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A Staphylinidák közül érdekes a ritka Slaphylimis vms Bkult-.,

továbbá az Ahochara diverm J. Sahlb, elfordulása. Ez utóbbit

1912-ben mutatták ki Biharból, az Ung-urului-barlang'ból (Mihók :

^ Adatok Magyarország- Coleopterafautiájához", Rov. Lap. 1912. p. 116).

Az utóbbi években Bars megyében több helyen károkat okozott

a, Coroi'bus fascialas Vill. Nagysallón Vadas állapította meg 1912-ben

(Vadas : „A sávos tölgybogár biológiája és erdgazdasági jelent-

sége". Erdészeti kísérletek, 1913.) a prímási uradalom zálogosi erde-

iében. En még 1913-ban is megtaláltam ott. Nagyobb kárt itt nem
okozott.

A Bupresiidae családból még feltn az elég ritka AgrÜiis liiura

KiESw. gyakorisága. 1914. év nyarán szép számban gyjtöttem Hiera-

ciumok virágzatában és tölgyfaleveleken, a melyeken mindig csak a

forró déli órákban jelent meg. Rendkívül óvatos áUat, ha árnyék

vetdött reá, villámgj^orsan kelt szárnyra. A boglár ragaszkodik egyes

fákhoz, bokrokhoz ; ezeknél leskeldve, naponkint sikerült néhány

példányt gyüjtenem, mig máshol hiába lestem.

A Nilidalldae családból a másutt nem gj^akori Carpophihis sex-

piisfidalits F. vidékünkön közönséges. Márczius második felében,

április elején tömegesen találtam levágott tölgyfatörzsek, fatönkök

kérge alatt, de csak ott, a hol a kéreg alá bven hatolt be nedvesség".

Megemlítem még, hogy a Lasius fuUginosus-nál lakó Awplioiis

marginaia F.-t két esetbeu, 1914. év nyarán, a prímási hölvénjá erd-
ben hálóval fogtam növényekrl.

Végül köszönetemet kell kifejeznem Csíki Ern úrnak, a ki a

nehezebb fajok revideálását volt szíves elvégezni, továbbá Benick

{Lübeck) és Rambousek (Prága) uraknak, a kik a Slnp]iylinídák-a,t

határozták meg.
"

Kirándulás az Aranyos-völgybe.
Itta : Csíki Eenö.

A Biharhegység és erdélvi érczheg'ység ehievezése alatt isme-

rétes hegyvidék, mely a Nagy-Alföld és az erdélyi medencze között

terül el és melyet délen a Maros, északon pedig a Szamos és a

Sebes Körös határol, úgyszólván a legújabb idkig nehezen volt

megközelíthet. Ennek tulajdonítható, hogy az érdekes területnek

természeti viszonyai is csak részletekben voltak ismeretesek. Leg-

jobban hozzáférhet volt a vidék északi része, metynek egyes pontjait

a nagyvárad— kolozsvári vasútvonal állomásairól könnyebben leheteti

elérni, legnehezebben a keleti, az erdétyi részei. Az utolsó évtize-

dekben épültek azután a magyarországi oldalon Vaskóh-ig-, Menj—
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háza íüi'dö-ig' és Brád-ig', az erdélyi oldalon pedig Zalatiiá-ig és

Abrudbányá-ig' szárnyvonalak, melyek azután inkább megközelíthe-

tvé tették ezt a hegyvidéket.

Majdnem száz kilométenwi utat kocsin megtenni, hogy vala-

melyik kikutatandó vidékhez eljussunk, nem éppen a legbiztatóbb

körülmény, hogy ilyen vidékre ellátogassunk.

1913-ban nyílt meg az a keskenyvágányú vasút, mely Torcláról

az Aranyos folyó völgyében Topánfalváig és innen az Abrudpatak

mentén Abrudbányáig halad. Elzzel megnyílt az alkalom, hog}^ erre

a már régen meglátogatni óhajtott vidékre ellátogassak, a mit

1915 és 1916 nyarán végre meg' is tehettem. Ezekrl a kirándulá-

sokról akarok ez alkalommal beszámolni.

