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A hátrafelé mindinkább sekélyesed mélyedés fenekén fek-

szenek a tulajdonképeni bz-mirigyek, melyek nyilasa 0,0025 mm.
átméret, a melyekben egy-egy elpamatolt mintegy 0,1 mm
hosszú finom pikkely van elhelyezve. Az állatnak izgatott állapo-

tában a mirigyek tartalma kiömlik s a szrpamattal közöltetvén,

annak közvetítésével a levegre jut s ott az észlelt bzt terjeszti. 17
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Megjegyzend, hogy ezt a pamatot utóbb Arnhart is meg-

figyelte, de a párzásnál mköd ingerl szervnek tartotta.
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Végül megemlítend, hogy az Atroposnál a szzen nemzés

esetei is elfordulnak. 19
)

Bogarászati utam Boszniába és Herczegovinába.

Trta Kelecsényi Károly.

II.

A p felbek urat a hivatala haza szólítván, június 6-án

Sarijevóba utazott, én pedig, hogy az érdekes faunát jól átkutassam,

még négy napig maradtam.

A következ napokon reggeltl estig barangolva, különféle

viszontagságokon, nélkülözéseken átmenve, bogarakban gazdagon

távoztam Ivánról. Az újabbban talált érdekesebb állatok a követ-

kezk : Otiorrhynclms v. viridoblimbatus n. var. Apfl., Cychnis

semigranosits, Procerus gigás Cr., Pterostichus v. carniolictis Géh.,

Calams bosmcus Giigíb. és Gtohvpcs Brarcsiki Apfl. Az Ivánon

való tartózkodás kellemes, a leveg ozondús, az ellátás meglehets,

kirándulni azonban assistentia nélkül nem tanácsos, mutatja az a

körülmény is, hogy a csendrség még mindig lövrésekkel ellátott,

tehát erdített laktanyákban lakik s a mérnökök fegyveresen trian-

gulálnak. A gyjtött állatoknak Tavarnokra való szállításával

voltam elfoglalva június 1 1-én. Másnap vasutia ültem és a Her-

czegovinát átszelve, egyenesen Dalmátiába, a Narenta folyó mellett

lev Metkovicz városba utaztam, nehogy az amúgy is Dalmatiára

nézve elrehaladott id miatt az ottani rovarvilág javát elmu-

laszszam.
17
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A vegetatió már Mostartól fogva délszaki, a vasút mentén, hol

szllkben, hot erdkben a dió, füge és datolya vadon tenyészik,

sa gránátalma virágzik. Gyanításom azonban beigazult, mert június

13-án Metkoviczra érve, a Herczegovina felli mocsaras, a Narenta

folyón túli sziklás hegyes vidéket learatva s a rendkívüli forró-

ságtól megpörkölve találtam. Szálláshoz jutva, házi gazdám min-

denek eltt figyelmeztetett, hogy mint idegen sem a kút, sem

pedig a Narenta folyó vizét ne igyam, mert különben könnyen

maláriába eshetem, ily emléket pedig nekem innen vinni nem kivan.

Ez az intelem nehezemre nem esett, mivel a Narenta folyón már

tengeri hajók közlekednek és hozzák a jó és olcsó dalmát borokat.

Másnap, azaz június 14-én az els kirándulást az innen fél-

órányira fekv Gabela sziklás d >mbjaira tztem ki. A városhoz

közel es mocsarak szélein számtalan teknys békára akadtam, a

nedves talajon pedig Pentodon idióta bogár futkosott, a fzfákon

Anomala vitis ezrivel hemzsegett. Az alagút felé érve, a sziklákon

itt-ott kövön, illetve napon sütkérez Vipera került szemeim elé,

nagy bógáncsokon a szép Purpuricenus himgavicus Herbst., bu-

densis Goez., v. cinctus Villa., v. globiüicolUs Bej., Larinus latiis,

Cetonia angustata és v. diocletiana Reü., Phytoecia caerulescens,

Podonta dalmatina, Dasytes dalmatinns százával ült, úgy hogy

liter számra lehetett volna szedni. A nagy szárazság miatt kövek

alatt kevés akadt, csupán Laena ferruginea és Carabus Neamayeri,

Carabus dalmalimis és Chlaenius aziireus, futrinkát szedtem; a

mocsarak szélein a gazból azonban nagy mennyiség és sok fajú

Staphyliniiát és Pselaphidát rostáltam.

