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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
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mellett jól kivehet csapáson csak pár lépést haladunk elre, mire

csaknem közvetlen elttünk bukkan fel a sziklafal alján az ember-

magasságú barlangkapu.

Az Oncsászai barlang bejárata 1312 m. magasságban fekszik a

tenger színe felett. Igénytelen kapunyilása alig hagy nagy termének

óriási méreteire következtetni. Bejáratánál hvös szél csap arczunkba,

mely beljebb mindinkább érezhetvé válik. Mohpárnával és zuzmó-

val fedett boltozatáról egész rajokban zúgnak bennünket vöröshasú^

nehézkes mozgású barlanglegyek körül. Tulajdonképen nem is ne-

vezhetjük ket igazi troglóbiáknak. A bejárat elég világos részein

élnek, szemeik, szárnyaik megvannak, habár kétségtelenül többé nem
oly kifejlett állapotban, mint a napsütötte légben zsongó rokonaik-

nál, nehézkes repülésük bizonyára visszafejldésben lev szárnyaik-

nak s a hvös barlangi léggel járó tevékenységük csökkenésének

tudható be. Bár mennyire is érdekes volna a barlangi életmódhoz

való alkalmazkodásukkal tüzetesebben foglalkozni, szaktudományom
hijján kénytelen vagyok teret engedni szakavatott dipterológusainknak.

Sziklás és nyaktör, kétoldalt mindinkább táguló folyosó vezet

a nagyterem aljába. Gyertyáinkat, aczetilénlámpáinkat meggyújtva

óvatosan ereszkedünk a laza ktuskók és tonnasúlyú sziklatömbök

közt alá. S miközben botorkáló lépteink nyomán érczesen, mély

viszhanggal kongva ütdnek egymáshoz az elszórt ktuskólr, elbor-

zadunk a gondolatra, mily rémes detonációval kellett e tömböknek

a tetrl alázuhanniok s mily végtelen pusztítást vihetnének ezek

most is végbe, ha kedvök kerekedne kissé aláereszkedni. A tág

teremben sötét sziklafalakról, elhintett gigászi tömbökrl vetdik

lámpáink gyönge fénye vissza. A fenn ül bejárat felét egy hatal-

mas szirt takarja el, bágyadtan dereng át felette az elszórt napvilág..

Mellette egy sziklaablakból izzó fénykéve csap át az egyik falra s

kúszik annak sima oldalán alá. A terem kupolája oly magasba nyú-

lik, hogy magnéziumszalag vakító világa se hatol fel odáig. A be-

járatnál tapasztalt víszhang itt hihetetlenül eltörpül, mintha ez alvilági,

palotának se vége se hossza nem volna. A talaját magát sáros, k-
vel tarkított részek, melyek apró, kristálytiszta és jéghideg alvilági

tavakkal váltakoznak, alkotják. Borzongó, nedves hideg uralkodik

itt, a menyezetrl czuppogva hullanak alá a kövér harmatcseppek.

A cseppkbarlangok közt nem tesz e barlang számot. A nagy-

terem feldúlt végében található néhány cseppkembrió s még inkább

egj jobboldali, kanyargós folyosó képzdményei elég tanúbizonysá-

gát adják jó igyekezetének, de oly pompás és káprázatos kivitel

díszmvekké . mint a nyugatbihari barlangok akár legigényteleneb-

bike is, még csak megközelíthetleg se vitték. Hiányzott itt a cseppk
képzdéséhez szükséges nyugalom, mely ott meseszer, keleti fény-
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zessél díszített palotákat emelt. Itt gigászok alkottak, kiklopszok

dúltak. Nem is óriási méretei, nem is hatalmas sziklatömbjei teszik

európaszerte ismertté e barlangot, hanem a benne talált barlangi

medve-csontvázak. A barlang alja egész katakombája az évezrede-

ken át tanyázó, évezredekkel ezeltt itt kihalt barlangi medvének.
Csontjai ott barnulnak az agyagos-meszes talajban s a szürke k-
tuskók között. Kíváncsi kezek kiemeltek, majd összezúztak bellük
néhányat, most vízcseppek czuppognak reájuk, mészburkolat fedi be,

rejti el ket vandál kezek ell és sápadt barlangi bogarak tipegnek

köztük.

Egykor a rémes barlangi medve uralkodott itt, ma csenevész

s megvakult barlangi bogaraké a barlang. A Pholeuon angusticolle

Hampe az egész barlang sötét helyein, köveken, szirteken, a falak

oldalain, a barlangi medve csontjain s fleg ezek alján és alattuk

található. Gyjtéséhez nélkülözhetetlen eszköz a szippantó készülék

és még inkább egy pár földbe ásott csalétekes üveg, melyek alkal-

mazá,sa mellett tetemes idt takaríthatunk meg, mi czélszerbben a

környéken eszközlend rostálásra használható fel. Él e barlangban

egy tejfehér ászka is, a Tiianites graniger Friv., míg Anophtlialmus-i

mindeddig még nem sikerült benne felfedezni.

A rovar-mimikri ivari szempontból.
Irta : Fehér Jen.

I.

Tapasztalatok igazolják, hogy a rovarok látása a gerinczeseké-

hez képest meglehetsen tökéletlen. Kiváló megfigyelk állítják, hogy
a rovarok csak a nagyon élesen elüt színkontrasztokat látják jól.

Ebbl pedig logikailag, de természetszerleg is következik, hogy az

egybeolvadó színfoltokat kevésbé jól veszik észre, mint az egymás-
tól elütket. Ez pedig arra a feltevésre vezet, hogy az, a mit véd-
színnek, alakmajmolásnak (mimikri) neveznek és a mit nemrégen
oly hathatós érvekkel döntöttek le, valamelyes szerepet a rovarok

életében mégis csak kell játszón.

Nem akarok vitába elegyedni az antimimikristákkal, mert

érveiket elismerem és magam is az álláspontjukon vagyok, de

mikor rovar rovarral áll szemben, még abban az esetben is, ha azok-

nak kitn szaglást tulajdonítunk, tapasztalataim alapján hajlandó

vagyok azt következtetni, hogy itt a védszíunek, a mimikrinek

mégis csak van valami jelentsége, ha nem is a védelem (a mi

szintén nincs kizárva), de valami más az ivarzással összefügg do-

logban. Alábbiakban egynéhány ilyen érdekes esetet óhajtanék is-

mertetni, elrebocsájtom azonban azt, hogy ehhez hasonlót mások is


