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V KÖNYVTARA )

B e v e z e t é s .

A fémdarázsok Linné előtt, úgy látszik, egészen ismeretlenek voltak; legalább az ó- 
és középkor búvárainak munkáiban azoknak nyomaira sem akadhatunk.

Linné 1735-ben, midőn a Systema Naturae első kiadása megjelent, még csak egy 
fémdarázst ismert, az Apis ignita-t; s a Fauna Suecica első kiadásában is, 1746-ban, csak ezt 
az egy állatot említi. De ez utóbbi munka második kiadásában 1761-ben, az előtte ismert öt 
fémdarázst már Chrysis genus névvel illeti, noha a genust voltaképen csak a Systema Naturae 
1 2-ik kiadásában 1767-ben jellemezte először; a Clcptes-t pedig Spliex név alatt írja le.

Scopoli Entomologia Carniolica czímű munkájában, 1763-ban, három fémdarázst 
em lít: Spliex ignita, nobilis és violacea nevek alatt. Később az Annus quintus liistorico-natu- 
ralis-ban, 1772-ben, már az általa Selmecz vidékéről leírt új fajt Chrysis hungarica-nak nevezi.

De Geer 1771-ben csak két Chrysis-fajt ismert. — Forster Novae Species Insectorum 
czímű munkájában szintén 1771 -Len két új fajt ír le (Chrysys cyanochrysa et cyanura) Spa
nyolországból.

Fabricius első munkájában (Systema Entomologiae) 1775-ben 15 fajt, a Species Insec- 
torum-ban 1781-ben 17, a Mantissa Insectorumban 1787-ben 19, az Entomologia Systematica- 
ban 1793-ban 22, a Systema Piezatorum-ban pedig már 33 Chrysis fajt ír le s Latreille után 
a Parnopes carnea-t.

Sulzer 1776-ban Abgekürzte Geschichte der Insecten czímű, szép rajzokkal illusztrált 
munkájában csak két Chrysis fajt említ, s a napjainkban Stilbum calens név alatt ismert szép 
fémdarázst Chrysis nobilis név alatt írja s már első tekintetre felismerhctőleg rajzolja le.

Villers, midőn 1789-ben Linné munkáját bővítve kiadta, 13 Chrysis fajt sorol elő; 
míg Gmelin művében, 1792-ben, már 31 fajról tesz említést. Rossi 1790-ben 10 Chrysis fajt 
ismert. Schrank 1802-ben 8-at. Panzer pedig 19 fajnak adja a rajzát és leírását.

Christ volt az első, ki a fémdarázsokra is nagyobb gondot fordított, s 1791-ben már 
31 faj Chrysis-t írt s részben rajzolt le. S valóban feltűnő, hogy Christnek e jeles művét a 
szakbúvárok mindeddig nem vették tekintetbe, még saját honfiai sem, noha a fajok meglehe
tősen jól vannak leírva.

Latreille állította fel a Parnopes (1796.), Cleptcs (1802.) és Hedyckrum (1802.), Spi- 
nola az Ellampus (1806.) és Stilbum (1806.) s Dahlbom a Holopyga (1854.) nemeket.

A francziaországi fémdarázsokat 1806-ban Lepeletier dolgozta fel először, 47 fajnak 
adván leírását és részben színes rajzait. Lepeletier e művét 1879-ig olyan sors érte, mint a 
Christ munkáját. Abeille volt az első, ki 73 év múlva Lepeletier némely fajainak elsőbbségét 
kimutatni igyekezett.
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IV.

Az angolországiakat 1837-ben Shuckard, később 1862-ben Smith; a belgiumiakat 
1839-ben Wesmael, az algiriakat 1849-ben Lucas dolgozták fel.

1853-ban hazánk faunájából számos fajt Förster Arnold aacheni tanár írt le, melyeket 
hozzá Frivaldszky Imre küldött volt ki meghatározás v é g e t t s  minthogy Förster dolgozata 
Dahlbom munkáját egy évvel megelőzte, sok fajnál Dahlbom előtt elsőbbsége van, a mi eddig 
a szakbúvárok figyelmét egészen kikerülte. E  Förster-féle typusok Frivaldszky Imre gyűjte
ményével a Nemzeti Múzeumba jutottak, s azok e magánrajz kidolgozásánál rendelkezé
semre állottak.

Dahlbom már 1829-ben foglalkozott a svédországi fémdarázsokkal, s később is nagy 
szeretettel viseltetett ez állatok iránt. O volt első, ki kiadta 1854-ben afémdarázsok első magán- 
rajzát, mely a fajok meghatározására még ma is a főmunka. Ebben nemcsak az eddig ismert 
európai fajok nagy része megtalálható, hanem más világrészek számos állata is igen tökéletesen 
van leírva és részben lerajzolva; csak az a kár, hogy Dahlbom nem ismerte eléggé más nem
zetek irodalmát, Christ, Lepeletier, Shuckard, Guérin-Méneville, Brullé, Lucas s mások mun
káit, s azért új fajainak egy nagy része synonym.

Dahlbom klasszikus műve után a nassaui fémdarázsokat 1856-ban Sebének weilburgi 
tanár dolgozta ki, s ugyanő 1870-ben az összes németországiakat 68 fajban állította össze. — 
Egy évvel később 1857-ben Eversmann részben az oroszországiakat írta le, melyeket később 
Radoszkovszky 58 fajra egészített ki. Ugyané szerző dolgozta fel 1877-ben a turkesztániakat 
54 fajban, s 1879-ben a kaukázusiakat. — A svédországiakat pedig másodszor 1870-ben 
Thomson tette közzé 28" fajban.

Jó szolgálatot tesz a fajok meghatározásánál Chevriernek 1862-ben megjelent műve, 
mely Dahlbom munkáját sokban kiegészíti; a mennyiben általa a genfi tó környékéről leírt 
fajok legnagyobb részénél a nőstény és hím közötti különbség terjedelmesen előadva van; de 
nagy hibája e dolgozatnak is az, hogy a synonymiával vajmi keveset törődik.

1876-ban Lichtenstein a Chrysis-nem csoportjaira igen találó elnevezéseket hozott 
javaslatba, melyeket mi, Abeille ellenében, megtartandóknak ítélünk.

Számos európai és -exoticus fajt írtak le még Spinola, Klug, Dahlbom, Smith, Costa, 
Cresson, Norton, Tournier és Gribodo.

Legújabban Abeille de Perrin dolgozta ki a franczia fauna fémdarázsait, és számos 
új fajt állított fel. Munkája azonban sok helyen felületes, a synonymiát kevés figyelemre mél
tatja, s részben nagy hibákat követ el a Förster-féle typusok helyes kritikai megítélésénél. — 
Gribodo turini mérnök jelenleg az egész világ fémdarázsainak magánrajzán dolgozik; s azért 
a magyar fauna fémdarázsainak monographiája már e tekintetből is igen kívánatos volt, miután 
hazánk a külföld előtt e téren is még mindig nagyon ismeretlen; de meg mert több typicus 
példány is van a Nemzeti Múzeum gyűjteményében, melyeknek jogait a tudományban érvényre 
emelni annál is inkább kötelességünk, mert — mint említém — legújabban Abeille azok egy 
részét nagyon hibásan synonymálta.

A magyar fauna fémdarázsainak tanulmányozásával már évek óta foglalkozván, a 
világirodalom ezekre vonatkozó adatainak kritikai bírálata s a synonymoknak összegyűjtése és 
közzététele által — melyet még senki sem kísérlett meg s mely ép e szempontból a jelen dolgo
zatnak maradandó becset kölcsönöz, miután csak a magyarországi fajokból ezután huszonhá
romnak egészen más neve lesz, mint eddig volt — a tudománynak hasznos szolgálatot tenni 
reméllek.



ELSŐ EÉSZ.

A fémdarázsokról általában.

I Ä fémdarázsok helye a rendszerben.
A fémdarázsok a hártyaröpű rovarok (Hymenoptera) rendjének egyik családját 

teszik, mely rend legczélszerűbben 13 családra osztatik, u. m. levéldarázsokra (Tentkredinidaé, 
Leacb), fadarázsokra (Siricidae, Thoms.), gubacsdarázsokra (Cynipidae, Westw.), fürkészfé- 
lékre (Ichneumonidae,Leach.), pardn?//«r készei ere (Proctotrypidae, Ger st.), fémfürkészekre (Clial- 
cididae, "Westw.), fémdarázsokra (Ckrysididae, Leacb), hangyafélékre (Formicidae, H. S.), 
másnejii darázsokra (Heterogynidae, Mocs.), díszdarázsokra (Pompilidae, Gerst.), kaparó 
darázsokra (Spkecidae, Mocs.), védőszárnyéi darázsokra (Vespidae, H. S.) és méh félékre (Api- 
dae, H. S.)

E 13 család két alrendet foglal magában, u. m. tojócsövesek (Terebrata) és fulánkosak 
(Aculeata) alrendjét. — Ez utóbbi alrend állatainál a nőstényeknek (a társas életüeknél a dol
gozóknak is) védelmid, a dísz- és kaparó darázsoknál azonkívül az állati zsákmány megbéní
tására szolgáló s szúráskor az okozott sebbe maró nedvet, némelyek szerint vajsavat bocsátó 
fúlánkjok (aculeus), ritkábban e helyett bizonyos savat kilövellő mirigyeik vannak, például sok 
hangyánál. Amazoknak szintén egy analog szerkezetű, de csupán csak a peték lerakására szol
gáló szervök azaz tojócsövök (terebra) van. A fulánkos hártyaröpűek alrendjébe tartozik ez 
utóbbi hat, a tojócsövesekéi közé az első hét család, tehát a fémdarázsok családja is. De ez 
utóbbiak a fulánkos hártyaröpűekkez sokkal közelebb állanak, mint a többiek; nemcsak előtör
jük jól fejlettsége által, hanem az által is, hogy testök végének távcső alakú tojócsövéből, 
némelyek szerint, rövid fúlánk áll ki, melylyel érzékenyen szúrhatnak; de meg tomporaik 
(trochanteres) is egytagúak, mint a milyen az összes fulánkos hártyaröpűeké (Hymenoptera 
monotrocha, Htg.) ; míg ellenben azok a többi tojócsöves hártyaröpűeknél két tagból állanak 
(Hymenoptera ditrocha, Htg.) A fémdarázsok családja tehát leghelyesebben a két alrend össze
kötő tagja gyanánt tekinthető, és sokak által valóban a fúlánkos hártyaröpűek közé is 
soroztatik.

A fémdarázsok neveiket piros, zöld, kék és violaszín színezeteiknek pompás érczfé- 
nyétől vették, melyek miatt a legszebb színezetű rovarok közé tartoznak, s bátran nevezhetni 
őket a rovarvilág kolibrijeinek, mert szépen tündöklő fémes szülök, mely minden egyes mozdú- 
latnál más-más színjátékot ad, mintha az csupa rubinokból, smaragdokból s más drágakövekből 
volna kirakva : Amerika hamis ékköveit, a színek kroeusait, a szép kolibriket juttatja eszünkbe. 
A nép köznyelven a fémdarázsokat aranylegyeknek hívja és jól ismeri, mert hisz a kerti lakok 
és házaik ablakain velők gyakran találkozik!



A fémdarázsok színük, fémesfényök és szárny erezeteik tökéletlensége miatt némileg 
hasonlók a fémfűrkészekhez ; színük és fémesfényök által pedig nehány Halictus méhfajhoz, a 
tropicus tartományok nagyobb méhféléihez és kaparódarázsaihoz; de végtestök alakja, szelvé
nyeik és csápízeik száma, valamint tojócsövük alkotása és szárnysejtjeik által azoktól könnyen 
megkülönböztethetők, valamint a bozzájok hasonló színű kétröpüektöl(Diptera) is, mely utóbbi
aknak csupán két szárnyok van, vagy azok egészen hiányzanak, míg a fémdarázsoknál mindig 
négy szárnyat találunk.

2. A fémdarázsok megkülönböztető jellegei.
Ama lényeges jellegek, melyek által a fémdarázsok a hártyaröpű rovarok többi család

jától könnyen megkülönböztethetők, főleg szárny sejtjeik számában s tojócsövük alkotásában 
fekszenek.

1. ) Felsöszárnyaikon ugyanis egy Szárnyj együk (stigma) és 2 — 6 zárt sejtjük van: 
jelesen a szárnyak tövénél legfeljebb bárom (az igen keskeny szegélysejten kívül az előszélen), 
egy többnyire nem zárt sugársejtjök (a jegy mellett az előszélen), egy igen ritkán zárt könyök- 
sejtjük (az utóbbi alatt), egy korongsejtjök (az utolsó alatt), de a mely hiányozhatik is, ha az 
azt bezáró erek tökéletes színtelenségök miatt észre nem vehetők. A szárny tövénél levő sejtek 
neveztetnek alapsejteknek (szegélysejteknek, középsejteknek) s kividről a középharántér, alközép- 
harántér és végsejt által határozatnak. Az alközépsejt egy barántér által többnyire két részre 
van osztva; de a második kisebb részök hiányozhatik is, ereinek színtelensége és fölismerhet- 
lensége miatt. — Az alsó szárnyakon nincsenek zártsejtek s legfeljebb bárom hosszerök van; 
de az gyakran egészen erezetlennek tűnik fel, ha amaz erek színtelenek. — Az erezetből legin
kább csak a sugár sejt és a középharántér jönnek tekintetbe.

2. ) A tojócsö a végtestből kitolható s abba visszahúzható távcsöszerií ízelt csőből á ll ; 
s valóban a visszahúzáskor a cső egyes ízei, mint a távcsőnél, egymásba csúsznak. ízeik 
száma négy s tövüknél még egy rövid, széles szarunemű alapízök van. A cső gyakran oly 
hosszú, mint az egész végtest, vagy még hosszabb. A végéből két összenyomott billenő vagyis 
billentyű között rövid, hegyes fúlánk áll ki. Ez azonban voltaképen csak a vége a csőbe zárt 
valódi tojócsőnek, mely a fúlánkos hártyaröpűek fúlánkjával némileg analóg, azaz hasonczélú, 
s egy szarúnemű, alúl csatornás hüvelyből és két, a csatornában fekvő sertéből áll. Ha egy 
nőstény fémdarázst újjaink közé fogunk, akkor ez tojócsövét kinyújtja és azzal szúrni igyekszik, 
a mi néha sikerűi is ; s bár a szúrás fájdalmas, de azért daganatot [nem okoz, mert a tojócső 
méregmirígygyel nincsen összeköttetésben.

E két jelleghez járóinak még 3.) mindkét ivarnál a tizenhárom íziilékü csápok s 4.) a 
végtest sajátszerii alkotása. Ez utóbbi ugyanis alsó oldalán lapos, s az állat tetszése szerint 
annak homorú, azaz üreges alakot adhat. Veszély idején aztán ez üregbe fejét, mellső testét és 
végtagjait bevonhatja s testét összegömbölyítheti, mint összegömbölyíti magát az ászka, vagy 
a sündisznó. A végtest alsó oldala egyedül csak a Cleptes nemnél domború.

Ezek szerint tehát: fémdarázsoknak neveztetnek ama hártyaröpű rovarok, melyeknek 
felső szárnyán 2—6 zárt sejtjük s egy szárnyjegyük, alsó szárnyukon ellenben semmi zárt sejtjük 
vagy szembetűnő erők, tizenhárom íziilékü csápjaik, érczesen fénylő színük és a nőstényeknek 
kinyéijtható s távcsöszeriíen ízelt tojócsövük van.
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3. A fém darázsok többi testrészeinek leírása.

1. A fémdarázsok feje (caput) függélyes, többnyire olyan széles, mint a törj s ebhez 
szorosan hozzáfügg. Az oldalakon levő reezésszemek (oculi) tojásdad alakúak, s felül a homlokon 
háromszögben vagy ívalakban helyezett a három gömbös mellék- vagyis pontszem (ocelli). A száj- 
réclö (clypeus) a fej alsó végén többnyire igen rövid, gyakran domború, vagy ormós. A  vágók 
(mandibulae) kiállók, 1 — 3 ízülékűek; az állkapcsok (maxillae), mint az összes hártyaröpű- 
eknél, vékonyak és kártyások, végeiken szélesek és kerekítettek; a felsőajk (labrum) kicsiny, 
félholdalakú vagy vonalszerű, csonkított s többnyire re jte tt; az alsóajk (labium) félhengerded, 
rövid, kúpdad vagy a végén hasadt nyelvvel (ligula) ; a falámok (palpi) vékonyak, fonálidomúak, 
az állkapocsfalámok (palpi maxillares) 4—5 ízülékűek, az alajkfalámok (palpi labiales) 2—3 
ízülékűek. (A Parnopes nemnél a nyelv és állkapcsok igen hosszúak és keskenyek, vonalszerűek 
s együttesen, nyugalomkor a fej és törj alá visszahajlott ormányt képeznek, a falámok igen 
rövidek és kétízüléküek.) A mindkét ivarnál tizenhárom ízülékű csápok (antennae) a fej alsó 
széléhez s egymáshoz igen közel vannak beillesztve, rövidebbek mint a törj, térdesek s fonál
idomúak. A csápok felett az arcznak mélyedése (cavitas facialis) van, melybe az első hosszú 
csápíz, a kocsán (scapus) nyugváskor bevonúl; egyébkor a csápok mindig gyors rezgő moz
gásban vannak.

2. A test második főrésze a törj (thorax), mely alúl mellnek (pectus), oldalain mell
oldalaknak (pleurae) neveztetik. Ez többnyire félhengerded, elül és hátúi egyenlő széles. A törj, 
mint az összes rovaroknál, úgy itt is elő-, közép és utó- vagyis hátsótorjból (pro-, meso- et meta- 
thorax) állván, barázdákat mutat, melyek eme részeket egymástól elválasztják. A középtorj 
mögött, a szárnyak között, van a paizs (scutellum), az utótorjtól élűiről az utópaizs (postscu- 
tellum) egy barázda által elkülönített. Az előtörj élűiről egyenesen metszett, azaz csonkított, 
hátúi ívalakú, az oldalakon egész a szárnytőig terjedő. Előtorja tekintetében kivételt képez a 
Cleptes nem, melynek előtorja élűiről nyakszerűen megszűkűl, és még egy más rövid barázda 
által elválasztott gyűrűt mutat. A középtorj két egyenes hosszbarázda által határolt középterüből 
(lobus medius mesonoti) és két oldalterüböl (lobi laterales mesonoti) áll. A paizs és utópaizs 
domborúak, az utóbbi gyakran kúpdad, és néha hátrafelé keskeny, lapos nyújtványban végződik. 
A Stilbum nemnél az utópaizs a paizs alá rejtett, és hátúi csak egy keskeny nyújtványa látszik. 
Az utótorj függélyes s mindkét oldalán rövid foga van. — A szárnyak (alae) többé-kevesbbé 
átlátszók, gyakran itt-ott, főleg végszéleiken, homályosak. A lábak (pedes) vékonyak, közép- 
nagyságúak, sebes futásra alkalmasak; a kocsák (tarsi) ötízülékűek; a karmok (ungviculi) 
alúl vagy fogatlanok (mutici vei inermes), vagy egy vagy több foggal fegyverzettek (dentati), 
mely utóbbi esetben gyakran fűrészesek (serrati), vagy fésűsek (pectinati.)