Tehát bogár van ezrivel ! A tikkasztó hségben való fáradság

meg van jutalmazva. Csak így lehetett napokon át víz nélkül, a

nap forróságát eltrni oly vidéken, ahol a hivatalok, még a posta

is, reggeli 9 órától délutáni 5 óráig szünetelnek.

Mennyivel más lehet itt a rovarélet tavaszkor ! mennyi élet,

mennyi mozgás lehet itt mindenfelé ! míg végre bekövetkeznek a

forró nyári napok, a melyeknek perzsel melegét egyaránt meg-

sínyli úgy a rovar- mint a növényvilág.

Ez a sivárság gondolkodóba ejtett. Itt vagyok Herczegovina

tszomszédságában, az ottani havasokon most van a tavaszi élet.

Más a klima, más a növényzet, más viszonyok vannak ott, a ma-

gas Prenj még hó alatt, csúcsait még kevés rovarász lába tapodta,

sok érdekes dolog várhat ott még felfedezésre/ Hátha oda mennék !

A gondolatot csakhamar elhatározás, ezt meg tett követte.

Negyednap, azaz június 16-án, minekeltte nagy rovar-zsákmányo-
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mat postára feladtam volna, már útban voltain Hterczegovina felé.

Június 17-én Jablanicza állomáson kiszállva, az ottani turista ven-

déglbe szálltam s a katonai parancsnoknál jelentkezve és tle
assistentiát kérve, reggeli 7 órakor két kísérmmel a 2000 méter
magas Prenj havasra kezdtem felhágni. Az úton a Narenta folyó

mentén gyjtöttem a következ jellem bogarakat: Stenopterns

flavicomis Küst., Anaspis pulicaria Cost., Danacaea incana ReiL,

Timarcha corinthia Fair., Chlaenius terminatus Dej , Dyschinus
intermedius Putz., Bembidium hypocrita, Bathyscia narentina Gngl.

és Lixas ferrulaginis . Apfl. n. spec. A nehéz kanyargós sövény
utakon az alhavasi tájhoz érve, Otiorrcliynchiis rhamni Apfl. n. sp. j

gylipus Apfl , Anopthalmus pilif&ra Gngl, Antisphodrits aeacus

Mii., Bathyscia dorotkana, Ocalea breuicornis, Lepliisa Hopjfgar-
teni; hómezkhöz már csak mászva érve a kövek alatt pihen.
Otiorrhynchus vastus Apfl. n. sp., imitátor Apfl. n. sp.. v. prenjus

Apfl. n. var., Blanchardi Apjl., Nebria Germari Her., Platynus

glaciális, Pterostichus Reiseri Gnglb. és más jobb fajú coleopterát

szedtem össze.

Egészen besötétedett, mire feljutottunk a kegy gerinczére, és

itt sziklaüregben meghúzódva, tüzet raktunk és elköltöttük a

vacsorára szánt elemózsiát, s néhány korty pálinka bevétele után

éjjeli nyugalomra tértünk. Reggeli 4 óra eltt a kialudt tz, azaz

jobban mondva a hideg felébresztett. A szomszéd Lupoglas nev
2100 méter magas havas, már kidugta fejét a reászálló felhk kö-

zül és hivogatólag tekiniget felénk. Használjuk fel a jó idt, szed-

jük össze a holminkat, keljünk útra ; lassan a hómezkön leeresz-

kedve, bogarászszunk, nehogy az állandóan tartós szép id cser-

ben hagyjon !
— így is történt. — Lemenet minden követ felforgatva,

az alhavasi tájon a bokrokat ernyvel ütlegelve, a lombot rostálva,

egészen megtelt üvegekkel június 18-án este Jablaniczára vissza-

érkeztünk.

