
62 Bogarassá fi útuin BnszniciiMi és Herczegnvinába.

Herminia tentaciilaria L. Verebély, Zsarnócza V, 20. —
Vll. 15. derivalis Hb. Verebély, Zsarnócza IV. 20—VI. 26.

Pechypogon harbalis CL Verebély.

Hypena rostralis L. Verebély 111. 24—V. 12. Vili. 18.—X. 13.

proboscidalis L. Verebély IX. 25. obesalis Tr. Verebély VI. 25.

Rivula sericealis Se. Verebély VI. 16. Vili. 7—IX. 15.

D) Brephides.
B r e p h o s nothimi Hb. Léva.

Bogarászati utam Boszniába és Herczegovinába.

Irta Kelecsényi Károly.

Jóllehet nem voíram az els magyar rovarász, ki Boszniában

és Herczegovinában, a bogarakban oly gazdag Balkánnak e két

területén gyjtött, — mindazonáltal bátran meiem állítani, hogy

nem egyhamar akad bogarász, a ki oly rövid id alatt, csupán

négyheti barangolással, számra nézve több, fajokra nézve pedig

érdekesebb állatokat gyjtött volna, mint nekem alkalmam volt.

Dr. Szulyovszky Dezs országgylési képvisel úr

hathatós közvetítése folytán, kinelc e helyen is mély köszönetemet

lerovom, a magyar és osztrák állainvasutakon ingyenes jeg,ygyel

ellátva, és kellen felszerelve 1899. június 1-én Tav^arnokról útra

keltem és másnap kés délután Sarajevóba érkeztem. Mindenekeltt

Apfelbeck Victor orsz. múzeumi r urat kerestem fel..

A tle vett utasítások után, június 3-án els kirándulásomul a

Bosznia folyó eredetét, illetve forrását és az a fölötti heg>'ség ol-

dalait választottam. Kirándulásomnak kedvezett a szerencse, mert a

sok százra men bogár közt a Bosznia folyóban fekv kövekrl

a ritka Hydraena perparuiila Kiiw.-ot több példányban szedtem.

A hegységben a kövek alul, Megadontiis azttrescens nov var.

cordiscus Larong., továbbá C.caelatus v. sarajevoensis Apfi. futoncz

több példánya került az üvegbe :
— a lehullott kordhadt falevél alól

pedig Mastigus dalmatinns bogarat nagy számban rostáltam, lep-

kék közül pedig a ritka és gyönyör Spüosonta piacida szöv-

lepkét gyiljtöttem.

Sarajevo környékét bejárva, másnap azaz június 4-én a
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reggeli vonattal A p f e 1 h e c k úr társaságában gyönyör völgye-

ket, kanyarulatokat áts'/^elve, a Herczegovina határánál 1010 mé-
terig emelked és fekv „Iván" vasiiti állomáshoz érkeztünk és

itt leszálltunk. Iván állomás 658 méter hosszú alagútja képezi

Bosznia és Herczegovina határát, és a vízválasztékot az Adria és

Feketetenger között. Podgyászunkat, nyergeinket az állomás egy

igen szerényen berendezett és bebiÁtorozott szobájába lerakva, a

felfogadott két török kísérvel a közeibei fekv bükkös erdbe

siettünk, hogy ott a földön hever több száz éves fatörzsek kérgeit

átkutassuk. Ott gyjtöttük a ritka Otnphretis morio var. Beckiarnis

Gíigl. futrinkát több példányban, azonkívül Carabiis v. rugosus Dej.,

croaticus V. bosnicHS, Pareyssi v. Gatiereri Géh., Molops alpesiris

Dej., a kövek alól pedig Pterostichiis Brucki Schm., fatörzsekrl

Melasis buprestoides L., és Platydema uiolaceat, az ölfákról a

ritka Tharops nigriceps számos példányát kézie kerítettük.

Az est közeledvén, szállásunkra mentünk és hideg vacsorán-

kat elköltve, nyugodni helyezkedtünk, hogy másnap az ezen állo-

mástól mintegy 15 kilométernyire fekv és a Krhljiue tövében

1600 méter magasságra e.nelked alhavason az „Insurgent" bar-

langot és a fölötte elterül bükk- és feny erdt átkutassuk.

