
Magyarország Hymenoptera-íaunája. *)

Magyarország Hymenoptera-faunája a legújabb idkig csak-

nem egészen ismeretlen volt. A külföld hírneves íróinak munkái-

ban nagyon kevés adattal találkozunk, mert nem volt, ki hazánk

ez érdekes állatait velk megismertette volna.

Igaz ugyan, hogy már gróf Marsili Alajos, classikus mvében^)
említ pár Hymenopterát s azoknak rézbe metszett rajzát is adja.

de els mégis, ki a hártyásszárnyü rovarok rendjébl Magyaror-

szágra vonatkozó használható adatokat is közöl, Scopoli J. A.^) tiroli

eredet selmeczi akadémiai, késbb páviai egyetemi tanár volt, aki

életébl tíz évet (1766- -1776) mint a chemia és növénytan tanára

Selmeczen töltvén, Hymenopterákat is gyjtött, s ezeket munkái-

ban megismertette. ( 1 1 faj.) Ez adatokat a német születés Christ

jeles munkájába^) fölvette, s még hat újabb adattal meg is tol-

dotta. Sajnos, hogy ez állatok egy részét felismerni nem lehet s

neveik a tudományra nézve elvesztek.

Fabriciits „Systema Piezatorum" (1804) czím munkájában

csupán három fajt említ föl Magyarországból, Germar^) pedig tizen-

hetet Fiume vidékérl. A legtöbb mag3^arországi adattal még Klu^)
dolgozataiban találkozunk, ki a berlini múzeum gyjteményébl
leírt magyar eredet levél- és fadarázsokat Dahl, bécsi rovarke-

) A M. Tud. Akadémia Ill-ik osztályának 1897. okt. 18-án tartott ülésén

eladta a szerz.

1) Danubius Pannonico-Mysicus. Hagae 172G. Toni. VI. De inse9tis. In-

secta, quae ad ripas Danubii et Tibisci inveniuntur. Insecta terrestria. Anelytra.

Vespae, három rajz, köztük a Polistes gallicus és fészkének a rajza. BotHÓu*,

melyet Fucus-wsk (here méh) nevez, két rajzzal, melyekben könnyen fel-

ismerhetni a Bombus hipidarius-t és hortorum-oi.

-) Annus l\ . historico-naturalis. Lipsiae, 1772, Dissertatio de Apibus

Annus V. historico-naturalis. Lipsiae, 1772. ( )bservationes zoologicae.

3) Naturgeschichte, Classification und Nomenclatur der Insecten vom
Bienen-, Wespen- und Ameisengeschlecht. Frankiurt a. M. 1791.

-•) Keise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa. Leipzig 1817.

'') Die Blattwespeu nach ihren Gattungen und Arten zusammengestellt :

Ma^raz. der Gesellsch. Naturforsch. Freunde zu Berlin. II. 1808; VI. 18U i

VII. 18 h;: Vlir. 1818.
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reskedtül kapta ; mig számos Ichneumonidát (36 faj ), szin-

tén jobbára Dahl adatai után, Gravenhorst^) ismertetett meg.

Ez idtl fogva hazánkra vonatkozólag a külföld irodalmá-

ban alig találunk egyes elszórt adatokat egész Wesinael-'vj^-)

és Dalilbom-ig,^) kik szintén irtak le néhány fajt Magyarországból.

1851-ben Frivaldszky János küldött ki magyarországi és kis-

ázsiai Hymenopterákat Tischbein-ná\éy és Förster-ne\&) meghatáro-

zás végett, kik ez adatokat dolgozataikban megemlítették és az új

fájókat leirták.

A legels terjedelmesebb ismertetéseket Mayr Gusztáv*^) ak-

kori pesti freáliskolai, most nyugalmazott bécsi tanár irta 18c6.

és 1857-ben a magyarországi hangyákról, mely értekezéseket 1868-ban

Frivaldszky János mag\'ar n^'^elven is ismertetett.

