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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Kártékony bogár-e a csajkó ? — A csajkót nálunk a szlk-

ben feltétlenül kártékony rovarnak tartják, arra hivatkozván, hogy

a bogár a fiatal szlhajtásokat lenyesi és földalatti fészkébe hordja.

Saját megfigyeléseim részben ellenkezt bizonyítanak. Mert igaz

ugyan, hogy a csajkó, a délkeleti faunának egyik jellemz állat-

faja levén, leginkább csak szlterm vidékeken fordul el, és ma-

gam is ilyeneken találtam ; mindamellett még soha sem láttam,

hogy szlhajtásokat lenyesett és czipelt volna, hanem mindig csak

különféle fszálakat. Nagyvárad mellett a Sebes-Krös jobb part-

ján elterül dombok mind szlvel vannak beültetve, de azért ott

a csajkót hiában keressük, hanem igen is sren találkozhatunk

vele a Fáczános-kerthez vezet, kevéssé használt szekérúton, a

melynek kissé lejts oldalain ezrével tenyészik. E szekérút leg-

alább is jó félórányi távolságra van a szlhegyektl ; már pedig

azt alig tételezhetjük fel, hogy a csajkók a szlhajtásokat ekkora

távolságról hordják fészkeikbe. A 60-as években, a midn külföldi

rovarászok részére százakra men példányokat kellett összefogdos-

nom és kiküldenem, valamivel behatóbban foglalkoztam e különös

bogár életmódjának megfigyelésével. Ekkor számtalanszor láttam,

hogy a csajkó fészkébe mindig kizárólag csak fszálakat vitt be.

Ebbeli észleleteimmel megegyezik K ú t h y Dezs úrnak

ama szóbeli értesítése, hogy Péczel mellett Pestmegyében, a hol e

rovar szintén igen közönséges, a csajkót a szlk között alig talál-

hatni, hanem igenis az erd szélén egy hegyoldalon, a mely a

szlktl egy órányi távolságra fekszik.

E tapasztalatokra támaszkodva, abban a véleményben vagyok

tehát, hogy a csajkó, a mennyiben táplálkozásában nincsen kizá-

rólag csak a szlre utalva, a szlkben nem feltétlenül, hanem

csak kivételesen kártékony. Erre mutat már az a körülmény is,

hogy e rovar Dél- Oroszország síkságain, a hol pedig a szlmi-

velés nincsen annyira elterjedve, mégis igen gyakori szokott lenni.

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal a csajkót illetleg

még egy más kérdést is meg ne pendítsek.

Ugyanis tekintve azt, hogy a csajkó földrajzi elterjedésének

nyugati határa épen Magyarország területére esik, érdekes volna

e határt tüzetesen kinyomozni és pontosan megállapítani. E czélra

szükséges volna mindazokat a helyeket ismerni, a hol e bogár
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nálunk tényleg elfordul és tenyészik. Én eddig a következ hazai

termhelyeit ismerem : Beczkó (Trenesénmegye), Nyitra, Rozsnyó

és Tornallya (Gömör), S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Debreczen,

Nagyvárad, Szász-Sebes, Szegvár (Csongrád), Budapest, Péczel,

Veszprém és Eszék. Vájjon hol él még azonkivul, és hol hiányzik

már, különösen a nyugati megyékben? — További adatok óhaj-

tandók volnának.*)
Jfocwlfy Sándor.

A pirreg tücsök Baranyában. — A Ptovartani Lapok ez

idei 1-s füzetében közlött észleleteket e rovarról még a követ-

kez adatokkal pótolhatom meg.

Az olasz S a 1 v i múlt századbeli közlését, hogy a pirreg

tücsök mindenféle cserjés növény székébe rakja petéit, tehát nem
csupán csak szlvenyigékbe, saját tapasztalataim is igazolják. így

e napokban a pécsi szlk között egy orgona (Síjringa vulgáris)

sövény gyenge hajtásaiban szintén felfedeztem a jellemz fúráso-

kat és petéket. A közelben találtam azonkivul valami gaznövény-

nek tavalyi száraz hajtásait, a melyekben szintén látszottak hasonló

fúrások, de peték már nem voltak bennök. Ez a tücsök tehát,

úgylátszik, csakugyan nem igen ügyel a botanikára, de bele rakja

petéit mindenféle növénybe, a melyben lyukat fúrhat és petéinek

helyet szoríthat. Ebbl magyarázható az a tény, hogy e rovar

gyakran oly helyeken is szól, a hol szlt mértföldekre sem le-

het találni.

A mi a pirreg tücsök népies neveit és szólamának értelme-

zését illeti, a baranyamegyei nép nyelve e tekintetben meglehet-

sen gazdag. Magyar nevei közül leginkább el van terjedve az

szike (vagy szike) ; de még a kik igy is hivják, azok is többfélét

értenek szavából: Pécsett úgy magyarázzák: »szüjj ! — fonyj!«;

Magyar-Peterden és Kvágó-Szllsön : »sz! — sz!« (sz !
—

sz !) ; Püspök-Bogádon : »gyjts! — gyújts !«
; Egerághon: »gyjts!

— takaríts !«; Martonfán: »csr! — csr!« t. i. igyekezzetek már
mindent a csrbe takarítani ! — A rövidített szke (vagy szke)

néven nevezik a drávamelléki, különösen ormánysági magyarok, a

kik szerint a rovar azt mondja: »sz! — sz!« (sz! — sz!), s

a kik a pirreg tücsök czirpelését még külön igével is jelölik, azt

mondván, hogy az »csürrög«. — Némely helyen, péld. Szent-Ivány

községben, az egyszer sz (vagy sz) név szokásos ; a Duna- és

*) T. olvasóinkat kérjük, hogy e részben szerzett tapasztalataikat és

megfigyeléseiket velünk közölni szíveskedjenek. Szerk.


