под нея. 
Не са редки случаите, когато липсва всякаква следа от тях. Навивките 472— 
5, изпъкнали и рязко нарастващи. Ембрионалните навивки 1 1/4, изпъкнали 
и гладки. Последната навивка силно изпъкнала и широка, спускаща се стръмно 
към устата. Шевът слабо вдлъбнат и назъбен. Устата овална, с остри краища, 
неотворени, само колумеларният край слабо отворен. Без пъп.

По големина черупките варират слабо и са на височина 29—31, ширина 
29—30 mm. Височина на устата 17—21, ширина 15—17 mm.

Израстъкът на семеприемника със същата дължина, както и протокът му 
или още по-дълъг. Бичът по-къс от сумираната дължина на пениса и епифалуса.

Разпространение: Тракия, около с. Кирилово, Старозагорско, Старо-
загорските бани, северно от Сливен, с. Болярци, Пловдивско, южно от Асе-
новград, до Чирпан, парка на Хасково, западно от Харманли, южно от Кърд-
жали и Мелник.

Вън от нашата страна се съобщава за Гърция и Егейските острови, Юго-
славия (северно от Скопие и Западна Мала Азия).

Екология. У нас този вид живее по южните склонове, на места, обрасли 
с високостъблени тревисти растения, силно огрени от слънцето, и покрайни-
ните на редки и смесени гори и храсти, до 1000 m надморска височина.
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ДОПЪЛНЕНИЕ

През времето, когато ръкописът на тази книга се обсъждаше и подготвяше 
за издаване, се появиха няколко изследвания, в които има нови сведения за 
сухоземните охлюви в България. Освен това авторите имаха възможност 
да се запознаят и с една работа на Urbanski, с която те до този момент не са 
разполагали.

Ето списъка на тези работи:
1. Urbanski, J. 1969. Bemerkenswerte balkanische Stylommatophoren 

(Systematische, Zoogeographische und Okologische Studien iiber die Mollusken- 
der Balkan — Halbinsel. IX). — Bull. Soc. amis Sci. Lett. (Poznan) (D), 9, 225— 
261. 261.

2. Hudec, Y., J. Vasatko. 1973. Zur Kenntnis der Molluskenfauna Bulga-
riens. —• Acta Sc. Nat. Brno, 7, (9), 1—33.

3. Nordsieck, H. 1973. Neue Balkanformen der Mentissoideinae und Ba-
leinae (mittaxonomischer Revision der Zugehorigengruppen). Zur Anatomie und 
Systematik der Clausilien. XIII.— Arch. Molluskenk., 103, 179—208.

4. Nordsieck, H. 1974. Neue Clausilien der Balkanhalbinsel. Zur 
Anatomie und Systematik der Clausilien, XV. — Arch. Molluskenk., 104, 
123—170.

1. В своята работа Urbanski съобщава за нови находища на някои из-
вестни досега видове от други места в България. Така Vertigo alpestris (AIder) 
е намерен близо до с. Триград (Западни Родопи), в Славянка планина, при 
Рилския манастир и при пещерата Леденика в Западна Стара планина.

Spelaeodiscus triaria (Rssm.) е намерен в горното течение на р. Нишава, 
а Laciniaria vetusta striolata (Rssm.) — при пещерата Леденика.

Освен това въз основа на проучвания от стари автори на холотипове от 
такива неясни видове като Clausilia bajula А. Schmidt, 1868, и Clausilia 
wagneri А. Wagner (in Wohlberedt, 1911) Urbanski е направил два важни 
извода:

а) Първият вид се явява стар синоним на Pseudalinda rhodoparum Urban-
ski, 1960.

б) Вторият следва да се разглежда като самостоятелен вид, ясно отлича-
ващ се от другите видове на род Pseudalinda.

В същата тази работа Urbanski дава описание на трети вид от този род — 
P. petrohanica n. sp., а също и на два вариетета от четвърти вид — P. fallax 
(R s s m.)

По такъв начин броят на видовете от p. Pseudalinda, известни от България, 
се увеличават на четири.
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Поради' това за тяхното определяне вместо по-рано дадената таблица 
(стр. 214) ние предлагаме нова:
1 (2) Черупката голяма, при 11 1/2—13 навивки височината достига 17,8—

21,5 mm, ширината 4,5—5,5 mm. Субколумеларната пластинка отсъствува
' ... ■............... .......................................P. wagneri Wagner (А. Wagner).
Родопите (Асеновград), Стара планина (Беклемето, вр. Вежен и Риба- 

рица). Другият подвид — P. wagneri stojicevici (Pavlovic, 1912), обитава в 
югославската част на Стара планина.
2 (1) Черупката с по-малки размери. Винаги има субколумеларна пластинка,

макар че при някои не се вижда през устата (вижда се само ако се про-
бият стените на черупката).

3 (6) Черупката е ребреста (на предпоследната навивка има 50—55 ребра).
4 (5) Апаратът за затваряне на черупката развит слабо: връхната пластинка

ниска и къса, спиралната пластинка рудиментарна, липсва полулунната 
гънка, а главната гънка слабо развита и къса . . . P. petrohanica Urb. 
Петрохански проход.

5 (4) Апаратът за затваряне на черупката развит добре: горната пластинка
висока и дълга, спиралната добре развита. Колумеларната гънка винаги 
се вижда в горната част. Главната гънка дълга и добре развита

...................................................................P. bajula (А. Schm.). Централни
и Североизточни Родопи.

6 (3) Черупката ребресто набраздена ................... P. fallax (Rssm.). Кар-
патите и северните части на Балканския полуостров. В България наме-
рена по северните склонове на Осоговска планина (var. serbica Mlldff.) 
и на вр. Голям Перелик (Родопите, 2100 m — var. mursalica 
Urbanski).

2. Най-голям интерес в работата на Hudec и Vasatko се явява първото 
съобщение за присъствието в България на средиземноморския вид Cochlicella 
acuta (Mulier). Той е намерен близо до Аркутино, Бургаско, и вероятно 
неотдавна пренесен в нашата страна.

