
Rovartani Lapok
III. kötet. 1886. június. 6. füzet.

A magyarországi farontó darázsok.
V.

II. A csápok végeik felé többé-kevésbbé vastagodnak {Cephus

Auct.).

4. Cephus idolon Rossi.

Fekete, fényes, pelyhes fekete szr ; csápjai 22 izülékfíek,

végeiken vastagabbak, feketék, az utolsó izülék sárgás; a szájvéd

sárga, alul fekete szegély ; a hátsó lábszárak közepén alul csak

egy tövis van ; szárnyai átlátszók, ereik feketék, a bordaér és a

szárny jegye világos sárgák.

A nstény: arcza, halántékai, bels szemkörei, állkapcsainak

töve, elmellkasának mindkét oldala szélesen, vállgürai, egy folt

a szárnyak alatt és lábai nagyobbrészt narancssárgák ; összes csipi,

tomporai, két els pár czombjának töve és a hátsónak vége,

valamint a hátsó lábszárak és két hátulsó pár láb tarsusai feketék

vagy sötétbarnák
;
potroha narancssárga, a két els és az 5-ik

szelvény fekete, ez utóbbi oldalain sárga, a 7-iken a mells szél

közepén egy fekete folt van, a 8-ik fekete, a legvége sárga ; hasa

fekete. — Hossza 10—12 mill.

A hím : arcza, bels szemkörei, állkapcsainak töve, vállgümi,

egy-egy folt a szárnyak alatt, csipi és lábai világos narancssárgák,

tomporai, a hátsó czombok és lábszárak töve és vége, valamint a

hátsó tarsusok feketék vagy sötétbarnák
;
potroha világos narancs-

sárga, a két els szelvény, az 5, 7 és 8 ik fekete, az utóbbi négy,

hátsó szólén, többé-kevésbbé narancssárga ; hasa részben sárga. —
Hossza 10—12 mill.

E szép déli faj hazája Portugália, Spanyol- és Olaszország, Szi-

cília, Kaukázus, Syria és Algir. Magyarországi példányunk nincsen

ugyan, de a bécsi cs. múzeumban láttam egyet, mely állítólag Dél-

Magyarországból származik, hol azt Kollár Vincze még 1820-ban

találta.

9
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5. Cephus nigrinus Thoms.

Fekete, fényes ; hátsó lábszárainak töve szólesen s a két

els pár láb térdei, lábszárai és tarsusai sárgák, ez utóbbiak végs

ízeiken barnásak ; csápjai vékonyak, végik felé vastagabbak ; a hátsó

lábszárak közepén alul két tövis van ; szárnyai átlátszók, erezetük

és a jegy feketés. — d^ 9 ', hossza 6—7 mill.

A híui : utolsó-eltti hasszelvényén rövid, durva, csaknem fekv

serteszálak s a végén aranysárga pillás szrök vannak.

Hazája Svédország. Nálunk Budapestnél a Lipótinezn máj.

5-én (E m i c h), Kelenföldön máj. 29-én (B i r ó), Mehádiánál (P áve 1),

Szilágymegyében Peéren ápr. 30-án (Biró) és Zemplénmegyében

Varannónál máj. 15-én (Horváth) fordult el.

B. Cephus pallipes Klug^

Fekete, fényes, fekete pelyhes ; csápjai vékonyak, végeik felé

vastagabbak, 18 izülékek, feketék, a 8— 10 végs íz barnássárga;

mellkasa fekete, csak a szárnyak töve alatt van egy kis sárga folt

;

állkapcsainak töve, czombjai elülrl, térdei, lábszárai és tarsusai

sárgák, ez utóbbiak végeiken sötétbarnák ; a hátsó lábszárak közepén

alul két tövis van ; szárnyai kissé füstösek, átlátszók, erezetök és

jegyök barna, a bordaér szennyessárga. Hosza 6— 7 mill.

