
Egy l^ét az erdélyi Mezségen.
I.

Hazánk keleti felföldjének egyik legérdekesebb vidéke az ú. n.

Mezség, mely Szolnok-Doboka, Kolozs, Maros-Torda és Torda-

Aranyos vármegyékben a Szamos és Maros folyók között terül el.

Ez a sajátságos alakulásit hullámos dombvidék növénytani tekin-

tetben már meglehetsen át van kutatva és több oly jellemz

növényfajjal dicsekedhetik, mely hazánkban kizárólag vagy fleg

itt terem.

Az idevaló állatvilág, kivált a rovarfauna szintén igen érde-

kes. Több entomologus megfordult ugyan már a Mezségen, de

azért még sok volna itt a tennivaló és sok érdekes felfedezés vár

itt a kutató rovarászra.*)

Magamnak régebben csak egyszer volt alkalmam a Mezségbe
bepillantani, midn 1888-ban a nyugati szélén fekv Alsó-Zsukot

és Visát meglátogattam. De ez csak igen futólagos és tökéletlen

ismerkedés volt. A Mezség belseje a maga valóságában, jellemz

tósorozataival, sajátságos flórájával még egészen ismeretlen volt

elttem. Azért örömmel fogadtam gróf Wass Béla orsz. képvi-

sel úrnak abbeli szíves meghívását, hogy t a Mezség kell

közepén fekv birtokain, Szent-Gothárdon és Mez-Záhon meg-

látogassam.

E lekötelez meghívás folytán 1897. tavaszán egy hetet tölt-

hettem a Mezségen és valamivel behatóbban megismerkedhettem

egyszersmind rovarfaunájával. Ámbár az idjárás többnyire ess
volt, mindamellett sikerült ott sok érdekes rovarfajt összegyüjtenem,

st néhány oly rovart is felfedeznem, mely hazánkból vagy leg-

alább az erdélyi felföldrl addig ismeretlen volt.

*) A legels entomologus, a ki a Mezséget meglátogatta, tudtommal

Dr. Hampe Kelemen bécsi bogarász volt. Mint gróf Eszterházy Miklós

házi orvosa 1834- és 1835-ben a többi között Nagy-Sármáson is tartózkodott

és szorgalmasan bogarászott. Legnevezetesebb felfedezése volt itt a Carabus

Hampei Küsf.
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Május 23-án reggel a vendéglátó gróffal a kolozsvári vasúti

indóháznál találkozva, onnan a szamosvölgyi vasúton másfél óra

alatt Szamosújvárra érkeztünk. Itt várakozott reánk a gróf pompás

négyes fogatával Dr. Madarász Gyula, a ki akkor madártani

megfigyelések végeit már egy hét óla Szent-Gothárdon idzött.

Nyomban kocsira ültünk. Ütünk Szamosújvártól délkeleti

irányban mindenütt kopár dombok között vezetett. Csak nagy rit-

kán lehetett itt-ott egy-egy kisebb erdöcskét látni. A legels köz-

ség, melyet érintettünk, Ördöngs-Füzes volt. Majd jött Vasas-

Szent-Iván ; de ez is ép úgy mint amaz, szép magyar neve daczára

bizony csak nyomorúságos oláh falu. A völgy fenekén már jóval

Vasas-Szent-Iván eltt mindig több és több nád kezd mutatkozni,

nemsokára valóságos nádas tnik el és végre Czege mellett elér-

jük a czegei tó alsó végét.

A czegei tó, melyet Hódas- vagy Szarvastónak is neveznek,

hangos volt a sok énekes madártól. A sokféle dal, fütty, trilla és

rikácsolás között legmeglepbb volt a nádi fülemile (Locustella

luscinioides) sajátságos pirregése, mely nem is madárhanghoz,

hanem inkább valami sáskaféle rovar czirpeléséhez hasonlít.

Délben már Szent-Gothárdon a gróf Wass-család vendég-

szeret körében voltunk. Délután röglön hozzáfogtam a rovargyj-

téshez. Vadászterületnek a grófi kastélyt környez terjedelmes

parkot választottam, mely kelet felé néz domboldalon fekszik.