В тази работа авторите характеризират половата система на няколко вида 
от род Monacha, описани от Pinter (1968, 1969) —pilosa, venusta, dissimulans, 
а така също и екземпляри, определени от тях като Monacha frequens (Mousson, 
1859). За съжаление, както винаги, Hudec се ограничава само с описание на 
външния вид на половите системи и не се опитва да даде характеристика на 
вътрешния им строеж. Последното, както убедително показа Шилейко, е 
абсолютно необходимо при изучаване на всички Hygromiidae. По-скоро всички 
посочени видове се явяват вътрешновидови форми, широко разпространени 
в България и много полиморфни на Monacha cartusiana (Muli.) и M. caras-
caloides (Bourg.).

3. Посочените по-горе две работи на Nordsieck (1973, 1974) принадле-
жат към серия от изследвания на този автор, посветени на систематиката на 
Clausiliidae.

Без да^засягаме важните изводи на Nordsieck в областта на таксономията 
и класификацията, тук отбелязваме само отделни новости, отнасящи се до 
фауната на България.

Тук има подробни описания, фотографии на черупки, а нерядко и рисунки 
на полови органи на следните нови видове за науката, като Idyia pinteri —
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Еркюприя, Bulgarica urbansldi — Сливен, B. hiltrudae — Мездра при Чере- 
пишкия манастир.

Освен това авторът е направил ред ценни уточнения в описанието на по- 
рано известни за България видове, а някои е превърнал в синоними. В случая 
той показва, че Bulgarica rugicollis (Rssm.) и В. pagana (Rssm.) се явяват като 
неясни форми на един полиморфен вид.

Всички видове от род Laciniaria, посочени в този том, с изключение на 
L. biplicata (Mont.), plicata (Drap.) nmaciltnta (Rssm.) съгласно Nordsieck 
(1973) следва да се отделят в особен род Bulgarica O. Boettger, 1877,’ a 
L. rebeli (S t u r.) — в нов род Mentissela.
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АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА ЛАТИНСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА ОХЛЮВИТЕ*

Abida 12, 56, 108, 109, 110
Acanthinula 13, 80, 135
Acicula 11, 28, 43, 44, 56, 88, 89
Acicula 63, 88, 89, 226
acicula, Cecilioides 16, 54, 226, 227*. 228, 

229, 230
Aciculidae 11, 48, 83, 88
aciculoides, Caecilianella (Aciculina) 229 
aciculoides, Cecilioides 16, 57, 58, 227, 229*,

230
aciculoides, Columna 229
aciculum, Buccinum 226, 227
Лс/яс 88, 89, 90
aculeata, Acanthinula 13, 54, 130, 135, 136*
acuta, Cochlicetla 407
aculeata, Helix 135, 136
Aegopinella 18, 255, 270, 271
Agardhia 105, 106
Agardhiella 105
agreste, Deroceras 19, 311, 315, 319, 320*, 321
agrestis, Limax 320
agrestis, Agriolimax 320
Agriolimax 320
Alaea 119, 121
albanicus, Helix 273
albanicus, Paraegopis 273
albolimbata, Chondrula tridens 154
alexandri, Buliminus (Brephulus) 147
algira, Bulimus 337
algira, Poiretia 20, 55, 337*, 338
Alinda 194
alpestris, Pupa 124
alpestris, Vertigo 13, 120, 124*, 406
Amalia 325, 328, 333
amphibina, Succinea 222
anglica, Lauria 12, 55, 102, 104*
anglica, Leiostyla 104
angustior, Vertigo 13, 54, 120, 125*
annularis, Glischrus {Hyalina) 252

1 C курсив са отделени синонимите; 
с получерен шрифт — названията на под- 
родовете, родовете и висшестоящите таксо- 
ни; с получерни цифри — страниците с опи-
санията; със звездички са отбелязани стра-
ниците с названията на вида или подвида.

annularis, Oligolimax 252, 253
annularis, Phenacolimax (Gallandia) 17, 56, 

67, 247, 251, 252*, 253
antivertigo, Pupa 121
antivertigo,. Vertigo 13, 67, 119, 121*, 122 
arborum, Limax 311
arbustorum, Arianta 21, 54, 375*, 376, 377 
arbustorum, Helicigona (Arianta) 375 
arbustorum, Helix 375
Archaeogastropoda 48
arenosa, Helicella 354
Argna 12, 56, 83, 98, 105, 107
Arianta 21, 375
Ariantinae 375
Ariantopsis 387
Arion 17, 25, 32, 66, 84, 235, 236
Arionidae 17, 65, 84, 235, 236
Arianta 375
armenica, Helix pathetica 396, 398
aspersa, Helix (Cryptomphalus) 21, 35, 38, 41, 

394, 395*
atanasovi, Laciniaria biplicata 198
ater, Arion ater 42, 61, 63, 236, 238*
ater, Limax 236
austriaca, Helix 391
avenacea, Bulimus 110, 112
avenacea, Chondrina 12, 56, 110, 111, 112*
avenacea, Chondrina 111, 112

bajtda, Clausilia 216, 406
bajula, Pseudalinda 16, 214, 216*, 407
balcanica, Campylaea 380
baicanica, Faustina (Cattania) trizona 21, 58,

378, 380*, 381, 382
balcanica, Macedonica marginata 175 
balcanicus, Milax rusticus 330, 331, 332 
Balcanovitrina 253, 254
Balea 16, 168, 219
Baleinae 217
Basommatophora 11, 31, 46, 91
Bathyclista 180
belone, Clausilia 188
bicallosus, Bulimus 159, 160
bicallosus, Eubrephulus 14, 59, 159, 160* 
bicristata Clausilia 189 
bicristata, Idyia 189 
bidens, Helix 171
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bielawskii, Carpathica 19, 58, 296*, 297, 298 
biplicata, Laciniaria (Laciniaria) 15, 54, 61, 82,