A nstény : potroha egészen fekete ; a hímnél azonban a4- 6-ik

szelvényt és a 9ik hátsó szélét széles halványsárga szalag ékesíti,

a 7—8 oldalain sái'ga foltos.

Csaknem egész Európában el van terjedve. Nálunk elfordult

:

Budapesten a kincstári erdnél május 10- én és a Zugligetben

máj. elején (Fr i vald s zky); Szent-Endrénél (Fr i valdsz ky)

;

S.-A.-Ujhelynél (C h y z e r) ; Mehádiánál (P á v e 1) és Fiume környé-

kén (K r 1 e v i c).

7. Cephus analis Klug.

Fekete, fénye? , ritkás fekete pelyhes ; csápjai feketék, 20 izü-

lékek, vékonyak, végeiken vastagabbak ; mellkasa fekete, egy kis

tolt a szárnyak alatt sárga ; a hátsó lábszárak közepén alul két

tövis van, a tüskék fehéresek ; szárnyai kissé füstösek, átlátszók,

erezetök és a jegy sötétbarnák. — Hossza 7—8 mill.

A nstény : potroha fekete, az utolsó szelvényen, felül, egy

narancssárga folt van ; lábai feketék, az els pár láb térdei, szárai

és tarsusai, és a közbüls térdei rt szennyessárgák.

A hím : potroha egészen fekete, csak a pelczék sárgák ; lábai
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feketék, a két els pár láb térdei, szárai és tarsusai sárgák, ez

utóbbiak végs izülékei kissé barnásak.

Hazája Angol-, Franczia-, Német-, Olaszország? és Svájcz.

Nálunk nneglehetsen ritka. Elfordult: a Herkules-fürdnél (Friv.

és Páveli; Szilágyniegyében Peér ápr. 30, Pele máj. 8. és

Tasnád-Szántó mellett máj. 18. (Biró ; Zemplénmegyében S.-A.-

Tljhelynél máj. 21, Nagymiliály és Tolcsva mellett (C liy zer).

8. Cephus variábilis IViocs. (uj faj.)

Fekete, fényes, gyöngén pelyhes; csápjai 19— 20 izülékek,

vékonyak, végeiken vastagabbak, feketék, a 8—10 végs íz alul

rtsárga ; állkapcsai töve és egy foltocska a szárny alatt sárga
;

középmelloldilai sárgásszürke pelyhesek ; hasa fekete ; hátsó láb-

szárain a közepén alul két halványszinfí tüske van ; i^zárnyai meg-

lehetsen füstösek, erezetök és jegyök barnás.

A nstény; potroha fekete, oldalról összenyomott; a potroh

szelvényei közöl az 5—7 hátsó szélét megrövidült keskeny narancs-

sárga szin szalag ékesíti, az utolsónak több mint fele narancssárga,

tojócsöve rozsdabarna, egyenes ; lábai feketék, az els pár czomb

alsó részén több mint fele, valamint szárai és tarsusai, meg a

középs párnak térdei és szárai narancssárgák, a két hátulsó pár

tarsusai rtbarnásak. — Hossza 9 mill.

A hím: potroha fekete, oldalról összenyomott; a 4—5 vagy

4 — 6 vagy 4— 7 szelvény hátsó szélét meglehetsen széles halvány

narancssárga szalag ékesíti s ilyen szin az utolsó szelvény is

;

lábai, feketék

A nstény a C. analis nstényéhez, a hím a C. pallipes hím-

jéhez hasonlít.

Ez új Cephus-faj Kecskemétnél (M ad ar as sy), a Herkules-

fürdnél (Friv.), Nag) váradnál (M ocsáry), Szilágyniegyében Tas-

nádon máj. 11 és 28, Tasnád-Szántó mellett máj. 18 (Biró),

valamint S.-A.-Ujhelynél máj. 8 (Chyzer) kerüit kézre.