A park gyepes tisztásain, valamint különféle fáin és bokrain elég

gazdiig rovarfaunát találtam. Csupán a Hemipterák közül több

mint 50 faj került itt bogárhálómba vagy esernymbe, a melybe

a fákon és cserjéken tartózkodó rovarokat lerázogattam. A hazai

faunára nézve új felfedezés volt köztük egy Psyllida-faj, a varju-

tövisen él Psi/Ua rhamnicola Sotf, mely eddig csak Angol- és

Finnországból volt ismerés, és melyet késbb Mezö-Záhon is meg-

találtam. Az erdélyi faunára nézve is akadt két új kabócza faj

:

Idioceriis nstulatus H.-Sch. és Tettigometra depressa Fieb. Az elbbi

faj a fehér nyárfán él s hazánkban nem ritka. Az utóbbi faj azon-

ban nagy ritkaság, melyet legelször Dél-Oroszországból Sarepta

vidékérl írtak le, s a melybl nálunk eddig csak Mehádiáról, a

Szerémségbl és Ungmegyéböl került el egy-egy példány. Üj volt

továbbá az erdélyrészi faunára nézve egy gubacsképz levelész, a

szilfán él Tefraneura paliida Halid.

A parkban lev kis tavacska víztükrén két mindenfelé elter-

jedt vizenjáró poloskán (Uydrometra stagnorttm és Gerris lacustritf)

kívül még egy harmadik faj is korcsolyázott : a Gerris Co.^fae H.-S<:h.
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Ez arról nevezetes, hogy hazánkban csak két egymástól igen

távol fekv vidéken fordul elö, ú. m. a Szilágyságban és Fiume
környékén. A szent-gothárdi lelet tehát a szilágysági elterjedési

körhöz csatlakozik.*) A kis tó vizében talált állatok közül meg-

említhetem az Ei/lais cxtendens 0. F. M. nev vízi atkát.

A parkban gyííjtött bogarak között három érdekesebb ormá-

nyoson (Liyni/odes enucUator Pz., Tychius Schneideri Herbsf és

curtusi Eris.) kívül szintén akadt egy oly faj, mely eddig Erdély-

bl nem volt ismeretes, a csinos Cerapheles ruficoUis Fabr.

Mire a nap nyugovóra tért, én is befejeztem vadászatomat.

Ekkor másnem vadászat került napirendre, t. i. az esteli és éjjeli

lepkevadászat. Ennek legfbb és legavatottabb mestere szíves házi

gazdánk volt. Igazán bámultam azt a nálunk szokatlan érdekl-

dést, a melylyel a nemes gróf a lepkészet iránt viseltetik, s a

melyet még fenkölt lelk és nagy míiveltségü leányaiban is fel

bírt kelteni. Ebbeli érdekldése annál nagyobb elismerést érdemel,

mert mindazt, a mit gyjt, nem a maga számára gyjti, hanem
a M. N. Múzeum számára.**)

A lepkevadászat, a melyben ornithologus létére Dr. Madarász

is tevékeny részt vett, s a mely ottani idzésünk alatt minden

€ste ismétldött, rendesen így folyt le.

Szürkületkor egy nagy csoport virágzó orgonabokor szolgált

a vadászat színteréül Gróf Wass es Dr. Madarász egymáson túl

tettek abban az ügyességben, a hogy az orgona-virágokra nyíl-

sebesen repül és gyorsan tovarohanó éjjeli pilléket hálóikba

kerítették.

A teljes sötétség beálltával a csalétekkel való lepkefogás

következett. A parknak elre kiszemelt kedvez pontjain egyes

fák törzsei között zsinórok voltak kifeszítve s a zsinóiok és fatör-

zsek ananász-aetherrel szagoí^ítolt csalétekkel bekenve. A bekent

zsinórokat és fatörzseket aztán bizonyos idközökben megvizsgál-

tuk s a reájuk telepedett éjjeli pilléket chloroformos üvegekbe

szedtük. E gyjtésben azonban buzgó reszt vettek már a gróf-

kisasszonyok is."

Mködésünk ilyenkor igazán festi felvonulással járt. Elt-

tünk haladt egy kézi lámpással hófehér ruhában a két grófkis-

*) Gróf Wass Béla e fajt 1897. nyarán Kolozemegyében a g'yalui

havasok között fekv Magurán is felfedezte.