195, 196*, 197, 198, 205, 219, 220, 408 
biplicatus, Turbo 196
Boettgerilla 337
bojanensis, Milax 330, 332
bonelli, Vitrina (Semilimacella) 254
borisi, Alinda (Thraciella) 186
borisi, Clausilia 186
borisi, Euxina (Thraciella) 186
borisi, Megaleuxina 15, 54, 183, 186*, 187
botterii, Vitrea 263
Bradybaena 20, 81, 338, 339
Bradibaenidae 20, 36, 46, 72, 81, 338
braueri, Faustina 485, 487
braueri, Trichia erjaveci 372
Brephulus 146
brevipes, Daudebardia 18, 293, 294*, 295
brevipes, Helix 294
budapestensis, Amalia 328
budapestensis, Milax 19, 56, 327, 328*
Bulgarica 210, 408
bulgarica, Acme similis 90
bulgarica, Clausilia pagana 207
bulgarica, Helix albescens 396
bulgarica, Laciniaria (Idylopsina) pagana 16,

196, 206, 207*
bulgarica, Orcula 12, 54, 114*
bulgarica, Vitrea 18, 58, 257, 260*, 261, 262 
bulgaricum, Deroceras 321 
Bulimus 88, 116, 139, 140, 144 
Bulimina 139
bureschi, Agriolimax 323
bureschi, Deroceras 19, 58, 315, 323* 
bureschi, Lytopelte (Liolytopelte) 323, 324 
buresi, Argna 106
buresi, Campylaea 382
buresi, Faustina (Cattania) 21, 59, 377, 382*, 

383
buresi, Leucomastus 144

Caecilianella 226
candicans, Helicella 20, 60, 67, 346, 347*, 

348, 349, 354
candidula, Helix 351
carascaloides, Helix 364
carascaloides, Monacha 20, 60, 362, 364*, 365, 

407
carascaloides, Theba 364
carbonarius, Limax 19, 58, 302, 306*
carbonarius, Limax maximus 306
Carinigera 15, 168, 179, 182
carneolus, Chondrus 158
carneolus, Mastus carneolus 14, 59, 157, 158*,

159
Carthusiana 361 
cartusiana, Theba 362 
cartusiana, Helix 362
cartusiana. Monacha 20, 48, 60, 361, 362*, 

363, 364, 407
Carpathica 19, 56, 250, 295, 296
caruanae, Agriolimax 318
caruanae, Deroceras 19, 315, 318*, 319

Carychium 11, 34, 46, 65, 84, 91, 92 
castalia, Idyia 18, 189 
castanea, Helix lucorum 400 
caucasica, Lytopelte 323 
caucasicum, Deroceras (Liolytopelte) 323 
Cattania 378
Cecilioides 16, 43, 63, 82, 226, 227 
cellarius, Helix 274 
cellarius, Oxychilus 38, 274 
Cepaea 21, 375, 390 
cereana, Chondrina 112 
Cernuella 20, 344, 358 
Chondrina 12, 108, 110, 111 
Chondrinidae 12, 83, 97, 108 
Chondrula 14, 59, 138, 152, 155 
Chondrulinae 138, 152, 160 
Chondrus 14, 138, 146, 149, 150, 160 
cinereoniger, Limax 19, 54, 302*, 303 
Cionella 161
circumdata, Euxina 15, 54, 182, 183*
circumdata, Clausilia 183
circumscriptus, Arion 17, 54, 67, 237, 239*,

240, 241, 242 
Clausilia 15, 168, 191 
Clausiliastra 171, 177
Clausiliidae 14, 26, 27, 28,31, 65, 73, 81, 164,

165, 166, 167, 217 
claustralis, Pupa 126
claustralis, Truncatellina 13, 56, 126*, 127, 129
clessini, Bulimus (Chondrula) 149
clienta, Chondrina 12, 56, 111, 112*
Cochlicopa 14, 34, 82, 161, 162
Cochlicopidae 14, 82, 161
Cochlodina 15, 168, 171
Cochlostoma 85
Columella 13, 63, 119, 130
columna, Cochlicopa lubrica, 164
conemenosi, Limax 19, 58, 302, 306*, 307 
conoidea, Phenacolimax (Gallandia) 251 
conoidea, Vitrina 251, 252
contorta, Helix 341
contracta, Vitrea 18, 54, 258, 262, 263* 
contracta, Zonites crystallina 263 
Conulus 244, 245
corcyrensis, Helix 341
corcyrensis, Lindholmiola corcyrensis 20, 57,

58, 341*, 342, 343 
Coryna 105 
costata. Helix 133
costata, Vallonia 13, 132, 133*, 134
costellata, Vallonia 134
costulata, Pupa 129
costulata, Trichia erjaveci 372
costulata, Truncatellina 13, 54, 126, 129*
costulatum, Cyclostoma 86
cristata, Amalia 333
cristatus, Krynickillus 333
cristatus, Milax 19,54,327,331,332, 333*, 334
Cryptomphalus 395
cupa Pupilla 101
Cyclophoridae 48
Cyclostoma 85, 86, 87
cylindracea, Lauria 12, 55, 102*, 103
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cylindracea, Turbo 102
cylindrica, Truncatellina 13, 56, 67, 126, 127* 
cylindrica, Vertigo 127

damjanovi, Carinigera 15, 58, 179* 
Daudebardia 18, 56, 32, 65, 72, 256, 291, 295 
Daudebardiinae 255
decollata, Helix 230
decollata, Rumina 16, 26, 55, 230*, 231 
dejecta, Helicella 20, 60, 353*, 354 
dejecta, Helix 353
Delima 15, 168, 180, 182
depressa, Hyalina 289
depressus, Oxychilus (Riedelius) 18, 276, 289*, 

292
derbentina, Helicella 20, 60, 67, 346, 357*, 

358
derbentina, Helix 357
Deroceras 19, 63, 67, 69, 301, 313, 315, 316, 

320, 323
despotina, Clausilia {Micropontica) 202 
detrita, Zebrina 59, 67, 141 
detrita, Zebrina detrita 14, 142*, 143 
detritus, Helix 141, 142 
diaphana, Eucobresia 17, 56, 247, 249, 250*,

