
Bogarak gyjtésének némely fortélyai.*)

1. Kövek alatt mindenütt keresni, kivált régi épületek omla-

dék fal töveiben, leginkább a déli s napkeleti részén.

2. A mezket merigetövel jó megvizsgálni, hasonlóképen a

kopár. hegyoldalakat és erdei réteket.

3. Esernyvel fákat, csemetéket, kivált idegen faj csemetéket,

még borostyánt is, magasabb növényeket leverni.

4. Esernyre száraz leveleket, gazt, szemetet teríteni, kiráz-

ni s bogaraktól, hernyóktól kikeresni.

5. Naplementekor a levegben szálongó bogárkákat, száraz

fák, ölfák, farakások közelében nagyobb sövények mellett, az erdk
szélén, nedveses mexökön, egy különösen erre készített merige-

tövel összefogni.

6. Száraz sövényeken, palánkokon, karfákon, ölfákon, kivált

mikor a nap oda süt, apró s nagyobb bogárkákat leszedni.

7. Az erdkben dlt fák alatt ; s azoknak héja alatt, st bent

magában a gyrjében keresni. Odvas fákban dohány füstöt vagy

tüzet gerjeszteni, hogy úgy a benne lakó bogarak a fa színére

kijöjjenek.

8. Különféle csemetéknek és fáknak száraz vagy él ágait,

a hol bogárevés s lyukak látszanak, levágni s haza vinni, szélesebb

üvegbe vagy skatulyába betenni, hogy a bogarak kijöjjenek, ugyan

azt lehet tenni a redves gombákkal is.

9. Az erdkben és homokos helyeken vermeket jó széles

nyilassal ásatni, s a bele hullott bogarakat mindennap kiszedni.

10. Procerusok- és Garabusokra az erdben nagyobb csigákat

összedni, összetörni és egy krakás alá dugni s ezt minden második

nap reggel megnézni.

*) Hivatalbeli eldöm Frivaldszky János hátrahagyott iratai közt

ráakadtam azokra az utasításokra, melyekkel Frivaldsikj^ Imre Török-
országba küldött gyjtit el szokta látni. Érdemesnek tartom azokat szó

szerint közölni, mint oly érdekes irodalmi ereklyét, melyben a kezd, de a
tapasztalt gyjt is még most is sok jó tanácsot vagy legalább hasznos
figyelmaztetést találhat.

Dr. Horváth Giga.
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11. Erdei, földi s fából kintt gombákban szorgalmasan ke-

resni, azokat kendn szétszaggatni s a bogarakat kiszedni.

12. Cserfákat s más faspeeieseket, a melyeken moh van, s

a kéregnek vastag repedései vannak, az ily fákat meg kell kefélni,

hogy a bogarak a tövökbe terített fehér lepedre lehulljanak.

13. Mezei, valamint erdei virágokon, úgymint : málna virágon^

TiUa virágon, vad hagymán, Eryngiumon etc. bogarakat szorgal-

matosan nézni.

14. A méheseket meg kell szorgalmasan látogatni, s az

egész méhest bogarak végett jól investigálni.

15. Hús ev bogarak végett valamely döglött vagy ltt álla-

tot kell kertben gyümölcsfára, vagy az erd szélén, erdei fára

felakasztani, s midn már büdös, a sepferbe ezen dögöt jól bele

rázni ; szintén a történetbl talált döglött kisebb állatokban, ege-

rekben, kígyókban etc. Necrophagusok végett keresni.

16. Futó homokban magán vagy árkokban, vagy legcsekélyebb

növénykék töveinél lehet ritka bogarakat kapni.

17. Vastagabb plánták kóróiban, úgymint: Verbascumban,

Cicutában, lapuban etc. ezeknek belseiben vagy hernyókat, vagy

tökéletes bogarakat lehet találni.

18. Aphodiusokat, Coprisokat és Staphylinusokat marha ganéj

-

ban lehet számosan találni, az esztendnek különféle ideiben.