3. A végtest (abdomen) száraz példányoknál alúl többnyire üreges, félhengerded alakú, vagy 
kerekded; csak a Cleptes nemnél elül és hátúi meglehetősen szűk, a végén hegyezett, a többi nemnél 
pedig csonkított, vagy kerekített. A végtest mindkét ivarnál jobbára csak három szelvényből 
(segmentum) á ll ; csak a Cleptes és Parnopes nemek képeznek kivételt, mert amannál a nős
ténynek négy, a hímnek ö t ; ennél a nősténynek három, a hímnek négy szelvénye van. Ha a vég
test három szelvényű s félhold alakú, akkor az utolsó szelvénynek a közepe mögött gödör- 
csékkel megrakott harántpárkányzata van, úgy, hogy az két tagból, egy nagyobb alap- és egy 
kisebb végrészből látszik állónak lenni. A végtest végszélének gyakran csekély ívszerű kimetszése, 
vagy fogai, vagy a középen bevágása van, vagy pedig az egyszerűen ívalakúan kerekített.



4.) A testet s főleg a torjot igen kemény szarukártya fedi, s az rendesen többé-kevesbbér 
sűrűn és durván pontozott; de e tekintetben ugyanegy faj válfajainál, valamint a pontozat 
erőssége, úgy annak sűrűsége tekintetéből is némi eltérések fordulnak elő. Gyakran vonul egy 
vagy más szelvényen vagy többeken keresztül egy síma bosszormó (carina) a középen; de van
nak fajok, melyeknek némely példányain ilyen van, másokén nincsen. A test színe élénk tűz- 
vagy rézvörös, gyakran zöldes színjátékkal, kék, violaszín, vagy zöld, telített érczfénynyel; csak 
kevés fajnál hiányzanak e színek helyenkint, péld. a Parnopes grandion, Hedychrum rosewwi-nál; 
legtöbbnyire pedig a színezet ama színekből van összetéve. A fejen, törjön és a végtesten kívül 
előfordúl az érczfény a csápok kocsánján s a csápostor első, vagy az első és második ízein, 
a czombokon és többnyire lábszárakon is. A has más színű, mint a végtest háta, gyakran fényes 
fekete, vörös vagy zöldes érczfényes helyekkel.

4. I v a r k ü l ö n b s é g .
A két ivart a fémdarázsoknál gyakran alig lehet egymástól megkülönböztetni, míg ez 

a többi hártyaröpűnél általában véve nem nehéz ; néha valóban a hím és nőstény között oly 
nagy a különbség, hogy könnyen azt hihetnék, hogy azok együvé nem is tartozhatnak. A 
csápok ízeinek száma mind a két ivarnál egyenlő; holott ez csaknem az összes hártyaröpűeknél 
különböző. Hasonlóan nincs semmi különbség az ivarok között, a Cleptes és Parnopes nemek 
kivételével, a végtest szelvényeinek számát illetőleg; pedig ez a legtöbb hártyaröpűnél csak
nem általános szabály. A hím mégis rendesen kisebb, karcsúbb, színezetében néha a nősténytől 
többé-kevesbbé eltérő ; gyakran a pontozatban, a szőrözetben, vagy a végszelvények alakjában 
van a különbség. Csak a Cleptes és Parnopes nemeknél van a végtest szelvényei számában 
eltérés. A nőstényeknél, általában véve, a legbiztosabb ismejegy a tojócsö. A hímnek is részben 
hasonló szerve van ugyan, mely az ivarszerveket tartalmazza; de ez rövid és széles, csak ritkán 
áll ki s a végén fúlánkja nincsen.

5. A fémdarázsok életmódja.
A fémdarázsok élödi rovarok azaz párásítók, mint a milyenekkel a hártyaröpűek 

legtöbb családjában találkozunk; sőt a legnagyobb családé, a fűrkészféléké, egyedül csak ilye
nekből áll. De a fémdarázsok élődisége egészen máskép nyilvánúl, mint a fűrkészféléké, mert 
ezeknek álczái más rovarokban, azok álczáiban, bábjaiban vagy petéiben élnek; a fémdarázsok 
közt pedig ilyen életmódja egyedül csak a Cleptes nemnek van. A többi fémdarázs petéit más 
hártyaröpűek, íőleg a magánéletit valódi vagyis miívészméhek, a magánéletit redösszárnyét dará
zsok (Eumeninae) és kaparó darázsok fészkeibe teszik, melyeknek sejtjeik falhasadékok, redves 
fatörzsek, palánkok, czölöpök és léczezetekben, a szederbokrok ágaiban, a földben, gubacsokban, 
csigaházakban, ritkán kívül a falakon és sziklákon vannak elhelyezve. A fémdarázsokat is tehát 
az ily helyeken lehet leggyakrabban találni. A nőstény rendesen egy ilyen fészek közelében 
lesi a pillanatot, midőn a fészeképítőnő, álczái számára élelmet gyűjtendő, hazulról távozik; 
s ennek távollétét felhasználva, a sejtbe csempészi petéjét, ha ugyan abba egy más fémdarázs 
ilyet még nem tett volna. Ha meglepetik, védve van az által, hogy összegömbölyödik, s kemény 
testét a fúlánk nem járja. Talán az élénk színezet s a kirívó érczfény is arra szolgál, hogy 
ellenségét megijeszsze, és időt nyerjen a menekülésre? De vannak arra is esetek, hogy a fém- 
darázst, a jogaiban annyira megsértett anya meg is támadja. így kapta rajta egyszer a
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kömívesméh J) a ház falán homok és vakolatból épített sejtjében a fémdarázst. Ez ellenségét 
látva, hirtelen összekuporodott; de a kömívesméh sem volt rest, s a fémdarázsnak szárnyait 
tövéből leharapta. A darázs ekkor a földre vetette magát, s hogy a megcsonkításért hosszút 
álljon, a méh távozta után a sejthez mászott és abba egy petét csempészett. A Halictus méb- 
félék lyukakban a földben, egymás közelében, nagy számmal fészkelnek. Ha fémdarázs jön 
kézelőkbe, mindig több és több méh jelenik meg s a fémdarázst elkergetik.

A fémdarázs álczája a fészeképítőnő álczájából nő fel, s Lepeletier és mások megfi
gyelései szerint, a petéből csak akkor kél ki, midőn annak az álczája már meglehetősen nagy, 
a hátára veti magát és lassankint kiszopja, úgy, hogy halála nem rögtön, hanem csak akkor 
következik be, midőn a fémdarázs álczája teljes növését már csaknem elérte. Bábbá aztán 
csakhamar átváltozik ; de bábállapota hosszabb ideig tart, mert sok mint ilyen telel ki. A bábbá 
változás a sejtben szövedék nélkül, vagy ilyenben megy véghez. Az álczák fehérek és lábnél
küliek, s a bábok hasonlók a mébfélékéibez, mert ezek is múmia-bábok, melyek nem esznek s 
kelyökből nem mozdúlnak. A tökéletes rovarból némely fajoknál évenkint két nemzedék 
jelen meg.

Életmódja tekintetéiül kivételt képez a Cleptes nem. Ez petéit a pöszméte bokrokon a 
szabadban élő levéldarázs: a Nematus Eibesii-he teszi. A Cleptes álczája ebben él, ennek a 
nedvéből gyorsan nő fel a nélkül, hogy ez elhalna; s csak midőn bábbá alakulás végett a földbe 
megy, idézi elő a fémdarázs álczája annak a halálát.

A fémdarázsok fajai petéiket nem mindig egy bizonyos kártyaröpű sejtjeibe teszik, 
hanem gyakran különféle fajok, nemek- és családokéiba. így péld. a közönséges Chrysis ignita 
L. petéit a magánéltű redősszárnyú darázsok között: az Odynerus crassicornis Pz., parietum 
L., Antilope Pz., murarius L., bifasciatus L., spinipes L. és Eumenes pomiformis Bossi; a 
társaséltű redősszárnyú darázsok között: a Vespa ru f a L., Osmia emarginata Lep., Spinolae 
Lep., rufa  L., Chelostorna florisomne L . ; a kaparó darázsok között: a Philanthus triangulum F. 
és Cerceris ornata E. sejtjeibe teszi; s minthogy ez állatok igen különböző nagyságúak, e körül
mény oka annak, hogy sok faj nagyságban olyannyira változó. így vannak aztán a Chrysis 
ignita-nak 6—13 m}m nagyságú példányai, tekintet nélkül az ivarra.

A már említetteken kívül ide iktatom a névsorát ama fajoknak, melyeknek szállástadó 
gazdáik már ismeretesek.

És pedig:

ICemonus unicolor Vanderl. fészkében
Philantlms triangulum E. »

„ , A,(Jercens ornata E. »
Megachile argentata Lep. »

Ellampus Panzeri F. él a Mimesa bicolor Jur. fészkében.
Holopyga amoenula Dblb. él a Chalicodoma muraria F. fészkében.Hedychrum ardens Coqueb. él a

( Mimesa unicolor Vanderl. fészkében. 
\ Tachytes unicolor Panz. » *)

*) A 13—20 mm. nagyságú, zömök tes ta lk a tú  kömívesméh (Megacliüevel Chalicodoma m uraria  
Fabr.) egyike a legszebb m éheknek. A nőstény egészen fekete szőrös és szárnya aczélkék ; a h ím  ellenben szép 
aranysárga szőrű, világos szárnyakkal. B udapest körűi, főleg a Gellért- és Sasliegyen m ájusban s június elején 
nem  ritk a  jelenség.

M. T UD . A K A D . I I I .  OSZT. KÜLÖN K IA D V Á N Y A . 1882. I I I . 2
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C h ry s is  n e g le c ta  S c h u c k  é l  az

C liry s is  R u d d i i  S c lm ck . é l a z  

O k ry s is  v io la c e a  P z . é l a

H e d y c l iru m  lu c id u lu m  F a h r ,  é l a  

H e d y c h ru m  ro se u m  R o s s i  é l a  . 

C h ry s is  a u s t r ic a  F .  él a z  . . .

C h ry s is  p u s tu lo s a  A h . é l az  . .

C h ry s is  s im p le x  D lill). é l  az

* A csillaggal m egjegyzett fajok, az eddigi megfigyelések szerint, hazánkban nem fordulnak élű ; 
s azért az illető Chrysis fajoknak nálunk a lkalm asin t más gazdáik vannak.

O sm ia  n ig r iv e n tr is  Z e t t .*  íé sz k é b e n . 
H a l ic tu s  le u c o z o n iu s  S c h rk .  »
C h a lic o d o m a  m u r a r ia  F .  »
T a c h y te s  p o m p ilifo rm is  P z . »
H a r p a c tu s  tu m id u s  P z . »
O sm ia  p a r ie t in a  C u r t *  »

» a n tlio c o p o id e s  S click .
( c a e m e n ta r ia  G e rs t .)  »

O s m ia  n ig r iv e n tr is  Z e t t .*  »
» a n tl io c o p o id e s  S click . »
» p a r ie t in a  C u rt .*  »

C liry s is  t r im a c u la ta  F ö r s t .  é l az  O s m ia  b ic o lo r  S c lirk .

C liry s is  t l iu r in g ia c a  S c k m ie d k n . é l az  O d y n e ru s  R e a u m u r i  D u f.*  
» c u p r e a  R o s s i  é l a z  O s m ia  b ic o lo r  S c lirk .
» G e r m a r i  W e s m . é l a z  O d y n e ru s  D a n t i c i  R o ss i.

O s m ia  S p in o la e  L e p .*  ;
» a n tl io c o p o id e s  S eb ek . 

O d y n e ru s  ru b ic o la  
D u f .

O d y n e ru s  sp in ip e s  L .
O sm ia  r u f a  L .

T ry p o x y lo n  f ig u lu s  L . 
N i t e l a  S p in o la e  L a t r .  
C b e lo s to m a  flo riso m n e  L .

C liry s is  c y a n e a  L in n .  é l a . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C b ry s is  in d ig o te a  D u f . é l az  O d y n e ru s  la e v ip e s  S b u c k .
» fu lg id a  L .  é l az  O d y n e ru s  c r a s s ic o rn is  P z .
» s p le n d id u la  R o s s i  é l az  O d y n e ru s  la e v ip e s  S b u c k . 
» v i r id u la  L . é l az  O d y n e ru s  sp in ip e s  L .

S ti l l  m m  n o b ile  S u lz , ( c a le n s  F .)  é l a  C b a lic o d o m a  m u r a r ia  »
» a m e tb y s t in u m  F .  v a r . fe s tiv u m  M o cs. é l a  P e lo p o e u s  d e s t i l la to r iu s  » 

P a r n o p e s  g r a n d io r  P a l i .  é l a  B e m b e x  r o s t r a t a  L a t r .  »
A  h a z á n k b a n  n e m  élő  fa jo k  k ö z ű i :  a  C b ry s is  b a s a lis  D lilb . az  O d y n e ru s  D a n t i c i  R o s s i ;  

C liry s . S e g u s ia n a  G ir .  az  O d y n e ru s  s p ir ic o rn is  S p in . ; C b ry s . b a r b a r a  az  O s m ia  f e r r u g in e a  L a t r .  
és c o e ru le sc e n s  L . ; S ti lb u m  s ic u lu m  T o u rn .  a  C b a lic o d o m a  s ic u la  R o s s i,  S ti lb u m  a m e tb y s tin u m  
F .  A f r ik á b a n  az  E u m e n e s  t in c to r  C h r is t ,  é lőd ie i.

O d y n e ru s  sp in ip e s  L .  »
O s m ia  S p in o la e  L e p . »

T ry p o x y lo n  fig u lu s  L .  • »
C ra b ro  c ly p e a tu s  L .
D isc o e liu s  z o n a lis  P z .
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A fémdarázsok már kora tavasztól fogva az ősz kezdetéig találhatók ugyan, de nálunk 
a legtöbb faj mégis június és augusztusban fordúl elő. Jobbára a verőfényben, délelőtti tíz 
órától délután bárom óráig mutatkoznak, midőn csápjaikkal folytonosan és sebesen játszva, az 
oly helyek körűi röpködnek és futkosnak, a hol petéik elhelyezésére alkalmas idegen sejtek 
vannak, vagy pedig a virágokat keresik föl, melyeknek édes nedvével táplálkoznak. E tekin
tetben főleg szeretik az Euphorbiákat, kivált az Euphorbia glareosát és az ernyös növényeket, a 
spárgát, a sárgarépát és a Heracleum spondylium-ot, a Sedum fajait, a fészkes virágúak között 
az egér farkú Cziczkórót; de fűrgeségök és éles látásuk miatt csak nehezen foghatók meg. Ekkor 
s veszély idején összegömbölyödnek és halottaknak színlelik magokat; de aztán, ha tehetik, 
csakhamar el is menekülnek. A nőstény azonfelül magát még tojócsövével is igyekszik védeni; 
hogy azonban azzal a bőrt keresztűlszúrliatná, az csak a ritkább esetek közé tartozik. Én csak 
egyszer emlékszem, hogy egy nőstény Zemplénmegyében igen érzékenyen megszűrt; pedig már 
pár száz fémdarázst bizonyára gyűjtöttem.

6. Általános m egjegyzések.
Minthogy némely fajnak több válfaja van, melyek nagyságban, gyakran színezetben, 

alakban és vésményeikben is egymástól némileg eltérnek, úgy, hogy ezeket könnyen önálló 
fajoknak tekinthetnék: szükséges minden egyes fajból lehetőleg sok példányt gyűjteni s közöt
tük az átmeneteket gondosan megvizsgálni. A meghatározás c végből némely fajoknál gyakran 
nehéz; mihez még ama körülmény is járul,hogy sok önálló faj színezetében egymáshoz hasonló. 
Némely különböző, de hasonló faj, a különféle szerzőknél ugyanúgy; és ugyanegy faj gyakran 
különféle nevek alatt fordúl elő ; azért is a faj után a szerző neve mindig kiteendő. így péld. 
Chrysis Austriaca név alatt a különféle szerzőknél három különböző faj van leírva. Sokszor 
szerepelnek válfajok önálló fajok gyanánt; s néha ugyanegy faj nősténye és hímje két külön
böző nevet visel.

7. A nemek és fajok földírati elterjedéséhez.

A fémdarázsok csak kis vagy alig középnagyságú (3—16 mm. hosszú) rovarok, 
melyeknek mintegy 430 ismert híja a Eöld minden részében, de leginkább Európában van elter
jedve. E  430 faj 16 nembe osztható, melyek közül hazánkban 8 fordúl elő, s mind ama nemek 
képviselve vannak, melyek Közép-Európában tenyésznek. Dél-Európában ellenben, illetőleg 
Konstantinápoly környékén, él még egy nem: a Spinolia Dhlb. egy fajjal, mely másutt még 
nem találtatott. Ezeken kívül Ázsiában Turkesztánban van kettő (Polyodontus Rád. és Brug- 
moia Rád.), Afrikában három (Heterocoelia Dhlb., Splintharis Dhlb. és Anthracias Klug), 
Amerikában Chiliben egy (Pleurocera Guér.), melyek e világrészek kizárólagos sajátjai; ezek
hez járúl végre a Pyria Lep. nem, melynek fajai Ázsia-, Afrika- és Ausztráliában vannak 
elterjedve.

Dahlbom klasszikus művében 213 fajnak adja leírását a világ minden részéből, mely 
szám az újabb fölfedezésekkel már mintegy 430-ra szaporodott. Ebből, a mennyire azt az eddigi 
ismeretek alapján s gondos kutatás után megállapítani lehetett, körülbelül él: Európában 210 
faj. Az egyes országok és a többi világrészek szerint pedig: Angliában 22, Svéd- és Norvég
országban 27, Dániában 6, az európai és ázsiai Oroszbirodalomban 98, (ebből a Kaukázusban 
60, Turkesztánban 54), Tirolban 65, Svájczhan 63, Németországban 65, Ausztriában 57,

2*
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Magyarországban 79, Francziaországban Algírral együtt 109, Spanyolországban 19, Portugal- 
liában 7, Olaszországban 66, az európai és ázsiai Törökbirodalomban 52, Görögországban 17, 
Indiában 23, Ckinában 12, Japánban 7, Afrikában 92, Amerikában 89, és végre Ausztráliában 
27 faj. — Ezekből látható tehát, hogy hazánkat a fajok száma tekintetéből Európában csak 
Francziaország múlja felül, melyet már több, mint egy század óta kutat számos természet- 
búvár; míg ellenben hazánkban ez állatok csak újabb időben lettek gondosan összegyűjtve.

8. A magyarországi fajokra vonatkozó irodalom.

a) Külföldi irodalom.

Ab., Annál, de, Lyon. — Abeille de Perrin, Elzéar, Synopsis critique et synonymique des Chrysi- 
des de France (Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Tom. XX V I. 1879. p. 1.) 

Ahr., Faun. Ins. Europ. — Ahrens, A., Fauna Insectorum Európáé. Halae, fase. II. tab. 1 7. 
1814. (Continuata per. E. F. Germarem.)

Blanch., Hist. not. — Blanchard, E., Histoire naturelle des Insectes etc. Tom. III . Paris, 1840; 
Brullé, Expéd. du Moréé. — Brullé, A., Expédition scientifique de Moréé. Zoologie. Tom. III . 