251
diaphana, Helix 258
diaphana, Vitrea diaphana 18, 56, 250, 256, 

257, 258*
diaphana, Vitrina 249, 250, 256
diodonta, Soosia 20, 343*
Discus 17, 233
dissimulans, Monacha 363, 407
distinctior, Laciniaria biplicata 199 
dobrudschae, Helicella candicans 348 
dobrudschae, Helix trizona 380, 381 
dojtshini, Balcanovitrina 254 
doliolum, Bulimus 116
doliolum, Orcula 12, 56, 67, 114, 116* 
dolium, Orcula 113 
dolium, Pupa 113 
draparnaldi, Helicella 282 
draparnaldi, Oxychilus 18, 276, 282* 283 
dunkeri, Oxyloma 224, 225

edentula, Columella 13, 130*, 131
edentula, Pupa 130
elata, Clausilia 216
elata, Vestia 216
elegans, Cyclostoma 87
elegans, Nerita 87
elegans, Oxyloma 16, 221, 224*, 225, 226 
elegans, Pomatias 11, 42, 43, 55, 85, 86, 87* 
elegans, Succinea 223, 224, 225
EUobiidae 11, 82, 84, 91
empiricorum, Arion 238
Ena 13, 139, 141
encyne, Monacha cartusiana 363
Endodontidae 17, 65, 80, 232
Enidae 13, 31, 34, 62, 63, 83, 138
enniensis, Vallonia pulchella 13, 132, 134* 
Eobania 21, 375, 388 
Ericia 85

erjaveci, Fruticicola 370
erjaveci, Helix 370
erjaveci, Trichia 21,.57, 58, 369, 370* 371, 372
erjaveci, Vitrea diaphana 257
Eubrephulus 14, 139, 159, 160
Eucobresia 17, 79, 247, 249
Euconulilae 17, 244
Euconulus 17, 25, 30, 65, 80, 244
Eulota 338, 339
Eulotidae 338
eumolpia, Helix figulina 403
Euomphalia 21, 345, 372
eupleuris, Laciniaria biplicata 199 
euptychia, Laciniaria biplicata 199 
Euxina 15, 168, 182, 183, 186 
excentrica, Vallonia. pulchella 13, 132; .134* 
excepta, Laciniaria plicata 200 /.-?
exigua, Achatina lubrica 163 
eximia, Carinigera 179 
eximia, Clausilia 179

fallax, Clausilia 213
fallax, Pseudalinda 213, 407
fasciatus, Arion 17, 54, 239, 240, 241*
fasciatus, Limax 237, 241
Faustina 21, 56, 81, 375, 376
faustina, Faustina 377
faustina, Helix 377
ferrari, Argna 105
ferrari, Pupa 105
Ferussaciidae 16, 82, 226
figulina, Helicigona 403
figulina, Helix 21, 54, 394, 402
figulina, Helix (Pelasga) 404*
filicum, Helix 279
filicum, Oxychilus (Longiphallus) 279
filograna, Clausilia 190
filograna, Ruthenica 15, 54, 190*, 191, 192 
flavus, Limax 19, 37, 54, 55, 67, 69, 302, 307*,

308
florickei, Trichia erjaveci 372
fragilis, Balea 209
fraudigera, Clausilia 208
fraudigera, Laciniaria 16, 58, 196, 208*, 211, 

212
fraudigera, Laciniaria (Idylopsina) 208 
frauenfeldi, Clausilia YTl, 208 
frauenfeldi, Macedonica 15, 58, 174, 177* 
frauenfeldi, Serbica Yll
fritillaria, Laciniaria (Bulgarica) varnensis 212 
frivaldskyana, Macedonica marginata 176 
frivaldskyanus, Helix 273
frivaldskyanus, Paraegopis 18, 58, 273*, 274, 

275
frumentum, Abida 12, 56, 109*, 110 
frumentum, Pupa 109 
Fruticicola 338, 368, 370 
Fruticicolidae 338
fruticum, Bradybaena 20, 338, 339*, 340 
fruticum, Eulota 339 
fruticum, Helix 338, 339 
fulvus, Euconulus 17, 67, 244, 245* 
fulvus, Helix 245
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gagates, Limax 325
gagates, Milax 325, 326~
Galeata 15, 167, 187
galeata, Galeata galeata 189
Gallandia 247, 251, 253
Gastropoda 11, 23, 48
girva, Coracollina contorta 341
glaber, Helix 285
glaber, Oxychilus glaber 287
glaber, Oxychilus (Morlina) 285
glacialis, Faustina 385
gocevi, Chondrula carneola 157
gracilis, Limax 328

haberhaueri, Campylaea 381
haberhaueri, Faustina (Cattania) trizona 21, 

59, 377, 381*, 383
haberhaueri, Helix 381
hajlensis, Trichia erjaveci 370, 372
hammonis, Helix 269
hammonis, Nesovitrea 18, 269* 270 
hauffeni, Helix 137 
hauffeni, Spelaeodiscus 137 
Helicella 20, 62, 63. 67, 81. 345, 346 
Helicidae 21, 36, 46, 65, 72, 74, 81, 374, 375 
Helicinae 388
Helicodontidae 20, 80, 81, 340
Helicolimax 247. 248, 250
Helicopsis 350. 354
Helix 21, 42, 47, 60, 375, 393, 394, 398
helvetica, Hyalina 277
helveticus, Oxychilus (Ortizius) 277
herculana, Lytopelte 323
hetaera, Clausilia 116
hetaera, Euxina 116
hirci, Trichia erjaveci 372
hispida, Fruticiola 370
hispida, Helix 368
hispida, Trichia 21, 54, 368, 369, 370* 
hortensis, Arion 17, 237, 242*, 244 
hungarica, Hyalinia glabra 286 
htmgarica, Oxyloma 224 
hungarica, Succinea 224 
Hyalacme 90
hydatinus, Helix 281
hydatinus, Oxychilus (Oxychilus) 18, 55, 277, 

