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bagolypillét is a Debreczen melletti Puszta-Kaproson fogta reggel

öltözködés közben hálószobájának ablakán. Mindezek felsorolásával

azt akartam kimutatni, hogy egy pld. szobafogságra kárhoztatott

vidéki rovarász a szobaablakokon egész csinos rovargyüjteményre

tehet szert. Szegény Abdul Haíud, ha u"ralkodó kollégájának, bolgár

Ferdinánd példájára entomológusnak csap fel öreg napjaira, unalmas

óráiban az Alatini-villa ablakain világszép rovarkollekcziót hozhatott

volna össze.

Egyéb rovarrendek mellett immár 4 éve az itteni Hemipterák

gyjtésével is foglalkozom. A millenáris faunakatalógusban Simon-

tornya mint lelhely ezen rovarrendaél szerepel legtöbbször ; ennek

magj^arázata abban rejlik, hogy két évtized eltt Dr. Horváth Géza

gyjtött itt, e vidéket ezáltal, hogy úgy mondjam e tekintetben klasszi-

kus földdé avatván. Errl tanúskodik a faunakatalógusban Simon-

torn3'a termhelyivel felsorolt 127 ritkább faj, a frequens és vulgá-

risnak minsített fajokat nem számítva. Miután ez évi an3^agom még
feldolgozás alatt van, így csak az 1909—1911. évek alatt itt gyjtött

és Dr. Horváth Géza, részben jjedig Dr. Szilády Zoltán urak által

meghatározott 292 faj és 14 fajeltérésrl számolok be. A Dr. Horváth
által itt gyjtit 127 ritkább fajból nekem ugyan csak 26-ot sikerült

3 év alatt ismét fognom, de viszont 61 oly fajra tettem szert (33

Heteroptera és 28 Homoptera) mely eddig a második régióból vagy

egyáltalán nem volt felemlítve, vag}'" ha el is került innen, úgy más
term hel3''ekrl. Miután e 61 faj közt több, ez id szerint itt gyakori

faj is van, így ezen adatok némikép a fajoknak 20 év alatti földrajzi

eltolódását is illusztrálják. Magj^arország területén országszerte 239

Hemiptera-faj fordul el, ezeknek javarészét, 205-öt én itt megtalál-

tam, tehát még 34 oly fajt kell itt keresnem, mely : ubique occurrit,

a mi, ha az eddigi szk esztendkben nem is sikerült, bizon^^ára

sikerülni fog az ezután szükségképen bekövetkezend b eszten-

dkben.
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Uj bogárfajváltozat a Tátrából.

Irta : Csjki Ern.

Tachinus marginatus Gtllh. var. Fodori Csíki, nov. va'-.

A typo differt : elytris totis flavo-rufis, solam limbo suturali

retrorsum sensim dilatato margineque laterali posterius infuscatis.

Long. 6'5 mm.
Hungária sept. : Tátra (Cáorba-tó), ubi D. Dr. J. Fodor

légit. (Coll. Mus. Nat. Hung.)
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A törzsfajtól a szárnyfedk sárgás- vörös színe által tér el,

utóbbiakon csak eg-y hátrafelé szélesed sáv a varraton és az olda-

lak hátul kissé sötétebbek. Hossza 6-5 mm.

Elfordul a Magas-Tátrában, a Csorba-tó környékén, ahol Dr.

Fodor János gyjtötte, ki a példányt szíves volt a Magyar Nemzeti

Múzeumnak átengedni.

Az Oncsászai barlang.
Irta : Bokor Elemér.

Bihar vármegyének keleti határában, viharverdeste fenyves bér-

ezek közt elrejtve fekszik az Oncsászai barlang. Köznéven „pestyere

smeilor"-nak, sárkánybarlangnak ismerik. Van is ok arra, miért kapta

félelmetes nevét. Jó napi járásra fekszik minden emberi laktól, egy

elhagyott, zord fenyvadonban, a hova csak nagy ritkán téved fá-

radt vándor lába. Mert a szomszédságában, egy havasi legel szélén

álló, füstátjárta két deszkakalyibát ahg lehet emberi laknak, inkább

csak nomád oláhok nyári tanyájának nevezni. Mintegy féltuczat szur-

tos, piszoktól fényl, füst- és kosillattól párolgó juhász legelteti itt a

reá bízott nyájat. A milyen kevéssé megnyer külsejük, épp oly

kevés bizalmat gerjeszt viselkedésük. Lompos komondorjaik meg

éppen nem rejtik el ellenszenvük az idevetdött idegen iránt. Éktelen

ugatással, eszeveszett rohamokkal s meg nem békíthet fogvicsorí-

tással kisérik t még óra múlva is. Itt-ott egy zsíroshajú, bárány-

bundás oláh fordul meg köztük, avagy egy lomha barna medve set-

tenkedik a juhnyáj körül.

Pedig e vadon természeti szépségében ritkítja párját. Átellen-

ben egy komor fenyerd és egy fakó borókaliget csaknem a bihar-

füredi Nagyhavasok bársonyzöld gerinczéig kapaszkodik, mintha be

akarna nyúlni az ég azúrjába. Maga a gerincz csak ritkán csendes.

Örökké zúgó, morajló havasi szelek száguldnak át rajta, melyek nem

egyszer gomolygó, sr felhket hömpölygetnek a bérczczel öveit

havasok oldalain alá. Majd meg csillogó napsugár tündöklik felettük,

leselked árnyakkal vonva be a szemközt düledez Tolvaj vár mere-

dek sziklafalát. Mögöttünk a Ringóhegyek kékes bérczei díszlenek
;

hozzáférhetetlen sziklafészerek ezek, a kszáli sasok elvitázhatatlan

srégi tanyája.

A legelrcl több juhcsapás vezet az erdbe. Az alsók egyikén

lehet a barlang bejáratához jutni. Egy nyeregig gyöngén kapaszkodva

emelkedik az ösvény felfelé, majd hirtelen meredek sziklafalon eresz-

kedik alá. A fenyves itt bükkel vegyül, pillanatra áttekinthetünk a

túloldali Vörlop havasra, alattunk csak gyanítunk egy völgyet, a

bújósdit játszó Ponorpata^ vadregénj'^es völgyét. Most egy sziklafal