Paris 1832.
Brullé, Hym. — Histoire naturelle des Insectes. Hyménoptéres. Par le Comte Amédée Lepe- 

letier de Saint-Fargeau. Tom. IV. Par. Aug. Brullé. Paris, 1846.
Chevr. Chrysid de Léman. — Chevrier, Fr., Description des Chrysides du bassin du Léman. 

Génévé, 1862.
Chevr., Mittheil. Schweitz. ent. Ges. — Chevrier, Fr.. Description de deux Chrysides du hassin 

du Léman (Mittheilungen der Schweitzerischen entomologischen Gesellschaft. Vol.
III . Xro I. Schaffhausen, 1869.)

Christ, Naturg. — Christ, J. L. Naturgeschichte, Classification und Nomenclatur der Insecten 
von Bienen-, Wespen- und Ameisengschlecht. Frankfurt a. Main, 1791.

Coqueb., Illustr. Icon. Ins. ■— Coquebert, A. J., Illustratio Iconographica Insectorum etc. Pari- 
siis. Dec. I. 1799. Dec. II. 1801.

Dhlb.,* Monogr. Chrys. Suec. — Daklboin, A. G., Monographia Chrysidum Sueciae. Londini 
Gotliorum, 1829.

Dhlb.,* Exercit. Hym. — Daklbom, A. G., Exertitationes Hymenopterologicae ad illustrandam 
faunam Suecicam. Londini G othorum. Part. I —VI. 1831 — 33.

Dhlb.,* Dispos. — Daklbom. A. G., Dispositio metkodica specierum Hymenopterorum secun
dum familias Insectorum naturales. Particula secunda. Londini Gothorum, 1845. 

Dhlb., Hym. Europ. — Dahlbom, A. G., Hymenoptera Europaea praecipue borealia etc. Tom.
II. Chrysis in sensu Linnaeano. Berolini, 1854.

De Geer, Memoir. — Geer, Charles de, Mémoires pour servir á histoire des Insectes Tom. II. 
Partie II. Stockholm, 1771.

Duf. et Perr. Annál. Soc. Entom. de France. — Dufour Léon et Perris Eduard, Mémoire sur 
les insectes Hyménoptéres qui nichent dans 1’ interieur des tiges séches de la Bonce 
(Annales de la société entomologique de France. Tom. IX . 1840. p. 37.)

* Opera, asterisco (*) notata , desuut adhuc in Bibliotheca Zoologien M usaei N ationalis Hungarici. — 
A csillaggal (*) jeg y ze tt m unkák még hiányzanak  a Nem zeti Múzeum á lla ttá r i könyvtárában.
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Eversm., Bullet, de Moscou. — E versmaim, Ed., Fauna Hymenopterologica Volgo-Uralensis. 
Earn. Y. Chrysidarum (Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. 
X X X . 1857. Xro IV. p. 544.)

Fahr.. Syst E n t — Fabricius, J . Chr., Systema Entomologiae etc. Lipsiae, 1775.
Fabr., Spec. Ins. — Fabricius, J . Chr., Species Insectorum etc. Tom. I. Hamburgi et Kilonii, 

1781.
Fabr., Mant. Ins. — Fabricius, J . Chr., Mantissa Insectorum etc. Tom. I. Hafniae, 1787. 
Fabr., E nt Syst — Fabricius, J . Chr., Entomologia Systematica emendata et aucta etc, Tom.

II. Hafniae, 1793 ; et tom. IV. 1794.
Fahr., Ent Syst Suppl. — Fabricius, J. Chr. Entomologiae Systematicae Supplementum. Haf

niae, 1798.
Fahr., Syst Piez. — Fabricius, J. Chr., Systema Piezatorum etc. Brunsvigae, 1804.
Forst., Nov. Spec. In s.— Forster, J. R., Xovae species Insectorum. Centuria I. Londini, 1771. 
Forst, Verh. nat, Ver. preuss. Rheinl. — Förster, A., Beschreibung neuer Arten aus der Fami

lie der Chrysiden (Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen 
Rheinlande. X. 1853. p. 304.)

Germ. Reise nach Dóimat, — Germar, E. F., Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ra- 
gusa. Leipzig und Altenburg. 1817.

Germ. Faun. Ins. Europ. — Germar, E. F., Fauna Insectorum Europae. Halae, 1817.
Gmel.. Linn. Syst N at — Gmelin J. F., Caroli a Linné Systema Naturae. Ed. X III. Tom. I. 

Pars. V. Lipsiae, 1792.
Guér., Icon. regn. anim. — Guérin-Méneville, M. F. E., Iconographie du régne animal. Tom. I. 

Paris, 1829—44.
Iliig., Rossi Faun. Etr. — Rossi, P., Fauna Etrusca etc. Iterum edita et adnotationibus per- 

petuis aucta a Carolo Illiger. Tom. II. Helmstadii, 1807.
Jur., Hym. — Jurine, L., Nouvelle Méthode de classer les Hyménoptéres et les Diptéres. Gé

névé, 1807.
Klug, Symb. phys. — Klug, Fr., Symbolae physicae etc. Decas V. Berolini, 1845.
Latr. Hist nat, — Latreille, P. A., Historie naturelle des Crustaces et des Insectes. Tom. 

X III. Paris, 1805.
Latr. Gen. Crust et Insect — Latreille, P. A., Genera Crustaceorum et Insectorum etc. Tom.

IV. Parisiis et Argentorati, 1809.
Lep., Annál, du Mus. Hist, nat. — Lepeletier de St. Fargeau, Mémoire sur quelques espéces 

nouvelles de Chrysides (Annales du Museum d’ Histoire naturelle. VII. 1806, p. 115.) 
Licht,, Petit Nouv. Entom. -— Lichtenstein, J., Note sur le genre Chrysis (Olochrysis, Mono- 

chrvsis, Dichrysis, Trichrysis, Tetrachrysis, Pentachrysis, Hexachrysis), (Petites 
Nouvelles Entomologiques. 1876. Nro 145, p. 27.)

Linné, Syst Nat, Ed. X II. — Linné, C., Systema Naturae. Edit. X II. Tom. I. Pars. II. Hol- 
miae, 1767.

Linné, Faun. Suec. — Linné, C., Fauna Suecica. Stockholmiae, 1746* — Edit. II.-da. Stock- 
holmiae, 1761.

Luc., Explor. de V Algér. —  Lucas, H., Exploration scientifique de 1’ Algérie. Zoologie. Tom.
III . Paris, 1849.

Mocs., Math, és term. Közi. — Mocsáry, A.,. Data ad faunam Hungáriáé septemtrionalis comi- 
tatuum : Zólyom et Liptó. Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. (Magyar
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Tud. Akad. matkematikái és természettudományi Közlemények. XV. kot. 1877/8. 
Publicationes matkematicae et pbysicae. Ab Academia Hungarica scientiarum editae. 
Vol. XV. 1877/8.)

Mocs., Term. Fűz. — Mocsáry, A.. Hymenoptera nova e fauna Hungarica. Új hártyaröpűek a 
magyar faunából. (Természetrajzi Fűzetek (Naturbistoriscbe Hefte.) Vol. III . 1879.)

Mocs.. Topogr, med. etphys. reg. Budapest. — Mocsáry, A., Data cbaracteristica ad faunam 
Hymenopterogicam regionis Budapestinensis. Jellemző adatok Budapest környékének 
bártyaröpű faunájához. (Topograpbia medicina et pbysica regionis Budapestinensis. 
Budapestini, 1879. Budapest és környéke orvosi és természettudományi belyírata. Bu
dapest, 1879.) '

Oliv.,* Encycl Méth. — Olivier, A. Gr., Encyclopédie métkodique, dictionarie des Insectes. 
Tom. V III. Paris, 1801.

Pall., Reise. — Pallas, P. S., Keise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches 
in den Jahren 1768—1771. Tom. I. Petersburg, 1771. Anhang, p. 474.

Panz., Faun. Ins. Germ. — Panzer, IV. Gr. F., Faunae Insectorum Germaniae initia, oder 
Deutschlands Insecten. Xürnhergae.

Panz., Krit. Rev. — Panzer, IV. Gr. F., Kritische Revision der Insecten fauna Deutschlands nach 
dem System bearbeitet. Bd. II. Nürnberg, 1806.

Rad., Horae Ross. — Radoszkovszky, 0., Enumération des espéces de Ckrysides de Russie 
(Horae Societatis Entomologicae Rossicae. III . 1865—66, p. 295.) — Les Chrysides 
et Spkégides du Caucase (ibid. XV. 1879, p. 140.)

Rad., Fedts. Reise in Turk. — Reise in Turkestan von Alexis Fedtsenko. II. Zoologischer 
Tkeil. Hymenoptera Chrysidiformia, bearbeitet von 0. Radoszkovszky. Moszkau, 1877.

Rossi,* Faun. Etr. — Rossi, P., Fauna Etrusca, sistens Insecta, quae in provinciis Floren- 
tina et Pisana praesertim collegit. Tom. II. Liburni, 1790.

Rossi,* Mant. — Rossi, P., Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, 
adiectis Faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus. Pisae, 1792—94.

Schck., Nass. Jakrb. — Sebének, A., Beschreibung der in Nassau aufgefundenen Goldwespen 
(Jahrbücher der Vereines für Naturkunde im Herzogthum Nassau. X I. Wiesbaden, 
1856, p. 13.) — Zusätze und Berichtigungen, (ibid. XVI. 1861, p. 174.)

Schck., Progr. Gymn. zu Weilh. — Schenck, A., Die Goldvespen mit Bestimungstabellen der 
nassauischen und kurzer Beschreibung der übrigen deutschen Arten. (Programm des 
König! Gymnasiums zu IVeilburg, 1870.)

Schmiedkn., Entom. Nadir. — Schmieknecht, 0., Zwei neue Arten der Gattung Ckrysis 
aus Thüringen (Entomologisclie Nachrichten. VI. 1880. Nro 16, p. 173., 193.)

Sckrk.,* Enum. Ins. Austr. — Schrank, F., Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum. 
August. Vindelic, 1781.

Sckrk., Fauna Boica. — Schrank, F., Fauna Boica etc. Tom. II. Pars. II. Ingolstadt, 1802.
Scop., Ent. Garn. — Scopoli, G. A., Entomologia Carniolica. Vindobonae, 1763.
Scop., Ann. quintus hist.-nat. — Scopoli, J . A., Annus quintus historico-naturalis. 

Lipsiae, 1772.
Shuck., Ent. Mag. — Skuckard, IV. E., Description of the Genera and Species of the British 

Ckrysididae (Entomological Magazine. IV. 1837. p. 156.)
Spin., Ins. Lig. — Spinola, M., Insectorum Liguriae species novae aut rariores etc. 2. Vol. Ge- 

nuae, 1806—8.
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Sulz. Abgek. Gesell, d. Ins. — Sulzer. J . K., Abgekürzte Geschickte der Insecten. Winter
thur, 1776.

Tasckb.. Hym. Deutsclil. — Taschenberg, E. L., Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren 
Gattungen und theilweise nach ihren Arten. Leipzig, 1866.

Thoms., Opusc. Ent. — Thomson, C. G., Opuscnla Entomologien. Fase. II. Lund. 1870.
Tourn., Mittheil. Schweitz. ent. Gesellsch. — Tournier, H , Nouvelle addition aux Chrysides 

du bassin du Léman (Mittheilungen der Schweizerischen entomologiscken Gesell
schaft. Yol. Y. Heft. Nro 6. 1878, p. 305.)

Tourn., Annál, de Belg. — Tournier. H., Descriptions d’ Hyménoptéres nouveaux apparte- 
nant a la famille des Chrysides (Annales de la societé entomologiqne de Belgique. 
Tom. X X II. 1879, p. 87.)

Yill., Linn. Ent. — Yillers, Ch., J., Caroli Linnaei Entomologia, faunae snecicae descri- 
ptionibus aucta. Tom. III . Lugduni, 1789.

Wesm.,* Bullet. Acad. Brux. — Wesmael, C., Notices sur les Chrysides de Belgique (Bulletin 
de I  academie de Bruxelles. VI. 1839. p. 167.)

**
Assmus, Ed. Philib., Eumeratio Hymenopterornm Chrysidiformium Gubernii Mosquiensis 

(Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. XXXY. 1862. 
Xro 3. p. 261.)

Dalia Tore Karl und Kohl Franz, Friedrich., Die Chrysiden und Vesparien Tirols (Berichte 
des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines in Innsbruck. Y1II. Jlirg. 1877. 
Hft. I. p. 52.)

Frey-Gessner, E., Yerzeichniss der mir aus der Schweiz bekannt gewordenen Chrysiden.
(Mitheilungen der Schweizerischen entomologiscken Gesellschaft, Bd. IY. Heft. 10. 
Schaffhausen, 1877, p. 577.)

Klug. Fr.,* Versuch einer Aufstellung der Insectenfamilie Chrysididae (Monatsbericht der 
Berliner Academie, 1839. p. 1.)

Latreille, P. A., Habitudes du Parnopés incarnat (carnea) (Annales du Muséum d’ Histoire 
naturelle. Tom. XIV. 1809. p. 413.)

Marschall, T. A., Catalogue of Britisch Hymenoptera ; Chrysididae, Ichneumonidae, Braconi- 
dae, and Evaniidae. London, 1872.

Mocsárig, A., Zur Biologie einiger Chrysiden (Entomologiscke Nachrichten. 1879. Nro 7. 
p. 92.)

Ruthe und Stein, Die Spkegiden und Chrysiden der Umgegend Berlins (Stettiner Entomolo- 
gisch. Zeitung. X V III. 1857. p. 316.)

b.) H a z a i  i r o d a l o  m.
Frivaldszky János: Állattani kirándulásaim Orsóvá, Mehádia és Korniaréva vidékein (Magyar 

orvosok és természetvizsgálók XVI. Hercules-fürdőben tartott nagygyűlésének Mun
kálatai. Pest, 1873.) — Tizenkét faj.

------- Adatok Temes- és Krassómegye faunájához (Magy. Tud. Akad. matkem. és termé
szettud. Közlemények. X II. köt. 1875/6. Budapest, 1876.) — Tizenhat táj.

Herman Ottó: A Mezőség. II. A mező-záh-tóháti, további méhesi, báldi és mező-sályi tósorozat 
természetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva (Erdélyi Múzeum-egylet Év
könyvei. VI. köt. 1871—73. Kolozsvár, 1873.) — Két faj.
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Mocsáry Sándor: Adatok Biharmegye faunájához (Magy. Tud. Akad. math, és természettudo
mányi Közlemények. X. köt. Budapest, 1873.) — Öt faj.

— — Zur Hymenopteren-Fauna Siebenbürgens (Verhandl. und Mittheilungen des Sieben
bürgerischen Vereins für Xaturwissenschaften in Hermannstadt. XX IV . Jhrg. Her
mannstadt, 1874.) — H at faj.

------- Adatok Zemplén- és Ungmegye faunájához (Magy. Tud. Akad. math, és természettu
dományi Közlemények. X III. köt. 1875. Budapest, 1876.) — Xyolcz faj.

------- Bihar- és Hajdúmegye hártya-, két-, reczés-, egyenes- és felröpűi (Ugyanott. XIV.
köt. 1876/7. Budapest, 1876.)— Húsz faj.

— — Újabb adatok Temesmegye hártyaröpű faunájához (Ugyanott. XVI. köt. 1879. Buda
pest, 1879.) — Három faj.

Torok József dr.: Debreczen rovar faunájának ismertetése. Három közlés. Hártyaröpűek. (Hyme- 
noptera.) (A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott X II. 
nagygyűlésének Munkálatai. Pest, 1868.) — Tizenegy faj.



MÁSODIK RÉSZ.

A fémdarázsok magyarországi nemeiről és fajairól különösen.

9. A nemek átnézete.
Mint az első részben említettük, Magyarországban és Erdélyben — az eddigi kuta

tások alapján -— 79 fémdarázs él, melyek 8 nemet képviselnek. E 8 nem könnyebb meghatá
rozására szolgáljon a következő táblázat:

A. A végtest végszéle fogatlan vagy legfeljebb 1—6 foggal fegyverzett.
a) A végtest végszéle fogatlan.
b) A végtest alul-felűl domború, a nősténynél négy, a hímnél öt szelvényből álló; az

előtörj élűiről nyakszerűen megkeskenyedett s egy barázda által mintegy két részre 
látszik osztottnak lenni. Cleptes Latr. (1).

bb) A végtest csak felül domború, alul — az állat halála után — az összezsugorodott 
s kiszáradt belrészek miatt boltozatos és mind a két ivarnál egyformán három szel
vényből álló ; az előtörj élűiről nyakszerűen nem keskenyedett.

c) A végtest harmadik hátszelvényének végszéle előtt gödörcsék nincsenek.
d) A végtest végszélén soha sem ívesen kerekített, hanem a közepén többé-kevésbbé 

kimetszett; a kocsák karmai alul 2— 5 foggal fegyverzettel Ellampus Spin. (2).
dd) A végtest végszélén mindig ívesen kerekített.

e) A felső szárnyak alap- vagyis középharántere a közepe körűi mindig szögletesen
hajlott; a karmok alul 2—3 foggal fegyverzetiek. Holopyga Dhlb. (3).

ee) A felső szárnyak alap- vagyis középharántere a közepe körűi csak gyöngén hajlott, 
nem pedig szögletesen; a karmok alul csak egy foggal fegyverzettel

Hedychrum Latr. (4).
cc) A végtest harmadik hátszelvényének végszéle előtt gödörcsék vannak; a kocsák kar

mai alul fogatlanok.
f )  A végtest tövétől kezdve a végéig lassankint keskenyedő, a végén mindig négy fogú; az 

utópaizs nem látható, mert az a paizs alá rejtett, s a paizsnak az utótorjon túlérő, 
felül csatornás nyújtványa van; a fej alul orrszerűen nyújtott. Stilbum Spin. (5).

ff) A végtest tövétől kezdve a végéig többnyire egyenlő széles, csaknem hengerded, a 
végén épélű vagy 1—6 fogú; az utópaizs jól látható, s a végén keskeny, az utótorjon 
túlérő nyújtványa nincsen; a fej alul orrszerűen nem nyújtott. Chrysis Linn. (6).

B. A végtest végszéle fűrészes.
g) A nyelv és az állkapcsok rövidek, rendes alkotásúak; a végtest mind a két ivarnál

51. T U D .  A K A D .  I I I .  OSZT. KÜLÖN K IA D V Á N Y A .  1882. I I I .  3



egyformán három szelvényű, s a harmadik hátszelvénynek a végszél előtt gödörcséi 
vannak. Éuchroeus Latr. (7).

r/g) A nyelv és állkapcsok szabálytalan alkotásunk, igen hosszúak, vékonyak s nyugváskor 
a fej és a mell alá hajlott ormányt képeznek, miként a méhféléknél; a végtest a nős
ténynél három, a hímnél négyszelvényű, s a harmadik hátszelvénynek a végszél előtt 
gödörcséi nincsenek, hanem itt az benyomott s középen ormós. Parnopes Latr. (8).

I. Nem : Cleptes Latr.
Hist. na t. tom. I I I .  pag. 316.. (1802.) e t tom. X III. pag. 235, gcn. 358. (1805.) — Dlilb. Hym. E urop. II. pag. 10,

gen. 1 (1854.)

(x'/.b’xT);q =  tolvaj; mert azt hitték, hogy a fémdarázs álczája amaz álcza elől, melynek
fészkében él, az eledelt föleszi.)

