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Ekde mia infanaĝo mi interesiĝis pri vivantaj estaĵoj,
precipe pri insektoj. La 27-an de septembro 1955 mi
naskiĝis en moravia urbo Třebíč, sed tie ni loĝis nur
nelonge. Ekde la jaro 1956 ni loĝis en la urbo Bruntál
kaj mi ĉiujn feriojn travivis en moravia vilaĝo
Ketkovice, kie estas bela naturo. Sed en la jaro 1964 ni
traslokiĝis en la urbon Ostrava-Poruba kaj tie al mi bela
naturo tre mankis. Aŭtune mi observis multe da raŭpoj
de blanka papilio Pieris brassicae, kiuj grimpis
sur murojn de konstruaĵoj por krizaliĝi. Sed pli ol duono
da raŭpoj portis en siaj korpoj larvojn
de la kvazaŭparazito, la iĥneŭmono Cotesia glomerata
(Hymenoptera: Braconidae), kiuj la raŭpojn mortigis.
Pri la raŭpoj kaj iliaj parazitoj mi eĉ parolis en loka
radio. Mi legis multe da libroj pri naturo kaj volis
ekkolekti skarabojn.
Sed longtempe havis psiĥan problemon, ĉar mi ne volis mortigi iun ajn beston, eĉ ne la skarabeton. Sed
poste mi legis multe da libroj pri insektoj en ĉeĥa lingvo kaj ruslingvan lernolibron pri entomologio. Tial mi
ekvidis min mem iomete alie. Ĉu mi vere estas tiel granda „bonkorulo“?

Sincere dirite, se ekzemple terpomaj skaraboj
(Leptinotarsa decemlineata) atakis nian terpoman
kampon, mi sen konsciencriproĉoj kolektis larvojn
kaj adoltajn skarabojn, por mortigi ilin per varmega
akvo. Kaj kiel multe da muŝoj kaj kuloj mi mortigis!
Krom tio kolektado de skaraboj ne estas nur amuzo, sed
povas helpi al ekscio de la naturo. Multe da insektoj,
inkluzive de skaraboj, estas damaĝantoj de plantoj
kaj stokitaj produktoj. Tial mi jam ne plu havis
la konsciencriproĉojn.
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En Naturscienca Domo en Ostrava-Poruba oni aranĝis
entomologian ekspozicion. Mi ĝin vizitis trifoje
kaj admiris nigrajn skatolojn kun preparitaj papilioj
kaj skaraboj. Precipe al mi plaĉis grandaj cerambikoj
Morimus funereus, kiuj en mia lando ne troviĝis. (Nur
post multe da jaroj, danke al mia edzino Gabriella Stier,
mi povis admiri kaj foti (ne kolekti!) vivantajn
cerambikojn en sudokcidenta Rumanio.) Unu maljuna
entomologo la ekspozicion gardis. Li al mi diris: „Ĉiuj
volas kolekti nur grandajn skarabojn kaj papiliojn. Sed
mi intence kolektas la papilietojn, por ke post mia morto
ion restu.“ Mi tiujn liajn vortojn memorfiksis
kaj definitive decidis kolekti skarabojn.
Dum socialismo estis problemo aĉeti skatolojn, pinglojn kaj alian necesan materialon. Por mendita
skatolo mi atendis preskaŭ unu jaron. Unu kolego de mia patrino alportis al mi entomologajn pinglojn
el Grandbritio. Mi ne sciis, kie mi povus aĉeti etilan acetaton CH3COOC2H5 por mortigado de skaraboj. Sed dum
socialismo ni sciis improvizi. Mi la etilan acetaton anstataŭis per sulfura dioksido SO2. En vendejo mi aĉetis
dinatrian tiosulfaton Na2S2O3 (fiksilo de fotoj) kaj oksalan acidon (COOH)2, kiun oni uzas por purigado
de necesejoj. Antaŭ ekskurso mi ambaŭ polvojn miksigis kaj metis en korkan ŝtopilon de botelo. La miksaĵo
prenis aeran malsekecon, akvon, kaj ambaŭ polvaj substancoj ekreakciis kreante la sulfuran dioksidon.
Kiam mi estis 16-jara, la 16-an de aprilo 1972 mi faris la unuan ekskurson, dum kiu mi serĉis
skarabojn. Per tramo mi veturis en la stacion Kyjovice-Budišovice kaj piede kontinuis en arbaron. Frostis
kaj neĝis. Mi serĉis skarabojn sub ŝtonoj kaj arbaj ŝeloj. La unua skarabo estis malgranda ditisko, kiun mi kaptis
en flako. Sed en majo, kiam estis pli varma vetero, mi trovis pli multe da skaraboj. Kaj post somera ferio mi jam
havis belan kolekteton (ĉirkaǔ 30 skarabojn).
Longtempe al mi mankis determiniloj. Poste mi por determinado de la insektoj uzadis la determinilojn
en ĉeĥa, rusa kaj pola lingvoj.