9. Cephus Mocsáryi Kirby.

Fekete, csápjai, mellkasa és lábai feketék, ez utóbbiak és a

potroh szurokszín tünettel ; mellkasa és potroha finomul pontozott

;

a 3-ik szelvény végén két oldalt egy-egy sárga folt van; csápja

körülbell 29 izülék, inkább rövid és vastag ; szárnyai fü tsen

átlátszók, ersen szivárvány színbe játszók, erezetük szurokszín.

— 0^ 9 ; hossza 16—24 mill.

E szép és nagy fajt Kirby angol rovarász hazánkból kapott
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példányok után az én tisztolotemro nevezte el. A nemz. múzeumban

még nincs példány.

10. Cephus niger Harr. (froglodijta Fabr.)

Fekete, fényes, ritkás fekete pelyhes szr ; csápjai feketék,

22 ízülékfíek, rövidek, végeiken kissé vastagabbak ; állkapcsai töve,

egy kis folt a szárnyak töve alatt, hátsó mellkasának mindkét

oldalán egy nagyobb folt, térdei, lábszárai és tarsusai rtsárgák;

a hátsó lábszárak vége feketés és rajtuk a közepén alul két tövis

van; potroha fekete, a 3—7 szelvénynek oldalai és a 4 és C-ik

hátsó része meglehetsen szélesen sárga ; szárnyai sárgásan-átlát-

szók, erezetük barnás, a bordaér és a jegy szennyessárga. — Hoszsza

12-14 mill.

Vannak olyan nstények is, melyeknél a potroh 4 és 6-ik szel-

vényének szalagja szélesen meg van szakítva s oldalain inkább

foltalakú,

A hím : hasa 6—7 szelvényein szívforma bársonyszer fekete

folt van.

Hazája Angol-, Svéd-, Franczia-, Olasz-, Németország és

Svájcz. Nálunk a ftejfélék virágján fordult el. Budapestnél a

Lipótmezn máj. 1, 4, 23 és 27-én, (Emi eh), S.-A. Újhelynél

(C h y z e r), Nagyváradnál (M o c s), és Mehádiánál (F r i v. és P á v e 1).

11. Cephus arundínis Gir.

Fekete, fényes, finom pelyhes ; csápjai feketék, vékonyak,

végeik felé kissé vastagabbak ; állkapcsai töve rtsárga ; lábai feke-

ték, két els pár lábszára és ezek tarsusai rt-szennyessárgák, a

középs tarsusok kissé barnásak, a hátsó lábszárak barnásfeketék

;

potroha fekete, a 2— 6 szelvényt hátsó szélén zöldessárga szalag

ékesíti; szárnyai kissé barnásán- átlátszók, szivárványszínbe játszók,

erezetük és a jegy sötétbarna, a bordaér szennyessárga. — 9 ;

hossza 10 mill.

Hímje még ismeretlen.

Álczája, G i r a u d szerint, a közönséges nád szárában él.

Hazája Francziország és Ausztria. A n d r é szerint Magyar-

országon is él.*)

*)A Frivaldszky János által (Adatok Temes- és Krassómegj'ék fauná-

jához. Math. és Term tud. Közlemények. XIII. köt. 349 lap.) Oraviczán talált

és C. arundinia. név alatt felemlített Ceplms-faj a C vaqahvnduíi Mocs. líj faj-

hoz tartozik.
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12 Cephus vagabundus Mocs. líj tüj).

Fekete, meglehets fénytelen, ritkás pelyhes szr ; csápjai

feketék, %i izülékfíek , vékonyak, végeik felé vastagabbak ; állkap-

csaiknak közepe és falámjai legnagyobb részben szennyessárgák

;

mellkasa fekete, elmellkasa meglehets hosszú, felül kissé lapos

;

egy kis folt a szárnyak alatt, térdei, két els pár lábszára és tár-

sasai vt-szennyessárgák ; hátsó lábszárai és tarsusai feketék
;
potroha

fekete, fényes, a 3—7-ik szelvényt hátsó szélén keskeny zöldes-

sárga szalag ékesíti ; többi szelvényei és hasa egészen fekete ; a

hátsó lábszárakon a közepén alul csak egy fehéres tövis van

;

szárnyai kissé füstösen átlátszók, erezetük és a jegy barnás, a

bordaér szennyessárga. — 9 ; hossza 12 mill.