Kiinduló pontunk Torda városa, a rómaiak Potaissá-ja, a régi

Erdély e történelmileg nevezetes helye.- Vonatunk innen az Aranyos

folyó mentén eleinte sík medenczében halad a két Szent-Mihályt és

Sínfalvát érintve Várfalva községig, a hol á hegyeket eléri. Sin-

falvánál érjük legközelebb a Tordai hasadékot, melynek festi látvá-

nyában gyönyörködünk. Miután Várfalvát, a mely község nevét egy

római vár maradványaitól vette, elhagytuk, bejutunk az Aran^Tjs

folyó szorosába. A hegyek itt .meredek sziklafalakkal szegélyezik a

folyó szk medrét, turisztikailag szebbnél-szeb!) tájképek táruhiak

elénk a mint a völgyben felfelé haladunk. Egymásután érintjük

Borrév (a honnan jó út vezet dél felé Toroczkóra és észak felé a

Jára-patak völgyébe), Felsaklos, Vidaly es Alsóaklos kis oláh köz-

ségeket, majd Aranj'-oslonkán keresztül Alsószolcsváig haladunk.

Vidalyról könnyen elérhetjük Runk községet a runki sziklahasadék-

kal és ebben egy szép nagy cseppkbarlanggal. Már Aranyoslonka

eltt érjük el az Aranyos folyó jobbpartján a Bedeli hegységet,

mely meredek és kopár sziklafalaival szebbnél-szebb részleteit tárja

elénk, de teljes kiterjedésében csak Alsószolcsvánál kerül szemünk

elé, a hol a völgy ersen kiszélesedik és így szabad körültekintést

enged meg. Alsószolosváról kínálkozik a legjobb alkalom arra, hogy

á Bedeli hegységet meglátogassuk, innen érjük el legközelebb, ha

nem is könnyen, mert eltekintve a. mintegy órányi úttól, mely réteken

keresztül és dombok oldalán elvezet a meredek sziklák tövéig', me-

redeken felkapaszkodó, alig járt ösvényen juthatunk csak fel az

1200 méternél kissé magasabb hegysiég tetejére. Éz az ösvény a

vízmosásokban felkúsz(') erdben, kgörgetegben és majdnem függ-
leg'esen lefutó inészsziklák peremén kúszik fel a heg3^ség észak-

nyugati peremére. Kevesebb fáradsággal juthatunk a hegységre a

toroczkó— nagyenyedi úttól nyugatra fekv Bedl községbl, ez az

út azonban lassan emelkedve agyonlegelt, a legcsekélyebb érdekl-

dést sem felkelt, cgyluingú és természeti szépségekben legkevésbé
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sem dicsekedhet legelkön át vezet fel. A Bedeli hegység leg-

meredekebb s-zikláinak fels szélén, egy kis behorpadás szélén jutunk

a „Klára-barlang" felirattal ellátott bedeli barlang szájához, néhán)'^

lépésre jobbra tle pedig a mintegy 7^800 m. magas függleges

sziklafal fels részén lév sziklakapu nyílásán keresztül a legszebb

kilátásunk nyílik az Aranyos-völgyre, az eltérben Alsó-Szolosva

községgel. De maradjunk néhány perczig a Bedeli barlangnál,

melyrl bogárgyüjt társaim tudni fogják, hogy ebben fedezte fel

Fbnichel Sámuel, az Újguineá-ban elpusztult magyar kutató, régé-

szeti és slénytani kutatásai allcalmával az els erdélyi vak barlangi

Silphidát, a Drimeotus Ormayi Reitt.-í és ugyancsak gyjtötte itt az

eleinte AnophÜialmus paroecus Fmv.-nak tartott és csak késbb általam

iijnak felismert és Anophthalmus pseiidoparoeciis név alatt leírt vak

futrinkát. Mindkét faj, különösen az utóbbi ritka, mert a míg a leg-

több vak Silphidából a barlangokban sokat gyjthetünk, itt megkell

elégedjünk néhány példánynyal és szerencsésnek kell mondaimnk
azt, a ki az Anoplitlialmus-i is megtalálja. Miután mindkét vak bogár-