Mia patro volis, por ke mi fariĝu fiŝkaptisto, kiel miaj
praavo, avo kaj li. Sed mi ne kapablis sidi kelkajn horojn
en unu loko kaj atendi karpon. Tial mi de tempo
al tempo promenadis kaj kolektis skarabojn.
Sur mia biciklo de la marko Tomix mi faris ekskursojn
ne nur por fiŝkaptado. Se mia patrino volis forĵeti
eluzitan ŝtrumpon, mi de la ŝtrumpo kudris reton
por kaptado de akvaj skaraboj.
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Kiam mi studis en Bestkuracista Universitato en Brno
(1974 – 1980), en libera tempo mi helpis en katedroj
de biologio (1974 – 1975) kaj parazitologio (1975 –
1979). Eĉ dum ferioj mi kaptis insektajn parazitojn
de bestoj kaj en la katedro de parazitologio faris
mikroskopajn preparatojn, kiujn poste miaj instruistoj
uzadis por edukado.
En aprilo 1980 mi eklaboris en Parazitologia Instituto
de Ĉeĥoslovakia Akademio de Sciencoj en České
Budějovice (Strato Branišovská), ĉar mi volis fariĝi
bona parazitologo. Post kvin monatoj mi devis rekrutiĝi.
En poŝo de uniformo mi portis provtubon kun etila
alkoholo. Vespere mi mortajn skarabojn pakis
en toaletan paperon kaj sekigis. Post reveno el armeo
(1981) mi la skarabojn malsekigis kaj preparis.Tial mi
kolektis ekzemple la cerambikon Saperda scalaris, kiun
mi donacis kune kun multe da aliaj preparitaj insektoj
al Muzeo de Třebíč.
En septembro 1981 mi eklaboris en Bestkuracista
Esplorinstituto en Brno-Medlánky. Mi volis esti
parazitologo, sed kaŭze de malsano (alergio al polvoj
de bestoj kaj birdoj) kaj politikaj problemoj (kristana
demokrato inter komunistoj) mi ofte devis ŝanĝi temojn
de mia laboro. Mi okupiĝis pri histologio, obdukcioj
de bestoj, ĉelaj kulturoj, mikoplazmoj, spiroĥetoj
kaj mikobakterioj.
En libera tempo mi fotis insektojn, sed kapablis fari nur
nigra-blankajn fotojn.
En la jaro 1986 mi faris membro de Ĉeĥa (tiam
Ĉeĥoslovakia) Entomologia Asocio, kiu eldonas fakan
ĵurnalon Klapalekiana.

Mi ofte rememoris la vortojn de tiu maljuna
entomologo:
„Ĉiuj volas kolekti nur grandajn skarabojn kaj papiliojn.
Sed mi intence kolektas papilietojn, por ke post mia
morto ion restu.“
Cervoskarabo estas belega insekto, sed mi baldaŭ
eksciis, ke veraj trezoroj ofte estas malgrandaj
skarabetoj, kiuj estas tre raraj, ĉar ili vivas kaŝe. Ni scias
nek iliajn vivciklojn, nek iliajn signifojn en naturo.
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Ekde la jaro 1979 mi uzadis la fotilon kun interringoj.
Post la jaro 1993 mi jam uzis filmojn por koloraj fotoj.
Fotado estis multekosta, ĉar la fotojn oni faris
en laboratorioj. Pro tio ekde la jaro 2005 mi faras nur
ciferecajn kolorajn fotojn. Mi uzis la fotilon Panasonic
Lumix DMC-FZ50, al kiu mi aĉetis antaŭlenson DMWLC 55. Nun mi uzadas la fotilon Panasonic Lumix
DMC-FZ300.