281*
Hygromiidae 20, 46, 48, 72, 81, 344 

Idyia 207
Idyia 15, 168, 189
Idylopsina 207, 210
Idylopsina 207
Imparietula 14, 59, 138, 150
implicata, Laciniaria plicata 202
incarnata, Helix 367
incarnata, Monacha 367
incarnata, Monachoides 20, 54, 367*, 368, 369 
incarnata. Zenobiella 367 
inflata, Zebrina detrita 14, 142, 143 
inflatus, Buliminus detritus 143 
inopinata, Hyalina 288, 289

inopinatus, Oxychilus (Riedelius) 18, 56, 276, 
288, 289, 290

instabilis, Helicella 20, 346, 354*, 355
instabilis, Helix 60, 354
instabilis, Martha 354
invisa, Laciniaria (Bulgarica) 202
itala, Helicella 345
Isthia 119, 126

jachnoi, Helicella instabilis 355
Jaminia 14, 138, 149, 150
jonuca, Cernuella 359, 361

kaleniczenkoi, Amalia 334
kalenzkoi, Amalia 333, 334
kimakowiczi, Carpathica 295
kindermanni, Bulimus 144
kindermanni, Zebrina kindermanni 14, 59, 142, 

144*
kobelti, Oxychilus (Schistophalus) 284, 285 
komarovi, Hyalinia (Polita) 278 
komarovi, Oxychilus 278 
krynickii, Helicella 20, 60, 346, 355, 356*, 357 
krynickii, Helix 355
Krynickilius 324
kusceri, Milax 19, 58, 327, 330*, 331, 332

Laciniaria 15, 56, 167, 168, 194, 195, 196, 
214, 217, 219, 408

laeve, Deroceras 19, 313, 315, 316*, 317, 318 
laevis, Agriolimax 313, 316, 317 
laevis, Limax 313, 316 
laevissima, Clausilia 180 
laevissima, Delima 180
laminata, Cochlodina 15, 54, 166, 171*, 172, 

173
laminatus, Turbo 171
laticosta, Laciniaria plicata 201
Lauria 11, 32, 83, 98, 102
Lehmannia 310, 311
lens, Helix 341
lens, Lindholmiola 341
leucodon, Bulimus 150
leucodon, Imparietula 150
leucopus, Limax macedonicus 304
Limacidae 19, 32, 36, 65. 84, 235, 236, 300, 

301
Limacus 307
Limax 19, 66, 69, 301, 302
Lindbergia 18, 256, 266
Lindholmiola 20, 81, 341*
linearis, Pupa 126
linearis, Truncatellina 126
lineata, Acicula 88
lineatus, Bulimus 88
lineatum Carychium 89
Lioiytopeite 322, 323
Longiphailus 279, 330
longipenis, Milax rusticus 331, 332
lubrica, Cochlicopa 14, 62, 67, 161, 162*, 

163, 164
lubrica, Helix 162
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lubricella, Bulimus lubricus 163
lubricella, Cochlicopa 14, 54, 162, 163* 
lucorum, Helix (Helix) lucorum 21, 60, 67,

71, 395, 398*, 399, 400, 401 
Lvtopeite 323

Macedonica 15, 56, 168, 172, 174 
macedonica, Chonrula macedonica 14, 59, 152,

156*
macedonica, Clausilia 172
macedonica, Helicella (Helicella) 20, 58, 143, 

346, 348*, 349
macedonica, Macedonica macedonica 15, 58, 

172, 174, 176*
macedonicus, Limax 19, 58, 302, 304*, 306 
macilenta, Alinda {Alinda) 202 
macilenta, Clausilia 176, 202 
macilenta, Laciniaria (Laciniaria) 16, 58, 195,

202*, 203, 408
macrodonta, Argna macrodonta 12, 58, 105, 

106*
macroflagellata, Lehmannia 312
macroflagellatus, Limax 19, 56, 57, 302, 312*, 

314
maculata, Lytopelte 323
major, Helicolimax 351
major, Macedonica marginata 176
major, Phenacolimax 251
Malacolimax 310
marginata, Clausilia 174
marginata, Macedonica 15, 56, 57, 174*, 175
marginata, Serbica 174
marginatus, Limax 19, 54, 302, 310, 311*, 

312, 313
Marpessa 171
marthae, Macedonica 15, 58, 174, 178*, 179 
Mastus 14, 139, 157
maximus, Limax 19, 54, 301, 302, 304*, 305 
Mageleuxina 15, 167, 186 
mehadiae, Euomphalia strigella 21, 374* 
mehadiae, Helix 374 
melanocephalum, Deroceras 324, 325 
melanocephalum, Deroceras 324, 325 
melanocephalum, Krynickillus 324 
Merdigera 139
meridionalis, Helicella (Cernuella) profuga 361 
Mesogastropoda 11, 48, 84 
Metatheba 362
michaudiana, Laciniaria biplicata 199 
microtraga, Chondrula microtraga 14, 59, 152,

154*, 155
microtraga, Pupa 154
Milacidae 19, 84, 235, 236, 325
Milax 19, 84, 325, 326
minimum, Carychium 11, 62, 92*
minor, Aegopinella 18, 54, 271, 272*, 273
minor, Hyalina nitens 272
minor, Monacha cartusiana encyne 363 
minutissima, Helix 232 
minutissimum, Punctum 232 
minutissima, Pupa 127 
Monacha 20, 62, 344, 361, 362, 407 
Monachoides 21, 345, 367

Monotocardia 84
montana, Ena 13, 26, 54, 57, 139, 140*, 141
montana, Bulimus 140
moravica, Vestia riloensis 218
Moriina 285
moulinsiana, Pupa 123
moulinsiana, Vertigo 13, 54, 119, 122, 123* 
moussoni, Hyalina 284
moussoni, Oxychilus (Schistophalpus) 18, 54, 