ból gyjtöttem, a miben kis fiam, a kit 1916. évi kirándulásom alkal-

mával útitársul magammal vittem, nagyban segítségemre volt, mert a

barlang kisebb hasadékaiba, kürtibe is bebújt, a melyekbe magam
már nem fértem és a pásztorok meg diákkirándulók által csepp-

köveitl megfosztott és neveikkel telefirkált barlang alakulatát meg-

szeiméltük, hozzáláttam a barlang eltt lév fák és bokrok között

felgyülemlett humuszréteg átrostálához. a mi sok érdekes fajjal gaz-

dagította gyjtésem eredményét és azonkívül bepillantást nj'újtott

ennek a mészhegységnek eddig* úgyszólván teljesen ismeretleji fauná-

jába is. Az. út visszafelé magától értetdleg szintén nem könny,
mert hiába visz lefelé, ott a hol felmenet úgj'-szólván orrunkal érjük

a földet, nehéz a lejövet is, minden lépésünket vigyázattal kell meg-
tennünk, ha nem akarunk akaratlanul hirtelen néhány száz méterrel

lejebb lenni. De teljesen nyakunkba kapjuk a. délutáni napot is,

melyben a mészsziklák teljes fehérségükben tündökölnek. Nem aka-

rok ez alkalommal a gyjtött rovarok felsorolására kiterjeszkedni,

azonban fel akarom említeni, hogy lejövet mintegy 1000 m. magas-
ságban, kgörgeteges helyen, melyen csak néhány szépen fejldött

ernys virág pompázott, rajta lakmározó Trichius, Leplura, Hoplia^

IfordeWa-faj okkal, találtam az eddig Erdélybl csak Nagyágról isme-

retes Bembecid hylaeiformis Lásp. nev Sessiida egy frissen kelt

jjéldanyát.

Alsó-Szolcsva vidéke, rétjeivel és aranyos-menti fzcserjéseivel

csak az erdélyi medencze ismeretes fajaival, semmi jobb vag}^ emlí-

tésre méltó adattal nem szolgált. Turisztikai szempontból említésre

méltó még ennek a vidéknek egy nevezetessége, a Búvó patak (vagy
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Ponori patak), mely aponori24 méteres vízesés után eltnvén, mintegy
.

másfél kilométernyi utat tesz meg a föld alatt és Alsó-Szolcsva köze- J

lében kerül itiegint el, hogy azután az Aranyosba ömöljön.

Mint említettem, Alsó-Szolcsva eltt kiszélesedik az Aranyos-

völgye, avadregényes sziklás helyek helyébe kukóriczaföldek, kaszálók,

cserjésekkel, erdkkel borított dombok, a távolabbi magasabb hegyek

kifutói lépnek. Csak itt-ott tnik fel egy-egy kisebb-nagyobb oláh

község, majd j^edig Aranyosbánya (vagy a mint azeltt nevezték

Offénbánj^a), a legrégibb bányavárosok egyike. A vidék ezentúl

mindvégig ug3^anazt a képet nyújtja egészen Topánfalva vasúti állo-

másig, a hol a vasútat, h mely itt már az Abrudpatak völgyébe

kanyarodik, el kell hagynunk, ha az Aranyost tovább akarjuk kísérni.

Topánfalva egy katlanban fekv elég csinos község, szép eme-

letes házakkal és stílusos villákkal, úgy hogy inkább városias kiné-

zés. Harmadfélezer fnyi lakosságának nagyobb része oláh, kisebb-

sége magj^ar. A községet kirándulásaink kiinduló pontjául választ-

iiatjuk, hiszen ez különben az egész bens hegyvidék kereskedelmi

góczpontja. A Csiky-testvérek szállodájában kényelmes hajlékot talá-

lunk, a hol kirándulásaink fáradalmait kipihenhetjük.