A C. arundinis-hez hasonló, de meglehetsen fénytelen, potroha

2—7 (nem pedig 2— 6) szelvénye hátsó szélének van zöldessárga

szalagja.

Himjét nem ismerem.

Frivaldszky János úr találta Krassó- Szörény megyében

Oraviczán (Nagy-völgy.) A magyarországival tökéletesen megegyez

példány van a n. múzeumban Szibériából, melyet ott a magyar

születés K i n d e r m a n n Albert gyjtött.

13 Cephus pumilus (Mocs.) Anttré.

Fekete, fényes, finom pelyhf^s : csápjai 19ízülékek, vékonyak,

fehérek, végeik felé vastagabbak, és rtbarnák ; állkapcsai töve,

e«:y e^y fultücska a szárnyak alatt, a czombok, térdei meglehetsen

szélesen ós két els pár lábszára és tarsusa sárgák ; a hátsó láb-

szárakon a közepén alul két tövis van; potroha fekete, a 4 és 6-ik

szelvény hátsó szélén zöldessárgával szegélyezett, a 9 egészen s a

7 oldalai és felül a közepén egy folt sárgák ; szárnyai kissé szür-

késen átlátszók, a bordaér és a jegy barnás- szennyessárga, az erek

barnásak. — Hossza 6 mill.

A nsténynél : a hátsó lábszárak és tarsus izei egészen sárgák,

utóbbiak végei kissé barnásak.

A hímnél : a hátsó lábszárak vége és valamennyi tarsus izei

barnásak.

Hazánkban és Finnországban él. Elfordult Budapest köri

(Pá vei), és Szilágymegyében Tasnádon jun. 12. (Biró).

14. Cephus similis Mocs. (Új faj.)

Fekete, fényes; fejét és mellkasát felül fekete, melloldalait

és potrohát pedig hamvasszürke i)eíyhes szrö/.et fedi ; csápjai 20



118

izülékek, a végs 12 14-ik barnásvörös ; állkapcsai töve szélesen,

a szemek és állkapcsok közt lev ter, a szemkörök foltja alul és

egy foltocska a szárnyak alatt sárgák
;

potroha barnásfekete, a

4 és 6-ik szelvény hátsó szélét meglehetsen széles zöldessárga

szalag ékesíti, a 7-ik oldalt és felül sárga foltos, az^^utolsó csaknem

agyagsárga ; lábai feketék, a két els pár láb csipi és tomporai

elülrl világossárga foltosak, a czombok elülrl egészen sárgák, a

hátsók csupán tövükön felül s alill sárga foltosak, két els pár

lábszára és tarsusai egészen, a hátsók legnagyobb részt sárgák, ez

utóbbiak végeiken és a hátsó tarsusok egészen feketék ; a hátsó

lábszárakon a közepén alul két fehéres tövis van ; szárnyai kissé

füstösen átlátszók, ereik barnásak, a bordaér és a jegy píszkossár-

gák. — c/" 9 ; hossza 7V2—8 mill.

Vannak olyan hímek is, melyeknél a potroh 3—4 és 6 --7

szelvényemek hátsó szélét meglehets széles zöldessárga szalag

ékesíti, a 8-ik pedig oldalain és felül sárga foltos ; a hátsó czom-

bok felül sárga vonalasok.

A immilus-hoz hasonló ; de nagyobb és vaskosabb, csápjai 20

izülékek, vastagabbak ; a szemek és állkapcsok közti ter és szem-

körökön alul lev foltja sárga ; a hátsó pár láb csípinek és tom-

porainak, valamint czombjainak a töve alúl-felül sárga foltos és a

hátsó lábszárak mind a két ivarnál végeiken barnásfeketék.

