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gazdaságilag kártékonyán, tehát tömegesebben, csak
iclszakonkint jelenik meg, mikor is elszaporodván rovar-

ellenségei, ezek a további jelentkezését ismét a mini-

mumra szorítják vissza.
*

Befejezésül még néhány szót a védekezés kérdésérl. A
Tajyinostola ismertetett életmódjából tudjuk, hogy az áttelelés pete-

alakban tcirténik a tarlókon és vadon növ füveken, ennélfogva

minden olyan eljárás, mely ezen téli fejldésalaknak az elpusztítását

czélozza, megfelel és eredményes lesz. A petének elpusztítása leg-

iobbaii és legolcsóbban az szi alászántással történik. A tiszta és

idejében elvégzett földmunka, mint annyi más kártev ellen, a

Tapinostola ellen is segít. Tekintetbe véve, hogy a modern Diez-

gazdálkodás szelleme — melynek legfbb alapelve az okszer föld-

megmunkálás — lassankint áthatja hazánk valamennyi gazdáját, a

Tcqnnostola-iisik olyatén nagymérv elszaporodására, mint Dél-Orosz-

országban, nálunk sohasem számíthatunk. Olvasva Lindemaxn idézett

értekezését, valósággal megdöbbenünk az ott uraUíodó állapotokon.

Ez a szerz arról értesít, hogy az oroszok a kubaiii kerületben a

téli gabonát a legtöbbször a nyári gabonának tarlójába vetik, el-

zetes megszántás nélkül. A gabonamagvakat egyszeren rászórják a

tarlóra, azután boronával végigjárják, hog}'' a magvak némileg földdel

alátakartassanak. Természetesen ilyen viszonyok mellett Eldorádója

van nemcsak a Tapinostola-níík^ hanem mindenféle rovarellenségnek.

De igaz marad a régi mondás : „a maga kárán tanul a gazda",

MoKRZECKi említi, hogy a Tainnostola óriási pusztításai óta az orosz

gazdák is ráfanj^alodtak már a rendesebb földmiuikára, aminek ter-

mészetesen sokféle irányban meglátszik a kedvez hatása. „A féreg"

megtanított minket szántani !" mondogatják azóta.

A Tapino&iola muscidosa Hb. is egyik szép példája annak, hogy

min szoros összefüggésben van a tudományos entomologia (neve-

zetesen a rovarok biológiája) és a mezgazdasági érdekek között.

A biológus nemcsak a tudománynak tesz szolgálatot kutatásaival,

hanem igen gyakran fontos, életbevágó kérdések megoldásához is

megadja a kulcsot. Mert a kártevk elleni védekezésnek legels fel-

tétele azok életmódjának teljes ismerete.

Az Áíuni barlang.

Irta : Bokor Elemér.

A ki a Kisszamos völgyén felfelé halad, nem is sejti, hogy az

ösvény mentén, tle csak néhány lépésnyire, a sziklás-fenyves olda-

lon egy csinos cseppkbarlangnak elég tágas szádja van elrejtve.
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Magam is véletlen szerencsének tekintem, hogy els kutatásom al-

kalmával egj odavaló oláhra akadhattam, a ki egy alkalommal erre

kóborolva reá bukkant e barlangra s most vezetmül szolgálhatott.

A barlang a Runkulársznak nevezett hegy északkeleti lábánál

fekszik légvonalban alig 3 kilométernyire délre az Oncsászai bar-

langtól. Jó embermagasságú, mintegy 1100 m. tengerszínfeletti szádja

északkeletre tekint s teljesen el van rejtve Qgj eltte elhúzódó lejt-

dudor és az azt benöv gazos által.

iV bejárat eltt feltnen hvös lég csap arczunkba, mely bel-

jebb menve még jobban érezhet lesz. 1913 július 6-án hmérm az

elcsarnokban 2"5'' C-t mutatott. Igj nem is csodálkozhatunk, ha a

nyár derekán az elcsarnok alján szemcsés jeget, az oldalfalak men-

tén pedig firnszer, lassan olvadó havat találank.

