
Egy l}ét az erdélyi Mezségen.
II.

ötöáfél napi idzés után május 28-án Dr. Madarász Gyulával

együtt búcsút mondtunk Szent-Gothárdnak és gróf Wass vendég-

szeret kastélyának, hogy a Mezség déli részébe Mezö-Záhra

vonuljunk. Szíves házi gazdánk szintén velünk tartott.

Ütünk a gyekéi és katonai tósorozat mentén vezetett, úgy

hogy meg nem állhattuk rovarhálómat útközben úgy az egyik,

mint a másik tóba kissé belemeríteni. És nem is hiába I Mert a

Gyeké mellett álló malom zsilipjénél szerencsések voltunk a Mi-

cronecta distans második hazai példányát kihalászni, A katonai tó

néhány vízi poloskán kívül két vízi atkát {Diplodonius despiciens

0. F. M. és Litnnesia maculata 0. F. M.) szolgáltatott.

Az utóbbi napok eszései az utat igen megrongálták ; csak

gróf Wass négy táltosának köszönhettük, hogy déltájban mind-

amellett már Puszta-Kamarásra értünk. Ez az igénytelen mezségi

falu a magyar irodalomtörténetben arról nevezetes, hogy itt aluszsza

örök álmát báró Kemény Zsigmond, az ismert regényíró és publi-

cista. De a hazai állattan körében is helyet kér magának Puszta-

Kamarás, mert itt rakta egy fecskepár báró Kemény Gyula
kastélyának verandáján vadszölö-indák közé azt a szabadon függ
fészket, melyet a k. m. természettudományi társulat az ezredéves

országos kiállításon bemutatott, és mely jelenleg a M. N. Múzeum
állattárí osztályában látható.*)

A kamarási kastély, melynek mi is vendégei voltunk, gyö-

nyör park közepén áll. Azért siettem az alkalmat felhasználni,

hogy rovarvilágával ~ legalább futólagosan — megismerkedjem.

A szíves házi gazda és vendégei társaságában bejártuk a vál-

tozatos növényzet parkot, miközben bogárhálóval és esernyvel

hozzá láttam a rovargyjtéshez. Az eredmény aránylag elég kielé-

gít volt. Alig egy fél óra alatt 27 Hemiptera-faj került gyjt-
üvegeimbe, közöttük Corizus conspersus Fieb., Trapezonotus dispar

*) Leírását és rajzát Dr. Madarász Gyula közölte a Természettudu-
mányi Közlöny 1896. évi kötetében.
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Stal, Lygus jmhulinus L., Eupteryx aurata L. stb. Nagy számmal for-

dult elö a kányafán a Psylla Viburni Lti., melyet másnap Mezö-

Záhon is gyjtöttem. A nyírfa lombján tanyázott egy Erdélybl

eddig még nem jelzett levelész-faj : PterocalUs nigritarsis Heijci.

— A gyjtött bogarak között volt az Oxypoda fogata Er.

Azt a keresetlen magyaros vendégszeretetet, melynek a ka-

marási kastélyban részesei voltunk, nem kell különösen kiemelnem
;

mert azzal az erdélyi magyar kastélyokban és udvarházakban még

most is mindenütt találkozunk. De a mi úgy itt a báró Kemény-,

mint Szent-Gothárdon a gróf Wass-család szeretetreméltó körében

méltán meglepett, az az a mély érdekldés, a melylyel a két f-

rangú család minden tagja a természettudományok s általában a

természet jelenségei iránt viseltetik. Elvitázhatatlan tény, hogy az

erdélyi fnemesség jóval több vonzalmat tanúsít a reális tudomá-

nyok, a természettudományok, kivált a természetrajz iránt, mint

a szorosabb értelemben vett Magyarország aristokratiája. Az er-

délyi mágnások soraiból kerültek ki gróf Lázár Kálmán, az orni-

thológus, gróf Eszterházy Kálmán, a geológus, gróf Korniss Emil,

a malakologus és gróf Haller Béla, a külföldön is számottev

zoológus, holott a sokkal számosabb magyarországi aristokraták

közül eddig csak báró Ocskay Ferencz vált ki, mint a természetrajz,

nevezetesen a zoológia mvelje. Többször gondolkoztam már a

felett, hogy vajon mi lehet ennek az oka.

Most vázolt mezségi kirándulásom alatt, midn szerencsém

volt két erdélyi mágnás-családdal saját tzhelyénél megismerkedni,

féhg-meddig megtaláltam reá a feleletet. Reális tudáson alapuló

intenzív mveltség s a természet örömei iránt való fogékonyság,

párosulva a családi élet bensöségével és ers nemzeti érzülettel,

itt oly nemes harmóniába vannak olvadva, a minvel talán csak

az angol aristokratia dicsekedhetik. E nemes harmóniából fakad

aztán a természet szinte szeretete, majd az érdekldés a termé-

szettudományok egyes ágai iránt.