E nem könnyen fölismerhető: a törj és a végtest alakjáról és a végtest szelvényeinek 
számáról.

Az elói'orj ugyanis élűiről nyakszerüen megkeskenyedett és kerekített, tövön sokkal kes
kenyebb, mint a fej, s egy barázda által két részre, egy kisebbre és egy nagyobbra látszik osz
lottnak lenni; a középtorj rövidebb, mint az előtörj ; a paizs és az utópaizs csaknem laposak 
s ez utóbbi igen kicsiny. A  végtest alul-felűl domború, élűiről és hátúi keskenyedett s a végén 
hegybe fut k i; a nősténynél négy, a hímnél öt szelvényből álló.

E nemből eddig tizenhárom faj ismeretes. Ebből Európában hét, Ázsiában Turkesz- 
tánban egy, Amerikában: Brazíliában kettő, Észak-Amerikában kettő és Afrikában Algier- 
ban egy él.

Hazánkban öt faj fordúl elő, melyeknek átnézete a következő:
A. A végtest egészen aranyos. orientalis Dlilb. 9 (5).
B. A végtesten csak a harmadik hátszelvény oldalai és a negyedik aranyosak.

ignitus Fahr. cA 9 (3).
C. A végtestnek két első s a harmadik szelvénynek hátsó széle világos gesztenyebarna, a

többi szurokfekete, néha kevés ibolyakékes tünettel, 
aj A fej barnásfekete , az előtörj világos barnavörös, a középtorj fekete.

nitidulus Fabr. 9 (1).
aa) A fej az elő- és középtorjjal vagy legalább annak a felső részével és a paizszsal 

együtt aranyos vagy zöldes rézvörös.
b) Az utótorj bronzszínű, a fej a homlokkal együtt aranyos, a csápok töve s a lábak 

világos rőtsárgák, a felső szárnyak a középen és végeiken szalagszerűen füstösek.
semiauratus L. V (2).

bb) Az utótorj búzavirágkék, csak a fejtető aranyos, a homlok, a csápok kocsánja, a csí
pők, tomporok és a czombok (a hátsók csupán kivűlről) zöldek, a szárnyak szalag- 
szérűén nem. füstösek. aerosus Först. (A (4).

aaa) A fej és a törj egészen búzavirágkék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel.
c) Az előtörj felül domború, sűrűn, de nem erősen pontozott, az utótorj on hosszvonalak 

nincsenek, a hátsó lábszárak barnák, a szárnyak a végtest végéig nem érnek.
nitidulus Fabr. o71 (1).

cc) Az előtörj felül kissé lapított, sűrűn és erősen pontozott, az utótorjon három hossz
vonal van, a hátsó lábszárak világos rőtbarnák, a szárnyak a végtest végéig érnek.

semiauratus L. A  (2).

18



19

1. Cleptes nitidulus* Fahr.
A nőstény és a liím színezetre nézve egymástól nagyon különböznek.
A nőstény: feje barnásfekete, fényes; csápja vörhenyes, de a kocsán hátúi és az ostor 

a negyedik íztől kezdve barnás. Előtör ja világos barnavörös, középtorja fényes, fekete, paizsa és 
utópaizsa igen fényes, kék vagy zöld, utótorja kék vagy kékeszöld, csaknem fénytelen, közép- 
melloldalai fényesek, zöldek, aranyos vagy bronszszínű tünettel. Végteste fényes, világos gesztenye
barna, a harmadik szelvény hátsószéle és a negyedik szurokfekete. Csípői és czombjai feketék, 
végeiken valamint a lábszárak és a kocsák barnásvörösek. Szárnyai homályosak, főleg a közé
pen, rövidek s a végtest közepén túl alig érnek. -— Hossza 5—6 í/̂ n.

A hím: feje, a csápok kocsánja és torja kék, több-kevesebb zöldes vagy ibolyakékes 
tünettel. Csápostora barna. Előtör ja  domború. Fényes végtestének a három első szelvénye 
világos gesztenyebarna, a harmadik hátsó szélének a közepe felül s a 4—5 szurokfekete, itt-ott 
csekély kékes tünettel. Csípői és czombjai kékeszöldek, az első lábpár szárai és a kocsák barnás
vörösek, a hátsó lábszárak barnák. Végteste sűrűn s meglehetősen erősen pontozott. Szárnyai kissé 
füstösek s a végtest végéig nem érnek. — Hossza 6—7 mj n.

Ichneumon nitidulus, Fabr. Ent. »Syst. II. p. 184, n. 211. 9 (1793). — Coqueb. Illustr.
Icon. Ins. Dec. I. p. 19, tab. IY. fig. 5. 9  (17 99).

Cleptes nitidula, Fabr. »Syst. Picz. p. 154, n. 2. 9  (1804). —  Latr. Hist. nat. X III. p.
236, n. 2. 9  (1805). —  Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 119, n. 2. 9  (1806). — Panz.
Faun. Ins. Germ. fase. 106, tab. 11. 9  (1809). —  Latr. Gen. Crust, et Ins. IV. p. 44. (1809).
—  Dlilb. Exerc. Hym. p. 25. n. 2. 9 (1831). — Shuck. Ent. Mag. IV. p. 159, n. 2. c f 9  (1837).
—  Wesm. Bullet. Acad. Brux. VI. p. 169, 9 (1839). —  Blanch. Hist. nat. III. p. 298, n. 2. 9
(1840). — Dlilb. Dispos. p. 1, n. 2. 9 (1 8 4 5 ); Hym. Europ. 11. p. 13, n. 2. 9  (1854). —
Sebek, Nass. Jahrb. XI. p. 70, n. 39. c f  9  (1856). —  Chevr. Chrysid. du Léman, p. 121. c f  9
(1862). — Smith, Ent. Annual p. 84. (1862). — Taschb. Hym. Dcutschl. p. 149. c f 9  (1866).
—  »Schck, Progr. Gymn. zu IVeilb. p. 14, n. 5. c f  9  (1870). —  Thoms. Opusc. Ent. II. p. 102, n.
1. c f  9  (1870). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 16. cf 9  (187 9).

Egész Európában el van terjedve, de sehol sem közönséges.
Hálunk előfordult: Budapestnél a Lipótmezőn jun. 11. (Friv.), Gellérthegyen jun. 12. 

és 20. (Mocs.) és Komárommegyében Duna-Orsnél máj. 24. (Biró.)

2. Cleptes sem iau ra tu s  Linn.
Az ivarok színezetre nézve egymástól nagyon különböznek.
A nőstény: feje, elő- es középtorja s a paizs és utópaizs rézvörösek, aranyos fénynyel, 

utótorja bronzszínű. Végteste fényes, világos gesztenyebarna, finomul pontozott, a harmadik 
szelvény hátsó széle és a negyedik szurokfekete, ez utóbbi felül gyakran kékes tünettel. Lábai 
a csípők és tomporokkal együtt világos rőtsárgák. Szárnyai csaknem a végtest végéig érnek, 
átlátszók, de a középen s végükön szalag szerűen füstösek. — Hossza 61/2—7 Vljm .

A liím: feje és torja zöldeskék ,* előtúrja kissé lapított s sűrűbben es erősebben pontozott, 
mint a Cl. nitidula-nál; utótorján felü l három hosszvonal van, melyek amannal hiányzanak. 
Végteste fényes, világos gesztenyebarna, a harmadiknak a hátsó széle a középen háromszög-

* Mivel szerintem a görög nyelvből a latinba, minden legkisebb változtatás nélkül átvett fő- és tulaj
donnevek, eredeti nemeiket a latin nyelvben is megtartják. Cleptes és Parnopes a görög nyelvben hímneműek ; 
tehát a latinban is ilyeneknek kell maradniok.

3*
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alakban és a 4—5 szurokfekete, e két utóbbi, kivált felül, ibolyakékes tünettel. Czombjai és a 
csípők zöldeskékek ; a tomporok, a lábszárak és a kocsák világos rőtbarnák. Szárnyai a végtest 
végéig érnek, gyöngén homályosak, de a sugársejt alatt egy sötétcbb harántfolt látható. — 
Hossza 5—-7 mjm.

Sphex semiaurata, Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 413, n. 1661, o71 (1761); Syst. Nat. Ed. 
XII. tom. I. Pars. II. p. 946, n. 35. á* (1767). —  Vili. Linn. Ent. III. p. 237, n. 42. á* (1789).

Chrysis semiaurata, Fabr. Syst. Ént. p. 359, n. 14. 9 (177 5) ; Spes. Ins. I. p. 457, n. 
17. $  (1781).

Ichneumon s'emiauratus, Fabr. Mant. Ins. I. p. 269. n. 127. $ (1787). —  Kossi, Faun. 
Etr. II. p. 5 3 ,n .7 9 0 , tab. YI. fig. 1. 9  (1 7 9 0 ).—  Fabr. Ent. Syst. II. p. 184, n. 210. 9  (17 93).
— Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 51. tab. 2. a71 (1798). — Iliig. Rossi. Faun. Etr. Edit. II. tom. 
II. p. 78, n. 790. 9 (excl. Cl. semiauratae syn.) (1807.)

Cleptes semiaurata, Fabr. Syst. Piez. p. 154, n. 1. 9  (1804). — Latr. Hist. nat. XIII. 
p. 236, n. 1. c/’ 9 (1805). —  Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 119, n. 1. cf1 9  (1806).
—  Latr. Gen. Crust, et Ins. IV. p. 44. (1809). —  Dhlb. Exerc. Hym. p. 23, n. 1. Ö* 9  (1831).
— Shuck. Ent. Mag. IV. p. 158, n. 1. o71 9 (1837). —  Wesm. Bullet. Acad. Brux. VI. p. 168.
a71 9 (1839). — Blanch. Hist nat. III. p. 298, n. 1. 9 (1840). —  Dhlb. Dispos. p. 2, n. 6. 
Ö* 9 (1845). — Brülle, Hym. IV. pi. 37, fig. 2. a71 (1846). —  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 15, n. 
3. a71 9 (1854). —  Schek, Nass. Jahrb. XI. p. 7 0, n. 40. a71 9 (1856). —  Eversm. Bullet, de 
Moscou. XXX. Nro IV. p. 545, n. 1. a71 9 (1857). —  Smith, Ent. Annual, p. 83. (1862.). —  
Chevr. Chrys. du Ldman, p. 117. a 71 9 (1862.) — Tasehb. Hym. Deutschl. p. 149. o71 9 (1866).
—  Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 14, n. 33 a7* 9  (1870). —  Thoms. Opusc. Ent. II. p. 102,
n. 2. d* 9  (1870). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 16. a* 9  (1879).

Ichneumon auratus, Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 52. tab. 1. 9  (1798).
Cleptes splendens, Fabr. Syst. Piez. p. 155, n. 3. o71 (1864).
.Cleptes pallipcs, Lep. Annak du Mus. Hist. nat. VII. p. 119, n. 3. pl. VII. fig. 1. 9

(1806).
Cleptes auratus, Panz. Krit. Rev. II. p. 9 5. (1806)

Junius, julius és augusztus hónapokban egész Európában nem ritka, sőt a Kauká
zusban is találtatott.

Hazánkban gyüjtetett: Budapestnél: a rákospalotai erdőnél jul. 1. (Friv.), Fűvész- 
kert jun. 16. (Biró); Komárommegyében Duna-Orsnél május végén és junius elején nagy 
mennyiségben (Biró) és Tokajnál Zemplénmegyében jul. 1. (Ckyzer).

3. Cleptes ignitus Fabr.
. Az ivarok csak a fej és törj színezetére nézve különböznek egymástól.
A nőstény: feje és elötorja rézszínű, zöldes vagy aranyos fénynyel, középtorja, paizsa és 

utópaizsa veres- bronszszínü, utótorja búzavirágkék. Csápjai barnák vagy rőtbarnák, a kocsán 
vörösréz színű. Végteste fényes, világos gesztenyebarna, a harmadik hátszelvény hátsó szélének 
egy háromszögalakú szurokfekete színű, mindkét oldalán pedig egy-egy aranyos foltja van, a ne
gyedik hátszelvény erősen pontozott, aranyos, a legvége szurokfekete. Lábai szurokfeketék, a két 
első lábpár szárai és az összes kocsák és térdek rőtbarnák. Szárnyai szennyesek s a végtest 
közepénél csak alig érnek túl. — Hossza 6—8 mjm.

A hím : feje és elötorja zöldes-, középtorja, paizsa, utópaizsa és utótorja ibolyakék. Csáp
jai barnák, a kocsán kékeszöld. Végteste a nőstényéhez hasonlóan színezett, de az ötödik szel
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vénye is szurokfekete. Lábai és szárnyai, miként a nősténynél; de ez utóbbiak valamivel túl 
érnek a végtest közepénél* — Hossza 6—8 m‘m .

Ichneumon ignitus, Fabr. Ent. Syst. II. p. 184, n. 212. 9 (1793).
Ichneumon Chrysis, Fabr. Ent. Syst. II. p. 185. n. 213. o71 (1793).
Diplolepis Chrysis, Fabr. Syst. Piez. p. 150, n. 5. 9 (1804).
Cleptes ignita, Fabr. Syst. Piez. p. 155, n. 4. 9 (1804). — Dhlb. Hym. Europ. II. p. 18, 

n. 4. a71 9 (1854). —  Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro IV. p. 545, n. 2. o71 9 (1857). — 
Chevr. Chrys. du Leman, p. 123. o7’ 9 (1 8 6 2 ).—  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 16. 9 (1879).

Hazája: Ausztria, Svájcz, Franczia-, s Dél-Oroszország, a Kaukázus és Észak-Afri
kában Berberia. — Nekünk van egy példányunk Szyriából is.

Nálunk előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél junius elején több példányban 
(Mocs. és Biró), a Gellérthegyen junius 12. és 20. (Mocs.), julius 11. (Friv.); Temesmegyében 
Ulmánál (Alik.) és Szörénymegyében Mebádiánál a Csernavölgyben (Friv.).

4. Cleptes aer o su s  Först.
Zöld, hamvasszürke, pelyhes szőrrel fedett; csápostora, homloka, halántékai, utópaizsa, 

csípői és tomporái s a két első lábpár ezombjai, a hátsók csupán kívülről, zöldek; rágói vörhe- 
nyesek, csápostora barnás; homlokán egész a pontszemekig egy finom csatorna vonul végig; fej
tetője, elő- s középtorja felül és paizsa aranyos rézszínűek • utótorja bíizavirágkék ,* végteste világos 
gesztenyebarna, finomul és sűrűn pontozott, a harmadik szelvény hátsó széle, a középen széle
sedetten és a negyedik szurokfeketék, az ötödik csaknem síma, zöldesbe játszó; hasának szel
vényei szétszórtakban s erősebben pontozottak; térdei, lábszárai és kocsái rőtszennyessárgák, 
a két első lábpár szárai kívülről ibolyakékesek, a hátsóké zöldesek; szárnyai szennyesen átlát
szók, ereik barnásak, a tőpikkelyek zöldeskékek. — o71; hossza 61/2 mfn.

Cleptes aerosus, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rlieinl. X. p. 329, n. 86. o71 (1853). 
sec. spec, typ.*

A nőstény még eddig ismeretlen.
E szép faj eddig csak hazánkból volt ismeretes, s egyetlen példányunkat Budapest 

körűi egykor Kovács Gyula találta. — Tournier (Annál, de Béig. tom. X X II. 1879. p. 88.) 
azt állítja, hogy neki sikerűit e fajt Peney körűi Svájczban 1878. julius hó első napjaiban két 
példányban találni.

5. C leptes or ienta l is  Dhlb.
Az európai fajok között e nemben a legnagyobb. Teste igen fényes és aránylag vasko

sabb, mint bármely más fajnál. Feje sűrűn s erősen pontozott, aranyos rézszínű, rágói és falá- 
mai szurokfeketék, csápjai feketebarnásak. Elő- és középtorja és paizsa erősen s meglehetősen 
sűrűn pontozott, zöldes aranyos, vagy aranyos rézvörös; utópaizsa és utótorja béizavirágkék, 
kevés ibolyakékes tünettel, fénytelen. Végteste szélesen tojásdad, aranyos rézszínű, tövön és 
oldalain zöldesbe játszó, sűrűn és finomul pontozott, de a végszelvény pontozata kissé erősebb; 
hasa szelvényeinek szélei szurokfeketék. Lábai barnásak, ezombjai kékek, zöldes tünettel. Szárnyai

* Abeille nagyon tévedett, midőn e szép fajt a Cleptes seviiuuratus nőstényével egyezőnek lenni gon
dolta, mert a typicus példány — mint Förster is igen helyesen írja — hím s a semiauratus nőstényével össze 
sem hasonlítható úgy színezetére, mint főleg szárnyaira nézve, melyeken a szalagszerű foltnak nyoma sincs.
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szennyesek, az erek szurokfeketék, a sugársejt csaknem egészen zárt, a tőpikkelyek nagyok, 
szurokfeketék. — 9 ; hossza 71 2—8 w/n.

Cleptes orientalis, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 20. n. 6. 9 tab. 1. fig. 2. 9 (1854).

A hím még ismeretlen.
Dahlbom e szép és kevéssé ismert ritka fajt Törökországból írta le; s az bizonyára 

még csak kevés gyűjteményben van meg.
Hazánkban is egyike a legritkább fajoknak, melyből egy példány már régóta volt 

gyűjteményünkben Frivaldszky János által gyűjtve, valószinüleg Dél-Magyarországból; míg 
újabban Kuthy Dezső e fajt Pestmegyében Péczelen is föltalálta, 1880. julius közepén két 
példányban.

II. Nem. Ellampus Spin., Sclick.

Elampus, Spin. Ins. Lig. Yol. I. p. 10. (1806.) ex parte. — Sebek, Nass. Jahrb. XI. 
p. 52. (1856.) ex parte. — Chevr. Chrysid. du Léman, p. 98. (1862).

Notozus, Först. Verb. nat. Yer. preuss. Rhein! X. p. 331. (1853.) ex parte.
Omalus et Elampus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 26. et 38. (1854.) ex parte.
Ellampus, Sebek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13. (1870).
Omalus, Ab. Annál, de Lyon. XXYI. p. 17. (1879). (nec Jurine)*

(p'klaiiTtoj, világítani, erősen fényleni.)

E  nem fa ja i á l eg k iss ebb fém  darázs ok. Testük igen gyakran egészen kék vagy zöldes, 
vagy zöldeskék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel s csak nagyritkán érczes. Rágóik végeik 
előtt bárom fogúak. Az utópaizs vagy lapos, bosszú nyújtványban végződik, vagy kúpdad, vagy 
pedig domború, s néha kissé púpos. A végtest már gyakrabban érczes, mindkét ivarnál három 
szelvénytől álló, felül domború, alul homorú, a végefelé keskenyedett, a harmadik szelvénynek 
gödrös haránt-párkányzata nincsen és végszélén soha nem ívesen kerekített, miként a Holopyga 
és Hedychrum nemeknél, hanem a középen töbhé-keveshhé kimetszett; a tojócső csak ritkán áll ki 
s azért az ivarokat egymástól nehéz megkülönböztetni. A  kocsák karmai alul fogakkal vannak 
ellátva s a fogak száma 2—5 közt váltakozik.

E nem mintegy 35 fajban ismeretes, Ausztriát kivéve, a világ minden részéből; de 
túlnyomólag mégis leginkább Európát lakják.

Hazánkban 13 faja fordult elő, melyeknek átnézete a következő:
I. Az utópaizs az utótorjon túlterjedő lapos, a végén kerekített vagy tompa, bosszú 

nyújtványban végződik.
a) A fej és a törj aranyos-rézszínű, az utótorj zöldes bronszszínű, a végtest bíbor-rézara-

nyos vagy zöldes-aranyos. pyrosomus Först. (1).
aa)  A fej és a törj búzavirágkék, ibolyakékes vagy zöldeskék, vagy sötét ibolyakék.

b) A végtest tiszta aranyos vagy zöldes-aranyos.
c) Az utópaizs nyújtványa a végén nagyon keskenyedett, sokkal keskenyebb, mint a közé

pen ; a végtest két első bátszelvénye meglehetősen erősen, de kissé szétszórtan pontozott.
Erivaldszkyi Först. (2).

* Nomine »Omalus« piae m em oriae vir : Panzerus prim us usus est in suo Omalo aeneo (1805), sed 
cliaracteres generis non descripsit. Post ilium  Ju rine  (1809) nom en illud non in fam ilia Chrysididarum , sed in 
tam ilia P roc to tryp idarum  applicuit. E t sic evitandis confusionibus nom en »Elampus« (rectius Ellam pus) a Spi- 
nola datum  optim e conservandum  censeo.
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cc) Az utópaizs nyújtványa a végén nem keskenyedett, nem keskenyebb, mint a középen ; 
a végtest két első hátszelvénye nem erősen, de nagyon sűrűn s némileg redősen 
pontozott. Panzeri Fabr. (3).

bb) A végtest szép élénk zöld, néha ibolyakékes, vagy sötét bronszszínű.
d) A fej és a törj szép sötét ibolyakék, az utópaizs nyújtványa feketés; a végtest sötét

bronszszínű s a harmadik szelvény végszéle kimetszésének mindkét oldalán egy kis fog 
van ; középnagyságú állat. bidens Först. (5).

dd) Csak a fej felső része és az előtörj felül s néha az utópaizs ibolyakékes; a végtest szép 
élénk zöld s a harmadik szelvény végszéle kimetszésének oldalain fogacskák nincse
nek ; kis állat. viridiventris Ab. (4).

II. Az utópaizsnak lapos, az utótorjon túl terjedő hosszú nyújtványa nincsen, hanem az vagy 
kúpdad, vagy domború s néha kissé púpos.

A. Az utópaizs kúpdad.
e) A  végtest aranyos vagy feketés-bronszszínű, a harmadik szelvény oldalai kétöblűek.

f )  A fej és a törj zöldeskék, a végtest zöldes-aranyos. bidentulus Lep. (6).
f f)  A fej és a törj bronszszínű, a végtest feketés-bronszszínű. Wesmaeli Chevr. (7). 
ee) A végtest zöld, zöldeskék vagy egészen kék, a harmadik szelvény oldalai egyöblűek.
<]) A végtest harmadik szelvényének kimetszése fölött rövid ormó van, oldalszélei nem

szennysárgák; a szárnyak végeiken csak gyöngén füstösek. pusillus Fabr. (8).
gg) A  végtest harmadik szelvényének kimetszése csak párkányos, fölötte ormó nincsen, 

oldalszélei szenny sárgák; a szárnyak végeiken meglehetősen jól füstösek.
trnncatus Dhlb. (9).

B. Az utópaizs domború s néha kissé púpos.
h) A végtest aranyos.
i) Az előtörj hátának a közepén s a középtorj középső karélyának oldalszélén csak egyes

pontok vannak, tehát csaknem síma ; a két első hátszelvény finom pontozata szétszórt; 
a szárnyak végeiken erősen füstösek. auratus L. (10).

iij Az elő- és középtorj középnagyságú, de nem mély pontozatú, tehát nem síma; a két 
első hátszelvény finomul szabályosan pontozott; a szárnyak csak szennyesen átlátszók.

punctulatus Dhlb. (11).
li) A végtest kék vagy zöldeskék, ritkán feketés-bronszszínű.
k) Az előtörj hátának a hátsó része az oldalakig és a középtorj felül igen síma, ponto- 

zatlan; a végtest harmadik szelvényének végszéle mélyen és szélesen kimetszett
aeneus Fabr. (12).

kk) Az előtörj s főleg a középtorj felül durván és szétszórtan pontozott, tehát nem síma; 
a végtest harmadik szelvényének végszéle csak gyöngén ívesen kimetszett.

coerulescens Lep. (13).
I. Az utópaizs keskeny, lapos, hosszú, az utótorjon túl terjedő nyújtványban végződik • a 

harmadik szelvény végszéle többnyire felhajlott s a bemetszés a középen inkább csak a hasi oldal
ról látható.

a) A  fej és a törj aranyos-színű, az utótorj zöldes-bronszszínü.
1. E llam pus pyrosom us Först.
Testének színezetéről e nem összes fajai közöl könnyű megismerni.
Feje és torja rézvörös, zöldes- vagy vöröses-aranyos fény nyel; utótorja bronszszínű, itt-ott 

aranyos tünettel. Mindkettőnek pontozata meglehetősen sűrű, durva, de nem mély, tökéletesen
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síma köztércsékkel, melyekbe igen finom pontocskák, vannak közzé illesztve. Paizsa és utópai- 
zsa sokkal nagyobb és kissé gödrös pontozatú. Az utópaizs nyújtványa erős, rezes-bronszszínü, 
igen sűrűn reczésen pontozott, háromszögű, a végén tompa. Csápostora fekete-barna, a kocsán 
zöldes-aranyos. Hágói végeiken szennysárgák. Végteste bíboros rézaranyos vagy ritkábban zöldes
aranyos, fényes, pontozata igen finom és sűrű, durvább és finomabb pontocskákból álló tökéle
tesen sima köztércsékkel, a két első szelvényen nemcsak kissé finomabb, hanem szétszórtabb is, 
mint a harmadikon s azért amazok kissé fényesebbek, mint emez. A harmadik szelvény végszéle 
mindkét oldalán öblös, középen csonkított. Hasa aranyos-zöld, szurokfekete színű foltokkal. 
Lábai aranyos-zöldek, a kocsák szennysárgák. Szárnyai tövüktől kezdve egész a középig átlát
szók, innen kezdve végokig barnásak, — cd $ ; hossza 4—4*/2 nnjm.

Notozus pyrosomus, Först. Vert. nat. Ver. preuss. Éheiül. X. p. 333, u. 88. cd (1853). 
sec. spec. typ.

Elampus clirysonotus, Dlilb. Hym. Europ. II. p. 44, n. 19. tab. III. fig. 45. (1 854). —■ 
Eversm. Bullet, de Moscow XXX. Xro IV. p. 548, n. 2. (1857).

Omalus chrysonotus, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 17. (1879).

H azája: Törökország, és Oroszországban: Kazán, Saratow, Sarepta, Ural.
E kevéssé ismert szép faj, hazánkban nem épen r itk a ; de eddig csak annak központi 

és déli részében észleltetett; jelesen Budapestnél: a Léner-erdőnél a kerepesi temető közelében 
máj. 30. (Friv.) s a Józsefvárosi temetőnél jul. 25. (Friv.); Bácsmegyében Szabadka mellett a 
palicsi fürdőnél aug. 8. (Horváth).

b) A  fe j és a törj búzavirágkék, ibolyakékes vagy zöldeskék, vagy sötét ibolyakék.
2. Ellam pus Frivaldszkyi Först.
Feje és torja búzavirágkék, kevés ibolyakékes tünettel. Csápjainak két első ízüléke 

zöldeskék, az ostor fekete. Elő- és középtorja felül erősen és szétszórtan pontozott, számos 
sima terűvel, a paizs és utópaizs igen durván és sűrűn pontozottak. Az utópaizs nyiíjtvdnya a 
végén jól láthatóan keskenyebb, mint a középen. Végteste igen fényes, telített aranyszínű, a két 
első hátszelvény pontozata meglehetősen erős, de kissé szétszórt, a harmadiké ellenben sokkal 
durvább és redős, a hátsó szél felhajlott része feketés és mindkét oldalán kétszer öblös. Hasa 
zöldeskék. Lábai zöldeskékek, a kocsák rőtbarnák. Szárnyai szennyesen átlátszók, közepöktől 
kezdve végeik felé erősen füstösek, egyes világosabb helyekkel, a tőpikkelyek szurokfeketék, 
cd $ ; hossza 5—7

? Heclychrum spina, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. V ll. p. 121, n. 2. cd. tab. VII. fig. 2. 
(1806) (nec Elampus spina Dlilb.)

Notozus Frivaldszkyi, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Eheinl. X. p. 332, n. 87. V (1853) 
sec. spec. typ.

Elampus productus, Dlilb. Hym. Europ. II. p. 44, u. 20. (1854). — Eversm. Bullet, de 
Moscou. XXX. Xro IV. p. 547, n. 1. (1857). — Ead. Horae Kossicae. III. p. 299, n. 10. tab. II. 
fig. 6. (1865 — 66). —  Thoms. Opusc. Ent. II. p. 103, n. 2. cd 9  (1870).

Notozus productus, Sebek, Xass. Jahrb. XI. p. 67. n. 38. (1856).
Ellampus productus, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 30. (1870).
Omalus productus, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 18. (1879).

Az Ellampus Panzeri-tői főleg az által különbözik, hogy utópaizsának nyújtványa a 
vége felé nagyon megkeskenyedett, feje és torja búzavirágkék, kevés ibolyakékes tünettel és
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sóba nem zöldes, végteste mindig szép aranyszínű, nem pedig csak néha, s az erősebben és 
kissé szétszórtabban pontozott.

Csaknem egész Európában el van terjedve, mert találtatott: Skandináviában, Tirol
ban, Svájczban, Német- és Francziaországban, Portugalliában és Dél-Oroszországban Sareptánáh

Hazánkban előfordult: Pestmegyében: Budapestnél a Gellérthegyen máj. 27. (Mocs.), 
jun. 20. (Biró), a Sasbegyen jun. 8. (Friv.), a Lipótvölgyben jun. 18. (Friv.), a kincstári erdőnél 
máj. 16. és a Gellérthegy alatt máj. 30. (Mocs.), R.-Palotánál ápr. 10. (Pável), Gödöllő körűi 
máj. 5. (Horv.), Dabas mellett (Metelka); Temesmegyében Dupláinál (Friv.).

3. Ellam pus Panzer i  Fahr.
Feje és torja zöldeskék vagy kékeszöld, néha kevés ibolyakékes tünettel. Fejtetője 

többnyire durván, de néha finomabban is, redősen pontozott. Rágóinak a töve és a kocsák 
szennysárgák. Paizsa, utótorja és melloldalai reczésen pontozottak. Az utópaizs nyújtványa erős, 
vonalszerű, a végén nem keskenyebb, mint a középen. Végteste többnyire zöldes-aranyos, ritkábban 
tiszta aranyos, de nem oly telített színű, mint az előbbi fajnál és a két első hátszelvény nem oly 
erősen, de sokkal sűrűbben s e miatt kissé redősen pontozott, főleg az oldalakon; a harmadik 
hátszelvény erősen és durván pontozott s ez már inkább telített aranyszínű, oldalszélei jól lát
hatóan kétöblűek s mindkét öböl között a szegélykaraj szennysárgás, igen síma. Hasa zöldes
kék vagy zöldes-aranyos. Lábai hasonló színűek, a kocsák rőtsárgák. Szárnyai szennyesen átlát
szók, a középen sötétebbck, a tőpikkelyek zöldesek vagy kékeszöldek. — cf ^ ; hossza 4—6 mjm.

? Chrysis scutellaria, Panz. Faun. Insect. Germ. fase. 51, tab. 11. (1798) (nec. Fabr.)
Chrysis Panzeri, Fabr. Syst. Piez. p. 172. n. 9. (1804). — Dhlb. Mon. Chrys. Suec. p. 

18. n. 17. (1829).
Elam,pus Panzeri, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 176, n. 1. (1837). — Blanch. Hist. nat. III. 

p. 296. (1840) (excl. Hedychr. indica Lep. syn.) — Dhlb. Dispos. p. 5. n. 3. (1 8 4 5 ); Ilym. Europ. 
II. p. 45, n. 21. (1854). — Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro IV. p. 548, n. 3. (1857). — 
Chevr. Chrysid. du Léman, p. 112. (A (1862). — Smith, Ent. Annual, p. 103 (1862). — Thoms. 
Opusc. Ent. II. p. 103, n. 1. (1870).

Notozus constrictus, Fürst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 336, n. 90. cA (1853). — 
Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 84. n. 10. (1856).

Notozus Panzeri, Schck, Xass. Jahrb. XI. p. 63. n. 33. (1856).
Notozus affinis, Schck, 1. c. p. 64, n. 34.
Notozus elonfjatus, Schck, 1. c. p. 65, n. 35.
Notozus pulchellus, Schck, 1. c. p. 66, n. 36.
Notozus rninutulus, Schck, 1. c. p. 66, n. 37.
Ellampus Panzeri, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 31. (187 0).
Omalus scutellaris, Ab. Annál, de Lyon. XX\T. p. 17. (1879).
Omalus Panzeri, Ab. 1. c. p. 108.

Egész Európában elterjedt közönséges faj.
Nálunk sem ritka. Gyűjtetett: Pestmegyében Budapestnél jun. és jul. hónapokban 

többek által, Péczelen (Kuthy) ; S.-A.-Ujhelynél (Madarász); s Tokaj mellett jul. 1. (Chyzer); 
Csongrádm. Horgos mellett aug. elején (Horváth) ; Temesm. Grebenácznál (Friv.) ; Szörénym. 
a Herkulesfűrdőnél (Friv.) és Erdélyben Torda mellett jun. 16. (Mocs.).

M. T U D . A K A D ,  I I I .  OSZT. KÜ LÖN  K IA D V Á N Y A .  1882. III . 4
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4. E llam pus viridiventris Ab.
Zöldeskék; feje és előtorja felül s néha utópaizsa is szép i boly akékes. Csápostora barna, 

a kocsán zöld. Feje és torja szétszórtan erősen pontozott. Utópaizsának nyújtványa a vége felé  
kissé keskeny edett. Vég teste szép élénk zöldszínü, néha itt-ott ibolyakékes tünettel, igen fényes, 
a két első hátszelvény sűrűn és finoman, a harmadik erősebben, de szétszórtaidban pontozott s 
végszéle oldalain kétöblű. Hasa zöldeskék, ibolyakékes tünettel. Lábai zöldeskékek, a kocsák 
rőtbarnák. Szárnyai szennyesen átlátszók, tövön kissé világosabbak. — o* $ ; hossza 31 ]2 m/,n.

Elainpus coeruleus, Dlilb. Hym. Europ. II. p. 46, n. 22. (1854) (nec Omalus coeru- 
lcus Dhlb.)

Notozus coeruleus, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 83, n. 8..(1856).
Ellampus coeruleus, Sebek. Progr. Gym. zu Weilb. p. 17, n. 32. (1870.)
Omalus viridiventris, Ab. Annál, de Lyon. XXYI. p. 18. (1879).

Az Eli. Panzeri-nél rendesen kisebb; utópaizsának nyújtványa a vége felé kissé keske- 
nyedett; végteste szép élénk zöldszínű, néha ibolyakékes, de soha nem aranyos tünetű s fino
mabban pontozott.

Hazája: Dél-Oroszország (Krim), Németország és Dél-Tirol.
Nálunk meglehetősen ritka s csak néhány példányban fordult elő: Budapestnél a 

Gellérthegyen (Biró) ; Csongrádm. Szőreg mellett aug. 7. (Horv.) ; Bácsm. a palicsi fürdőnél 
aug. 8. (Horv.) ;Temesm. Grebenácz mellett (Friv.) és a Dunaszorosnál júliusban (Pável).

5. Ellam pus bidens Först.
A magyarországi fajok között e nemben a legnagyobb. Szép sötét ibolyakék; száj vé

dője és melle zöld, rágói tövükön sárgák, csápjai feketék, a kocsán kék. Holm oka sűrűn és meg
lehetősen erősen, fejtetője szétszórtakban pontozott. A pontszernek mindegyike mellett egy 
kis sima fényes terű van. Előtorja felül s paizsa erősen és mélyen, csaknem gödrösen, de nem 
sűrűn, középtorja ellenben sűrűbben pontozott. Az utópaizs nyújtványa fekete, a rége felé keske- 
nyedett. Végteste sötét bronszszínü, kevés ibolyakékes tünettel, a két első hátszelvény pontozata 
meglehetősen erős, sűrű és szabályos, a harmadiké a vége felé szabálytalan és kissé redős, főleg 
a végszélén, mely félkörüen mélyen kimetszett s ekként két szétálló fogacskát képez. Hasa zöld. 
Lábszárai zöldek, ezombjai kékeszöldek, a kocsák rőtszennysárgák. Szárnyai barnásak, tövön 
a középig világosak. ?  ; — hossza 8 mjm.

Notozus bidens, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Ebeiül. X. p. 335, n. 89. V (1853). 
Sebek, Nass. Jahrb. XI. p. 83, u. 9. (1856).

Elampus Spina, Dblb. Hym. Europ. II. p. 41, n. 17. (1854) (nec. Iiedycbrum Spina Lep).
Ellampus bidens, Sckck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 17, n. 31. (1870).
Omalus superbus, Ab. Annál, de Lyon. XXYI. p. 18. (1879).

E szép fa jt: színezetéről, vésményeiről és végteste harmadik szelvénye végszélének 
két kis fogáról könnyű megismerni.

Hazája: Német-, Franczia- és Olaszország s Tirol; de, úgy látszik, mindenütt ritka.
Nekünk is csak egy példányunk van; valószínűleg Aradmegyéből, hol azt egykor 

Titius Idus minorita rendi áldozár s jeles természetbúvár találta.
II. Az utópaizsnak lapos, az utótorjon túl terjedő hosszú nyújtványa nincsen, hanem az 

vagy kúpdad, vagy domború s néha kissé púpos; a harmadik szelvény végszélének a közepén 
levő bemetszése felülről jól látható s az többé-kevésbbé mély és szélesen vagy keskemjen nyitott,
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A. Az ntópaizs kétpdad.
c) A végtest aranyos vagy feketés-bronszszínü.

6. E llam pus b ídentulus Lep.
Feje és torja zöldeskék, néha kevés ibolyakékes tünettel. Csápjai feketék, a kocsán 

zöldeskék. Elő- és középtorja felü l meglehetősen erősen, de kissé szétszórtan pontozott. Végteste 
zöldes-aranyos, a két első hátszelvény igen finomul és sűrűn, némileg redősen, a harmadik erő
sebben és szétszórtakban pontozott s ennek oldalai kétöblűek, bemetszése nem mély s karalyai 
tompán háromszögűek. Hasa zöldeskék, valamint lábai is, de a kocsák rőtbarnák. Szárnyai 
tövön világosak, végeiken erősen füstösek. — cf 9 ; hossza 4—41j2 m}m.

Hedychrum bidentulum, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 121, n. 3. tab. VII, 
fig. 4. cf (1806). — ? Shuck. Ent. Mag. IV. p. 174, n. 8. (1837) (excl. syn.).

Elampus pusillus, Wesrn. Ballet. Acad. Brux. (1839). — Chevr. Chrysid. du Le'man, p. 
108. (nec. Fahr.)