Topánfalvárói legels kirándulásunk a mintegy 2 km.-nyire az

Aranyos jobb partján fekv Aranyos-Szohodol-ra vezet. Ennek a kis

községnek határában találjuk egy elég meredeken felemelked szik-

lás hegyoldalon a Lucia-barlangot. Ha az Aranyos völgyében fölfelé

igyekszünk, már mindjárt Topánfalva mögött egy nagy barlang nyí-

lását látjuk a szemben lév „Petrilor"-nak nevezett hegyoldal szik-

láinak alsó végében mintegy 120 m. magasságban az Aranyos fölött.

Ezt a barlangot mutatja kérdezsködésünkre az idevaló nép,- pedig

nem ez a Lucia-barlang ; az egy elrejtett helyen, kissé magasabban

fekszik fölötte. Ez a szabadon látható barlang, melynek barlang-

kutatóink! külön nevet még nem adtak, mintegy 50—60 m. mélység
alagút, melyben semmiféle jellemz barlanglakó rovart nem talál-

hattam. Els kirándulásom alkalmával azonban ^ben a barlangban,

vagy 'ha úgy tetszik odúban, gyjthettem egy érdekes pókot, mely-

nek sr növés megfordított léggömbalakú hálója csüngött itt-ott a

sziklákról le. Szombathy Kálmán tagtársunk meghatározása szerint

ez a pók egy kozmopolita, barlanglakó pók, a Méta Menardii Clark.

Ha ennek a barlangnak nyílásától jobbra, a cserjésen keresztül

mintegy 30—40 m.-nyire feljebb mászunk, egy kis keresés után egy

alig !/2 méter magas és IV2 m. széles nyílást találunk, melyen be-

mászva csakhamar felállhatiuik és bejutottunk a három tagozatú

1 Pávay Vájna Ferencz : Néhány- újabb barlang ismertetése. (Föld-

iAni Közlöny. XLI, 1911, p. 779).



Lucia-barlangba, melynek felfedezését Hengz József topánfalvi áll.

elemi iskolaigazgatónak, részletes leírását pedig Dr, Szilády Zoltán-

naki és Pávay Vájna FERENCz-nek^ köszönhetjük. Ebben a barlang-

ban található 3 légyfaj, 1 reczésszárnyú, 1 pók és 1 vak Silj)hida, a

PJioleuon Jiungaricum Cs., utóbbi leginkább a kupolacsarnokot a bels
csarnokkal összeköt pinczelejáróban található, a hol a nedves agya-

gon, valamint a köveken és falakon mászkál. Ez a faj is elég ritká-

nak mondható, lehet hogy ennek szintén a nagy memiyiségben való

gyjtési mánia az oka, mely elbb-utóbb nem egy ilyen helyhez

kötött állat kipusztításához fog vezetni. Az említett pók vak, a tudo-

mányra nézve új és Szombathy tagtársunk ezt Nesiicus infernalis néveu

fogja leírni. Cseppk ebben a barlangban sincs, a mi volt azt is

letördelték azok a lelketlen barlanglátogatók, kik nem tudnak a ter-

mészet szépségeiben gyönyörködni, hanem a pusztításban látják

örömüket.

Legközelebbi kirándulásunk az Aranyos-völgy fels, mész-

forniácziókban bvelked részébe vezet Aranyosf község központ-

jába, mely további kirándulásaink kiindulópontja. Hogy oda juthas-

sunk mintegy 30 km.-nyi út áll elttünk, ezt az utat kocsin tehetjük

meg, a meimyiben a völgyben egy elég járható út vezet fel úgy-
szólván a Bihar-hegység legmagasabb pontja, a Nagy-Bihar tövéig.

