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Hogyan gyjtsünk?
Irta : Csíki Eenö.

• Nem régen Heikertinger és Wagner tanulságos czikkekbeni

foglalkoztak a bogárhálóval való gyjtéssel és sok megszívlelend

dolgot mondottak el, a mivel foglalkoznunk nem árt.

Gyjtink, els sorban bogárgyüjtink, többnyire a végletekbe

esnek. Az egyik a kövek felforgatásában leli legnagyobb örömét, a

másiknak a bogárrosta a mindene, a harmadik úgyszólván csak a

bogárhálóval gyjt, a legtöbben pedig csak azt gyjtik a mi éppen
a szemk elé kerül. Ilyen gyjtési módok mellett azután csodálkoz-

nak, hogy bizonyos fajok sohse kerülnek gyjtvegkbe, st hogy
tovább menjünk saját megszokott gyüjtésmódjukkal még sok olyan

fajt se tudnak megtalálni, melyet különben csak az kedvelt gyj-
tésmódjukkal lehet gyjteni.

Ennek leginkább az az oka, hogy egyoldalú gyiijtésmódjuk

mellett is nagyon válogatósak, nem gyjtenek mindenütt, minden
helyen, talán mert megszokták, hogy csak hagyományos helyeiken

évrl-évre mindig ugyanazokat az állatokat keressék. Az bizonyos,

hogy egyes helyek felette gazdag zsákmányt nyújtanak, amellett

azonban a kevésbé kecsegtet helyeket is fel kell keresnünk, mert

sokszor éppen ezek lehetnek valamely sjDecziális faj lakóhelyei.

Nálunk a gyjtk legnagyobbrészt a bogárhálóval való gyj-
tés kedveli, emellett aztán elhanyagolják a többi gyjtési módot,

pedig a bogárhálóval való gyjtést is csak úgy minden terv nélkül

végzik. Nem az a f, hogy a mikor a rétek a legszebb virágpom-
pában díszlenek, hogy akkor vegyük csak el hálónkat és azokat

1 Fb. Heikertingee : Zur Praxis des Kaferfanges mit dem Katscher.

L Über Sammelzeit. (Wiener Entom. Zeitg. XXX, 1911, p. 227—233) ; II.

Über Sammelorte. (U. o. p. 247—261).
2 H. Wagner : Zur Katschertecbnik. (Einige kleine Zusatze zu F.

Heikertingers, Praxis des Kaferfanges mit dem Katscher). (U. o. XXX,
1911, p. 263—268).
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irgalmatlanul végigkaszáljuk, vagy a mikor látjuk, hogy mindig csak

ugyanazokat a közönséges fajokat gyjtjük, a gy ijjtéssel egyáltalá-

ban felhagyjunk.

A bogárhálóval való gyjtésnél sok mindenre kell figyelemmel

lenni. Elssorban tájékozódnunk kell a vidék növényzetérl, st is-

mernünk kell a növényeket, hogy bizonyos fajokat a tápnövénj'ükön

kereshessünk fel. Ismernünk kell a vidék földtani viszonyait, mert

hiába keressük állatunkat tápnövényén, ha az nem áll megfelel

talajon, mert az állatnak szüksége van ol3'"an tápanyagra, melyet

növénye csak megfelel talajon nyújthat neki. Figyelnünk kell a

növényzet összetételére, csoportosulására, a talaj száraz vagy nedves

voltára, a hely konfigurácziójára. Mindezek mellett nem elegend,

ha pl. tudjuk, hogy állatunk ezen és ezen a növényen található, ha

a növény meszes talajon áll, ha a talaj emellett vizenys stb., inert

tudnunk kell azt is, hogy meljnk idben (hónap, hét vagy nap) és

a nap melyik szakában, de az is fontos, hogy a növény melyik

részén keressük. Elfordul pl. hogy tudjuk a faj pontos termhelyét,

tápnövényét, elfordulásának idejét stb., mindamellett a legszorgal-

masabb kaszálás sem eredményez eg3"etlen példányt vagy legfeljebb

egynéhányat. Sok esetben ugyanis csak a növények fels részét

kaszáljuk le hálónkkal, a keresett állat pedig a lega'só leveleken

vagy azok alatt található. Nagyon fontos a nap szaka is, hogy mikor

találhatjuk a keresett fajt, mert némely faj kora reggel található

csak, amikor a növényzetet még harmat fedi, ilyenkor nem kell saj-

nálni, hogyha a háló vizes lesz, de a háló vizes tartalmának nehe-

zebb átnézésétl sem kell idegenkedni. Van sok faj, mel3^et hiába

keresünk egy bizonyos helyen, pedig ha ugyanazt a helyet akár

csak rövid id múlva, egy elvonult zápores után újból végigkaszál-

juk, a vizes növényzeten esetleg százával gyüjthetjük az állatot.