Elampus bídentulus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 39, n. 15. (1854). — Schck, Nass. Jahrb. 
XI. p. 59, n. 31. (1856).

Elampus bidentatus, Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Xro IV. p. 548, n. 4. (1857).
Ellampus bídentulus, Schek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 28. (1870) (excl. Wes- 

maeli syn.).
Ornalus bídentulus, Ab. Annál, de Lyon. XXYI. p. 18. (1879).

Az Eil. auratus és punctulatus-hoz hasonló ; de mindkettőtől különbözik kúpdad utó- 
paizsa ; az auratus-tói azonkívül még elő- és középtorja s végtestének pontozata ; a  punctulatus- 
től végein erősen füstös szárnyai által is.

Csaknem egész Európában el van terjedve.
Hazánkban előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél jun. 12. (Mocs.), Gödöllőnél 

jun. 5. (Horv.) ; Zemplénm. Homonna mellett júliusban (Mocs.) és Erdélyben Petrosény mellett 
aug. 21. (Kenderessy).

7. Ellam pus W esm aeli  Chevr.
Egészen bronszszínü, végteste feketébe játszó. Csápjainak kocsánja és lábai is bronszszí- 

nűek, az ostor fekete, a kocsák rőtbarnák. Fejtetője, elő-és közép törj a felül meglehetősen erősen 
pontozott, utópaizsa tompán kúpdad. Végtestének két első bátszelvénye igen finomul és nagyon 
sűrűn, némileg redősen, a harmadik kissé erősebben pontozott; végszéle a középen három
szögűén gyöngén kimetszett, a kimetszés karalyai tompán kerekítettek, oldalai alig észrevelie- 
töleg kétöblűek. Szárnyai a tövön világosak, végeiken gyöngén füstösek.— cf 9 ; hossza 21/27%i.

Elampus pusillus, Wesm. Ballet. Acad. Brux, (183.9) teste Ab. (nec. Fabr.)
Elampus bídentulus, Dhlb. Iíym. Europ. II. p. 39, n. 15. var. a. (1854).
Elampus Wesmaeli, Chevr. Chrysid. du. Léman. p. 110. (1862).
Ellampus bídentulus, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 28. a a. (1870).
Omalus Wesmaeli, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 18. (1879).

Egyike a legkisebb fémdarázsoknak s nagyságra az Eli. pusillus kis példányaival 
egyező. E  kisded testalkatáról s egészen bronszszínü testéről könnyű megismerni. E  színezetet 
illetőleg némileg csak az Eli. pyrosomus-]xorA hasonló, de ennél az utópaizs nyújtványa bosszú, 
lapos, nem pedig kúpdad.

4*



H azája: Belgium. Svájcz és Németország.
Nálunk előfordult: Budapestnél (Friv.) ; Pészéren (Friv.); Csongrádm. Szatymáznál 

aug. 5. (Horváth); Temesm. Grebenácznál (Friv.).
(/) A végtest zöld, zöldeskék vagy egészen kék.

8. Ellam pus pusillus Fahr.

Az Ell. Wesmaeli-\e 1 együtt a legkisebb fémdarázs.
Zöld vagy zöldeskék, végteste többnyire zöld, néha zöldeskék, a harmadik szelvény 

végszélének kimetszési karalya meglehetősen nagy, tompán-háromszögű s a kimetszés fölött 
rövid ormója van, oldalai pedig egyöblűek. Szárnyai végeiken csak gyöngén füstösek. — (A9
hossza 2 x/2—4 m/m.

Chrysis pusilla, Fabr. Syst. Piez. p. 17 6, n. 33, (1804).
Ellampus minutus, Wesm. Bullet. Acad. Brux. (1839) teste Ab. — Chevr. Chrysid. du 

Lérnan, p. 106. (1862).
Omalus pusillus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 31. n. 10. (1854). —  Eversin. Bullet, de 

Moscou XXX. Nro. IV. p. 546, n. 2. (1857). — Rad. Horae Rossicae. III. p. 298, n. 4. tab. II. fig. 3. 
(1865 —  66); Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 2, n. 3. (1877).

Ellampus pusillus, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 57, n. 29. (1856).
Ellampus pusillus, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 27. (1870).
Omalus pusillus, Ab. Annál, de Lyon XXVI, p. 19. (1879).

Testalkatára és vésményeire nézve az Ell. auratus-hoz hasonló s vele közel rokon; 
de állandóan sokkal kisebb, utópaizsa kúpdad, nem domború, végteste soha nem aranyos, a 
harmadik szelvény kimetszésének más alakja s a kimetszés fölött rövid ormója van, oldalszélei 
pedig egyöblűek, szárnyai is gyöngébben füstösek.

Eszak-Europát kivéve, mindenütt előfordul, sőt a Kaukázusban és Turkesztánban is 
észleltetett.

Hazánkban e faj meglehetősen gyakori. Eddigi lelhelyei: Budapestnél Gellérthegy 
jun. 20. (Mocs.), Rákos máj. 17. (Mocs.), Rákos-Palota máj. végén (Friv.), Kecskemet jun. 28. 
(Madarassy) ; Zemplénin. S.-Ä.-Ujhely, Kövesd és Tokaj mellett (Chyzer) ; Komáromm. Duna- 
Ors jun. 6. (Bíró); Debreczen (Török) ; Csanádmegyében Makó (Fodor) ; Csongrádm. Szeged, 
Szőreg és Horgos aug. elején (Horv.) ; Bácsm. a palicsi fürdő aug. 8. (Horv.); Temesm. Gre- 
benácz (Friv.) és Szörénym. Mehádiánál a Csernavölgy (Friv.).

9. E llam pus truncatus Dhlb.

Zöldeskék, végtestének hátszelvényei kissé ibolyakékesek, igen fényesek. Feje sűrűn és 
finomul bőrszerűen, elő- és középtorja szétszórtan és gyöngén pontozott. Végtestének két első 
hátszelvénye sűrűn és finomul, a harmadik sűrűbben és durvábban pontozott, ennek a kimet
szése szélesen vagy tompán háromszögű és párkány os, oldalszélei szenny sárgák s egyöblűek. 
Szárnyai tövön átlátszók, végeiken füstösek. — '■> hossza 5 m/m.

Chrysis truncata, Dhlb. Exerc. Hym. p. 35, n. 18. (1831 — 33).
Ellampus minutus, Dhlb. Dispos. p. 5. n. 2. (1845).
Ellampus truncatus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 42, n. 18. (1854). Schck. Nass. Jahrb. XI. 

p. 82, n. 7. (1856). — Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 549, n. 6. (1857). — Chevr.
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Chrysid. du Léman, p. 111. (1862). —  Rad. Horae Rossieae. III. p. 299, n. 8, tab. II. fig. 5. 
(1865 — 66); Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4. n. 7. (1877.).

Ellampus trwneatus, Schek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 4, n. 7. (1870).
Omalus truncatus, Ab. Annál de Lyon. XXVI. p. 18. (1879).

Az Ella mp. bidentulus-hoz hasonló; de végteste kék vagy zöldeskék s nem ara
nyos, a harmadik szelvény kimetszése párkánvos, oldalszélei szennysárgák s egy-, nem pe
dig kétöblűek.

Az Eli. pusillus-hoz még közelebb á ll ; de ez csaknem állandóan sokkal kisebb, vég
teste jobban zöldes, harmadik szelvényének kimetszése nem párkányos s fölötte rövid ormó 
nincs, oldalszélei nem szennysárgák.

H azája: Közép- és Dél-Európa, a Kaukázus és Ázsiában Turkesztán.
Nálunk meglehetősen ritka s csak nehány példányban fordult elő: Zemplénin. Ho- 

monnánál júliusban (Mocs.), S.-A.-Ujlielynél és Rónaszéknél aug. 16. (Cliyzer); Debreczennél 
(Török) és Erdélyben Nagy-Csűr körűi máj. 24. (Riess.).

B ) Az utópaizs domború s néha kissé púpos, 
e) A végtest aranyos.

10. Ellam pus auratus Linn.
Feje és torja zöldeskék, felül többnyire ibolyakékes tünettel, erősen reczésen ponto

zott • de elötorja hátának a közepén és középtorja középső karalyának előszélén csak egyes 
pontok vannak, tehát csaknem síma s e miatt igen fényes, többnyire szép ibolyakék színű. Az 
utópaizs kissé púpos, feketés vagy ibolyakékes. Végteste tiszta aranyos, fényes, a két első hát
szelvény igen fínoml és szétszórtan, a harmadik kissé sűrűbben pontozott, s végszéle mélyen 
kimetszett. Hasa csaknem síma, zöldesaranyos. Szárnyai tövön átlátszók, végeiken erősen füs
tösek, az erek barnásak. — cf?  1 hoszsza 4—5 mjm .

Chrysis aurata, Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 414, n. 1666. (17 61.); Syst. Xat. Ed. XII. 
tom. I. P. n .  p. 948, n. 4. (1767). —  Fabr. Syst. Ént. p. 359, n. 10. (1775); Spec. Ins. I. p. 
4 5 6 ,n .l3 .(1 7  81). —  Schrk, Emim. Ins. Austr. n. 785. (17 81). — Fabr. Mant. Ins. I. p. 284. n. 16. 
(1787). —  Vili. Linn. Ent. III. p. 256, n. 4. (17 89). — Christ. Naturg. p. 399. tab. 44, fig. 4. 
(1791). —  Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. tom. I. P. V. p. 2746, n. 4. (1792). — Fabr. Ént. Syst. 
II. p. 242, n. 18. (1793). — Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 51, tab. 8. (1798). —  Oliv. Encyel. 
Méth. Ins. II. p. 6 75, n. 18. —  Schrk, Fauna Boica. tom, II. P. II. p. 345. n. 2200. (1802). — 
Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 25. (1804). — Dhlb. Monogr. Clirys. Suec. p. 16, n. 14. (1829).

Hedychrum auratum, Latr. Hist. nat. XIII. p. 239, n. 1. (1805). — Panz. Krit. Rev. II. 
p. 105. (1806). —  Lep. Annál. du. Mus. Hist. nat. VII. p. 12, n. 1. (1806). —  Shuck. Ent.
Mag. IV. p. 184, n. 7. (1837.).

Ellampus auratus, Wesm. Bullet. Acad. Brux. p. 171.(1839). —  Sehck, Nass. Jahrb. XI. 
p. 54, n. 27. (1857). —  Chevr. Chrysid. du Léman, p. 101. o71?  (1862).

Hedychrum minimum, Duf. et. Perr. Annál. soc. entom. de France. IX. p. 39, n. 20. (1840).
Omalus auratus, Dhlb. Dispos. IV. p. 5. n. 1. (1845); Hym. Europ. II. p. 26, n. 8. 

(1854). — Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 546, n. 1. (1857). — Smith. Ent. Annual, 
p. 101. (1862). —  Thoms. Opusc. Ent. II. p. 102. (1870). —  Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. 
Chrys. p. 2,. n. 2 .(1877). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 18 et var triangulifer Ab. ibid. (1879).

Ellampus auratus, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 25. (1870).
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Egész Európában el van terjedve, Svédországtól kezdve egész a Földközi-tengerig. 
Észleltetett Kis-Ázsiában, a Kaukázusban és Turkesztánban is.

Nálunk előfordult: Budapestnél a Gellérthegy alatt ápril 30. (Mocs.), a Lipótvölgy- 
ben máj. 23. (Friv.), Gellérthegy alatt jun. 11. és Sashegy jun. 25. (Bíró) ; Zemplénm. Varannó 
körül jun. 21. (Horv.) és Simonkánál s Tokajnál jul. 1. (Chyzer); Komáromra. Duna-Orsnél 
máj. 13. és 24. (Bíró); Debreczennél (Török); Nagyvárad mellett (Mocs.); Szilágyra. Tasnád 
körül aug. 4. (Bíró); Csanádm. Makónál (Fodor); Krassóm. Oravicza mellett (Friv.) s Szö- 
rénym. Jeschelnicza, Herkules-fűrdő és Korniaréva környékén (Friv.).

11. Ellam pus punctulatus Dhlb.
Zöldeskék; végteste aranyos, sűrűn és finom ul szabályosan pontozott, harmadik szel

vényének végszéle csak gyöngén kimetszett. Elő- és középtorja középnagyságú, de nem mély 
pontokkal; utópaizsa domború, kissé púpos. Szárnyai szennyesen átlátszók. —  9 ; hossza 4 ,,njrn.

Az előbbitől az aláhúzott jellegeken kívül még az által is könnyen megkülönböztet
hető, hogy az előtorján nincs meg ama síma terű, mely az Eli. auratus-1 állandóan jellegzi.

Omálus 'punctulatus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 33, n. 11. (1854). —  Ab. Annál, de Lyon, 
XXVI. p. 18. (1879).

Kevéssé ismert ritka faj, melyet Dahlbom Dél-Francziaországból és Szicziliából írt le.
Nálunk egy példányban Szombathelynél 1880-ban dr. Madarász Gyula múzeumi se

gédőr találta.
f) A végtest kék vagy zöldeskék, ritkán feketés bronszszínü.

12. Ellam pus aen eu s  Fabr.
Zöldeskék; fejtetője, elő- és középtorja felül több-kevesebb ibolyakékes tünettel. Elő

törj a hátának a hátrésze az oldalakig és középtorja felül igen sima, fényes és pontozatlan ; 
utópaizsa púposán domború. Végtestének két első hátszélvénye igen finomul és nagyon szétszór
tan, a harmadik ellenben erősebben és sűrűbben pontozott, s ennek a végszéle középen megle
hetősen mélyen és szélesen kimetszett s a kimetszés oldalai tompák. Szárnyai tövön átlátszók, 
végeiken telítve füstösek. — o71? 5 hossza 5—ö1̂

Ritkábban akadnak olyan példányok is, melyeknek alapszíne feketés-bronszszínű (blan- 
dus Först., Chevrieri Tourn.).

Chrysis aenea, Fabr. Mant. Ins. I. p. 284, n. 15. (1 787). —  Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. 
tom. I. P. Y. p. 2746, n. 1 7 .(1 7 9 2 ).—•Fabr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 17. (1793). —  Panz. Faun. 
Ins. Germ. fase. 51, tab. 7. (1798). —  Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dee. II. p. 60, tab. 14, fig. 9. 
(1801). — Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 24. (1804). —  Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 17, n. 6. 
(1829).

Omálus aeneus, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 85. tab. 13. (1805). — Dhlb. Dispos. p. 5 
n. 2 (1845) ; Hym. Europ. II. p. 35, n. 13. £  (1854). — Smith, Ent. Annual, p. 102. (1862). —  
Thoms. Opusé. Ent. II. p. 103, n. 2 .(1870). — Rad. Fedts. Reise nach Türkest. Hym. Chrys. p. 3, 
n. 5. (1877). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 19. (187 9).

Chrysis coernlea, Dhlb. Exerc. Hym. p. 33, n. 17, var. b. (1831 — 33).
Ilcdychrum bidentulum var. 1. Shuck. Ent. Mag. IV. p. 175. (1837.).
Ellampus affinis, Wesm. Bullet. Acad. Brux. p. 172. (1839). — Chevr. Chrysid du 

Leman, p. 104. (1862).
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Ellampus aeneus, Forst. Verh. nat, Ver. pveuss. Rheinl. X. p. 342. (1853). — Schck, 
Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 26. (1870).

Ellampus blandus, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Eheinl. X. p. 351, n. 98. var. (1853).
Ellampus aeneus, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 56, n. 28. (1856).
Ellampus pygmaeus, Shuck, 1. c. p. 58. n. 30. (1856).
Ellampus Chevrieri, Tourn. Petites Nouvelles Entomologiques. I. febr. 187 7. var.

Az Eli. auratus-hoz némileg hasonló, de végteste soha nem aranyos, középtorja hátá
nak mind a három karalya sima, pontozatlan és a két első hátszelvénye finomabban és nagyon 
szétszórtan pontozott.

Egész Európában élt érj edett közönséges fa j; sőt a Kaukázusban és Turkesztánban 
is észleltetett,

Nálunk sem ritka, mert előfordult: Pestmegyében Laczházánál máj. 31. (Bíró); Ung- 
vár mellett (Bíró); Zemplénin. Tokaj körűi jul. 1. (Ckyzer) és Homonnánál (Mocs.); Zólyomra, 
a hermanetzi völgyben júliusban (Mocs.); Duna-Orsnél Komáromra, máj. végén (Biró) ; Csa- 
nádm. Makó körűi (Fodor); Temesmegyében Grebenácz mellett juh (Mocs.) és Erdélyben 
Petrosény mellett (Kenderessy).

13. E llam pus co e r u le sc e n s  Lep.

Búzavirágkék vagy zöldeskék, ibolyakékes tünettel; arcza zöldes. Előtörj a felül s föleg 
középtorjának a háta durván és szétszórtan pontozott • utópaizsa feketés, púposán domború. 
Yégteste zöldeskék, ibolyakékes tünettel, nagyon fényes, a két első hátszelvény igen finomul 
és szétszórtan pontozott, a harmadik végszéle a középen gyöngén ívesen kimetszett. Hasa zöld, 
néha kissé aranyos tünettel. Szárnyai tövön átlátszók, végeiken igen telítve füstösek. — q71 ; 
hossza 6 mfm.

? Sphex violacea, Scop. Ént. Cam. p. 298, n. 793. (17 63).
? Chrysis violacea, Eossi, Faun. Etr. II. p. 7 7, n. 848. (17 90). —  Christ. Naturg. p 

405. (1791). — Iliig- Eossi Faun. Etr. Ed. II. tom. II. p. 123, n. 848. (1807).
Hedychrum coerulescens, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 10. q71 2  (1806) 

(ex typis teste Abeille). — Shuck. Ent. Mag. IV. p. 172. n. 3. (1837.) —  Blanch. Hist. nat. III. 
p. 296, n. 3. (1840).]

Omalus nitidus, Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 97. tab. 17. (1809).
Chrysis fuscipennis, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 15. n. 13. (1829).
Chrysis coerulea, Dhlb. Exerc. Hym. p. 33, n. 17. var. a 2  (1831 —  33).
Ellampus violaceus, Wesm. Bullet. Acad. Brux. p. 171. (1839). —  Chevr. Chrysid. du Le

man. p. 103. (1 862).
Omalus coer uleus, Dhlb. Dispos. p. 5. n. 3. (1845) ; Hym. Europ. II. p. 34. n. 12. (1854). *

* Species liaec exim ia a Dalilbomo et auctoribus recentioribus De Geeri Omalus coeruleus vocatur et 
ex eius opere classico : Mém. II. p. 837, n. 2. (1771) c ita tu r ; sed certissime per errorem , quia ego loco laudato  
e t alibi nec m inim um  vestigium  huius spéciéi invenio.

Ab aliis auctoribus Sphex violacea Scop. E nt. Carn. p. 298, n. 693. (1763) c ita tu r, tam quam  ad kanc 
speciem pertinens. Sed ex ilia diagnosi b re v i: T o ta  violacea, nitens, abdomine pone ro tundato , edentato, subtus 
v irente, hoc sine specimine typico eru i non p o ss it ; verba ilia  enim  ad plures species applicari possunt.