Miután Topánfalvát elhagytuk és a község mögötti hegyre felkapasz-

kodtunk, utunk északi irányba fordul és Szekatúra kis községen ke-

resztül Fehér-völgyig (Albák) halad a folyó mentén, részben leeresz-

kedve, a háborús viszonyokból kifolj^ólag csak gyenge lovak állván

rendelkezésünkre, ezeknek erejét a legvégsig igénybe véve. Fehér-

völgynél az út iránya megint . nyugatra fordul és kisebb-nagyobb

kanyarulatokkal halad Aranyosf felé. Fehér-völgjág a hegyoldalakat

részben cserjések vagy lombos erdk, részben pedig kaszálók borít-

ják, utóbbiakon pedig a lakosság tanyái. Ennek a vidéknek községei

alatt ugyanis nem szép srn lakott falvakat, hanem nagy területen

szétszórt telepeket. és házakat kell értenünk és a térképeken meg-

jelölt helységek alatt csak a jegyz, bíró, pap, korcsmáros, csend-

rség lakóházát valamint a templomot kell értenünk. Igj van, hogy

az egyes községek 10—15 kilométer hosszúságot és 3— 4 D mfd.

területet foglalnak el. Némely község azután több parókiával bir és

ez esetben a templom körül létesülnek kisebb telepek, melyek külön-

külön névvel ugyan, de semmi önállósággal nem bírnak.

1 A Szohodoli Lucia-barlang. (Földrajzi Közlemények XXXIII, 190', p.

112—115).

2 Néhány adat a Szohodoli Lucia-barlang kérdéséhez. (Földtani Köz-

lÖDy XL, 1910, p. 564).
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A mint Fehér-völgyet elérjük, itt-ott feltnnek eg3'es .fenyk,

majd a lomberdvel vegyest a fenyvesek is már-már leterjednek

egészén az Aranyos partjáig. Alig liogy Fehér-völgy központját

elhagytuk, a hol tekintettel a fáradt lovakra hosszabb pihent kell

tartanunk, utunk eleinte a völgy aljában elterül kaszálókon vezet

keresztül, majd lassanként eftünnek a hegyoldalak kaszálói és tulaj-

donosaik házikói, a vidék mind kövesebb lesz, a lakóházak már
lekerülnek a folyó partjára és többnyire egy-egy malom körül helye-

7.dnek el. l'jra magunk eltt látjuk a mészhegj^ség jellemz formá-

czióit, a víz. körül a fák, különösen fenyk sötét zöldje, a magasban
a mészhegység fehér, szürke, fekete és vörös sziklái pompáznak,
szemünk nem gyzi a színek festi elrendezdésében való gyönyör-

ködést. Nem tudjuk miben is gyönyörködjünk, az Aranyos piszkos

zöld lezuhanó árjában, a sziklák furcsa formáczióiban, színpompájá-

ban és merész elhelyezdésében, avag}^ itt-ott egy szép vízesésben ?

Fáradt lovunk lassan vonszolja kis szekerét, de még mindig gyor-

sabban, mintsem hog}^ egy-egy ~ pompás hely szépségében sokáig

gyönyörködhessünk. Fig3''eljük a szép növényzetet, mikor hirtelen

egy merész szikla kerül elébünk, rajta barlangok, odúk festi, de

megközelíthetetlen nyílásaival, majd teljesen víztelen, kgörgeteggel
borított és minden növényzetet nélkülöz mellékvölgyek, teljesen

kopár és tiszta mészsziklából felépített nagy hegyek tnnek fel. Leg-
feltnbb ezek közül a Piatra Tirsilor néven nevezett, melyen egy
barlang is Van (benne magától értetden két vakbogár is él, a

Drimeoius Hickeri és a Plioleuon Proserpinae var. into'mitlens). Mint-

egy 5—6 km. hosszú az Aranyos-völgj^ének ez a mészformácziókban
gazdag, de különben szk és lakatlan része. Embert alig látunk, ha
csak nem egy horgászó orvhalászt, a ki az Aranyos pisztrángjait

dézsmálja, a^^agy egy-egy ügye-baját a községi központban elintézni

siet móczot vagy tyúkját-kaka&át a topánfalvi Iwjtivásárra czipel

oláh asszonyt nem találunk itt-ott az úton.