Puszta-Kamarást délután elhagyva, nemsokára felértünk a

Szamos és Maros alacsony vízválasztójára, mely egyszersmind a

Mezség északi részét a délitl elválasztja. A Mezség déli része

geológiai és topographiai alakulására nézve megegyezik az északi

részével ; de az utóbbitól annyiban eltér, hogy itt az erdnek már

semmi nyomaival sem találkozunk. Itt domborodik ki legszembe-

tnbben a déloroszországi füves puszták jelleme. Az egész táj

kopár dombjaival, lapos völgyeivel, kisebb-nagyobb tavaival és

nádasaival, primitív oláh falvaival élénken emlékeztetett Bessza-
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rábia. hullámos dombvidékeire, a melyeket négy év eltt látogat-

tam meg.

Kis - Sármásnál elértük a marosludas -beszterczei vasút

vonalát, mely a Mezséget észak-déli irányban átszeli. Itt elhagy-

tuk gróf Wass kocsiját és vasúti vonatra ülve folytattunk utunkat

déli irányban Mez-Záhig. A vasút mocsarak és nádasok mentén

mindenütt a völgyben halad. A hol a völgy feneke kissé kiszé-

lesedik, ott a mocsár azonnal tóvá alakul. Nagyobb terjedelmek

a báldi és a mez-záhi tavak. Ez utóbbinak alsó végén fekszik

Mez-Záh, a hová ötnegyed óra alatt megérkeztünk, s a hol ismét

gróf Wass Béla vendégei voltunk.

Már este volt, mire Mez-Záhra értünk ; azért az nap már

esak az esti lepkegyjtéssel lehetett kísérletet tenni. Gróf Wass

és Dr. Madarász itt szintén a grófi park fái között helyezték el a

csalétekkel bekent zsinórokat. De a zsákmány jóval csekélyebb

volt, mint Szent-Gothárdon. E tekintetben másnap este sem volt

kedvezbb az eredmény.

Szép siker koronázta azonban a nappali rovargyjtést, mely-

nek színtere másnap, azaz : május 29-én Mez-Záh határa volt.

Déleltt meglátogattuk a „Bota" nev hegyi réteket, a me-

lyeken teljes pompájában díszlett a mezségi flóra. Ennek leg-

érdekesebb képviselje a híres mez-záhi basarózsa (Paeonia

hybrida) kizárólag csak ezeken a réteken fordul el. Sajnos, hogy

virágát nem láthattuk, mert akkor már elvirágzott. De e helyett

tömérdek sok más virág, valóságos virágsznyeg borította az egész

lejt rétségét. A botanikus könny szerrel egész herbáriumot szed-

hetett volna itt össze ; de meg lehetett elégedve az entomologus is.

A rovarfauna itt jóval népesebb volt, mint Szent-Gothárd kör-

nyékén. Bogárhálóm alig néhány kaszáló csapás után mindig tele lett

különféle rovarokkal, melyek közül els sorban természetesen a

Hemipterákat vettem szemügyre. Legérdekesebb volt három Cap-

sida-faj : Poeciloscytus brevicornis Eeut., Plagiognathus pictus Fieb. és

bipunctatus Reut., mind a három a keleti, nevezetesen a délorosz-

országi fauna képviselje. A két els az erdélyrészi faunára nézve

új felfedezés. A Plagiognathus pictus, melyet virágzó Salviákon

találtam, Magyarországon kívül csak Dél-Oroszországban fordul

el. Hazánkban eddig csak két helyen, Farkasd pestmegyei pusztán

és Torontálmegyében Jazován akadtam reá ; Mez-Záh most a

harmadik ismert hazai termhelye.

Egy kis kabócza (Agallia reticulata Il.-Sch.), melyet itt fog-

tam, Erdélybl még szintén nem volt ismeretes.

Rovartani Lapok V. 1898. febr. 1.
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A gyjtött bogarak közül megemlítendök : Omalüim rujipes

Fourcr.^ Lema melanopus var. atrata Waltl, Cassida canaliculata

Laich. és ornata Creutz.

Míg én bogárhálómmal a buja szénafüveken kaszálgattam,

gróf Wass és Dr. Madarász lepkehálóval a repül rovarokra, kivált

lepkékre vadásztak. Legnevezetesebb zsákmányuk mégsem lepke

volt, hanem egy légy, a déloroszországi Bomhíjlius quádrifarius

Lw., mely a magyar 'faunaterületröl eddig nem volt ismeretes, és

melybl gróf Wass egy szép nstényt fogott.

Az es, mely reggel óta folyvást fenyegetett, délfelé csak-

ugyan megeredt és egyszerre véget vetett gyjtésünknek. Sietve

kellett menekülnünk, de azért mégis derekasan megáztunk, mire

a faluba értünk.

