
Bielz Ede Albert emlékezete.
Irta Csiki Ern,

1898. évi májushó 27-én hunyt el Nagyszebenben az erdélyi

természetvizsgálók nestora Dr. Bielz Ede Albert, kinek

mint hazánk délkeleti fenfóldje úttör coleopterologusa emlékének

szenteljük ezen sorokat. Erdély természetrajzi ismeretét leginkább

az kutatásainak és ismertetéseinek köszönhetjük.

Bielz E. A. 1827. február 4-én Nagyszebenben született,

hol atyja, Bielz Mihály, lithographus volt. Már ifjú korában a

természet jelenségei iránt kezdett érdekldni, a mi nem is ann\ira

feltn, mert már a szüli háznál kedvelhette meg ; atyja ugyanis
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a lithographiához szükséges kövek keresése közben figyelmessé

lett a különféle kövületekre, különösen csigákra, késbb a mostan

élket is tanulmánya tárgyává tette, a fiúnak tehát meg volt adva

az alkalom, hogy a természet titkaival már korán megismerked-

hessek. Tanulmányait a nagyszebeni gymnasiumon, majd a jog-

akadémián végezte, közben jeles tanára Fuss Mihály esAckner
kíséretében beutazta Erdélyt, mindenütt szorgalmasan gyjtve. A
jogakadémia elvégzése után a cs. k. kamarai erdgondnokságnál

kapott állást, de azt 1848-ban elhagyta és belépett az osztrák

császári hadseregbe.

Katonai pályája rövid volt. 1849 tavaszán, mikor derék hon-

védeink bevonultak Nagyszebenbe, a császári hadak a közeli vö-

röstoronyi szorosoi át Oláhországba menekültek, így B i e 1 z is,

ki akkor hadnagyi rangot viselt. Oláhországban Bukarestig jutott,

útközben katonáival bogarakat gyjtetvén. Ezen elre nem látott

expeditió eredményeit visszatérte után, 1849. végén közölte az

újonnan alakult szász természettudományi egylet kiadványaiban

„Beitráge zur Káferfauna der Walachei" czím értekezésében,

mely egyszersmind els kísérlete volt az irodalom terén. Ezen
idben S c h u r, neves botanikus értekezvén a természetvizsgálás

állapotáról Erdélyben, az akkor még csak 22 éves Bielz-rl elis-

merleg nyilatkozik, felemlítvén, hogy (B i e 1 z) van a legszebb és

leggazdagabb bogárgyjtemény birtokában, isir.eri legjobban Er-

dély bogarait, de azért a többi állatcsoportokat sem hanyagolja

el és hogy egy nagy herbáriumot és ásványgyjteményt is állított

magának össze.

A szabadságharcz lezajlása után újra hivatalt vállalt és pedig

1850. szén Déván, mint fogalmazó a kerületi fnökségnél mkö-
dött, de csak rövid ideig, mert 1851-ben a pénzügyi pályára lépett,

újra Nagyszebenbe került és ez évben családi, tzhelyet is alapított.

Ezen a pályán csak pénzügyi titkárságig vitte, mert különösen föld-

rajzi és statistikai munkálatai folytán 1869-ben Budapestre került

az Országos statistikai hivatalba, hol 1871-ben már mint ministeri

titkárt találjuk. Nemsokára újra Erdélybe jött, mint a szászföldnek,

1876-ban pedig, ennek megyékre való felosztása után, mint Szeben

megye tanfelügyelje, mely alkalommal a királyi tanácsosi czímet

is megkapta. Részt vett több ízben a hazánk és Oláhország közti

határ rendezésére kiküldött bizottságok mködésében. Egy ilyen

alkalommal súlyos szembajt szerzett, melynek folytán elször egyik>

majd 1878-ban másik szemére is megvakult, úgy hogy kénytelen

volt nyugalomba vonulni.
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Eleinte, mint már jeleztem, egyebek mellett különösen csigá-

kat és bogarakat gyjtött. Bogárgyjteménye, mely csereösszeköt-

tetései révén nagyra növekedett és exotákban is gazdag volt,

1858-ban vétel útján a szebeni természettudományi társulat birto-

kába jutót}. Ezután fleg a molluszkákra volt figyelemmel és

bátran mondhatjuk, hogy ezen a téren való mködésével teremtett

legtöbbet, 1867-ben nagyjában ezen a téren is fejezte be mun-
kálkodását.

Befejezte munkálkodását, de csak a gyjtés terén, mert leg-

nagyobb munkái késbbi évekre esnek, mikor szemevilágától már
meg volt fosztva. Különösen a hazánkra és szomszéd területekre

vonatkozó irodalomról mindvégig tájékozva volt s erre a czélra kü-

lön felolvasót tartott, ki egyszersmind diktálás után Bielz mun-
káit leírta. Igazán bámultra méltó volt a már öreg úr emlékez-
tehetsége, mitl többszöri beszélgetéseim közben magam is meg-
gyzdhettem; csak így érthet, hogy az általa 1887— 1889-ig

kibocsátott katalógusok Erdély gerinczes állatairól, bogarairól és

ásvány- és kzeteirl milyen pontosak, teljesek : semmiféle adat

ki nem kerülte figyelmét. Mindvégig tevékenyen részt vett a nagy-

szebeni természettudományi- és a Kárpát-egyesület mködésében,
azok üléseit mint elnök, illetve alelnök vezette, kiadványait pedig

szerkesztette.