**) Azoknak a lepkéknek a jeg-yzékét, melyeket gróf Wass Béla

1895- és J896 ban a ^Mezségen gyjtött, Pável János közölte a

.„Rovartani Lapok" IV-ik kötetének 104—107. lapjain.
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asszony, utánuk mi a fekete sereg töi'tettünk lepkehálókkal és

üvegekkel felfegyverkezve. Ha a völgyben fekv faluból valamelyik

jámbor oláh ilyenkor feltekintett s, a grófi park fái között ezt a

kisérteties hadat elvonulni látta, nem hiszem, hogy legalább eleinte

nem hányta magára srn a keresztet és nem hívta segítségül a

,,dumnye-zeú"-t.

Esténkint több ízben megvizsgáltuk a csaiétkes helyeket és

rendesen bö zsákmánynyal tértünk vissza. De a közbees id sem

maradt felhasznáhitlanul. A szabadon álló grófi kastély egyik-

másik ablakába lámpát helyeztek, a melynek világossága a sötét-

ben szállongó pilléket a nyitott ablakhoz csalogatta s onnan

mihamar a lesben álló vadász ehloroformos gyjt-üvegébe

juttatta.

A lepkevadászat ily combinált módokon természetesen igen

jutalmazó volt. A zsákmány legnagyobb része Noctuidák- és

Geometridákból állott. Legérdekesebb volt valamennyi között egy

ritka Noctua-varietás, az EucUdiai Mi Cl. var. Utterafa Cp\,

melyet hazánkban eddig csak Nagyszebenben és Brassóban talál-

tak, és mely a M. N. Múzeum gyjteményében még nem volt

képviselve.

Szent-Gothárdon még négy napot töltöttem, s a mennyire

az ess idjárás engedte, minden idmet rovargyjtésre fordítot-

tam. Gróf Wass és Dr. Madarász társaságában kirándulásokat

tettem részint Szent-Gothárd határába, részint a szomszédos

gyekéi tóhoz.

Két ízben látogattuk meg a Paduricsa nev vegyes lomb-

erdt, mely Szent-Gothárdtól nyugati irányban egy kis félórányira

fekszik. A szép erdei réteken és tisztásokon több nevezetes rovarra

akadtam. Ilyenek voltak a Hemipterák közül Ceralepfus lividus

Stein.^ Hysteropterum Dohrnii Kb.^ Metropis latifrons Kb. és Trioza

velutina Frsf. A két utóbbi faj az erdélyrészi faunára nézve új

felfedezés volt. — A Coleopterák közül itt kerültek hálómba a

Stenodera caucasica Pali., Chalcoides .<^plendens Ws.^ Aphfliona lacer-

tosa Rosh. stb.; de legérdekesebbek voltak Ceuthorrhynchus inhu-

meralis SchuJtze és Galenicella jSymphaeae L., a melyek még Erdély-

bl nem voltak ismeretesek. A Ceuthorrhynchus ezenkívül csak

Spanyolországban fordul el.

A kányafa (Viburnum lantana) bokrai még becsesebb lelettel

örvendeztettek meg ; mert róluk ráztam esernymbe a Pst/lla

Vibtirni Luk nev fajt, melyet eddig csak Ausztriából és a Svájcz-

ból ismertek, de hazánkból még nem.
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Egy erdei úton néhány kisebb pocsolyára bukkantunk, rajtuk

több vizenjáró poloskával. Ezek két fajhoz tartoztak. Az egyik volt

a mindenütt gyakori Gerrh lacustris; a másik a Gerris Costae, a

melybl egy példányt már a szent-gothárdi parkban is találtam,

de a mely itt nagyobb számban örült az életnek, még pároso-

dott is.

Szent-Gothárd község mellett a völgy fenekét mindenütt sr
nádas borítja, mely elhúzódik egyfell a czegei, másfell a gyekéi

tóig s azokat összeköti. A rovargyjtés itt nem járt valami külö-

nös eredménynyel ; a gyjtött fajokat különben is jobbára mind
megtaláltam és pedig nagyobb számmal a gyekéi tóban. Említést

érdemelnek mindamellett a következ bogarak: Haliplus fluviatilh

Aub., Colymhetes Grapü Gyllh.^ Parnus lutulentus Er. és Ceiithor-

rhijnchus parvulus Bris.

