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ADATOK AZ OXYBELUS-NEMNEK S FAJAINAK

ISMERETÉHEZ.

Kohl Feeencz FRioYEs-töl Bécsben.

E czím alatt szerznek a Eevue 10í2—107 lapjain az Oxybelus-nemxe

vonatkozó dolgozata van közölve. Az Oxybelus-nem a kaparó darázsok

(Sphecidae) Crabroninae nev alcsaládjába tartozik. Az ide tartozó állatok

igen rövid, vastag testek, a végtest tojáskerekded és olyan hosszú mint a

törj. Ismertet jegyeik a) az utópaizs két pikkelye, a melyek néha egy, két

részbl álló lemezzé vannak összenve, valamint az utótorjon lev, több-

nyire felül csatornás, a végén csonkított Yagj kimetszett tr
;

b) a felsszárnyak könyöksejtje a korongsejttel egy sejtté van össze-

olvadva s csak egy gyöngén szloes ér választja el;

c) a hím szájvédje ersen kimetszett s a középen orrszeren kiálló

vége van ; a nstényé csaknem íves, ki nem metszett s kiálló vége sincs.

Csápjaik rövidek és vastagok. A hím végszelvénye lapos, hátúi nagyon

csonkított s azért négyszög ; a nstényé hosszabb, háromszög.

Az Oxybelus-fsb}ok fleg a homokos talajon élnek, fészkelnek, s iva-

dékaik számára különféle légyfajokat (Diptera) visznek be sejtjeikbe.

A fajok meghatározásánál a fjellegek: a homloktávolság a szemek

között, a pontozat s a vésmények, az utótorj trének alakja, a mely néha

változékonyságnak van alávetve s a végszelvény alakja és pontozata;

végül részben a színezet is, jelesen a test csaknem kivétel nélkül fekete, a

végtesten sárga vagy fehér foltok, ritkán szalagok s néha a törjon is sárga

rajzok vannak.

Utóbbi idben az Oxybelus-nemhez közelálló több új nemet állítot-

tak föl, mint Belomicrus Costa, Alepidaspis Costa, melyet utóbb a Dahl-

bom-féle Notoglossa-\aX egyeznek ismert fel; de a mely nemet Gerstaecker

már elbb az Oxybehis-hoz csatolt s végre Radoszkovszky az Oxybeloides-t,

mely fleg azáltal különbözik az Oxybehis-tl, hogy az utótorjnak tre nin-

csen. Kohl ez utóbbi nemet, mint alnémet tartotta meg.
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Eddig 87 Oxybelus-fa,j van leírva, melyekhez Sz. még öt új fajnak

(Oxybelus pharao, 0. africanus, 0. coliaris, 0. psammobius és 0. insularis)

a leirását adván, összesen 92 fajt említ föl. Ebbl 67 faj a palaearkticai,

4 az aethiopiai, 6 az orientali, 5 a neotropicai és 8 a nearkticai regióra

esik ; az ausztráliai regióból még eddig egy sem ismeretes.

A leírások a különféle munkákban és folyóiratokban vannak elszórva

s Kohl ezeket és a synonimákat gondosan összeállította. E munkák közöl

különösen kiemelendök : Olivier, Gerstaecker, Chevrier nagyobb dolgozatai

az európai, s Packard revisiója az észak-amerikai fajokról.

M.S.