Mi ne volis nur kolekti, sed ankaŭ foti la skarabojn
en diversaj situacioj.

Mi trovis (kaj nur fotis!) belan cerambikon Rosalia
alpina, kiu evoluas en mortaj fagoj.
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Al ĥrizomeloj ne apartenas nur la terpoma skarabo, sed
multe da aliaj specioj, kiuj havas diversajn formojn
kaj kolorojn.
Kaŭze de komercaj rilatoj inter landoj kaj kontinentoj
oni povas alporti neoriginajn insektajn speciojn, kiuj
en nia lando povas fariĝi signifaj damaĝantoj.
Ekzemple la skarabeto, kiu havas nigrajn striojn sur siaj
flavaj elitroj (en centro, sube), estas usona ĥrizomelo
Diabrotica virgifera virgifera, kies larvoj damaĝas
maizajn radikojn.

Interesa grupo estas testudaj (ŝildaj) skaraboj. Ili
troviĝas en herbejoj, sed ankaŭ en sekaj trovlokoj, ofte
sur kardoj. Larvoj portas sur abdomenaj forkoj siajn
proprajn fekaĵojn. La fekaĵoj la larvoj bone maskas.
La larvoj defendas kontraŭ atakantoj tiel, ke ili rapide
svingas per siaj forkoj.

Mia kolekto ne servis nur por amuzo. Mi ofte donis
datojn pri trovitaj skaraboj (ekzemple el la familioj
Byrrhidae kaj Chrysomelidae) al profesiaj entomologoj.
Por mapado de faŭno oni dividis teritorion de tuta Ĉeĥa
Respubliko en kvadratojn (fakte oblongojn 11,2 × 12,0
km) kun numeroj. Kiam mi en Ostrava-Martinov
(la kvadrato 6175) trovis la unuan orientan kokcinelon
Harmonia axyridis, kiun mi tie neniam antaŭe observis,
mi tion meldis al specialisto pri kokcineloj. Li ĝojis, ĉar
ĝis tiu tempo li havis neniujn datojn pri H. axyridis el tiu
kvadrato. Nuntempe H. axyridis konkuras al indiĝenaj
kokcinelaj specioj en tuta Ĉeĥa Respubliko.
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En suda Moravio (Mikulov, Valtice) mi observis ne nur
majskarabojn (Melolontha melolontha), sed ankaŭ
similan skarabon Anisoplia austriaca, kiu kiel akrobato
grimpas sur tritikaj spikoj kaj voras nematuritan grenon.

Buprestoj estas la grupo, kiun mi tre ŝatas foti. Larvoj
evoluas en morta ligno de arboj kaj arbedoj aŭ en herboj.

En Bestkuracista Esplorinstituto mi publikis
fakartikolojn, kies kopiojn mi sendis al eksterlandaj
kolegoj, kiuj okupiĝis pri la samaj temoj. Ankaŭ mi petis
iliajn artikolojn, sed ofte mi al la petoj aldonis miajn
proprajn artikolojn pri la samaj temoj. Tiu eksterlanda
kunlaboro bone funkciis eĉ dum socialismo.
Mi havis konfliktojn kaŭze de miaj kvar simplaj opinioj:
1. Mensogo ne devas esti parto de parolado.
2. Trompo ne devas esti parto de negoco.
3. Perfido ne devas esti parto de partnera rilato.
4. Kristano devas konduti kiel la kristano ne nur
dimanĉe en preĝejo, sed ankaŭ en laborloko.
Tial mi ofte devis kun mia kolekto translokiĝi.