276, 284, 285
muscorum, Pupilla 12, 67, 98, 99* 
muscorum, Turbo 99 
myosotis, Auricula 94 
myosotis, Ovatella 11, 55, 94*. 95 
myosotis, Phytia 94

nanus, cristatus Milax 333, 334
Napaeus 139
neglecta, Vitrea 18, 58, 238, 261*, 262
nemoralis, Cepaea 390
nemoralis, Helix 390
Nesovitrea 18, 255, 268
nilssoni, Arion 241
nitens, Achatina 164
nitens, Aegopinella 273
nitens, Cochlicopa 14, 162, 164*
nitens, Cochlicopa lubrica 163, 164
nitidula, Aegopinella 38
nitidus, Helix 299
nitidus, Zonitoides 19, 62, 67, 299*, 300 
nyctelius, Limax 18, 302, 309*, 310, 312, 313

oblonga, Succinea 16, 221, 223*, 224 
obscura, Ena 13, 54, 57, 67, 139*, 140, 141 
obscura, Buliminus 149
obscura, Helix 149
obtusata, Helix 396
obvia, Helix 347
Oleacinidae 20, 82, 337
Oligolimax 253
olympica, Helicigona trizona 378
onixiomicra, Helix, lucorum 21, 395, 400, 401
opinata, Hyalina {Vitrea) 289
Orcula 12, 32, 83, 113, 114
Orculidae 12, 83, 92, 113
oreinos, Alinda biplicata eupleuris 199
Ortizius 277, 279
oskari, Hyalina 283
oskari, Oxychilus 284, 285
oskari, Oxychilus (Schistophallus) 283, 284
osoria, Trichia erjaveci 372
Ovatella .11, 82, 92, 94*
ovularis, Jarninia 14, 59, 148, 149*
Oxychilus 18, 56, 256, 274, 276, 281 
Oxyloma 16, 224* 

pagana, Clausilia 207
pagana, Laciniaria (Idylopsina) 56, 61, 207 
Pagodina 56, 117 
Pagodula 117
pagodula, Pagodulina 12, 56, 117*, 118 
pagodula, Pupa 117 
Pagodulina 12, 83, 113, 117
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pallens Boettgerilla 336
Paraegopis 18, 80, 255, 273
parreyssii, Agardhia 56, 108
parreyssii, Argna 12, 105, 108*
parreyssii, Pupa 108
parvulus, Milax 19, 58, 327, 334*, 335 
pathetica, Helix 396 
Patula 233
paulucciae, Oligolimax 253
paulhessei, Clausilia 184
paulhessei, Euxina persica 15, 54, 183, 184*, 

185
pauxilla, Helix 268
pauxilla, Nesovitrea 268
Pectinibranchia 84
Pelasga 402
pelasgica, Helix (Pelasga) 402, 404
реЦа, Campylaea (Ariantopsis) 387
pelia, Faustina (Ariantopsis) 21, 59, 377, 387*,

388, 389
pelia, Helicigona (Arianta) 387
pellucida, Helix 247, 248
pellucida, Vitrina 17, 246, 247,248*, 249, 250, 

253, 254
perspectivus, Discus 17, 56, 57, 233, 235*
perspectivus, Goniodiscus 235
perspectivus, Helix 235
perversa, Balea 16, 48, 82, 217, 219*, 220
perversus, Turbo 219
petronella, Nesovitrea 269
pfeifferi, Succinea 224, 225
Phenacolimax 17, 247, 251, 252, 253
philibensis. Helix (Helix) 396, 397, 398
Physospira 396
pirinensis, Campylaea 386
pirinensis, Faustina (Wladislawia) polinskii 21, 

59, 378, 386*
pirinensis, Lindholmiola corcyrensis 20, 58, 

341, 342*
pirinensis, Macedonica macedonica 15, 58, 174, 

176*
pilosa, Monacha 364, 407
pinteri, Macedonica 15, 58, 174, 177, 178* 
pirostoma, Clausilia (Oligopthychia) castalia 189 
pirostoma, Idvla castalia 15, 58, 189*
Platyla 89
Pleurodiseidae 12, 80, 96, 131
plicata, Laciniaria (Laciniaria) 25, 54, 61, 

166, 194, 195, 199*, 200, 201, 203, 212, 408
plicata, Pupa 195, 199
Poiretia 20, 65, 82, 337
polinskii, Campylaea 384
polinskii, Faustina (Wladislawia) polinskii 21. 

59, 378, 384, 385*, 387
polinskii, Helicigona (Wladislawia) 485 
polita, Acicula (Platyla) 11, 43, 54, 89* 
polita, Acine 89
pomacella, Helix (Pelasga) 21, 54. 394. 403*, 

404, 405
pomatia, Helix (Helix) 21, 23, 31, 33, 37, 39, 

40, 42, 54, 62, 63, 64, 393, 395, 401*, 402,403
Pomatias 11,24, 26,31,40, 42,43.44,46, 47, 

85*

Pomatisidae 11, 48, 67, 79, 85
profuga, Candidula 395
profuga, Cernuella 20, 60, 358, 359*, 361 
Prosobranchia 11, 23, 24, 28, 32, 34, 41, 46,

47, 48, 49, 84
provletijensis, Faustina braueri 385
Pseudalinda 16, 168, 213, 214, 217, 406 
Pseudochodrula 150 
pseudocingulata, Faustina trizona 383 
Pseudofigulina 402 
Pseudotrichia 20, 345, 365* 
pulchella, Helix 133
pulchella, Vallonia pulchella 13, 37, 132, 133*. 