Néhány magyarországi íjj fajt dr. Kovács Gyula gyjtései után

a, franczia születés bécsi orvos Girand/) írt volt le Budapestrl

:

'késbb pedig Brischke és Zaddach^) is említenek több magyaror-

szági fajt.

Midn 1874-ben, nemrég eVaúnyt ínököm, Frivaldszky János

ösztönzésére kiválólag a hártyásszárnyú rovarok gyjtésére és ta-

jiulmán^'ozására adtam magamat, a Nemzeti Múzeum ilynem
gyjteménye is aránytalanul szegén}^ volt. Nem is állott egyébbl,

mint ama példányokból, melyeket Frivaldszky János az ország kü-

lönböz részeiben csak mellékesen gyjtött, s azokból a kevés

számúakból, melyeket Frivaldszky Imrének lepke- és bogárgj'^jti

Bulgáriából és Törökországból beküldöttek. Ez idtl fogva 18

1) Ichneumonologia Europae. 3 Vol. Vratislaviae, 1829.

• 2) Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgii : Nouv. Mém.
Acad. Bruxell. XVIII, 18i4. — Ichneumonologica MisceUanea : BuUet. Acad.

Bruxell. XXIT. 1855. — Ichneumologica Otia: Ibid. XXIV. 1857.

3) Hymenoptera europaea, praecipue borealia. Tom I. Sphex in sensu

Linneano. Lundae, 1848—45. Tom. II. Chrysis i. s. L. Berolini, 1854.

^) Hymenopterologische Beit, age : Stett. ent. Zeit XIII. 1852.

•^) Eine Centurie neuer Hj'.-nenopteren: Verhandl. Naturh. Vereins preuss.

Rheinl. VII. 1850 ; VIII. 1851 ; X. 1853. Zweite Centurie. Ibid. XII, 1855 <

XVI. 1859 ; XVII. 1860.

'^\ Beitrage zur ungarischen Formicinen-Fauna : Verhandl. zoolog.-

botan. Vereins in Wien. VI. 185G. — Ungarns Ameisen : Drittes Progrannn

der stadt. Oberrealschule in Pest. Pest, 1857.

"') Descríption de quelques Hymenoptéres nouveaux ou rares : Ver-

handl. zool.-botan. Vereins iti Wien. VII. 1857.

**) Beobachtungen über die Arten der Blatt- vtnd Holzwespen : Schrift.

d. physik.-oekon. GeselIsch. in Königsberg. Bd. III. 1862 ; Bd. IV. 18G;í :

Bd. VI. 18(i5; Bd. Xv''I. 1875. und Schriít. der Naturtorschenden GeselIsch.

in Danzig, Bd. V. Danzig, 1883.
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éven át, a magyar állam különböz részeiben tett gyjtésem, vala-

mint Pável János múzeumi gyjt s részben Frivaldszliy János-nak

. újabb gyjtései által a gyjtemény annyira fejldött, hog}' midn
Friese H. a jeles méhész, leírásaim és csereküldeményeim által

szerfölött érdekes faunánkra nézve figyelmessé levén, 1886-ban

tanulmány és gyjtés végett hazánkba jött, itt már egy meglehe-

tsen szép és nagyrészt meghatározott gyjteményt talált. De tíz

havi ittléte alatt maga is sokban hozzájárult faunánk ismeretéhez,

a méhfélékre vonatkozólag számos új és érdekes adatokat gyjtvén

hazánk különböz részeiben.