Hedychrum coerulescens Lep. sec. spec. typ . teste  Abeille nullum  involvit dubiurn, et ideo species re- 
ctissime Ellam pus coerulescens vocanda est.
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— Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 547.' n. 3. (1857). — Smitli, Ent. Annual, p. 102. 
(1862). —  Thoms. Opusé. Ent. II. p. 103, n. 2.(1870). — Ab Annál de Lyon, XXVI. p. 19.(1879). 

Ellampus praestaas, Forst. Verb. nat. Ver. preuss. Eheinl. X. p. 353, n. 99. £  (1853). 
Ellampus coeruleus, Schck, Xass. Jahrb. XI. p. 82, 11. 6. (1856).
Ellampus violaceus, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 28. (1870).

Az Eil. aeneus-hoz igen hasonló, de sokkal nagyobb és testesebb; elő-, de főleg kö
zéptorja felül durván pontozott, nem pedig síma és szárnyainak a vége erősebben füstös.

Egész Európában előfordul; sőt a Kaukázusban is gyűjtetett. De nálunk, úgy látszik, 
ritka, mert eddig csupán csak egy példányban fordult elő Olykánál Zemplénmegyében, hol azt 
dr. Chyzer Kornél főorvos úr találta.

III. Nem : Holopijga Dblb.
Hym. Europ. II. p. 47. gén. 5. (1854).

(oXog =  egész ; Ttvyí] =  far ; vonatkozással a végtest harmadik szelvényének be nem metszett
végszélére).

E  nemnek a következővel: a Hedychruvi-nml közös ismejegye az, hogy a három szel
vényből álló végtest, utolsó szelvényének végszéle egész, többnyire kerekített (tehát be nem met
szett, miként az Ellampus nemnél), gödörcséi nincsenek, s rágói báromfogúak. De különbözik 
a Hedychrum-tól az által, hogy felső szárnyán az alap- vagyis középharántér a közepe körül 
mindig szögletesen hajlott (miáltal némely fajai a Hedychrum nem igen hasonló fajaitól már 
első látásra könnyen megkülönböztethetők) s karmai alul két- vagy háromfogúak.

E kevés számú, mintegy 22 fajt magában foglaló nem fajai, Ausztráliát kivéve, az 
egész Földön el vannak terjedve, de túlnyomólag mégis leginkább Európát lakják, a hol 15 
faj fordul elő.

Hazánkban 7 faj él, melyeknek átnézete a következő :
A. A törj egy része aranyos vagy aranyos-rézszínű.

a) A fej felső része is aranyos vagy aranyos-rézszínü. fervida  Fahr. (1)
aa) A fej mindig búzavirágkék, kevés ibolyakékes tünettel.

b) Az elő- és középtorj, a paizs és utópaizs zöldes- vagy rezes-aranyos.
gloriosa Eabr. (2)

bb) Csak az elő- és középtorj aranyos, a paizs és utópajzs kék.
c) Az elő- és középtorj meglehetősen erősen pontozott, laposdad köztércsékkel; a vég- 

test bátszelvényei igen sűrűén, de nem erősen pontozottak. chrysonota Först. (3)
cc) Az elő- és középtorj erősen és sűrűbben redősen pontozott s köztércséi alig vannak; 

a végtest bátszelvényei kissé ritkásan redősen, de meglehetősen erősen pontozottak.
similis Mocs. (4)

B. A fej és a törj kék vagy zöldeskék.
d) A végtest zöldeskék és részben ibolyakék, vagy zöld, de nem aranyos.
e) A czombok vége és lábszárak világos skárlátszínűek, szép ibolyakékes tünettel, a ko-

csák szennysárgák. bellipes Mocs. (5)
ee) A czombok és a lábszárak zöldeskékek, a kocsák barnásak. curvata Fort. (6)

dd) A végtest aranyos vagy rezes-aranyos. amoenula Dablb. (7)
A. A törj egy részé aranyos vagy aranyos-rézszínü. 

a)  ^  f eJ felső része is aranyos vagy aranyos-rézszínü.
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1. Holopyga fervida Fahr.

Feje zöldes- vagy aranyos-rézszínü, fényes, szétszórtan erősen pontozott; arczának- 
mélyedése mély, ibolyakék s igen finomul harántan-rovátkás; csápjai feketés-bronszszínűek 
Elő- és középtorja felül s paizsa rezes-aranyos, bíboros tünettel, szétszórtan pontozott, főleg a 
paizs, melynek közepe igen síma. Utótorja és melle kék, néha kevés ibolyakékes tünettel. Vég
teste zöldes- vagy rezes-aranyos, sűrűn pontozott, a szelvények végszéle barnás. Hasa szurok
fekete színű, igen csiszolt és fényes. Szárnyai szennyesek, tövűn világosabbak, ereik barnásak, 
a tőpikkelyek feketék, fényesek. — 9  ; hossza 5—5 1 j2 mjm.

Chrysis fervida, Fabr. Spec. Ins. I. p. 456, u. 12. (1781 ); Mant. Ins. I. p. 283, n. 14. 
(1787). —  Vili. Liun. Ent. II. p. 259, n. 10. (1789). — Gmcl.Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. tom. I. P. 
V. p. 2745, n. 16. (1792). — Fabr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 16. (1793). — Panz. Faun. Ins. 
Germ. fase. 51, tab. 6 . (1798). —  Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 23. (1804).

Hedychrum fervidum , Latr. Hist. nat. XIII. p. 240, n. 3. (1805). — Panz. Krit. Rev. II 
p. 104. (1806). — Dhlb. Hym. Europ. II. p. 90, n. 52. (1854). — Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 45, 
n. 20. (1856). —  Tascbb. Hym. Deutschl. p. 150. (1866). — Schck. Progr. Gyinn. zu Weilb. 
p. 12, n. 22. (1870).

Hedychrum nitidum, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII. p. 123, n. 11, tab. VIII. fig. 5. ,-f
(1806).

Hedychrum Fellmannii, Luc. Explor. de f  Alger. Zoolog. III. p. 314, n.. 359, tab. 17 
fig. 12. (1849).

Hedychrum chalconotum, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rbeinl. X. p. 345, 11. 94. 9  

(1853) sec. spec. typ.
Holopyya spleudens, Clievr. Mittheil. Schweiz, ent. Gesellscli. Vol. III. Nro. I. p. 44. 9

(1869).
Holopyya fervida, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 27. (1879).

A Ikolopi/ga gloriosa-hoz színezetére nézve hasonló; de feje felül aranyos, elő- és kö
zéptorja és paizsa szétszórtan pontozott, utópaizsa kék.

Hazája : Ausztria, Német-, Franczia- és Olaszország, Svájcz, Tirol és Afrikában
Algier.

Hazánkban nem nagyon ritka. Előfordult: Budapestnél Gellérthegy jun. 9. (Mocs.), 
kincstári erdő jun. 14. (Bíró), Svábhegy jun. 26. (Friv.); Komáromm. Duna-Orsnél jun. 26. 
(Bíró); Nagyváradnál (Mocs.); Debreczen mellett (Török). — Erdélyben a Mezőségen (Herman) 
— Szlavóniában Dálja mellett (Mocs.).

b) A fe j  mindig búzavirágkék, kevés ibolyakékes tünettel.

2 . Holopyga g lor io sa  Fabr.

Búzavirágkék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel. Elő- és középtorja felül, paizsa, 
utópaizsa és végtestének hátszelvényei rezes- vagy zöldes-aranyosak, igen fényesek. Feje, torja 
felül és paizsa erősen pontozottak, köztércséi jól láthatóan gyöngén pontosak. Végtestének, 
hátszelvényei sűrűn, de kevésbbé erősen pontozottak, hasa szurokfekete, fényes. Lábai kékes
zöldek, a kocsák barnásak. Szárnyai szennyesek, tövön világosak. — 5 hossza 5—5*/2 n',m •

Chrysis gloriosa, Fabr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 14. (1793). — l Coqueb. Illustr. Icon. 
Ins. Dec. II. p. 58, tab. XIV. fig. 1. (1801). —  Fabr. Syst. Piez. p. 174, n. 20. (1804).

M. T U D .  A K A D .  I I I .  OSZT. KÜ LÖN  K I A D V Á N Y A .  1882. I I I .
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Hedyehrum lucidum, Lep. Annál du Mus.. Hist. nat. VII. p. 122, n. 11, tab. VII. 
fig. 6 . (1806).

Ellampus inflammatus, Forst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 348, n. 96. (1853)
sec. spec. typ.

Holopyga uvata, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 51, n. 28. var. i. (gloriosa F.) (1854). — 
Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 549, n. 1. var. y. (gloriosa F.) (1857). —  Ead. 
Fedts. Eeise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4, n. 9, var. 1. (1877).

Holopyga Jurinei, Chevr. Chrysid. du Léman, p. 95. (1862). —  Schck. Progr. G-ymn. zu 
Weilb. p. 12. Anmerkung. (1870).

Holopyga gloriosa F. var 8. Ab. Annál de Lyon, XXVI. p. 32. (187 9).
Holopyga gloriosa F. var 7. (lucida Lep.) Ab. 1. c.

Eszak-Europát kivéve mindenütt előfordul; sőt Ázsiában Turkesztánban és Eszak- 
Áfrikában Berberiában is észleltetett.

Hazánkban előfordult: Budapestnél a Gellérthegyen jun. 9. (Mocs.), a Sashegyen jun. 
6 . (Mocs.), jun. 8 . (Friv.), jun. 25. (Bíró), a Miksavölgyben jun. 28. (Friv.), a Farkasvölgyben 
jun. 5. (Bíró) ; Duna-Orsnél Komáromon, máj. 26. (Bíró); Pécs vidékén (Friv.) és Temesm. 
Grebenácznál (Friv.).

3 . Holopyga chrysonota  Fürst.

Búzavirágkék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel; elő- és középtorja és végteste felül 
kissé zöldesen-aranyosak, igen fényesek, amazok meglehetősen erősen pontozottak, jól látható 
finom pontozatú koztércsékkel; végtestének hátszelvényei igen sűrűn, de nem erősen pontozottak : 
hasa szurokfekete, fényes; lábai zöldeskékek, a kocsák barnásak; szárnyai szennyesek, tövön 
világosak. — o7"? 5 hossza mjrn.

Ellampus chrysonotus, Först. Verh. nat. Ver preuss. Eheinl. X. p. 347, n. 95. (1853).
Holopyga ovata, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 52, n. 28. var. h. (ignicollis) (1854).
Holopyga varia, Schck Nass. Jahrb. XI. p. 50, n. 25. (1856).
Holopyga ovata,. Dhlb. var. j .  (ignicollis), Eversm. Bullet, de Moscou, XXX. Nro IV. p. 

549, n. 1. (1857).
Holopyga generosa, Schck Progr. Gymn. zu Weilb. p. 12, n. 24. (1870) ex parte (excl. 

Fösteri syn.).
Holopyga ovata, Dhlb. var g. Bad. Fedts. Eeise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4. (187 7).
Holopyga gloriosa, F. var h. (ignicollis Dhlb.), Ab Annál de Lyon. XXVI. p. 32, (1879).

Az előbbihez hasonló s azzal közel rokon; de állandóan kisebb, paizsa és utópaizsa 
búzavirágkék (nem aranyos). — A Hedychrum lucidulum F. nőstényéhez is hasonló; de azon
kívül, hogy alap- vagyis középharántere szögletesen hajlott, még elő- és középtorja felső része
nek pontozata által is különbözik.

Közép- és Dél-Európa nagy részében el van terjedve; sőt Turkesztánban is észleltetett.
Hazánkban előfordult: Pestmegyében a kincstári erdőnél jun. közepén (Friv., Mocs. 

és Bíró), a Gellérthegyen jun. 20 . (Mocs.), Farkasd körűi jun. 11 . (Horv.), Puszta-Peszéren 
(Friv.), Dabas mellett (Metelka), Kecskemét körűi (Madarassy); Komáromm. Duna-Örsnél 
jun. 26. (Bíró); Nagyváradnál (Mocs.) és Temesm. Grebenácz mellett júliusban (Mocs.).



4. Holopyga s im il is  Mocs.

Kék vagy zöldeskék, ritkás rövid szőrrel fedett; elő- és középtorja és végteste felül 
aranyszhm vagy zöldes-aranyszínű, igen fényes; csápjainak két első ízűléke zöld, a többi és a 
falámok feketék; arczának mélyedése ékesen karántan-rovátkás; fejtetője sűrűbben és finomab
ban, elő- és középtorja szétszórtaiban és durvábban redősen-, paizsa és utópaizsa pedig erősen 
rostaszerűen-pontozottak. Végteste eléggé erősen és kissé szétszórtan redősen-pontozott; basa 
szurokfekete. Lábai zöldek, kocsái barnásak, karmai alulról három foggal fegyverzettek s maga 
a karom középszerű nagyságú. Szárnyai’ barnásak, tövükön átlátszók, ereik és a tőpikkelyek 
feketék. — '■> hossza 7 n,/m.

A hím a nőstényhez hasonló; de középtorjának közbülső karélya érczes-fekete s fino
mul és sűrűn redősen-pontozott.

Holopyga similis, Mocs. Természetrajzi Füzetek III. p. 121, n. 8 . 0 * 9  (1879).

A Holopyga chrysonota-hoz igen hasonló; de állandóan nagyobb, teste mindenütt erő
sebben pontozott s karmai alulról három foggal akként fegyverzettek, mint a Holopyga gloriosa
nal ; a karom maga ugyanis csaknem felényivel rövidebb, mint a H  chrysonota-nál. — Színe
zetére nézve a Hedychrum lucidtdum nőstényéhez is igen hasonló; de azonkívül, hogy alapere 
szögletesen görbült és karmai alulról káromfogúak, még erősebb pontozata által is különbözik.

Budapest körűi O-Budánál juh 31. (Mocs.), a Miksavölgyben juh 12 . (Friv.) és Bács- 
megyében a palicsi fürdőnél aug. 8 . (Horváth) fordult elő.

B. A fej és a törj kék vágy zöldeskék.

ej A végtest kékeszöld s részben ibolyakék, a czombok vége és a lábszárak vdágos sícár-
látszínűek, a kocsák szennysárgák.

5. Holopyga bel l ip es  Mocs.
Középnagyságú; testét ritkás, rövid hamvasszürke, de arczát ezüstszínű szőrözet fedi. 

Feje felül búzavirágkék, alul zöld; arczának mélyedése börszerűen ránczos; rágói háromfogúalc, 
tövükön zöldek, végükön rozsdabarnák, falámjai szennysárgák, csápjainak két első ízülék'e zöld, 
a többi sötétes rozsdabarna. Torja felül zöldeskék, nyaka, előtorja élűiről, valamint mellének, 
utótorjának és paizsának oldalai zöldek. Végteste kékeszöld, első hátszelvényének a hátsó része, 
a másodiknak a közepén e<py nagy folt s a harmadiknak kevéssé szembetűnő keskeny ormója 
ib oly a színűek, ez utóbbi szelvény kissé háromszögű, a végén sekélyen öblös; hasa zöld, és szenny
sárga színektől tarka. Feje finomabban és sűrűbben, torja erősebben és szétszortabban redősen- 
pontozott. Lábai kékeszöldek, czombjainak a vége és lábszárai világos skárl át színűek, azaz rőt- 
színűek szép kékes tünettel, sarkantyúi és kocsái szennysárgák, ezek utolsó ízűlékei barnásak, 
karmai alul tövük felé egyfogúak. Szárnyai homályosan-átlátszók, sugársejtjök tökéletes, ereik 
barnák, a tőpikkelyek rozsdabarnák. — 9  ; hossza 6 m/m.

Holopyga bellipes, Mocs. Természetrajzi Füzetek. III. p. 121, n. 9. 9  (18 ( 9).

E szép fajt Budapest körűi egykor Kovács Gyula találta egy példányban.
d) A végtest zöld vagy kékeszöld, valamint a czombok és a lábszárak is, a kocsák barnáiL

6. Holopyga curvata Fürst.
Középszerű nagyságú, egyszínű kékeszöld, a végtest felü l többnyire zöld. Arczának mélye

dése szép ibolyakékes és finomul harántan rovátkás ; homloka, fejtetője és középtorja felül reczé-
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sen-pontozott. Yégteste sűrűn és némileg redősen pontozott, a harmadik szelvény végszéle keske- 
nyen szennysárgás. Hasa fényes, fekete. Lábai zöldeskékek, a kocsák barnák. Szárnyai kissé 
szennyesen átlátszók. — •> bossza 4 4 1/2 Vl{m,'

Hedychrum cüryatum, Först. Yerli. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 344, n. 93. (1853).
Hedychrum chloroideum, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 6 6 , n. 37. (1854) (excl. Lep. syn). —  

Selick, Nass. Jahvb. XI. p. 81, n. 2 . (1856); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 24. (1870).
Holopyga Sichelt, Chevr. Chrysid. du Leman, p. 97. (1862).
Holopyga smaragdina, Tourn. Petit. Xouv. Ent. I. Febr. 1877.
Holopyga chloroidea, Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 28. (187 9).

E fajt egészen egyszínű testéről könnyű megismerni.
Hazája: Ausztria, Svájcz, Görög-, Török- és Francziaország.
Nálunk nem éppen ritka. Gyűjtetett Budapestnél a Gellérthegyen máj. 28. (Pável), 

pm. 9. (Mocs.), jun. 2 0 . (Bíró), Svábhegy jun. 12 . (Friv.); Duna-Orsnél Komáromm. jun. 6 . 
(Bíró); Pécs mellett (Friv. és Mocs.).

e) A végtest aranyos vagy rezes-aranyos.

7 . Holopyga am oenula  Dhlb.
Feje és torja vagy búzavirágkék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel, vagy kevérten zöl

d e s k é k  (ovata Dhlb.), vagy zöld (amoenula Dhlb.), vagy ritkán arany-foltos, de soha nem ara
nyos. Elő- és középtorja sűrűn és szabálytalanul pontozott, a középtorj közbülső karalya gyak
ran fekete-érczes. Arczának mélyedése finomul harántan-rovátkás. Fényes végteste felül leg
g y a k r a b b a n  szép aranyszínű, kevés zöldes vagy rezes tünettel, sűrűn és meglehetősen erősen 
s némely helyeken kissé redősen pontozott; hasa szurokfekete színű, igen fényes. Csápkocsánja 
s ezombjai és lábszárai zöldeskékek, az ostor barna, a kocsák barnásak. Szárnyai szennyesek, 
tövön világosak. — q71? 5 hossza 4—7

? Chrysis edentula, Schrk, Fauna Boica. Tom, II. P. II. p. 344, n. 2197. (1802).
Holopyga amoenula, Dhlb. Dispos. p. 4, n. 1 . (1845).
Hedychrum numidicum, Luc. Explor. de 1 Algér. Zoolog III. p. 311. n. 353, tab. 17, fig. 

8 . (1849).
Hedychrum fastuósum, Luc. 1. c. p. 313, n. 357, tab. 17, fig. 10.
Hedychrum micans, Luc. 1. c. p. 313, n. 258, tab. 17, fig. 11. (nec Holopyga micaus Dhlb.).
Ellampus generosus, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 349, n. 97. (1853).
Holopyga ovata, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 51, n. 28. (1854) ex parte. —  Schck, Nass. 

Jahrb. XI. p. 82, n. 5. (1856) ex parte. — Eversm. Bullet, de Moscou, XXX. Nro. IV. p. 549, 
n. 1. (1857) ex parte. — Chevr. Chrysid. du Le'man, p. 93. (1862). —  Schck, Progr. Gymn. zu 
Weilb. p. 12, n. 1. (1870) ex parte. — Thoms. Opusc. Ent. II. p. 104, n. 1. (1870). —  Fedts. 
Beise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4, n. 9. (187 7) ex parte.