Még szegényebbnek tapasztaltam rovartani tekintetben a

czegei tónak fels végét, mely már Szent-Gothárd határában fek-

szik, s a melynek átkutatására egy Jákobuk nev öreg oláh halász

kalauzolása mellett egy félnapot szenteltem. Kalauzom eredeti

egy alak volt, a kinél szembetnen mutatkozott a környezethez

való alkalmazkodás. Meglátszott rajta, hogy életének legnagyobb

részét a mezségi tavakban és nádasokban bujkálva töltötte ; mert

egész testtartása, arczkifejezése, nézése, minden mozdulata engem
legalább mindig valami öreg kecskebékára emlékeztetett. Társal-

gásunk is eredeti volt. Minthogy oláhul nem tudok, én olaszul

beszéltem, meg oláhul. Igaz, hogy alig negyedrészét értettük

meg egymás beszédének; de azért azt hiszem, öröme telt volna

bennünk még a bukaresti akadémiának is, hogy így demonstráljuk

gyakorlatilag a római atyafiságot.

Jákobuk bevitt szk lélekvesztjén, melyben ketten alig fértünk

el, a tóba, a nyílt víztükörre s a nádasok útvesztibe. De úgy
a víz felszínérl, mint a víz mélyébl aránylag kevés rovar került

hálómba. Annál gazdagabb volt a tó vize alsórend parányi rákocs-

kákban, a melyek a következ fajokhoz tartoztak: Cyclops vindis

Jur.j phaleratus Fisch. és Leuckarti Cls., Scapholeberis bispinosa D.
G., Simocephalus vetulus 0. F. M. és Ceriodaphnia rofunda Srs.

Ezekhez járult még két vízi atka : Hydryphantes ruber D. G. és

helveticus Ball*)

Végig kutattunk a többi között egy vejszét is, mely a tó

egész szélességét átfogta. Közepe táján a nádfal tetején nagy meg-

*) Ezeket s valamennyi többi Crustaceát és Hydrachnidát Dr. Daday
Jen volt szíves meghatározni.
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lepetésemre egy szép hím zöld gyíkot (Lacerta viridis) pillantottam

meg, a mint ott a napon nyugodtan sütkérezett. ,, Ecco una iucer-

tola!" figyelmeztetem Jákobukot, mire az öreg egyet hunyorítva

rámondja, hogy : „Sepurle" (gyík).

A gyekéi tavat, mely Szent-Gothárdtól mintegy harmadfél

kilométernyire fekszik, gróf Wass és Dr. Madarász társaságában

kétszer látogattam meg. Ennek rovarfaunája jóval gazdagabb és

érdekesebb volt, mint a czegei tóé. De ezt nagyrészt csak annak

tulajdonítom, hogy a czegei tónak fels, a gyekéinek pedig alsó

végét vizsgáltam. A mezségi tavak legnagyobb része ugyanis alsó

végén el van rekesztve s a felduzzasztott víz malmot hajt. A

víznek tehát nincs szabad lefolyása, csak a malom zsilipjén; a

tó alsó végén e miatt megtorlódik mindenféle élö és elhalt vízi

növény s alkalmas búvó és tenyész helyeket nyújt a vízben él

apró állatoknak. A gyekéi tónak fzfákkal szegélyezett alsó végén

szintén malom áll. Mindenek eltt ennek a környékét vettük köze-

lebbi szemügyre.

Már a tó felszínén is nagy élénkség uralkodott. Fürgén sik-

lottak tova rajta a vízenjáró poloskák: Gerris thoracka Schumm.,

lacustris L., odontogastra Zett és argentata Schumm. Szerényen

tipegtek a vízen apró rokonaik, a Microvelia Schneideri Scholfz és

a ritka M^sovelia fuvcata M. fí., mely utóbbi hazánkból eddig alig

egy pár helyrl (Torna, Görcsön, Pékla) ismeretes.

Benn a vízben még nagyobb volt az élénkség. A rovarok

közül leggazdagabban voltak képviselve a vízi poloskák, épen 12

fajjal. Öt faj mindenütt gyakori jelenség : Naucoris cimicoides^ Nepa

cinerea^ Bánatra Hnenris, JS/otonecta glauca és Plea tninutissima.