Jól kipihenve, június 5-én reggeli 4 órakor talpon voltunk

és két kis bosnyák lovat megnyergeltetvén, az állomásfnök által

ajánlott megbízható török vezetinkkel az elbb említett barlang

felé igyekeztünk, annál inkább, mivel ezen barlangról csak kevés

bennlakónak van tudomása, annál kevésbbé a barlang küszöbét

átlépni merészsége.

A hegyi rósz gyalogutakon lépésben nyargalva, mintegy 5

kilométernyi lovaglás után. egy réti forrásnál pihent tartottunk.

A patak mentén több ritkább állat birtokába jutottunk, ügy mint :

Otiorrhynchus bosnicus Stierl. és imUticosíatiis St., Platynus

scobriculatus F. és antennarms Diift, Oreina variábilis Ws., Pte-

rostichtis fasciatopunctatus Cr. és Meisteri Reit. bogaiat, bizo-

nyos vadhagyma szagú növényen, mely növény nagy területeken

bzt árasztott, Tropiphoriis oclu aceosignatns Boh. ormányost,

százakra ment.
Lovainkra ismét felkapva, 8 óra tájban a barlang aljához

értünk és leszállva a lovakat fához kötöttük, azután igen meredek

lejtn kapaszkodva, fél óra alatt a barlang szájánál termettünk.

Mieltt a barlangba léptünk volna, acetylen lámpáinkat megtöltöt-

tük, borszeszes üvegeinket rendbe hoztuk és felöltnket felhúzván

sl két török kíséretében a barlangba hatoltunk. A barlang eleinte
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tágas, tovább azonban mintegy 50 méternyire szkül, mely pont-

tól kezdve megkezdtük az ilyen helyen denevér trágya és csont-

maradványon élsködni szokott vakbogár után, a barlang falát

lámpával megvilágítva kutatni. Eleinte gyérebben, tovább lépésrl-

lépésre haladva azonban srbben esett hol egyiknek, hol másik-

nak a g3^jt üvegébe az igen ritka és kizárólag csak eme bar-

langban tenyész> Apholeuomis niidus Apfl. nev vak bogár. A
barlang végén tágas és magas terembe jutottunk, melynek közepén

eg}' rakás, barlangi medve és szarvas csont fekszik. A terem ej^yik

oldalfülkéjében, hová négykézláb másztunk, volt 9 drb. régi

szerkezet rozsdás fegyver, mel^^eket valószínleg az 1878. évi

occupátió alkalmával az insurgensek ott elrejtettek : innen kapta

^ barlang az „Insurgentenhöhle" nevet. A feg^^verek a sarajevoi

ipuzeumba kerültek. .

A szerencse kedvezett, mert a nevezett vakbogárból fnintegy

80' drbot, azonkívül egy ismeretlen, szárnynélkuli barlangi. legyet

és égy j Anophthalmiis, vak futrinkát találtunk. Egyben megjegy-

zem, hogy a barlang hmérséklete csak 1—2 fok riieleg lehetett.

Zsákmányunkkal visszafordulva, fél óra alatt ismét a barlang (..Qfyi-

lásánál voltunk, A három órai barlangban való tartózkodás után

kijutván, a pázsitre terített birkahúsból és juhtúróból álló; hideg

báiffet elköltéséhez fogtunk. . , ^^xá. ":-: ^

Egy órai pihenés után a barlang fölött elterül plámnán,-

szél által ledöntöti fatörzsekben vésvel dolgozva,' vadászva,- a

következ ritka bogarak kerültek számos példányban üvegeinkbe ':

Molops bosniciis Gnglb., cnrtiila Gngl., obtusaíiguliis Gngl., és ab'

ríibrípes Gngl., haemosteinis bosnictis, OmphreMS niorio var. Bec-

Maíitis,' Dinia elateroídes, Athous undíilatiis'és v. bifasciatus

,

heistus parvicoUis, Cychrus v. balcanicus, Notiophihis siíb'síríáius

Wath. stb. Szóval, lépésrl-lépésre haladva, újabb és ritkább' "állattok

kerültek kezeinkhez, és miután az id már elhaladott, 'lassan kez-

dettünk a planináról leereszkedni, és este 8 órakor már''- szMlá-

sunkon találtuk magunkat. :' '.' í V:


