
Kaliforniai bogarász naplójából. 81

A n a i t i s plagiata L. Verebély, V 22—VI. 7, VIII. 25—IX. 24.

Ch ei m a t o b i a brumata L. Verebély, XI. 7—27.

Triphosa dubitata L. Verebély, IV. 15, VIII. 12.

Eucosmia undulata L. Fauna regni Hung.
Scot osia vetulata Schiff. Verebély, Zsarnócza, VI. 13—29;

rhamuata Schiff. Verebély.

C i d a r i a dotata L. Zsarnócza, VI. 26—29
;
fulvata Forst.

Verebély VII. 14; oceliata L Verebély, VI. 12—16, VIII. 24
bicolorata Hfu. Zsarnócza, V. 29 ; variata Schiff. Zsarnócza, VI

28, X. 4; süerata tífn. Verebély, IV. 29—V. 1, VIII. 21—IX. 19

tniucata Hfn. Verebély, IX. 23; viridaria F. Verebély, Zsarnócza. V
28—VI. 29; fluctuata L. Verebély, IV. 18— V. 11, VIII. 17—22;
montanata Bkh. Nagy-Ugrócz, Zsarnócza. VI. 27—29; fernigaía

Cl. Verebély, Vili. 5— 24; fluviata Hb. Verebély, X. 3; sociata

Bkh. Verebély, IX. 1 ; tristata L. Verebély VI. 12; canditata Schiff.

Zsarnócza, VI. 27; hiteata Sehiff. Verebély, VI. 21; bilineata L.

Vereqély, VI. 12—21, Vili. 21

—

IX. 24; comitata L. Verebély, VIII

8—30; polygrammata Bkh. Verebély, IV. 30, VIII. 16—30.
Eupithecia oblongata Thnb. Verebély V. 20

—

VI. 6,

Vili. 19— 26; glaiicomictata Mii. Verebély, VI. 13; iusigniata Hb.
Verebély ; subnotata Hb. Verebély, Vili. 3—25 ; rectangulata

L. Verebély, V 25

—

VII. 22: satyrata Hb. Verebély; vulgata Hw.
Verebély, VI. 4

—

VII. 12; absinthiata Cl. Veréb,ély VI. 13; con-

terminata Zell. Zsarnócza, VI. 28
;
pumilata Hb. Verebély, VI. 25.

Kaliforniai bogarász naplójából.

Irta Dr. Fényes Béla.

I.

Az északamerikai continens azon része, mely Canada, Mexico,

az atlanti és csendes oczeán közé ékelve, az Egyesült-Államok

neve alatt ismeretes, nem dicsekedhetik a természettudományok

ápolóinak nagy számával. A létért való küzdelem ebben a világ-

részben több akadályt gördít a kenyérkeres polgár útjába, mint

bárhol az európai continensen, és így csekély a választottak száma,

akik idejüket és erejüket hasznot nem hajtó természetbúvárkodás-

nak szentelhetik. Nem szabad tehát csodálkoznunk azon. hogy az

irodalmilag mköd északamerikai coieopterologusokat a tíz ujjun-

kon felsorolhatjuk. Say, Melsheimer, Halderman, Leconte és Horn
voltak az úttörk ezen a téren a jelen generátió számára, mely utóbbi

alig mutathat fel egy féltuczat komoly munkást : az egész faunát
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felölel kézikönyv nem létezik, az egyes fajok leírásai régibb

fóliánsokban, vagy pedig majdnem hozzáférhetetlen, privátim

megjelent közleményekben vannak nagyobbára elrejtve a kutató

szemei ell.

Pedig nem lehetne állítani, hogy az Egyesült-Államok brgár-

faunája szegény, vagy érdektelen. Mintegy tizenkétezer faj van

eddig irodalmilag ismertetve, és valószínleg több ezer még le nem.

rt faj található a különböz nyilvános és magán gyjtemények-

en, zámos myrmekophil (egy termitophil) és egyébként parasita,

úgy intén több vak vagy barlanglakó species honos az államok

téri' tén, és a déli államok (Florida, Texas, Arizona és Délkalifor-

nia sok tropikus bogárfajnak adnak lakhelyet.

Faunális tekintetben Leconte az Egyesült-Államokat három

nagy kerületre osztotta fel, melyek mindegyike élesen van elhatá-

rolva a szomszédjától : rövidség okáért nevezzük ket atlanti, közép

és pacifik kerületeknek. Az atlanti a hasonnev óczeántól az úgy-

nevezett prairieig, a közép innen a kaliforniai Sierra Nevadaig (hó-

hegység), a pacifik végül a Sierra Nevadától a csendes tengerig

terjed ; mindegyik kerület kisebb alkerületekre van tagolva, mely

utóbbiak felsorolása azonban csak az itteni geographiai viszo-

nyokkal teljesen ismers kutatót érdekelheti.

Az atlanti kerületben — úgymond Leconte — számos faj

található nagy területen : sok faj igen ritka, és bárha több száz

(angol) mértföldet is bejárunk itt, a fajok csak csekély változa-

tosságot nyújtanak. A pacifik kerületben kevés íaj lakik egy-egy

szkebb területen, a legtöbb faj számos példányban fordul el és

ha csak száz mértföldet, is utazunk itt be, azt találjuk, hogy az út

kezdetén leggyakoribban elforduló fajok más, g3^akran az elbbi-

ekhez igen hasonló fajok által vannak helyettesítve, aszerint, amint

utunkon elrehaladunk. A középs kerületben, mely nagyobbára
pusztaság, mérsékelt száma a fajoknak nagy területen található,

azonfelül jelentékeny számú úgynevezett helyi faj fordul el.

Az atlanti kerület nagyobbára földmivelés alatt áll vagy nagy

kiterjedés erdségekkel bír, következésképen a phytophag bogarak

képezik a fauna túlnyomó részét. A középs kerületben Tenebrio-

nidák kezdenek számosabban fellépni, mely család jellemzi a pacifik

kerület faunáját is. Majdnem kétharmada az Egyesült Államok

területén honos Tenebrionidáknak, kizárólag a pacitik kerületben

található, az egyes nemek számos, egymástól kevésben különböz
fajjal dicsekedhetnek es a fajok maguk annyira gyakoriak, hogy
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egy órai séta a szabadban itt legalább is egv tuczat különböz
Tenebrionidával jutalmaz bennünket.

Mint fentebb amlítettük, a tudományosan mköd észak-
amerikai coleopterologusok száma csekély, de még amateur gyjtk
sem gyakoriak, a serdül fiúk itt keveset tördnek, a természettu-
dományokkal és nem szerezvén meg ifjúkorukban ezen hajlamot,
nincs kedvük mint felntt embereknek ilyen medd munkával fog-
lalkozni. Nem lesz érdektelen, ha felemlítem, hogy a legtöbb
gyjt és coleopterologus vagy németországi eredet, vagy pedig
gyakorló orvos. így a leggazdagabb magángyjtemény J3lenleg
Washingtonban, U 1 k e Henrik, német arczképfest tulajdona"
Ulke több mint harmincz íve foglalkozik bogarakkai és gyjte-
ménye a rendnek és csinosságnak példányképe. L e c o n t e és
Horn, az úttör irodalmi munkások ezen a téren, mindketten
gyakorló orvosok voltak ; Leconte gyjteménye halála után
egy bostoni, Horné pedig egy philadelphiai nyilvános intézetébe
lett bekebelezve. A fent említett három gyjteményben találhatók
az északamerikai bogarak majdnem két harmadának typusai.
azaz azon példányok, melyek a tudományos leírásnak alapul szol-

gáltak. Más felemlítésre méltó gyjtk és munkások még a
követketkezk

: F a 1 1 tanár (Pasadena), C a s e y kapitány (Nor-
folk), Fuchs akadémiai r (San-Francisco), B o w d i t c h (Brook-
lyn), Beyer volt szrmenagykeresked (Palm), Luetgens
nagykeresked, D i e t z ujsághirdetési iroda tulajdonosa (New-York)
Bock orvos (St. Louis), Dury (Cincinnati), K 1 a g e s (Jeanette),

W i c k h a m tanár (lowa), Ricksecker mérnök (Santa-
Rosa) stb.*)

Bogárkereskedések, mint Európa fvárosaiban és tudományos
központjaikban találhatók, itt teljesen ismeretlenek

; néhány fen-

tebb említett gyjt ad ugyan ki évenkint árjegyzéket, de szak-

szeren vezetett üzlete egyiknek sincs. Bogarászati mszerek és

segédeszközöd dolgában kissé jobban vagyunk ellátva, utóbbi
idkben a brooklyni „American Entmological Co." igyekszik a
bogarászok „up to date" igényeinek eleget tenni.

Dicséretre és követésre méltó azon methodus. melylyel itt

az apró bogarakat praeparálják : hosszú keskeny ékalakú papir-

szeletkék hegyére függélyesen (nem a szeletkével párhuza-

*i A tisztelt cíikkíró, kit örömmel üivöjlüik marik atársaink sorában,
szerénységbl hallgat a saját, tekintélyes gyjteményérl, mely 6000 észak-
amerikai és több ezer a világ más részébl származó fajt, 40.000 példányban
ölel fel. Dr. Fényes Béla orvos Pasadenában, Galiforniában lakik.
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mosan, mint a legtöbb európai gyjt szokta) lesz minden egyes

bogár (a jobb középs és hátulsó láb között) felragasztva ; ra-

gasztószerül alkoholban mézsrségig feloldott barna shellak

szolgál ; ezen anyag igen szorosan tapad úgy a papírhoz, mint

bármely sima felület bogaihoz. A függélyesen felragasztott

példányoknak úgy felf, mint alsó felülete így teljesen látható,

nagyító üveggel vizsgálható és így sok esetben a másodlagos

nemi ismertetjelek tanulmányozása lehetvé van téve. Minden

egyes példány nyomtatott etiquettel van ellátva, az etiquetten

leihely és hónap, sok esetben a tenger szine feletti magasság és

a gyjt neve van feljegyezve. Említenem sem kell, hogy ezen

eljárás nagyon megkönnyíti az egyes példányok eredményes ta-

nulmányozását.

Különfék k.

Éjjeli lepkefogás új módját ajánl Dr. Fleck E., ki azt há-

rom év óta igen jó sikerrel gyakorolja. Készüléke igen egyszer

:

4—5 mm. vastagságú, 50—60 cm. átmérj sodronyra ugyanoly

hosszú igen laza s átlászó fehér gyapotszövetbl készíteti, lekere-

kített zsákot varratott, e fölé pedig hasonló, de fekete szövetnek

15 cm. széles szalagját ersítette belül is, kívül is a sodronyhoz,

úgy, hogy alsó széle mindkét oldalon a fehér zsáktól elállt. A
sodronyhoz még három mozgatható rövidebb sodronyt ersített s

ezekkel a készüléket elektromos ívlámpa alá függesztette, a melyet

azonban ers világosságot terjeszt másféle, különösen acetylen

lámpa is helyettesíthet. A világossághoz röpül lepkék rendszerint

a zsákba kerülnek s a fekete szalag alá rejtznek, minélfogva úgy
kell intézni a dolgot, hogy onnan cyanos üveggel könny szerrel

ki lehessen szedni. Kedvez idben már az esti homály beálltával

találhatunk a zsákban több-kevesebb Sphingidát, Bombycidát, Noc-

tát és Geometrát, melyeket egyenkint kiszedünk. Ezt az eljárást

többnyire éjfélig, st olykor 2 óráig is lehet ismételni. A Nectuák

és kivált a Geometrák gyakran a zsákon kívül is röpködnek : eze-

ket hálóval fogdossuk össze. Ezzel a készülékkel még kedveztlen

idben is foghatunk néhány jobb fajta lepkét, különben az egész

évad alatt alkalmazható s ugyan oly sikerrel jár, mint a csalétek-

kel való fogás, mert csak kevés faj, mint pl. a Catocalák, keresi

fel inkább azt. A mellett elkerüljük a nem lényegtelen költséget a

csalétekkel, és az azzal való kellemetlen manipulatiót. A készülék

felnye pedig abban áll, hogy kertben, verendán is alkalmazhat-

uk, st nagyot b kirándulásra magunkkal is vihetjük.