En la jaro 1997 mi eklaboris en la teamo, kiu studis
malsanojn de bestoj, kiujn kaŭzas mikobakterioj: birdan
tuberkulozon kaj paratuberkulozon de bovoj kaj aliaj
remaĉuloj. Mi sciis fari histologiajn preparatojn, en kiuj
mi la mikobakteriojn koloris per ruĝa kolorilo.
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La paratuberkulozo estas ĥronika malsano de remaĉuloj,
kiun kaŭzas Mycobacterium avium subspecio
paratuberculosis. En fekaĵoj de malsanaj bovoj troviĝas
miliardoj da mikobakterioj, per kiuj povas infektiĝi aliaj
bestoj. En paŝtejoj lumbrikoj, larvoj de sterkoskaraboj
kaj muŝoj (senvertebruloj) voras la fekaĵojn. Birdoj
la senvertebrulojn voras kaj povas transporti
la mikobakteriojn en longajn distancojn. Mi faris
eksperimentojn kun lumbrikoj kaj eksciis, ke en korpoj
de infektitaj lumbrikoj la mikobakterioj povas esti 48
horojn post infektado.
Mi faris similajn eksperimentojn kun blatoj kaj muŝoj.
Urba Komitato de Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio
en Brno al mi oficiale malpermesis fari sciencan
aspiranturon (1983), sed mi faris la unuan atestacion
(1986) kaj post 20 jaroj, en alia laborloko (Ŝtata
Bestkuracista Administraro de Ĉeĥa Respubliko),
la duan atestacion (2006). Kelkajn jarojn mi private
kolektis muŝojn el la familioj Fanniidae
kaj Calliphoridae (6 868 ekzemplerojn) kaj poste estimis
danĝerecojn de diversaj muŝaj specioj rilate al iliaj
kapablecoj transmisii kaŭzantojn de infektaj malsanoj.
La plej danĝera estas Calliphora vicina, kiu vizitadas
fekaĵojn kaj kadavrojn de bestoj kaj poste nutraĵojn
de homoj, ekzemple fruktojn.
Por kaptado de la muŝoj, kiuj vizitadas kadavroj, mi
uzadis ekzemple pecetojn de porka hepato, kiu post 2-3
tagoj tre malodoris.
Danke al eksperimentoj kun la muŝoj oni al mi permesis
distancan studadon en Naturscienca Fakultato
de la Universitato Masaryk. Mi dum du semestroj (1997
– 1998) distance studis entomologion (mi havis bonajn
rezultojn de ekzamenoj), sed kaŭze de konflikto
kun direktoro de mia laborloko mi devis mian distancan
studadon ĉesi. Mi tion neniam bedaŭris, ĉar laŭ mia
opinio honoro signifas pli multe ol kariero.

La muŝoj el la genroj Fannia kaj Lucilia.
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La muŝojn kaj skarabojn mi kolektis precipe en mia
libera tempo.

„Kiu kapablas ekridi pri si mem, tiu restas longtempe
juna.“, diris al mi profesoro Václav Dyk (1912 – 1995),
bonega parazitologo.

En la 90-aj jaroj en ĈR aperis la muŝo Chrysomya
albiceps, kiu el tropika ekvatora Afriko disvastiĝis
en Eŭropon kaj Sudan Amerikon. Ĝi estas unu
el atestantoj de varmiĝado de klimato.

La muŝon Chrysomya albiceps mi trovis unuafoje
en Slovakio (Senec), sed poste ankaŭ en Brno.

8

Post 20 jaroj da laboro (1981 – 2001) mi estis
maldungita kaj unu monaton serĉis novan laborlokon.
Kiam mi trovis novan laboron, mi aĉetis fakan libron
pri libeloj kaj en libera tempo mi ekokupiĝis pri tiu
interesa insekta grupo.

La ordo Libeloj latine nomiĝas Odonata, tial
odonatologoj estas la entomologoj, kiuj interesiĝas
pri libeloj. Mi kelkfoje partoprenis en odonatologaj
seminarioj en Moravio kaj Bohemio. Ĉefa tasko
de la seminarioj estis mapado de trovoj de libelaj specioj
kaj kalkulado de libeloj en trovlokoj.