134, 135
Pulmonata 11, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 47, 48, 

67, 91
pumila, Clausilia pumila 15, 54, 192*, 193, 194
punctata, Ovatella 94
Punctum 17, 35, 232
pupa Bulimus 158, 159
pupa, Chondrula (Mastus) 158
pupa, Helix 158
pupa, Mastus 14, 59, 157, 158*, 159
Pupilla 12, 83, 98, 99
pupilla, Clausilia plicata 203
Pupillidae 12, 26, 31, 34, 36, 65, 83, 97, 98
pupa, Aegopinella 18, 54, 270, 271*
pura, HeZZx 270, 271
pura, Retinella 271
pusilla, Vertigo 13, 54, 119, 120*
putris, Helix 222
putris, Succinea 16. 37, 63, 221, 222*, 223, 

224
pygmaea, Hyalinia 265
pygmaea, Pupa 123
pygmaea, Vertigo 13, 119, 122, 123* 
pygmaea, Vitrea 18, 54, 257, 265* 
pygmaeum, Helix 232
pygmaeum, Punctum 17, 37, 232*
Pyramidula 12, 80, 96, 131

quadridens, Helix 149
quadridens, Jaminia 149

radiatula, Helix 269
radiatula, Retinella 269
radiatus, Bulimus 141
rebeli, Clausilia (Idyia) 210
rebeli, Laciniaria 16, 58, 195, 210*
rebeli, Laciniaria {Alinda) 210
rebeli, Laciniaria (Bulgarica) 210, 211
reducta, Laciniaria biplicata 199
reinhardi, Argna 106
reitteri, Phenacolimax 254
reitteri, Semilimacella 17, 56, 246, 247, 253,

254*
reitteri, Vitrina 253, 254
reitteri, Vitrina (Semilimacella) bonelli 254
renschi, Helicella 349
reticulatum, Agriolimax 319
reticulatum, Deroceras 19, 54, 69, 315, 316,

319*, 320, 321 
reticulatum, Limax 320
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rhabdotoides, Helicella 20, 58, 352*, 353 
rhodoparum, Pseudalinda 16, 58, 214*, 215,

406
rhodopensis, Helix pomatia 402
rhodopensis, Vitrina 248
Riedelius 288
riedeli, Vitrea 18, 58, 257, 264*
riloensis, Hyalinia (Moriina) glabra 286 
riloensis, Pirostoma 217 
riloensis, Pseudalinda (Vestia) 217 
riloensis, Vestia 16, 56, 57, 82, 217*, 218,

220
rivieriana, Truncatellina 128
rivularis, Cyclostoma 85
rivulare, Pomatias 11, 54, 55, 85, 86, 87
rosalia, Vallonia 132
rossmaessleri, Bulimus 157
rossmaessleri, Mastus 14, 59, 157*.158, 159
rubiginosa, Helix 365
rubiginosa, Monacha 366
rubiginosa, Pseudotrichia 20, 67, 365, 366*, 367
rubiginosa, Zenobiella 366
ruderata, Helix 233, 334
ruderatus, Discus 17, 233, 234*, 235
rufa, Daudebardia 18, 291, 293, 294
rufa, Helix 293
rufus, Arion ater 17, 54, 236, 238*, 239 
rufus, Limax 238 
rugicollis, Clausilia 209 
rugicollis, Laciniaria (Idylopsina) 16. 56, 61,

195, 209*
rugosa, Clausilia 192
rugosa, Pupa 192
rumelica, Agardhia 105
rumelica, Argna 106
rumelica, Argna macrodonta 12, 58*, 105* 
rumelica, Faustina (Cattania) trizona 21, 58,

377, 378*, 379, 381 
rumelica, Helix 378 
rumelica, Hyalinia 280
rumelicus, Oxychilus (Longiphallus) deilus 18,

54, 277, 279, 280*
Rumina 16, 82, 230 
rupestris, Helix 96
rupestris, Pyamidula 12, 56, 67, 96*, 97 
rusticus, Milax 330 
Ruthenica 15, 168, 190

sandbergeri, Clausilia 186
sandbergeri, Megaleuxina 186
sarsii, Oxyloma 16, 221, 223, 225, 226 
Schistophallus 283 
schmidti, Orcula 116 
schuetti, Delima (Bathyclista) 180 
schuetti, Delima 15, 58, 180*, 181 
schwerzenbachi, Clausilia 188 
schwerzenbachi, Galeata 15, 54, 187, 188* 
secale Abida 109 
secale, Pupa 109
seductilis, Imparietula seductilis 14, 59, 150,

151
seductilis, Pupa 150
Semilimacella 17, 247, 253, 254, 255

Ssmilimax 249
Semilimax 249
Serbica Y12
serbica, Helix (Helix) pomatia 402
serbica, Pseudalinda fallax 407
serbicus, Milax 19, 58, 325, 329*, 330, 331
sericea, Helix 366
serrulata, Clausilia 169
serrulata, Serrulina 14, 54, 55, 169*, 170
Serrulina 14, 32, 168, 169
shadini, Pseudotrichia 336
shadini, Tricheulota (Pseudotrichia) 365, 366
sieversi, Clausilia 169
sieversi, Serrulina 169
silvaticus, Arion 17, 237, 240, 242*
similis, Acicula 11, 56, 90*
similis, Acme 90
socialis, Laciniaria (Bulgarica) varnensis 212 
solaria. Helix 235
Soosia 20, 343
Spelaeodiscus 13, 56, 80, 130, 136
spelaeus, Cecilioides 16, 57, 58, 227, 229* 
Sphyradium 105, 130 
spiliaenymphis, Lindbergia 266 
spiruloides, Helicella 20, 58, 346, 349*, 350. 351,

354
spreta, Laciniaria (Bulgarica) thessalonica 213, 

354
squalina, Jarninia 59. 149
squalina, Jarninia squalina 14, 149, 150* 
squalina, Pupa 149 
stenomphala, Hyalinia malinowskii 279 
sterri, Pupa 101
sterri, Pupilla 12, 56, 99, 100, 101*
stojicvici Pseudalinda wagneri 407
striaria, Zonites {Hyalinia) glaber 286 
striarius, Oxychilus (Moriina) glaber 18, 56,

277, 286*, 288
striata, Helicella 20, 346, 350, 351*. 352, 353 
striata, Helix 60, 351
strigella, Euomphalia strigella 21, 54, 372, 373*, 

374
strigella, Helix 372, 373, 374
Strigilecula 205, 210
Strigillaria 205, 207, 208
striolata, Clausilia vestusta 205
striolata, Laciniaria (Strigilecula) vestusta 16, 