Azonban mindennek vége szokott lenni, így a szk völgy is

hamarosan kiszélesedik, a mészsziklák helj'-ét lankás heg^'-oldalak

váltják fel, ezeken nagykiterjedés kaszálók terülnek el, a melyeken
már alig díszlik egy-egy fa, melyet csak azért hagytak meg a helyén^

hogy kaszáláskor a közelben pihenhessenek meg árnyékában, a ka-
szálók. De kárpótol minket a Bihar-hegységnek a távolban feltn,
hófoltokkal tarkított néhány csúcsa, közöttük a hatalmas Nagy-
BihaiTal. Majd nemsokára elérjük 'a falu módos bírajának házát,

melynek egyik melléképületében egyszer, de a czélnak megfelel
szállást találunk. A kis faépület valamikor korcsmának szolgált, a
nagy szolja jelenleg a baromfiak tanyája, a belle nyíló söntés pedig
íx mi szobánk. Asztal, pad és katonai vaságy szalmazsákkal, vala-
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mint néhány szög a falban és meg'találtnk mindazt, a mire szüksé-

günk van, mosdútálat nem is keresünk, az itt már felesleges, a mikor

ott -a liáz eltt az Aranyos kristálytiszta vize. St van ellátás is, kap-

liatunk ha van egy kis tejet, kenj'-eret, sort meg savanyú bort és

néha-napján, a mikor fáradságos Idrándulás ntán hazatérünk rántottát

is, külíhiben hátizsáknnk élelmiszerraktárából kerül a többi, Iconzerv,

szalámi, jó szalonna, meg egy kis sajt.

Tanyánkról könnyen bejárhatjnk az- egés-z vidéket, egy-egy

napos kirándnlásokkal eljuthatnnk a hegyvidék akármeh'ilc pontjá-

hoz, lo'v a Diodnni-völgvön és a Jarbarea-n keresztül könnven elér-

jük az 17G9 m. magas Kuknrbeta-t és innen gerinczvándorlással az

1840 m .magas Nagy-Bihar csúcsot, melyet különben Lepus fell is

megközelíthetünk. Lepus az Aranj^os fels völgyében fekszik és szin-

tén Aranyosf község egj'ik telepe, odáig elég szk völgy vezet, mely

nagyon széji gyjthelyekkel rendelkezik, — különöse] i a lepkész

találná örömét a sok nappali pillangó láttára, melyek úgy az út sa-

rál.tan ülnek, mint a patak mellett elterül, virágpompában díszl

réteken röjDködnek. A bogarászt mindjárt szállásunk közelében észak

fell lekauyarodó Ordinkus-völgy, vagy a mint az Eke kolozsvári

tagjai nevezik, az Ördöngs-völgy, ^'onzza. Ez egy elég szk völgy,

melj'ben csak keskeny ösvény" vezet felfelé a pataknak hol egyik,

hol másik oldalán. Áldjuk is eleget érte, mert vagy 30—40-szer kell

levetnünk czipnket és újra felhúzni, mert az éles szög köveken

nem tudunk még" egy lépést sem tenni, de hamar megelégelj^ik a

vízben való átgázolást is, hiszen nem kellemes folvton 7—8 fokos

-vízben lábfürdt venni. De azért túltesszük magunkat e kellemetlen-

ségeken, mert az érdekes völgy vonz befelé, hamar el is érjük leg-

szebb részét, egészen függleges mészfalak merednek le mintegy

1000—1200 m. magasságból, alul a völgyben csak a pataknak hagy-

ván egy 4—o méteres közt és közben még felváltva a patak egjdk-

niásik oldalán egy néhány méteres területet, a hol néhány feny vagy

a Petasitesek nagy levelei tenyésznek óriási nagyságban. A mész-

sziklák falát számos barlangnjálás díszíti, ezek nagy részét fel is

keressük, hiszen nem tudni mi van bennük. Miután ez sokszor csak

a legnagyobb kínnal sikerül, hiszen némel3dk 5— 10 m. magasságban
nyílik és semmi támjDontunk nem akad a felkúszáshoz, egynéhánj-

fcsomón vagy apró cserjén kívül. Elkerítünk egy kiszáradt, a ma-
gasból lezuhant fenysudarat és azon igyekszünk felkúszni, a mi

azonban csalc töljbszöri próba után sikerül, mert a száraz törzs tes-

tünk súlj'a alatt többnyire darabokra törik. Végre elértük a nyílást

és legiiagyobb mérgeldésünkre néhány méteres sziklaodúbanvagyunk,

melynek csupasz és többnyire teljesen száraz falain él lénynek még
nj^omát sem találjuk; humusz vagy agyagierakodás sincs bennük,
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mert nagy eszésekkor víz folyik ezekben is és ez minííoiit kimos.