Hat faj a CVj/í'.srf-nemzetséghez tartozott, u. m. hieroglyphica Diif.,

Linnéi Fieh.^ striata L., FalUénii Fieh.^ semistriata Fieb. és coleop-

trafa Fabr. Ezek szintén nem ritkaságok, kivéve az utolsó elttit,

mely az erdélyrészi faunára nézve új felfedezést képez. A legér-

dekesebb volt azonban valamennyi között a 12-ik faj, a parányi

Micronecta distans Reg. Ezt a kis vízi poloskát 1890-ben írta le

legelször R e y franczia rovarász Dél-Francziaországból. Második

példányát én találtam 1893-ban a Kaukázusban Erivan mellett.

Nagy volt tehát örömöm és meglepetésem, midn harmadik ismert

példánya íme most a gyekéi tóból elkerült.

Ezt h nevezetes fogást tulajdonképen gróf Wass Béla úrnak

köszönhetjük, mert dolgozott itt vízi rovarhálómmal s kutatta

vele nagy buzgalommal a vízben él állatvilágot.

így jutott itt gyjt üvegeimbe azonkívül még háiom vízi
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bogár: HnlipJns fluviatili!^ Aiib.^ Ifi/phydrus ovatm L., G raphoderes

tiKíifriacus Sturm. — három vízi atka: Etjlais extendens 0. F. ilf.,

Diplodontus despiciens O F M., Hydrachna glohosa O F M. — és

egy ágascsápú rákocska : Simocephalus veitiliis 0. F. M.

Míg gróf Wass a vízi állatokra vadászott, én a környez

növényzeten tartózkodó rovarok gyííjtésével foglalkoztam. Az itt

gyjtött rovarok közölt legérdekesebb volt három bogár {Amara

riijipes Dej., Euconmin rutiUpennis Mull., Ceiifhorrhi/nchus nielano-

stictuü Marah.) és egy kis kabócza {Delphax luguhrina Boh.), mint

olyanok, melyek Erdély faunájából ez ideig ismeretlenek voltak.

Említést érdemelnek még innen Lesfeva longelytrata Goeze és Pseu-

dotíjphlus Filumnus Gyllh., továbbá egy légyfi>j, az Oxycera trili-

neata Fahr., melynek sárga varietása került hálómba.

A gyekéi tótól visszatérve, gróf Wass útközben egy sós talajú

rétre figyelmeztetett, mely Szent-Gothárd határában a Feketelak

felé nyiló völgy torkolatában fekszik. Az illet réten csakugyan

találtam némi halophil növényzetet, söt két jellemz rovarfajt is.

Az egyik volt az alföldi szikes s az erdélyrészi konyhasós terüle-

teken általánosan elterjedt Henestaris hahphilus Biirtn. nev poloska,

a másik egy feketés kis kabócza: Anoterostemma Ivanoffi Leth.

Ez utóbbi kizárólag csak konyhasós talajon él. Hazánkban Szamos-

falván, Tordán és Brassón fedeztem fel; e termhelyeihez járui

most már Szent-Gothárd is. Magyarországon kívül különben eddig

csak Dél-Oroszországban, Sarepta vidékén és Ausztriában, az adriai

tengernél fekv Monfalcone mellett találták. Dr. Horváth Géza.

Két új lepkefajváltozat.

Következkben két új lepkefajváltozatot akarok bemutatni.

Mindkett a melanistikus eltérések csoportjába tartozik, de nem
azon törvény szerint vannak elsötétedve, mint más melanistikus

alakok. Ezek ugyanis úgy viszonylanak a törzsfajhoz, mint a fény-

képészetben a negatív kép a positivhez. A mi a törzsfajnál sötét,

a változatnál világos és a mi ott világos, az itt sötét ; tehát mindkett

érdekes és nevezetes alaknak mondható.

Az egyik az Epichnopteryx undulella F. R. fajváltozata. Hogy
jobban tnjenek fel a különbségek, lássuk, hogyan írja le Fri-

valdszky Imre „Jellemz adatok Magyarország faunájához"

czímü müvében (148. l.) „Epichnopteryx undulella Fisch. v. Röslerst.

:

Szárnyai a fehér talajon barnán rostélyozottak, szridomú pikl^e-

lyekkel fedettek. Mells szárnyai elkerekítettek, tíz szárnybordával
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