Komárommegyében az ácsi erdnél máj. 17 (Biró), Baziásnál

(F r i v a 1 d s z k y), a Herkulesfürdnél (P á v e 1) és Szilágymegyében

Tasnádon jun. 12 (Biró) gyjtetett.

15. Cephus pygmaeus L.

Fekete, fényes, kevéssé pelyhes ; csápjai feketék, 20 - 22 izü-

lékek, vékonyak és aránylag rövidek, végeik íelé ersen vastago-

dottak ; állkapcsai töve, falámjai (az utolsóik kivételével) s egy fol-

tocska a szárnyak töve alatt, sárgák
;
potroha fekete, a 2— 3 szelvény

kis oldal foltjai, a 4—6 hátsó szélének széles, az 5 és 7 keskeny,

néha megszakított szalagja zöldessárgák ; a végszelvény a nsténynél

csak a végén, a himnél egészen agyagsárga ; a lábszárak tüskéi

fehéresek, a hátsókon a közepén alul két tövis van ; szárnyai kissé

füstösen átlátszók, ereik és jegyök barnásfeketék. — Hossza 7-8 mill.

A nstény : szájvédje és mellkasa egészen fekete : lábai

feketék, térde és két els pár lábszára és tarsusa rtsárgák, a

hátsó lábszárak elülrl barnásak, hátulról feketék.

Vannak nstény példányok, melyeknól a potroh 2—3 és 5 vagy
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legalább ii "I és 5-ik szelvényen az uldalfultuk hiányzanak, st a

mi legtöbb példányunk ilyen.

A hini : szájvédje csaknem egészen, két kis folt alul a szem

körökön, a rágok és a szemek közötti keskeny ter, melloldalai,

a csipk és tomporok, úgy minden czombja elölrl, a két els pár

láb, lábszárai és tarsusai czitromsárgák, a hátsó lábszárak elülrl

szennyessárgák, hátulról barnásak, valamint a hátsó tarsusok is

;

az utolsó eltti hasszelvényen rövid, durva, csaknem fekv sörte-

szálak s a végén aranysárga pillás szrök vannak.

Ez a legközöuségeseM) Cephus-faj, mely szalmadarázs uév alatt

eléggé ismeretes. A uó'stény tésalakú tojócsövével a gabonafélék szárainak fels

csomójába tojja petéjét s a kikelt álcza azt felülrl lefelé végig rágja. A gaboua-

szárat, melyben a szalmadarázs álczája tartózkodik, feliéres száráról és ugyauily

sziu üres kalászáról könny felismerni. Ha az ilyen szalmát végig hasítjuk

könnyen megtalálhatjuk a 10 -15 mill hosszú, tejfehér, csupasz, fényes álczát

melynek feje barnás, kis szemei feketék. A szárból kivett álcza S alakra görbül.

Aratás felé az álcza már többnyire ki van nve és a szár alsó részébe fészkeli

magát, úgy hogy aratás után a tarlón marad. Ekkor takarót sz magának és

az egész telet így tölti, csupán a következ tavaszszal változik bábbá, melybl

két hét. múlva a darázs kirepül.

E kártékony darázs Európaszerte gyakran okoz szembetn károkat

Nálunk is jelentékeny kárt tett Ferenczy urnái, a sz.-györöki urodalom-

ban 1870-ben.*) Temesmegye Folya- és Károlyfalva községeiben, hol az szi

búzának Vs részét tette tnkre **) és az idén K o r b u 1 y György úr értesítésíí

szerint Csanádmcgyébea a bánhegyesi ]) is^tán. Óvszer ellene a rövidre vágott

tarló, ennek tVlégetése ós mélyre szániasa. Természetes ellensége a PacJiyvients

raldtratov Grav. fürkész-darázs mely álczáiba rakja petéjét

Hazája egész Európa, st a Kaukázusban és Syriában is él.