A mint barlangkutató utunkban így lassan elrejutunk, a patak jobb

oldalán hirtelen egy gyönyör kép tárul szemeink elé, fáktól szegé-

lyezve száz meg száz apró vízesés tnik fel a mint terrasszerüon a

raésztuffa alkotta kis tányérok egyikébl a másikba folyik le egy

patak, mely a háttérben tátongó óriási barlang kapujából önti ki víz-

tömegét. Ez a barlang a „Porta Joanelli" a mint az idevaló oláhok

nevezik. Óriási egy barlang, melynek elcsarnokába azt hiszem a

bazilikát kényelmesen be lehetne állítani, különben 3 csarnokból áll,

a legbelsben tóval. Ez a barlang azonban csak turisztikai szem-

pontból jön tekintetbe, a természetvizsgáló részére nem nyújt sennnit.

Annál érdekesebbet azonban környéke, a küls sziklákon (de külön-

ben a völgy több helyének egyes pontjain is) egy hegyes csiga (Alopiá)

tenyészik, a csigáknak abból a csoportjából, mely a Bucsecsen és a

Székelyföld keleti mészhegyein fejlesztette ki leggazdagabb alak-

sorait. Az árn^'^ékos hely leginkább a csalán fejldésének kedvez,

van is belle bven, a jó két méter magas példányok levelein külön-

féle Oiiorrliynchus-dk, Hyperá-k, Phyllobius-ok, a virágzaton pedig egy
apró lepke százai üldögélnek. A patak, alkotta apró vízesések pedig

a Címocerá-knak nyújtanak kitn helyeket.

De hagyjuk ezt a helj'-et, siessünk tovább, hiszen egy néhány
négyszög]éternjd helyet kell felkeresnünk a völg"y azon részében, a

liol az ezerméteres mészkfalak azt a legszorosabbra szkítik, a hová

a nap sugarai csak a déli órákban jutnak el rövid negyedórára. Miután

jó darabon, majdnem hasig* haladunk a sok eszéstl jól megntt
patakocska vizében fölfelé a sziklaszoros legkeskenyebb részében,

elérjük a jelzett helyet és nekilátunk annak a, három Anophthahnus-nak

felkutatásához, melynek barlangra már nincs is szüksége, az úgyszólván

örökös árnyék megadja nekik életföltételeiket itten lent a völgyben is.

Hamarosan azonban nagy csalódás ér minket, az említett néhány négy-

zetméteres területet teljesen felforgatva találjuk, a mélyen a földbe

ágyazott kövek kiemelve és félregurítva hevernek szerteszéjjelés leg-

nagyoblj igyekezetünkre sem tudunk egyetlen meg nem bolygatott kö-

vecskét találni. így dolgoznak azok a bogarászok, a kik gyjtésre

betanított, de különben teljesen érzéktelen, tanulatlan emberekkel gyj-
tetnek, nem kímélvén semnn költséget, csakhogy minél több példány

iell rendelkezhessenek és úgy látszik azt is akarják, hogy évtizedekre

lehetetlenné tegyék, hogy más is hozzájuthasson az illet fajokhoz.

Nemsokára azután a völgy elveszti szk jelleget, emelkedni

kezd és felkapaszkodunk az Ördöngös liegyre, a honnan közel érjük

a híres szkerisorai jégbarlangot, mcl}'' 54 m. mélységben fekszik és

juintegj^ 748 D-íilnyi területet foglal el és melyet különben Aranyos-

frl könnyebben érhetünk el, ha útuiikat a hegygerinczen át vesszük.