Ez idtl fogva, st azt már néhány, évvel megelzleg is

napjainkig, hazánk lelkes búvárai részben másféle gyjtéseik mellett

a Hymenopterákra is figyelemmel voltak s nem csekély adattal

járultak ilynem faunánk ismeretéhez, méltókká tevén magukat

arra, hog}' neveik itt felemlíttessenek. E lelkes búvárok a következk ;

Abaji-Aigííer Lajos. Anker Rudolf, Biró Lajos, dr. Brancsik Károly,

Cerva Frigyes, dr. Chyzer Kornél, dr. Chyzer Komélne úrhölgy,

4r. Daday Jen, Dahlslröm Gyula, Csíki Ern, dr. Emich Gusztáv,

Fehér Sándor, Friese Henrik, Frivaldszky János, Gammel Alajos

Henrich Károly, Hermán Ottó, dr. Horváth Géza, Jahlonowsíki

József, Kelecsényi Károly, Kenderesy Dénes, dr. Kertész Kálmán,

zilahi Kiss Endre, Kohaut Rezs, Korlevic Antal, dr. Kovács Gynla,

Kuthy Dezs, dr. Knthy Dezs, dr. Langlioffer Ágost, Madarassy

László, dr. Madarász Gyula, Marin József, Méhely Lajos, Merki

Ede, Metelka Ferencz, Fadewith AI., Paszlavszky József Pável

János, Prnzsinszky József Pungur Gyttla, Redl Gusztáv, Ricss

Károly, lovag Sacher Károly, Sajó Károly, Stipanics József Szépligeti

Gyz, Sziládi Zoltán, Thalhaniiner János, dr. Török József dr.

Uhryk Nándor, dr. Vángel Jen, Vánky József Vellay Imre, Vidra

Ferdinánd, Wachsmann Ferencz és Jáno-, és Xántus János.

A legels nagyobb Hymenoptera-gyjtemény hazánkban Kov

Tóbiás budai kamarai pénztári tisztviselé volt,^) ki Budapest kör-

nj^ékérl 136 faj Hymenopterát említ ; de ha tekintetbe veszszük

azt, hogy ez idben a nálunk elforduló fajoknak a legnagyobb

része még ismeretlen volt és azok csak késbb írattak le; akkor

biztosan állithatjuk, hogy Koy gyjteménye igen tekintélyes lehetett

s legnagyobb része meghatározatlan és a tudományra nézve új vala.

A második nagyobb gyjtemény az volt, melyet a jelen század

elején (1803—1806) egy nevérl ismeretlen lengyel természetbúvár

Alphabetiscbes Verzeichniss nieiner Insectensammlung. Oíen, 180U.
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szerzett Magyarország területérl, mely jelenleg a varsói múzeutrí

tulajdona ; miként azt Radoszkovszky O. orosz tüzértábornok, a nem-

rég elhunyt jeles hymenopterologus, 1886-ban Budapesten létekor

elbeszélte.^)

A Nemzeti Múzeum gyjtemén3^én kívül most nagyobb g^'j-

teménye van még magyarországi Hymenopterákból : Brancsik

Károly-niik Trencsénmegyébl ; dr. Chyzer Kornél miniszteri ta-

nácsosnak, ki kiváló szorgalommal kutatta és ismertette Zemplén-

megye rovárvilágát ; Friese Henrik-nek jelenleg Innsbruckban, ki

mint említettem, tíz hónapig idzött és gyjtött Magyarországon
;

Korleuic Antal elbb ftumei, most zágrábi tanárnak, ki kiváló ér-

demeket szerzett a magyar Tengerpart Hymenopteráinak gyj-
tésével és közzétételével; Paszlavssky József igazgatótanárnak,

ki a magyarországi Ci^-'ipidák ismeretét vitte elbbre ; Szépligeti

Gyz budapesti tanárnak, ki nagy szorgalommal gyjtötte és ta-

nulmányozta a Braconidákat és Cynipidákat. Végre fölemlítend

itt a Biró-fé\e több ezer példányból álló Hymenoptera-gyjtemény

az ország legkülönbözbb vidékeirl, mely jelenleg a Nemzeti Mú-

zeum tulajdona. Ezeken kívül többeknek van kisebb gyjteményök.

Az itt említettek gyjteményüket vagy legalább azok egy

részét irodalmilag is közzétették s ez által is hozzájárultak faunánk

ismeretéhez.