19. Kopár helyeken, ahol más búvó hely nincs, egészen szá-

raz marha ganéj alatt, csont alatt, s bármiféle rongy alatt lehet

bogarakat találni.

20. Aratás idejében az összerakott gabona keresztek alatt,

kivált Carabicineneket kaphat az entomologus.

21. A lekaszált mezkön és erdei réteken, a lekaszált ren-

dek alatt, hasonlóképen szoktak bogarak tartózkodni.

22. Magasabb havasokon a hó olvadások szélinél kövek alatt

ritkaságok lappanganak.

23. Pinczékben, barlangokban s földalatti üregekben szorgal-

matosan kell vizsgálódni bogarak után.

24. Szl garádokban, eleven fövények alatt száraz levelek

között szükség keresni, venyigében Psoákot.

25. Tavaszkor szlkben a karó rakások alatt sok Carabusok

szoktak lakni.

26. Repül bogarakat nappal,, valamint este, úgymint:

Amphicomákat, Melolontákat összefogni.

27. Gyümölcsfák töviben s száraz gyümölcsfákban kivált

diófában keresni.
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28. Sivatag homokos helyeken, korán i'eggel és estve a Cicin-

delákat apró lyukaikból lehet a homokból kiásni; midn a nap süt,

ugyanezen helyeken, valamint az erd szélein s utakon, vizek

partjain lepke-fogóval megfogni.

Víz partján és a vízben él bogarakról.

29. Ha valamely nádastó befagy s a nád télen levágatik, akkor

els tavaszi napon, midn a jég még az embert megtartja, oda

kell menni és a jégen kiálló nád csutkákat szorgalmatosan fel

kell késsel hasogatni; itt találhatni Demetriusokat, Lebiákat, Odo-

cantha Melanurát, Agonumokat, Gyphomokat sat

30. A tavak partján, ha a föld rögös, vágyba disznó-túrás van,

a part repedezett, ezeket fel kell forgatni, szétszórni, salattok van

a sok Chlaenius, Omaseus etc.

31. A vizek partján szél által kidobott nádas szemét alatt

sokféle bogarakat lehet találni.

32. Tavaszi vízáradáskor a folyók partjaira kihányott szemét

alatt és közte szintén jó zsákmányt tehet az entomologus.

33. Tavaszkor és nyárban szükséges az álló vizek partjait

s nádasait szorgalmatosan megsepfelni, alkonyodáskor pedig ugyan

itt esteli fogást tenni.

34. Igen jó és hasznos a mocsarak és álló vizek szélein a

földben számos fazekakat leásni, ezekbe szagos körtét tenni, s

az éjjel által bele hullt bogarakat minden reggel kiszedni.

35. Kiszáradt tavak igen jó tanyája különféle bogaraknak-

36. A folyó vizek partjain a sebesen futkározó kis Cara-

bicineneket vagy kövek alul is szorgalmatosan össze lehet szedni.

37. A víz tetején uszkálö Gyrinusokat sat. össze kell gyjteni

vízi sepfer által. A víz fenekérl a mohokat s zöld növényeket ki

kell gereblélni, s vízi bogarak végett jól kikeresni. A vízben lév
köveket fel kell emelni s a rajtok ragaszkodó bogarakat leszedni

Microcoleopterumokat

1. Hangyafészekben keresni.

2 Kertek és erdk szélén az igen porhanyós földet, száraz

levelet, szemetet egy zacskóba összeszedni, haza vinni, otthon vala-

mely fehér tárgyon kiszedni.

3. Enyves vagy lépes papiros íveket valamely kertben vagy

mezn a fre teríteni, s másnap a reá ragadott bogarakat leszedni.

4. Nedves lepedt rélen lekaszált sorokra teríteni, korán

reggel, vagy még azon nap este az alatta lév bogarakat leszedni.

Frivaldszky Imre.

Rovartani Lapok V 1898, május 1.