A lassan lejt sziklatorokban néhány lépést haladva egy elszórt

ktömbökkel padlózott elcsarnokba jutunk. Itt.még csak esti homály

dereng. Az elcsarnokból két ág nyílik, balra Qgy sziklákkal tele-

gördített, csakhamar megszakadó szárny, jobbra Qgy alagútszer

folyosó. A jobb oldali üreget követve Qgj elszkül njdláson óvato-

san aláei^eszkedünk a körülbelül 2 méterrel mélyebben fekv alag-

útba. Ebben hol iszapos-agyagos, hol meg éles sziklatörmelékkel

fedett talajon kanyarogva, egy kiszélesedett terembe jutunk. A terem

hátsó részében Qgj sziklatömbre helyezve nyugszik a „Kálvária"
;

egj nagj^obb stallagtit, több apró cseppkfigurától körülvéve. Mögötte

két folyosó is nyílik (a szkebb bokáig eliszaposodott), mindkett
labirintszerleg kanj^arog, elszkül és ismét kiszélesedik, egjmiással

érintkezik s hátul Qgj alászakadt üregben végzdik. E leszakadt

medenczét az elz két évben még nem vettem észre, a femiemlített

napon azonban meredek s veszélyesen sikamlós, agj^agos oldalfalai

között Qgj alvilági tó zavaros vize csillogott. Bizonyára az utolsó

két év b eszése mosta alá, szakította be s töltötte ki vizével ezen

medenczét. A barlang alagútja hosszát mintegy 80 m.-re becsülöm.

A barlang egész hosszában, az alagúttól kezdve a hátsó me-

denczéig, b a nedvesség, nyirkos a talaj s kövér cseiDpekben hull

alá a menj'-ezet cseppkdíszítéseirl a mésszel telített talajvíz. Épp
e nedvesség és az elpárolgással járó alacsony hmérséklet teszik e

barlangot vakbogarak számára lakhatóvá. Az Aluni barlang egyik

leghidegebbikje azon bihari barlangoknak, a melyekben bogár-

troglobiák élnek.

Ezek két fajban találhatók itt : Trechus (Diivalius) cognaias Fmv.
subspec. speluncariim Csíki {Anoplitlialmus cognatus Friv. var. spelun-

carum Csíki," Rov. Lap., XIX. kötet, p. 162.) és PJioleuon Milióki

Csíki {Pholeiion [Irenellum] Milióki Csíki, Rov. Lap., XVIII. kötet, p.

107). A Choleva spadicea Sturm, melyet 1912 nj^arán e barlangban
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egy példányban fogiani, nem az állandóan barlanglakó, hanem csak

az ideiglenesen itt tartózkodó s másutt is található fajokhoz, a barlang-

kedvelkhöz, troglophileldiez tartozik. A Trechus subsp. spehmcariiin- ot

1912 augusztus havában, a PJwleuon Müioki-t 1911 júnias végén

fedeztem fel.

A Pholeuon els példánj^ai a „Kálvária'- cseppkoszlopairól

kerültek el, a késbbiek az oldalfalakon és a szanaszét hever kö-

veken, valamint azok alatt és alján voltak találhatók és jDcdig az

alagút teljes hosszában, minél kijjebb azonban, annál gyérebben.

Ebbl kitnik, hogy e faj csakis a barlang legsötétebb s fleg hát-

sóbb részeiben él. Ellentétben áll vele a Plwleiwn angiisticolle Hampe,

mely az igen tágas Oncsászai barlangban, azon sziklákon is tartóz-

kodik, amelyekre egy oldalablak nyílásának szétszórt, dereng fénye

esik, persze nem a megvilágított, hanem az árnyékban nyugvó olda-

lakon : vagy még üikább a Pholeuon Eleméri Csíki, mely az általam

..Biharbarlangnak'" nevezett barlang elfolyosójának még a sötét szür-

kületben fényl falain is találliató. ^Mindenesetre nem tételezhetjük

fel, hogy a barlangok minden bensbb részében abszolút sötétség

uralkodjék és hogy a vak barlangi bogarak a szétszórt és saját ér-

zékeinlíkel már észre nem vehet fényben meg nem élhetnének.

