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nedvessége némileg pótolva vau. Hogy azonban az egészen száraz

deszkában is képes megélni, azt a múlt évben a nemz. múzeumban

tapasztaltam. Egy Hylotrupes-nstény valahogy épen a rovartári

osztályba került be és petéit egy rovarszekrénybe tojta. A sokáig

nem bolygatott szekrényben az álczák olyan jól találták magukat,

hogy mire észrevettük, a fióknak két oldalát és fenekét a szó szoros

értelmében összerágták, úgy hogy sok helyen csupán a 'belül ragasz-

tott papiros helyettesítette a deszkaoldalt. Egy párt a kártevk

közöl még ott találtam, valamint egy élettelen példányt is a kifej-

ldött czinczérböl. p,^^^ j.^^^^

Hogy fogják meg a budavidéki svábok a csajkót a saját ver-

mében ? — A csajkó (Lethrus apterus vagy cephalotes) nemcsak a

budai szlkben gyakori, hanem jól ismerik e szenvedélyes szl-
metszt e hegység túlsó oldalán lev községeknek, Budakesz, Jen,

Páty és Torbágynak szlsgazdái is. Nemcsak ismerik, de gyülöHk

és épen azért vadászszák is. Ha aztán vagy egyet elcsíphetnek,

még szerencsésen jár, ha rögtönitélet útján egyszeren eltapossák
;

a legtöbbször az irgalmat nem ismer szlsgazda a szlkaró vala-

mely hasítékába szorítja a csajkó nagy fejét, úgy pi.sztul el kinos

halállal. Még a biztos várába, földalatti lyukába menekül csajkó

se viszi el szárazon, csakhogy ez fogsággal lakol. Torbágyon voltam

tanuja a tavaszon ez eljárásnak, mely mondhatom elég praktikus.

Ugyanis a csajkó lyukának nyilasánál késsel körülbell tenyérnyi

széles és ugyanily mély gödröt kanyarítanak ki, úgy hogy egy kis

függleges falazatú verem áll el, melybl aztán a csajkó kimászni

nem tud. Kés hiányában esetleg ezt a vermet csizmasarokkal vagy

szlkaróval is elkészítik.

Ha már a csajkó annyi szlhajtást hordott be lyukába, a

mennyi ivadékainak elegend, akkor természetesen ez a verem-

csinálás is kés. Ellenben ha még azeltt sikerült megfogni, akkor

ha nem is pusztul el, de legalább ártalmatlanná van téve ; csak az

a kár, hogy nem véglegesen, mert a legels es betöltheti a vermet

és szabaddá teszi a csajkót. — Érdekes vonás azonban népünkrl,

hogy sokszor milyen ügyesen feltalálja magát.
Bíró Lajos.