Prelegoj el la seminarioj estis publikitaj.
Ekzemple mi mapis trovojn de libeloj en Regiono Brno
(37 specioj) kaj parko Lužánky en centro de Brno (20
specioj).
Kun zoologistino Pavlína Peřinková el Muzeo de Třebíč
mi en 134 trovlokoj de Regiono Třebíč mapis trovojn
de 38 libelaj specioj.
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Post kelkaj jaroj la odonatologoj eldonis grandan libron
pri libeloj de ĈR:
DOLNÝ, A., BÁRTA, D., WALDHAUSER, M., HOLUŠA, O., HANEL,
L. k. a. 2007: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana
a rozšíření / The dragonflies of the Czech Republic: ecology,
conservation and distribution. 1-a eld., Vlašim, Český svaz
ochránců přírody Vlašim. 672 paĝoj.

Mi estas unu el 100 odonatologoj, kiuj per siaj datoj
pri libeloj kontribuis al tiu libro.

Pri libeloj mi prelegis ankaŭ en Esperantista Klubo Brno
(2003).

Tabanoj estas parazitaj muŝoj, kies femaloj suĉas sangon
de bestoj kaj homoj. Pli precize dirite, ili tranĉas haŭton
kaj lekas la sangon, kiu ŝprucas el vunditaj vejnetoj. Ili
transmisias kaŭzantojn de malsanoj kaj sangajn
parazitojn.
Larvoj evoluas en akvo, koto, sed ankaŭ en la trovlokoj,
kiuj situas malproksime de akvaj fontoj.
En Ĉeĥa Respubliko troviĝas 57 tabanaj specioj.
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Diversaj tabanoj, kiujn mi kaptis en kaptilon Malaise.
En la jaroj 2012 – 2017 mi en 36 moraviaj trovlokoj
kaptis 1 514 tabanojn, kiuj apartenis al 27 specioj.

Mi ne kolektas papiliojn, sed ĝuas fotadon de diversaj
papiliaj specioj.

Jam en la jaro 2019 kulminis skolita kalamito, kiu atakis
piceajn kaj pinajn monokulturojn. La skolitoj Ips
typographus kaj Ips duplicatus tie havis bonegajn
kondiĉojn por evoluo.

Cucujus cinnaberinus estas rara kaj bela subŝela
skarabo.
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Ni scias tri grupojn de sterkoskaraboj. La plej granda
grupo metas ovojn rekte en fekaĵon. La dua grupo fosas
sub la fekaĵo tunelojn, kiujn plenumas per la fekaĵo.
La tria grupo, al kiu apartenas fotita sterkoskarabo
Sisyphus schaefferi, faras el pecetoj de la fekaĵo
globeton, kiun ĝi transportas en alian lokon. Tie ĝi
la globeton subterigas.

En Ĉeĥa kaj Slovaka Respublikoj troviĝas 555 abelaj
specioj.
La abelo el la genro Xylocopa englutas nektaron
kaj polenon kaj per tiu miksaĵo ĝi nutrigas siajn larvojn.

La abeloj el la familio Megachilidae, signifaj polenantoj,
metas en siajn nestojn pecetojn de plantaj folioj,

Printempe mi fotis abeletojn el la genro Halictus, kiuj
portis polenon en siajn subterajn nestojn. Sed inter ili
estis malhelblua abeleto kun ruĝa abdomeno. Ĝi ne
laboris. Tio estas nesta parazito, kukola abeleto
el la genro Sphecodes. Ĝi atendis, kiam la nesto estis
forlasita, poste tien rapide metis siajn ovojn. Pri larvoj
de tiu specio poste zorgis gastigantoj el la genro
Halictus. Nesta parazitismo oni ofte observas ĉe
himenopteroj. Ekzistas kukolaj specioj, la kvazaŭabeloj
kaj kvazaŭburdoj, kiuj metas siajn ovojn en nestojn
de laboremaj veraj abeloj kaj burdoj, por ke ili zorgu
pri iliaj idoj.
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Krabroj estas niaj la plej grandaj vespoj. Ilia nesto povas
longi pli ol unu metro. La krabroj ŝatas dolĉajn fruktojn
kaj fermentitan arban limfon, sed ili siajn larvojn
nutrigas per viando. pro tio ili ĉasas aliajn insektojn.
Sur dekstra foto estas la krabro, kiu atakis, mortigis
kaj voras abelon.