Délután megsznt az es. Azért nem késtünk] ismét ki-

rándulni, most már a mez-záhi tóhoz és pedig annak alsó végé-

hez. A vízi rovarhálóval itt szintén gróf Wass mködött. E szerint

tulajdonképen neki köszönhetem, hogy a tó rovarfaunájával meg-

ismerkedtem. A vizenjáró poloskák itt négy fajjal voltak kép-

viselve : Mesovelia furcata^ Microvelia Schneideri, Gerris thoracica

és argentata. A vízben él poloskákból is négy közönségesebb faj

került, jobbára álcza-stádiumban a hálóba : Naucoris cimicoides,

Bánatra lineáris, Notonecta glauca és Plea minutissima. Legérde-

kesebb volt egy ötödik faj, a parányi Micronecta Scholtzii Fieh.,

melyet a vízi boglárka (Ranunculus aquatilis) vízben úszó levélzete

között nagy mennyiségben fedeztünk fel. Az alsóbbrend vízi-

állatok közül hálónkba került három faj vízi atka (Diplodontus

despiciens 0. F. M., Curvipes communis Kram., Cochleophorus

crassipes C. K.) és öt faj apró rákocska {Cyclops stremius Fisch.^

Simocephalus vetulus 0. F. i¥., Scapholeheris bispinosa D. G.,

Ceriodaphnia quadrangula Leyd., Cypria ophfhalmica Jur.)

A tó alsó végén álló malom körül átkutattam a fzfákat és

másféle növényzetet, A rajtuk talált rovarok között legérdekesebb

volt két bogár, Brachyptenis unicohr Küst. és Agrilus viridis var.

Salicis Friv., mert az erdélyi részekbl még egyik sem volt isme-

retes. Itt találtam azonkívül a következ bogarakat : Steniis lati-

frons Er., Telmatophilus Typhae Fald., Dolichosoma lineare JRossi,

Mecinus coliaris Germ., Pilemia hirsutula Fröl. stb.

Mezségi kirándulásunk utolsó napját, május 30-át a mezö-

czikudi tó meglátogatásának kívántuk szentelni. Ez a tó arról

nevezetes, hogy az egyetlen pont széles Magyarországon, a hol a

kékcsr kacsa (Erismatura leucocephala) fészkel. Rövid félórai
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kocsizás után csakugyan oda értünk a magánosan, egy domb

oldalán álló titokzatos tóhoz ; de épen mikor partján megállottunk,

egyszerre mintegy varázsütésre megeredt az es és elkergetett

onnan. Épen csak annyi idm volt, hogy a tóparti füveken

bogárhálómmal egy pár csapást tehettem. Sietve elmenekültünk a

völgyben álló mezö-czikudi malomhoz s ott egy eresz alá vonul-

tunk. Csak ott vizsgáltam meg, hogy a tónál mi került hálómba.

Nem volt benne sok, de mégis egy új kabóczafaj az erdélyrészi

faunára nézve, a Chlorita vittata Leth.

Ott vesztegeltünk tehát a véd eresz alatt jó sokáig ; de

bizony az esö nem igen akart elállani, legfeljebb csak valamit

engedett az erejébl ; néha nem esett, hanem csak permetezett.

Ilyen idközöket felhasználva megpróbáltuk, hogy nem lehetne-e

legalább a mez-czikudi patakban némi vízi rovarokat gyjteni.

És csakugyan — „audaces fortuna juvat." A malom zsilipje

alatt, illetleg a zsilip és a part között álló csendesebb vízben

reá akadtunk a gyekéi tóban felfedezett Micronecta distans népes

tanyájára. Nem kevesebb mint 20 példányt hoztam onnan magam-

mal a ritka rovarból. Ez a becses fogás volt mezségi gyjtésem-

nek méltó befejezése

!

Estefelé búcsút vettünk Mezö-Záhtól és a Mezségtl. Mind a hár-

man, t. i. szíves házigazdánk gróf Wass Béla, Dr. Madarász Gyula és én,

vasútra ültünk s Maros-Ludason át egyenesen Budapestre utaztunk.

így folyt le egy heti kirándulásom az erdélyi Mezségen.

Az elért eredménynyel teljesen meg lehettem elégedve ; mert a

késn nyíló tavasz s a kedveztlen idjárás daczára összesen

163 Hemiptera-fajt sikerült összegyjtenem, közöttük sok érdekes

dolgot, st három új fajt is a magyar faunára nézve {Micronecta

distans, Psylla Vihumi és rhamnicola). A többi rovarrendekböl

szintén több nevezetes faj került el, jeléül annak, hogy mennyi

sok érdekes felfedezéssel lehetne itt még, kivált a nyári hónapokban

és kedvez idjárás mellett, a hazai fauna ismeretét gyarapítani.*)

Hálás köszönetem illeti gróf Wass Béla urat, hogy

engem e tavaszi kirándulásra meghívni s azt páratlan vendég-

szeretetével oly kellemessé és élvezetessé tenni kegyes volt.

Dr. Horváth Géza.

*) Ennek bizonyságául megemlíthetem, hogy azok között a Hemi-
pterák között, melyeket gróf Wass Béla késbb a nyári hónapokban Szent-
Gothárdon gyjteni szíves volt, több érdekes fajon kívül négy faj, u. m.
egy vízi poloska (Cori-<a concinna Fieh.) és három kabócza (Ctcadula variata
Fali., Meganielus notula Germ., Kelisia guttuUfera Kb.) Erdély faunájára nézve,
egy fajváltozat {Anthocoris gallarum uhni De Geer var. melanocerus Westh.)
pedig az egész országra nézve új volt.

Kovartani Lapok V. 1898. febr. 1.