Jablanicza vidékén való több napi tartózkodásom alatt fogott

bogarak köztil említés nélkül nem hagyhatom a ritka Morimns
Ganglbaueri Reit. új fajú czinczért, továbbá Olisthopus glabricol-

lis Dej., Xylosteus Spinolae Friv., Exilia tiniida Mén., Hesperophanes

cinereus Vil. és griseus F., Phymatodes Kollari Redt., Rhopalopus

insubricus Sam. és femoratus L. fajokat.

Június 26-án hét kilóval lefogyva, rongyos czipben, számta-

lan birka koponyát (darabját 5 krjával fizetve) csemege gyanánt

elfogyasztva, Jablaniczának búcsút mondtam és vissza Sarajevóba
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utaztam. Itt másnap 27-én meglátogattam Apfelbeck urat, kinél a

gyjtött es elttem ismeretlen állatokat determinálás végett hátra hagy-

ván, és részérl az országos múzeumba, remek úri casinóba és a

városban kalauzolva, s kedves csaladjánál néhány kellemes órát

töltve, elbúcsúztam és Boszna-Bródon át június 29-én haza, csalá-

dom körébe érkeztem.

Barsmegye nagylepkéi.

Irta Nécsey István

III.

E.) Geometra e.

Pseudoterpna pruinata Hfn. Zsarnócza, Szkiczó, VI.

26—29.
Phorodesma pustulata Hfn. Zsarnócza, VI. 26; smarag-

daria P. Verebély, V. 24—VI. 15.

Nemoria porrinata Z. Verebély, V. 11— 18; pnlmentavia

Gn. Verebély, VI. 1— 15; strigula Mull Verebély, VI. 21.

T haléra finilvialis Se. Verebély, Zsarnócza, Léva, VI. 26.

J odis putata L. Velka-Pola, VI. 30; lactearia L. Fauna,

regni Hung.
A ci dalia trilineata Se. Verebély, VI. 27; perocharía F.-R.

Verebély, VI. 11—13; dimidiata Hfn. Verebély, VI. 21, VIII

26—IX. 5; virgularia Hb. Verebély, VI. 5—30. VIII. 17—IX. 22;

lasvigaria Hb. Verebély, VI 27—VII. 27 ;
herbariata F. Verebély,

VI. 11, IX. 4; bisetata Hfn. Zsarnócza, VI. 29; politata Hb. Ve-

rebély, VIII. 2; rusticata v. vulpinaria H-S. Verebély, VII 27— 29;

hnmiliata Hfn. Verebély, Zsarnócza, VI. 20—VII. 7 ; iuomata
Hw. Verebély, Zsarnócza, VI. 4—28, IX. 25 ; devevsaria H.-S.

Verebély, Zsarnócza, VI. 14—VII. 2; aversata L. Verebély, VII.

26; immorata L. Verebély, IV. 29—V. 31, VIII. 8; rubiginata

Hfn. Verebély, VIII. 7—IX. 12, marginepuuctata Gze. Verebély,

7. 18—VI. 2*9, VIII. 25—IX. 25; incanata L. Verebély VIII. 25;

immutata L. Verebélv, VI. 30, VIII. 20—IX. 5; strigana Hb.

Verebély, Vl. 13, VIII. 23: nmbellaria Hb. Szkiczó, VI. 27; stri-

gulái ia Hb. Zsarnócza, Kis-Tapolcsány VI. 26; emutaria Hb. Ve-

rebély, VI. 11—25, VII. 20 —VIII. 29; ornata Se. Verebély, IV.

15—VI. 16; VII I—VIII. 25.

Zonosoma annulata Schulze. Verebélv. VIII. 20; porata

F. Verebély, VI. 4—21, VIII. 20; punctaria L. Verebély, IV. 24.

Tinandra amata L Verebélv, V. 31, VIII. 17

—

IX. 16.

P e 1 1 o n i a vibicaria Cl. Verebély, VI. 4—23. VIII. 23—IX. 5.