Ez állatokat természetes életvi szomjaik között megfigyelnünk

jelen eszközeinkkel persze lehetetlen. Gyertyáink, lámpáink fénye

mellett mint világosabb, vagy sötétebb sárgásbarna gyöngyszemek

ülnek a falakon, azok színével jól megeg3''ezve. Hogy ez a mimikri-

vel semmiféle összefüggésben sincs, az magától érthet. Ha a fény-

forrás az állat közelébe kerül, az menekülni igyekezik. Mozgása

hosszú, karcsú lábain, sajátságos döczögése mellett is elég tértnyer.

Bizonyára ne:n annyira a fény-, mint a hkisugárzás hat kellemet-

lenül az állatkáki^a, mert ha a hkisugárzás hatáskörébl kimenekül-

tek, ismét leühiek, ámbár számtalanszor rövid pihen után ismét

tovasietnek. A Pholeuon-ok közül a Mihóki az egyedüli faj, melynek

egy párját valaha copulában találtam.

A közönségesen alkalmazott csalétkekkel e Pholeuon ahg fog-

ható. 1912-ben mintegy féltuczat csalétekes üvegemben csak aimyi

példány volt található, mint a mennyi kint, a barlang falain is mászkált.

A Pholeuon Mihóki rendszertani helyét illetleg igen valószüi-

nek tartom, hogy az állat a Pholeuon angusticolle mellé mint annak

egy alfaja, lesz helyezend.

A Trechus subsp. speluncarum egyetlen, tulajdonomban lev pél-

dányát a „Kálvária" feletti boltozatról fogtam. Az Áluni barlangot

kilenczszer látogattam meg\ mindamiyiszor több órát kutatva e faj

után, de minden eredmény nélkül. E körülmény kellleg vázolja

némely barlangi Trechus felette nagv ritkaságát.
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Felhasznált irodalom:
CzÁEÁx Gycla : Kalauz a iDiharfüredi kirándulásokra.

Csíki Ern : Uj vak bogarak a bihari barlangokból. (Rov. Lap. XVIII,

1911, p. 107.)

— — Új vak bogarak a Bihar-liegységbl. (Rov. Lap. XIX, 1912, p. 162.)

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Eex.

II.i

Odavius iransadrialicus Breit var. velebiticus Breit — Starigrad (Pak-

lenica).

Stenus drcularis Grav. var. globuIicoUis Bexick -- Verestoroiiy.

— Petra Bexick — Fels-Kercz.
— IJetibeli Bexick — Erdély.

— trisulcatus Bexick — Retyezát.

— Eridisoni Rye var. Ludyi Fauv. — Erdély, Horvátorszáo'.

AsteuHs müformis Duv. — }i):irczarozsnyó.

— fiUformis Latr. ab. laiiceps Petri — Élpatak, Segesvár

CryptoMum fradicore Payk. var. hrevipenne Rey — Segesvár.

LeptaciuHS baiydirus Gyll. var. lineáris Grav. — Pélió, Brassó.

Xantliolinus validus Petri — Segesvár.

— lineáris Oliv. var longiventris Heer — Nagyszeben, Gyula-

fehérvár, Alsó-Kercz, Segesvár.

— azuganus Reitt. — Erdélyi havasok.

— Itungaricus Reitt. — Alagyarország.

Pliilonilius nigritulus Grav. var. trossnlus Nordm. — Segesvár, Tordai

hasadék, Radnai havasok.

Oiitholestes murinus L. var. Haroldi Epph. — Xagysziklás.

Stapliylinus caesareus Cederh. var. ricficornis Berxh. — Budapest.

Quedius longicornis Kr. — Segesvár.

. — maurus Sahlbg.' — Segesvár, Fels-Kercz. Verestorony, Bisztra.

— laevigatus Gyllh. ab. resplendens Thoms. — Büdös, Bisztra.

Mycetoporus Baudueri Rey var. pundicollis Petri — Piátszeg.

Bryoporus riigipennis Pand. ab. nigripennis Petri — Bulea-tó, Radnai

havasok.

Bolitobius irinotaíus Er. var. discopliorus Rey —• Segesvár.

Tadiyporus macroplerus Steph. var. Abner Saulcy^ — Gj'ulafehérvár.

— dirysomelinus L. var. basalis Epph. — Brassó.

Tadiinus marginatus Gyllh. var. Fodori Csíki — Tátra : Csorba-tó.

1 Ennek a czikknek az els része folyóiratunk rntilt évi XX. köteté-

nek 159—162. lapján jelent meg.