Tudományos mködése elismeréséül számos hazai és külföldi

tudományos társulat tiszteleti vagy levelez tagjává választotta

meg, így 1873-ban a M. Tudományos Akadémia is levelez tag-

jává választotta. A legnagyobb elismerés azonban 1896-ban, a mille-

nium évében érte, midn a kolozsvári Ferencz József egyetem
doctot philosophiae honoris causa-vá nevezte ki. 1897 február

4-én 70. születésnapja alkalmával úgy a szász egyesületek, mint

a napisajtó részérl nagy ováczióban részesült.

Több mint 40 csigát és bogarat vezetett be mint újat a

a tudományba. Nevét pedig számtalan természeti tárgy fogja örökre

fentartani ; így az állatországban 2 genus (Bielzia Clessin és

Entomobielzia Verhoeff), 8 faj csiga és 4 faj bogár, — a nveny-
országban 1 genus (Bielzia Schur) és 5 faj, - - az ásványország-

ban pedig a Bielzit (Jahn és Benk.)

Entomologiai munkálatai a következk: 1. Drei neue Species

aus der Familie der Caraboidae. (Stettiner Entom. Zeitg. XI. 1850.

100.) — 2 Beitráge zur Káferfauna der Walachei. (Verh. u. Mitth.

siebenbürg. Ver. f. Naturwissenschaft. Hermannstadt. I. 1850.

39-45.) — 3. Entomologische Notizen. (Ugyanott. I 1850, 179-181.)
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4. Systematisches Verzeichniss der Káfer Siebenbürgens. (Ugyan-

ott. I. 1850. 96.; II. 1851. 146—154.) — 5. Der Schlossberg bei

Déva und seine Umgebung in entomologischer Bezichung beschrie-

ben. (Ugyanott. II. 1851. 146— lo4.) — 6. Entomologische Bei-

tráge. (Ugyanott III. 1852. 13—16, 61—66. 99.) — 7. Nachtrag

zum Káferverzeichnisse Siebenbürgens. (Ugyanott. V. 1853. 222-223.)

— 8. Die Erforschung der Káferfauna Siebenbürgens bis zurn

Schlusse des Jahres 1886. (Ugyanott. XXXVI. 1887. 27—105.) és

mint különlenyomat : Siebenbürgens Káferfauna. Hermannstadt

1887. czím alatt. — 9. Die Vermehrung der Káferfauna Sieben-

bürgens. (Ugyanott XLV. 1896. r2—55.)

Lepkészeti megfigyelések.

Irta Nécsey István.

Azt kellene hinnünk, hogy amint a lepke túlesett a többé-

kevésbbé nehézkes és tehetetlen, hernyó-, illetve bábállapoton, —
feltéve, hogy a kifejldött állat ép, — elmaradnak mellle mind-

azon veszélyek, melyeknek eddig annyira ki volt téve, úgymint éh-

ség, parasiták, hideg, nagy meleg, nagy szárazság, egyszóval, gond-

talanul éli le „mézes" heteit.

Nem úgy van. Nézzen meg csak bárki is egy Papilio Poda-

liriust; alig-alig hogy elhagyta a bábhüvelyt, még nem fordult meg
két különféle virágon sem, s már is el van lepve parasitáktól.

Szárnyainak fonák oldalán, de közel a thöz fönt is az erek mel-

lett meghúzódva ülnek szép sorjával a piros szín vérszopók, fe-

jükkel a pikkelyek alá furakodva és hogy a lepkére terhesek is r

mutatja a lepke gyakori vakaródzása. Mert a lepke vékedezik ám
7

tisztogatja magát, vakaródzik, de ezektl nem tud szabadulni.

Egyszer egy Caradrina quadripunctata került szemem elé,

melynek szárnyai mint ha goromba tégla-porral lettek volna tele-

hintve ; ugy annyira, hogy els pillanatra nem is tudtam felismerni.

Persze amint a gyjt üvegbe került, a chloroform bzére ha-

nyathomlok másztak le róla a parasiták. Volt néhány száz. A lepke

szárnyai pedig — nagyító-üvegen át nézve — valami vihartól

felborzolt cseréptet szomorú képét mutatták.

Ezeket a kellemetlen társakat a lepke a virágokon szedi

össze és bizonyára, egyik virágról a másikra szállva, szét is hur-

czolja s így még terjeszti is.

Másik nagy és talán legnagyobb ellensége a lepkének a


