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Az Oryssus unicolor Latr. a magyar faunában.

Irta : Mocsáey Sándor.

1811-ben, tehát éppen száz évvel ezeltt, Latreille, a híres

franczia természetbúvár, Paris mellett a Bois de Boulogne-ban több

példányban egy fadarazsat talált, melyet az OLiviER-féle Encj^olopédie

Methodique VIII. kötetének 561. lapján Oryssus unicolor név alatt írt

le. Latreille halála után gyjteménybe széttagozódott s különféle

rovarászok kezébe került s nagyrészt tönkre is ment. Alkalmasint

ilyen sorsra jutottak az Oryssus példányai is. A franczia rovarászok

e fpjt úgy Paris környékén, mint egész Francziaországban a mai

napig mindhiába keresték s már azt lehetett hinni, hogy az egészen

kiveszett. Hiszen maga Edmond André is a levél- és fadarázsokról

írott nagy munkájában az Oryssus unicolor-ról csak jegyzet alakjában

emlékezik meg s azt kérdezi „vájjon az önálló faj-e (ez esetben

meglehetsen elégtelenül leírva) vagy csak egy barna, sötét válfaja

az Oryssus abietinus-uak ?" — Pedig ANORÉ-nak csaknem az összes

franczia hymenopterologusok gyjteménybe rendelkezésére állott.

Szerencsére azonban Latreh^le példányaiból egyet KLua-nak,

a berlini múzeum akkori igazgatójának és a levél- s fadarázsok ki-

váló mveljének, küldött ajándékba, mel}'" a berlini múzeum gyjte-
ményében a mai napig is meglehetsen jó állapotban van meg,

a mint azt Koxow Chalastogastra czím kitn munkájának 179. lap-

ján említi.

A mnlt nyáron Dr. Hensch Andor ny. ezredorvos és buzgó

rovarász Krapináról Horvátországban több más Hymenopterával

együtt egy Oryssus- íajt is küldött be hozzám két példányban, mely

kérdjellel Oryssus imicolor-nak volt jelezve. Az állatot megvizsgál-

ván s a Latreille féle leírással összehasonlítván, úgy találtam, hogy
az az adott leírással sokban nem eg.3'ezik. Visszaemlékezvén tehát

KoNow megjegyzésére, írtam Dr. Heymoxs berlini múzeumi rnek,
hogy ha lehetséges küldjék meg nekem megtekintés végett Latreille-
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nek a múzeumban lev peldáuj^át. A múzeum igazgatósága kérése-

met ezúttal is szívesen teljesítette s így alkalmam volt azt Hexsch
2)éldányaival összehasonlítani. Már els tekintetre észrevettem, hogy
itt két egymástól lényegesen különböz, noha némileg hasonló fajjal

vau dolgom s azért mindkettt újólag összehasonlítóan leírtam és a

Magyar Nemzeti Múzeum folyóiratában (Annales Musei Xationalis

Hungarici. VIII, 1910, 162. 1.) közzé is tettem, a nagyobb, zömökebb
s egészen fekete fajt felfedezje nevérl Oryssus Hensdiii név

alatt Írván le.

Xeni régiben }vIerkl Edé ti vásárolt HA'menopterákat a gyüj-

teménj'be beosztani akarván, a legnagjT'obb meglepetésemre az apró-

ságok között egy Xémet-Bogsánon május 10-én gyjtött állatot talál-

tam, mely nem volt más mint a már száz év óta keresett Oryssus

unicolor Latr. újabb és második ismert példánya. A faj tehát nem
halt ki, hanem Francziaországou kívül hazánknak is lakója és mint

társai valószínleg ez is fenyvesekben, a fenyk fájában él. Ekként

tehát Európában és így hazánkban is három Oryssus-íai fordul el,

méhnek közül az Oryssus ahieiinus Scop. Közép- és Dél-Európa feu}^-

veseiben meglehetsen ritka, mig az Oryssus Henschii Mocs. eddig

csak hazánk kizárólagos sajátja.

A három faj átnézete a következ :

1 (2). A potroh vérpiros, els két szelvénye és a has vége fekete,

a hímek utolsó két szelvényén felül azonkívül középnagyságú

sárgás-fehér folt vau. Xag.y állat, hossza 13— 15 mm.
1. abietinns Scop.

2 (1). Csak 5—6 mm. nagyságú állatok egészen fekete potrohhal.

3 (4). Meglehetsen zömök test, a csápok és a lábak feketék és

csak utolsó izük és a lábfej vöröses-fehér, az elüls szárnj^ak

csaknem a szárnj^j egyig átlátszók, többi részük szennyessárga,

széles átlátszó szalag nélkül, 2. Henschii Mocs.

4 (3). Karcsú, hengeres test, csápjai rtbarnák, a csájDOstor a har-

madik íztl kezdve alul és a lábak fehérrel tarkázottak, az

elüls szárnyak a szárnyjegj^ alatt és a végük eltt kissé

szennyessárgák, a szárnyjegy fölött meglehets széles átlátszó

szalaggal. 3. unicolor Latr.