A mint ebbl láthatjuk sok faj csak vizes növényzetrl gyjthet.
Más fajok csak a kés déleltti vagy a déli órákban kerülnek el,

mások bevárják a naplemente idejét, st egyesek csak az éjjeli órák-

ban kerülnek el. Van nem egy ritkának vélt bogárfaj, melybl csak

kivételesen gyjthetünk egy-egy példányt, pedig ha lámpavilágítás

mellett kaszáljuk le éjjel termhelj'én a növényzetet, nem egyszer

százszámra gyüjthetjük össze. Nem kell idegenkednünk a nyári Iri-

aszott, száraz növényzettl sem, mert sok faj éppen a rétek üde nö-

vényzetében fejldik és már csak a mikor a nyári meleg már ki-

szárította a növényzetet, kerülnek arra mint kifejldött állatok. Tehát

veg3mk általános szabáljaiak, hogy a bogárhálóval a legkoraibb ta-

vasztól a legkésbb szig gyjtsünk mindenütt, emellett részesítsük

figyelemben nemcsak a szépen virágzó növényzetet, hanem a leg-

egyszerbb gyom, a kibúvó levél, a tüskés bogáncs, a száraz kóró,



a szemétdomb ruderális növényzete stb. mind képezze figyelmünk

tárgyát. Végül még megemlítend, hogy annak sincs értelme, ha

buzgón végigkaszáljuk a gjáijtterületet, mert az ilyen gyjtés mel-

lett okulni nem igen fogunk, nekünk úgyszólván minden egyes

növényfajt külön-külön kell figj^elmünkbe vennünk, mert csak így
fogjuk a különböz körülménj^ek között él fajokat megtalálni. Itt

sem kell válogatnunk a nedves, vizes vagy száraz átrostálandó anyag

között, mert ha a hely nem is felel meg, legalább meg kell gy-
zdni arról, hogy ott ténjleg nincsen semmi és akkor sohse fogjuk

késbb sajnálni, hogy még meg se kíséreltük azon a helyen a gyj-
tést. S?óval akármilyen gyjtési módot alkalmazunk, sohse legyünk

válogatósak, a bogárhálóval vizsgáljunk meg minden növényt, a ros-

tával minden megrostálható anyagot rostáljunk át, a legkisebb he-

ver k alatt épúgy keressünk állatot mint az óriási alatt stb.

Ha mindenre tekintettel leszünk, fig5^elmünket mindenre és

mindenfelé fordítjuk, nemcsak gyjtésünk eredményével leszünlc meg-
elégedve, gyüjteménjáink nem egy hézagát fogjuk szép sorozatokkal

kitölthetni, hanem betekintést nyerünk az állatok ökológiai viszo-

nyaiba, beletekinthetünk az állatok érdekes és legtöbb esetben isme-

retlen életviszonyaiba, a mivel a természet ezer és ezer titkának

megismerésével, az iránta való szeretetünk és érdekldésnk is növe-

kedni fog.

Uj bogarak Trencsén-vármegyébl.
Irta : Laczó József.

Alábbiakban néhány újonnan felfedezett bogárfaj változatot és

egy új fajt akarok leírni, melyek nemcsak megyénk, hanem hazánk
faunáját is liivatvák gazdagítani.

1. Bradycellus harpalinus Serv. var. Csikii Laczó, nov. var.

A typo differt : corpore totó aterrimo, elytris postice latioribus,

pronoto elytrisque haud ferrugineo-marginatis.

Hungáriáé septr.-occid. : pagus Péhó (Com. Trencsén)

Ol^^an mint a törzsfaj, teste azonban egészen fekete, az eltör

hátán és a szárnj^fedköa sárgás-barna szegély nélkül, a szárny-

fedk hátul pedig szélesebbek.

Elfordul Péhó környékén Trencsén-vármegyében.

Ezt az új fajváltozatot Csíki Ern nemzeti múzeumi r tiszte-

letére neveztem el.