A mi már most a meghatározások alapján Magyarország

hártyásszárnyú r^, varai gazdag faunájának a jellemét illeti, az mint-

egy keveréke a középeurópai, földközi-tenger melléki (mediterrán)

és délkeleti faunának, túlnyomólag délkeleti jellemmel és számos

önálló sajátos fajjal, a nélkül azonban, hogy a nyugati fauna állatai

is egészen hiányoznának, a melyhez egy ország állatvilága sem

hasonlítható s joggal lenne nevezhet magyar faunának ; a mit

különben már Magyarország nagy kiterjedése, és növényzetének

változatossága is eléggé igazol. Már maga a központ, Budapest

vidéke, a legnag^^obb változatosságot nyújtja ; mert a Duna jobb

partja jobbára -a dombos vagy hegyes vidékek állatait táplálja, bal-

partja pedig, innen a magyar Alföldre mélyen lenyúló, sok helyen

homokos talaj Erdélyen át túlnyomóan délkeleú jellem. Allataink

egy része innen Dél-Oroszország, a Kaukázus és Turkesztán felé

terjed ; mások ellenben Dél-Francziaország és Span3'oIországon át

Algírban is megtalálhatók.

Faunistikai tekintetben bizonyára a legérdekesebb a központi

1) Rovartani Lapok. III. 1SS(;. vi;} i.
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nagy síkság és Mehádia vagyis HerKulesfürd környéke ; továbbá

a zemplénmegyei Szomotor s a delibláti homoksivatag, melyeken

a dél-oroszországi futó-homokon lakó állatok is élnek.

A tudomány mai állásának megfelelleg, a közölt adatok bi-

zonyítják, hogy Magyarország Hymenoptera-faunája már meg-

lehetsen ki van kutatva, s az egyes családokból csak kevés újabb

adatot g3'jthetni ; ellenben igen tág és háládatos tér kínálkozik

még azoknak, kik egykor az Ichneumonidák, Proctotrupidák és

•Chalcididák tanulmányozására adják magukat.

Mocsáry Sándor^

A bug-aczi pusztán.

Itt benn ülök a sárga Pusztaházban és jegyezgetek. Körü-

löttem zsivaj, pohárcsengés. Társaimnak egy része hol tudományos

dolgok fölött vitatkozik, hol egy-egy jóíz adomán kaczag és lesi

az alkalmat, mikor lehet koczintani ; más része a világ eseményeit

bírálgatja és helyes mederbe tereli ; st akadnak még olyanok is,

a kik azt a bizonyos 32- és 42-level bibliát forgatják.

A szobába szorított bennünket az es. Pedig szeretnénk mind-

nyájan künn kóborolni az erdben, a buczkán, mely annyira magyar

specialitás, hogy arra más nyelven alig van hel^^es kifejezés. Hiszen

azért jöttünk, hogy ennek az si szz talajnak, melyet eke-kapa

még nem járt, állatvilágát tanulmányozzuk és megfigyeljük.

A kir. m. Természettudományi Társulat állattani szakosztályá-

nak 14 tagja vállalkozott erre az érdekes s a tudományra nézve

fontos feladatra. A Társulat állattani szakosztálya ugyanis éven-

kint rendez ily tavaszí társas kirándulást. És miután bejártuk már

a festi Tengermelléket, az Al-Duna szépséges vidékét és északon

Ungvár regényes környékét, az idén az ország kell közepét, az

Alföld szívét, Kecskemét környékét óhajtottuk felkeresni és rova-

rászó hálóinkat ott is forgatni.

Kecskemét városa magyaros vendégszeretettel meghívta a

magyar zoológusokat híres bugaczi pusztájára. így jött létre ez az

érdekes kirándulás.

Május 19-én déleltt Kecskemétre érve, a pályaudvaron foga-

dott bennünket Vámossy Béla városi fkapitány. Szegedi György

városi tanácsnok és Dr. Szeless József takarékpénztári igazgató.

Bevittek a városba és mindenekeltt megmutatták az új város-