Nálunk is közönséges. Egyes példányokat találtak Budapesten,

Rákospalotán, Farkasdon, Kecskeméten, és Kalocsán ; Zombornál

ós a csanádmegyei Derékegyházánál, Mehádia Nagyvárad, Debreczen

Szilágy megyében Tasnád, Nagyfalu és Zilah, Szatmármegyében N.-

Károly és Gencs, Máramarosban Korniareva, Zemplénben S.-A.-Uj-

hely, Szoniotor, K.-Azar és Orosz- Ruszka határán, ezenkívül Sajó-

Szent- Péter és Nyitránál.

16. Cephus pulcher Tischb.

Fekete, fényes, ritkás pelyhes szr; csápjai vékonyak,

aránylag rövidek, végeik felé kissé vastagabbak, 20 izüléküek ; feje,

* ) E m i c h Gusztáv, A mez és kertgazdaságra káros rovarok. í. füzet

Budapest, 1884. 140 1.

**) Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883. évben Magyarország területén

fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról Budapest, 1X84. 12. 1.
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mellkasa, potroha és lábai nagyrészt czitromsárgák ; a hátsó láb-

szárakon a középen alul két tövis van ; tarsusai szennyessárgák, az

izek végeiken s a karmok barnásak ; szárnyai átlátszók, erezetük

barnás, a bordaér és a jegy czitromsárga. — Hossza 7—8 mill.

A nstény : csápjai egészen feketék ; szájvédoje (a végén és

oldalain is barnás szegély), bels szemkörei, halántékai alul, egy

kerekded foltocska, a fejtet mindkét oldalán állkapcsai töve, el-

mellkasa oldalai szélesen, pajzsa, szárnytöve, két folt a szárnyak

alatt és egy másik hosszas középmelloldalakon, czombjai és lábszárai

czitromsárgák; a czombok töve, a tomporok és a csipk feketék

az utóbbiak a két hátsó lábpáron sárga foltosak
;
potroha fekete, a

2—3 és 8 hátszelvényt oldalt egy-egy czitromsárga íolt, a 4 -7-iknek

nek pedig hátsó szélét ugyanoly szin szalag ékesíti, az utolsó

szelvény vége agyagsárga ; hasszelvényei feketék, hátsó széleiken

keskeny sárga szalagosak.

Vannak nstény példányok, melyeknél a pajzs fekete és csak

a 6-ik hátszelvényen van czitromsárga szalag, mig a 2 - 5 és a

7—8 csak oldalain sárga.

A him : csápjai feketék, az ostor alul czitromsárga ; egész

arcza a bels szemkörökkel és a halánték alsó részével együtt

(csak szájvédje két oldalán van egy kis fekete pontocska), csaknem

egész elmellkasa, pajzsa, melloldalainak hosszas foltjai, szárnytöve

csipi és tomporai (ezek fekete foltosak), czombjai és lábszárai

czitromsárgák
;

potroha fekete, hátszelvényei közöl a 3 — 8 hátsó

szélén czitromsárga, többnyire széles szalag,, a másodikat hasonló

szin oldalfolt ékesíti, a szalagok a 3 és 5 szelvényen a többi-

eknél sokkal keskenyebbek, az utolsó szelvény vége aranysárga, has

szelvényei feketék, hátsó széleiken széles czitromsárga szalaggal.

A nstény eddig még nem volt megismertetve.

E szép tarka faj Magyarországból lett elször ismeretessé,

az után a him példány útan, melyet leírójának í'rivaldszky
Imre küldött. Nálunk a ftején él s nem épen ritka. Elfordult

Budapestnél a Gellérthegyen május 28 (Mocs) és jun. 7 (Bíró),

a Sashegyen jun. 8. (F^í val dsz ky), a Nádorkertnél június 5.

(Pá vei). Szegszárdon máj. 29. (Bíró), S.-A.-Ujhelynél június 15.

(C h y z e r) és Baziásnál (F r i v. és Horváth). — Francziaország-

ban is megtalálták.
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