56, 61, 196, 205*, 206, 406
strobeli, Pupa 128
strobeli, Truncatellina 13, 56, 126, 128* 
sturanyi, Agriolimax 317 
sturanyi, Cristatius 263
sturanyi, Deroceras 19, 58, 69, 315, 317*, 318 
sturanyi, Vitrea 18, 255, 257, 261, 262, 263* 
stussineri, Carpathica 19, 56, 296, 297*, 298 
stussineri, Daudebardia 297
Stylommatophora 12, 24, 34, 39, 42, 44, 45,
46, 48, 49, 67, 95*
subfuscus, Arion 17, 54, 243*
subfuscus, Limax 243
subrimata, Hyalina 259
subrimata, Vitrea 18, 56, 257, 259*, 260
substriata, Alaea 121
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substriata, Helix 353, 354
substriata, Vertigo 13, 54, 119, 121* 
Subulinidae 16, 82, 230 
Succinea 16, 35, 45, 62, 221, 224 
Suceineidae 16, 69, 72, 82, 221, 223 
sztolcmani, Faustina 21, 59, 378, 386*, 387 
sztolcmani, Helicigona 386

Tachea 390
tantalus Bulimus 146
tantalus, Chondrus zebra 14, 59, 146*, 147 
tenellus, Limax 19, 54, 302, 310*, 311 
thracica, Alinda (Thraciella) 184 
thracica, Cernuella 359
thracica, Cernuella profuga 359
thracica, Clausilia 184
Theba 361
thersites, Agriolimax 321
thersites, Deroceras 19, 57, 58, 315, 321*,

322
thessalonica, Claiisilia 212
tbessalonica, Laciniaria 16, 57, 58, 196 
thessalonica, Laciniaria (Bulgarica) 212*, 213 
Torquilla 109, 110
tournefortia, Helix (Cochlogena) 147 
tournefortianus, Bulimus 146, 147 
tournefortianus, Chondrus 14, 59, 146, 147*,

148
transiens, Serbica 177
translucida, Helix 278
translucidus, Oxvchilus (Ortizius) 18, 276, 277,

278*
transsylvanica, Hyalina 278
transsylvanica, Vitrea 18, 56, 257, 258*. 259
triaria, Helix 137
triaria, Trigonostoma 137
triaria, Spelaeodiscus 13, 56. 57, 137*, 406
Trichia 21, 345. 368. 369
tricuspidata, Chondrula microtraga 14. 59, 152.

155*
tridens, Buliminus 152
tridens, Chondrula 14, 59, 67. 152*, 153, 154,

155
tridens, Helix 152
tridentatum, Carychium 11, 44, 54, 92, 93* 
tridentatum, Seraphia 93 
Tugonochlamvdidae 337 
triplicata. Pupa 100
triplicata, Pupilla 12, 56, 67, 82, 99, 100* 
trizona, Faustina (Cattania) trizona 21. 56,

57, 61, 377, 378, 380*, 381, 383, 384 
trizona, Helix 380 
trochiformis, Helix 245 
Trochulus 368
truncatella, Agardhia 56, 105, 107
truncatella, Argna 12, 105,107*
truncatella, Pupa 107
Truncatellina 13, 118, 126

umbilicata, Lauria 102
umbilicata, Pupa 102
uminskii, Lindbergia 18, 58, 262*, 266, 267,268 
urbanskii Bulgarica 408

urbanskii, Deroceras 19, 54, 315, 325, 326 
urbanskii, Oxychilus (Morlina) 18, 54, 277,

287*, 288

Vallonia 13, 34, 69, 80, 130, 131, 132 
Valloniidae 13, 36, 65, 80, 130, 131 
valkanovi, Laciniaria plicata 201 
variabilis, Cernuella virgata 20, 358, 359*,

360
variabilis, Helix 359
variegatus, Limax 307
varnensis, Buliminus 145
vamensis, Bulimus 145
varnensis, Claiisilia 210, 211
varnensis, Laciniaria 16, 58, 196, 211,

212
varnensis, Laciniaria (Bulgarica) 210, 211* 
varnensis, Zebrina 14, 59, 142, 144, 145* 
velebitica, Semilimacella 255
velebitica, Vitrina 253
velebitica, Vitrina (Semilimacella} 254
vanellicola, Brachylecithum 65
venusta, Monacha 363, 407
vermiculata, Eobania 21, 60, 389*, 390, 391
vermiculata, Helix 389, 391
vermiformis, Boettgerilla 336'
Vertiginidae 13, 84, 97, 118 
Vertigo 13, 119, 127 
Vertilla 125
verrucosus, Milax 19, 58, 84, 326, 335*
Vestia 16, 168, 216, 217
vetusta, Claiisilia 205
vetusta, Laciniaria (Strigilecula) 61, 205
vindobonensis, Cepaea 21, 60, 62, 391*, 393
vindobonensis, Helix sylvatica 391
virgata, Cernuella 60, 358
virgata, Helix 358
Vitrea 18, 56, 256, 262, 263, 266
Vitrina 17, 247, 253, 254
Vitrinidae 17, 32, 72, 79, 246, 247
Vitrinobrachium 254
vratzatica, Laciniaria (Laciniaria) 16, 58, 195, 

203*. 204
vulgaris. Helix 21, 54, 394, 396*, 397 
vulgaris, Helix (Physospira) 396*, 399 
vulgarissama, Helicella candicans 347, 348

wagneri, Orcula 116
wagneri, Pseudalinda 216, 407
wiktori, Daudebardia 18. 54, 256, 293, 294*, 

295, 296
wiktori, Deroceras 320
Wladislawia 384

Xeropicta 355

zebra, Buliminus 146
zebra, Chondrus 146
zebra, Condrus zebra 147
Zebrina 14, 59, 114, 139, 141, 142 
zilchi, Orcula 12, 58, 114, 115*, 116 
Zonitidae 18, 36, 63, 65, 79, 80, 255 
Zonitoides 19, 24, 69, 256, 299
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