Homoj ofte miras, de kie alflugas multe da kuloj. Larvoj
de la kulo Culex pipiens molestus kapablas evolui en iu
ajn vazo kun akvo.

Mi admiras araneojn, kiuj ofte kapablas kapti eĉ pli
grandan predon ol ili.

Danke al mia edzino mi povis admiri kaj foti karpatajn
skorpiojn en sudokcidenta Rumanio.
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Soldatoj uzadas senzorojn, sed iĥneŭmonoj havas
senzorojn en siaj antenoj jam milionojn da jaroj.
Larvoj de la vespo Urocerus gigas evoluas en ligno
de pinarbo. Femalo de la iĥneŭmono Rhyssa persuasoria
per siaj antenoj precize trovos la lokon, sub kiu estas
la larvo, kaj per sia longa ovometilo transdrilos la lignon
kaj metos sian ovon en korpon de la larvo. Elkoviĝinta
larvo de la iĥneŭmono evoluos en korpo de la larvo
de urocero.

Nimfoj de cikadoj sub tero suĉas fluidaĵojn el plantaj
radikoj. Post longtempa subtera evoluo la cikadoj
elnimfiĝas.

En la jaro 2006 botanikistoj de Arboreto
de la Universitato Mendel en Brno elpakis sendaĵon
de pinglarboj el Kanado. En la sendaĵo estis ankaŭ
kanada heteroptero Leptoglossus occidentalis, kiu rapide
disvastiĝis en Brno kaj poste en tuta Ĉeĥa Respubliko.
La heteroptero bone flugas kaj evoluas sur konusoj
de pinglarboj.

Mi interesiĝas ankaŭ pri ortopteroj (ensiferoj, marŝoj
kaj akridoj).
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Milpieduloj (Diplopoda) havas du formojn.
La milpieduloj el la genro Glomeris kapablas rolvolviĝi
kreante globetojn. Aliaj milpieduloj estas longaj
kaj kreas nur spiralojn.

Mi publikis kelkajn fakajn artikolojn en esperanto
en la ĵurnalo Scienca Revuo, kiun redigis profesoro
Rüdiger Sachs (1927 – 2014).

Mi ofte faras ekskursojn en la trovlokojn, kie embuskas
amaso da iksodoj. Tial mi regule estas vakcinata kontraŭ
viruso de encefalitido, kiun la iksodoj transmisias. Sed
kontraŭ boreliozo oni ne vakcinas, ĉar por homoj ne
ekzistas vakcino (nur por hundoj), tial mi ĉiam devas
estis tre atentema. En suda Moravio la iksodoj
transmisias ankaŭ kaŭzanton de tularemio.

Mi kolektas helikajn ŝelojn, sed ne povas krei el mia
unuĉambra loĝejo muzeon, tial mi kolektas nur ŝeletojn
de la helikoj el la familio Clausiliidae.
La nomo de la familio ne devenas de Václav Klaus (eksa
politikisto), sed de la vorto clausilium, bartrabo.
La helikoj per siaj kalkaj bartraboj blokas enirojn
en siajn ŝelojn. Sed ekzemple larvoj de la skaraboj
el la familio Drillidae kapablas transdrili la ŝelojn
kaj la helikon forvori. Birdoj kapablas engluti tutajn
helikojn. Kelkaj englutitaj helikoj transvivas digeston
en stomakoj kaj la birdoj ilin transportas en longajn
distancojn.
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Pri senvertebruloj mi eldonis kvar librojn en esperanto:
2016: Kun fotilo inter libeloj (Insecta, Odonata).
2017: Skaraboj, papilioj kaj aliaj insektoj
antaǔ objektivo.
2018: Ie sub niaj piedoj...
2021: El mirinda mondo de dipteroj (Insecta, Diptera).

Hungara esperantistino kaj pentristino Terézia Turányi
al mi dediĉis la bildon. Tie mi serĉas insektojn apud iu
fiŝlago.

© Terézia Turányi, 2021: Entomologo.
Surtola oleopentraĵo.
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