Holopyga ovata, var. d. (amoenula), Dhlb. Hym. Europ. II. p. 53. (1854).
Holopyga splendida, Schck, Nass. XI. p. 48, n. 23. (1856).
Holopyga generosa, Schck, 1. c. p. 49, n. 24.
Holopyga gloriosa, Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 28. (1879) ex parte.
Holopyga gloriosa var. 1. (ovata Dhlb.), Ab. 1. c. p. 31.
Holoityga gloriosa var. (micans Luc.), Ab. 1. c. p. 31.
Holopyga gloriosa var. 2. (fastuosa Luc.), Ab. 1. c. p. 32.
Holopyga gloriosa var. 4. (amoenula Dhlb.), Ab. 1. c. p. 32*.
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A Hedychrum lucidulum F. hímjéhez igen hasonló; de alap- vagyis középharántere 
szögletesen hajlott és végteste harmadik hátszelvényének végszéle előtt keskeny íves mélye
dés nincsen.

Csaknem egész Európát lak ja; sőt Ázsiában Turkesztánban és Eszak-Áfrikában 
Algierban is észleltetett.

Nálunk egyike a legközönségesebb fajoknak. Eddigi lelhelyei: Pestmegyében Buda
pestnél a Gellérthegy máj. 29, jun. 20 , aug. 4, aug. 6. és kincstári erdő jun. 16. (Mocs.), Péczel 
(Kutby), Dabas (Metelka), Puszta-Peszér (Eriv.); Zemplénin. S.-A.-Ujhely és Kis-Azar 
(Cbyzer); Zólyomm. Szliács (Mocs.); Debreczen (Török); Nagyvárad (Mocs.); Szilágym. 
Tasnád aug. 28. (B író); Temesm. Ulma (Anker) és Grebenácz (Friv. és Mocs.); Szörénym. 
Orsóvá és Mehádia (Friv.). — Erdélyben Hátszeg jun. 15. (Kenderessy) és Nagyszeben jun. 
15. (Kiess).

Észrevétel. —  Dahlboin által a Holopyga orata-hoz számított ama válfajokat, melyeknél az 
elő- és középtorj, vagy az egész törj felül aranyos vagy rezes-aranyos, én önálló fajoknak tekintem 
mindaddig, míg valaki ilyeneket a kék vagy zöld, vagy zöldeskék torjú, tehát typicns példányok
kal együtt, egy fészekből nem nevel, vagy párosodva nem talál.

IV. Nem : Hedychrum Latr. Dhlb.
L atr. H ist. nat. III . p. 317 (1802) ex parte . — Dlilb. Hym n. E urop. II. p. 58, gén. 6. (1854).

(t/Sv/ooug =  szép színű).

A bárom szelvényű végtest kerekded, a harmadik szelvény két részre nem osztott, 
gödörcséi nincsenek, sem fogai, sem bemetszése a végszél közepén. E jellegek a Holopyga 
nemmel is közösek. De különbözik ettől főleg azáltal, hogy felső szárnyának alap- vagyis kö- 
zépharántere csak gyöngén hajlott, nem pedig szögletesen s karmai alul csupán egyfogúak.

E nem mintegy 36 faja, Ausztráliát kivéve, az egész világon el van terjedve, de túl- 
nyomólag mégis leginkább Európát lakja, hol mintegy 23 faj él.

Hazánkban bét faj fordul elő, melyeknek átnézete a következő:
L A végtest felül rezes- vagy tűzszínű-aranvos, gyakran zöldes tünettel.

A. A harmadik hátszelvény végszéle előtt egy keskeny íves mélyedés van; az elő- éŝ  közép
torj, valamint a paizs és utópaizs durván és sűrűn reczésen pontozott. 

aj A törj egészen kék vagy zöld, vagy kékeszöld.
b) A fej és a törj szőrszálai nem számosak, ritkásak és rövidek, lucidulum F. cd (1). 

bb) A fej és a törj szőrszálai számosak, sűrűek és rövidek. Gerstaeckeri Cbevr. cd $ (2 ). 
aaj A törj részben rezes-aranyos vagy zöldes-rézvörös.

c)  Az elő- és középtorj felül rezes-aranyos s durván reczésen pontozott; a végtest har
madik basszelvénye hátsó szélének a közepén erős foga van. lucidulum F. 9 (1).

ccj A fejtető és a paizs közepe, valamint az elő- és középtorj zöldes-rézvörös, s e két 
utóbbi felül szabálytalanul sűrűn kissé redősen, de nem reczésen pontozott; a végtest 
harmadik hasszelvénye rendes alkotású. rutilans Dhlb. (3).

B. A harmadik bátszelvény végszéle előtt íves mélyedés nincsen.
d) Az elő- és középtorj felül fénytelen, sűrűn bőrszerűen ránczos, igen mély szétszórt pon

tokkal, az előtörj csak nem szemercsés; a végtest szennyes zöldes-aranyos.
coriaceum Dhlb. (4).
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eld) Az elő- és középtorj felül többé-kevésbbé fényes, reczésen pontozott; a végtest rezes
vagy tűzszínű aranyos. ardens Coqueb. (5).

I I  ^  végtest felül rózsaszínű (nem aranyos), több-kevesebb ibolyakékes tünettel.
ej A törj felül erősen reczésen, a végtest sűrűn és meglehetősen erősen pontozott, a czom- 

bok és a lábszárak közepe élénk zöld. roseum Rossi (6).
eej Az elő- és középtorj felül gyöngén, szabálytalanul és kissé reczésen, a végtest sűrűb

ben és sokkal finomabban pontozott, a lábak telített rőtbarnák, az első lábpár 
czombjai kívülről kékesek. femoratum Dhlb. (7).

A. A végtest felül rezes- vagy tűzszínű-aranyos, gyakran zöldes tünettel.

1. Hedychrum lucidulum Fabr.

Az ivarok színezetre nézve egymástól nagyon különböznek.
A nőstény: elő- és középtorja felül rezes-aranyos,■ de előszelének a szögletei és oldalai 

gyakran zöldesek vagy kékek. Feje zöldeskék, valamint paizsa, utópaizsa, utótorja és melle is 
Hasa harmadik szelvénye hátsó szélének a közepén erős foga van.

A bím : feje és torja zöld, vagy kékeszöld, néha egészen kék vagy a színezet ezek
ből kevert.

Mindkettőnek végteste sűrűn és meglehetősen erősen pontozott s szép rezes- vagy tüz- 
szína-aranyos; hasa fekete. Czombjai és lábszárai zöldeskékek. Szárnyai tövön kissé világosak 
végeiken erősen füstösek. Ele- és középtorja reczésen durván, paizsa sűrűn pontozott s a pon- 
tozat az oldalakon még durvább és sűrűbb. —  q7'?  ; hossza 4 — 7 % x.

? Sphex nobilis, Scop. Ént. Carn. p. 297, n. 792. 9  (1763).
Chrysis luddula, Fabr. Syst. Ént. p. 358, n. 9. 9  (17 7 5); Spec. Ins. I. p. 456, n. 11. 9  

1781); Maut. Ins. I. p. 283, n. 13. 9  (1787). —  Vili. Linn. Ent. III. p. 258, 11. 9. 9  (1789).
— Eossi, Faun. Etr. II. p. 76, n. 847. 9  (1790). — Christ, Naturg. p. 398. 9  (1791). —  Gmel. 
Linn. Syst. Nat. Tom. I. P. V. p. 2745, n. 15. (1792). — Fabr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 15. 9  

(1793). —  Fanz. Faun. Ins. Germ. fase. 51, tab. 5. (1798). — Scbrk, Fauna Boica. Tom. II. P. 
II. p. 344, n. 2198. 9  (1801). — Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 58, tab. XIV. fig. 4. 9  

(1801). — Fabr. Syst. Piez. p. 174, n. 21. (1804). -— Iliig. Eossi. Faun. Etr. Ed. II. tom. II. p. 
123, n. 847. 9  (1807).

Chrysis regia, Fabr. Ent. Syst. II. p. 24, n. 19. H  (1793). — Panz. Faun. Ins. Germ, 
fasc. 51. tab. 9. H  (1798). —  Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 60, tab. XIV. fig. 8. Qp 
(1801). — Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 26. H' (1804).

Chrysis nobilis, Scbrk, Enum. Ins. Austr. n, 784. (1781). —  Christ, Naturg. p. 400. tab. 
44, fig. 5. 9  (1791). (nec Sulz.).

Hedychrum lucidulum, Latr. Hist. nat. XIII. p. 239, n. 2. 9  (1805). —  Panz. Krit. Rev. 
II. p. 104. (1806). —  Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 9. 9  (1806). —  Shuck. 
Ent. Mag. IV. p. 171, 11. 2. 9  (1837). :— Wesm. Bullet. Acad. Brux p. 170. (1839). — Lep. 
Hym. tab. 37, fig. 5. 9  (1845). —  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 78, n. 45. ^ 9  (1854). — Schck. Nass. 
Jahrb XI. p. 43, n. 19. (1856). —  Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 550, n. 1.
(1857). —  Smith, Ent. Annual, p. 97. (1862). — Chevr. Chrysid. du Le'man, p. 79. g71?  (1862).
—  Taschb. Hym. Deutschi. p. 150. ^ 9  (1866). —  Thoms. Opusc. Ent. II. p. 104, n. 1. H Q
(1870). — Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 17. , - ^ 9  (1870). — Rad. Fedts. Reise in 
Turk. Hym. Chrysid. p. 6 , n. 12. 9  (1877). —  Ab Ann. de Lyon. XXVI. p. 33. ^ 9  (1879).
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Hedychrum regium, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 4. (1806). -— Panz.
Krit. Itev. II. p. 105. (1806). —  Shuck. Ent. Mag. IV. p. 171, n. 1. q* (1887). —  Blanch. Hist, 
nat. III. p. 296, n. 1 . (1840). —  Luc. Explor. de 1'Algér. Zoolog. III. p. 311, n. 354. (1849).

Hedychrum alterwm, Lep. Annál. du. Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 5. tab. VII. fig. 8 . (1806).
Hedychrum aidicum, Spin. Annál. soc. entom. de France. Sér. 2. tom. I. p. 129, n. 

XVII. (1843).
? Hedychrum longipilis, Tourn. Petit. Nouv. Ent. I. Febr. 187 7.

A nőstény igen hasonló a Holopyga chrysonota és similis-hez, a hím pedig a H. amoe- 
vula-hoz; de felső szárnyának alap- vagyis középliarántere csak gyöngén s nem szögletesen 
hajlott, torja másképpen pontozott, a harmadik hátszelvény végszéle előtt keskeny íves mélye
dés van. hasának e szelvénye foggal fegyverzett s karmai csupán kétfogúak.

Egész Európában közönséges; sőt előfordult Ázsiában a Kaukázusban és Turkesz- 
tánban s Eszak-Áfrikában Algierban is.

Nálunk is egyike a legközönségesebb fajoknak. Eddigi leihelyei: Pestm. Budapestnél 
a Gellérthegy jun. 2 0 . (Mocs.), kincstári erdő jun. 2 1 . (Mocs.), Péczel (K uthy); Komáromra. 
Duna-Ors szept. 14. (Biró); Ungmegyében Szerednye (Chyzer); Zemplénin. Szobráncz és Ho
rnomra (Mocs.), Tokaj (Chyzer) ; Abaújmegyében Vizsoly jul. 10 . (Bíró) ; Debreczen (Török) ; 
Nagyvárad (Mocs.): Szilágyra. Tasnád aug. 5. (Bíró); Baranyam. Babarcz (B író); Temesm. 
Ulma (Anker); Szörénym. Orsóvá (Friv.) ; Krassóm. Eerenczfalva (Friy.). — Erdélyben: E r
zsébetváros jul. 15. (Mocs.) és Petrosény aug. 21 . (Kenderessy). — Szlavóniában: Dálja 
jul. (Mocs.).

2 . Hedychrum Gerstaeckeri Chevr.

Mindkét ivar a Hedychrum lucidulum-hoz annyira hasonló, hogy azzal igen könnyen 
összetéveszthető; de különbözik attól abban, hogy az ivarok egyforma színűek, a fe j  és főleg a 
törj számosabb szőrszálakkal fedett s ezek sokkal sűrűbbek, jóval rövidebbek, jobban hajlottak, 
sokkal vastagabbak, mintha végeiken csonkítottak volnának és inkább durvábbaknak, mint 
selvemszálaknak lenni látszanak; azonkívül csaknem rendesen kisebb s előtörj a valamivel 
hosszabb.

Hedychrum Gerstaeckeri, Chevr. Mittheil. Schveiz. ent. Gesellseh. Vol. III. Nro. I. p. 47. 
0 ^ 9  (1879). — Ab. Annál, de Lyon, p. 33. q^ 9  (187 9).

Valószínűleg az előbbi fajjal együtt elterjedett; de eddig azzal összekeverhetett.
Hazánkban az előbbinél ritkább. Előfordult: Budapestnél a Gellérthegyen máj. 29, 

jun. 30, aug. 14. (Mocs.), a kincstári erdőnél jun. 14. (Bíró), jun. 16. (Mocs.) ; Szilágymegyében 
Tasnádnál aug. 21 . (Bíró) ; Krassómegyében Eerenczfalvánál (Friv.). — Erdélyben Torda körűi 
jul. 1 . (Mocs.).

3. Hedychrum rutilans Dhlb.
Búzavirágkék vagy zöldeskék. Fejtetője, elő- és középtorja és igen fényes végteste felül 

rézvörös vagy zöldes-rézvörös ; elő- és középtorja szabálytalanul erősen és sűrűn, kissé redősen. 
de nem reczésen pontozott, sem nem bőrszerűen ránczos; paizsa kék, közepén zöldes, rézszínű 
folttal. Végtestének második hátszelvénye a középen sűrűn, de nem erősen, az oldalokon s a 
harmadik erősen, de kissé ritkásan pontozott; hasa szurokfekete, igen síma. Szárnyai szeny- 
nyesek. — cd$ í hossza 41/2—6x/2 mjm.
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? Chrysis succinta, Christ, Naturg. p. 400, tab* 44, fig. 6 . (1791) (nec Linné), 
e Hedychrum fervidum, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 122. n. 7. (1806). — 

Shuck. Ent. Mag. IV. p. 172, n. 5. (1837) (nec Fabr.)
Hedychrum rutUans, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 76, n. 44. (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. 

XI. p. 81, n. 4. (1856). —  Chevr. Chrysid. du Leman, p. 85. (1862). — Schck, Progr. Gym. zu 
Weilb. p. 41, n. 8 . (1870). —  Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 7, n. 14. (1877). —  
Ab. Annál, de Lyon XXVI, p. 33. (1879).

Hedychrum lucididum var. Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 43, n. 19. (1856).
Hedychrum viridiaureum, Tourn. Pét. Nouv. Ent. I. Febr. 187 7.

A Hedychrum lucidulum F. nőstényéhez némileg hasonló; de fejtetőjének és paizsá- 
nak színezete és torja vésményei, valamint a has harmadik szelvényének fogatlan volta által, 
attól könnyen megkülönböztethető.

Hazája: Közép- és Dél-Európa, a Kaukázus, Turkesztán és Afrikában Marocco.
Nálunk nem ritka. Előfordult: Pestmegyében Budapestnél a kincstári erdőnél jun. 27. 

(Bíró), a Gellérthegyen jul. 22 . és aug. 25. (Mocs.), a Rákoson aug. 8 . (Mocs.), Puszta-Peszéren 
(Friv.) és Kecskemét mellett (Madarassy); Zemplénin. Tolcsvánál és Szőllőskénél (Chyzer) ; 
Abaújm. Vizsoly mellett jul. 10 . (Bíró); Zólyomra. Szliács körűi (Mocs.); Debreczennél (Török); 
Nagyvárad mellett (Mocs.); Temesm. Grebenácznál (Friv.).

4. Hedychrum cor iaceum  Dhlb.

Kisded testalkatú, búzavirág vágy zöldeskék. Fejtetője, elő- és középtorja, paizsa és 
végteste felül szennyesen zöldes-aranyos, s ez utóbbi igen finomul és sűrűn pontozott; utótorja 
búzavirágkék. Elő- és középtorja fénytelen, sűrűn bőrszerűen ránczos, igen mély szétszórt pon
tocskákkal, előtorja csaknem szemercsés. Lábai zöldeskékek, a kocsák szennysárgák. Szárnyai 
szennyesen-átlátszók. — o71? 5 hossza 4 vjm.

Hedychrum coriaceum, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 8 8 , n. 50. (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. 
XI. p. 46, n. 21. ct p. 81, n. 8 . (1856). — Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 551, n. 
3. (1857). —  Rad. Horae Rossicae, III. p. 301, n. 16. tab. III. fig. 9. (1856-66). — Schck. Progr. 
Gymu. zu Weilb. p. 12, n. 19. (1870).

Hedychrum minutum, Lep. var. coriaceum, Ab. Aunal. de Lyon XXVI. p. 38. (1879).

H azája: Német-, Franczia-, Olasz- és Oroszország s Finnland.
Nálunk meglehetősen ritka. Előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél jun. 6 . és 14. 

(Bíró); Zemplénin. Hornomra mellett jul. (Mocs.) és Szomotornál (Chyzer); Biharm. Nagyvá
rad körűi (Mocs.).

5. Hedychrum ardens Coqueb.

Kisded testalkatú, zöld, kevés kékes tünettel. Fejtetője, elő- és középtorja, paizsa és 
végteste felül rezes-vagy tüzszínü-aranyos, s ez utóbbi igen finomul és sűrűn pontozott; utó
torja zöld. Elő- és középtorja felül többé-kevésbbé fényes, reczésen-pontozott. Lábai zöldek, a 
kocsák szennysárgák. Szárnyai szennyesen-átlátszók, tő vön világosabbak.— ; hossza 4  711jm.

Chrysis ardens, Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 59, tab. XIV, fig. 7. (1801).
Hedychrum minutum, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 6 . tab. VII. fig. 9. o* 

(1806). —  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 82, n. 46. (1854). — Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 81, u. 6 .
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(1856). — Eversm. Hüllet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 551, n. 2. (1857), — Rad. Horae Rossi- 
cae. III. p. 301, n. 15. tab. 111. fig. 8 . (1865— 66). —  Sebek, Progr. Gymn. zu AVeilb. p. 12. 
n. 20. (1870).

Chrysis Integra, l)lilb. Monogr. Chrys. Suec. p, 16, n. 15. (1829 ); Exercit. Hym. p. 35, 
ii. 20. var. a. b. (1831 —  33).

Hedychrum ardens, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 17 2, n. 4. (1837). —  Chevr. Chrysid. du Le
man, p. 83. q71 9  (1862).

Hedychrum integrum, Uhlb. Dispos. p. 3, n. 5. (1845).
Hedychrum carinulatum, Schck, Nass. Jahrb. XVI. p. 17 7. var. (1861).
Hedychridium minutum, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 36. (1879).

Az előbbihez igen hasonló; de részben színezete s főleg elő- és középtorjának ponto
znia- által, attól könnyen megkülönböztethető.

Hazája: Német-, Franczia- és Oroszország, Tirol, Svájcz; sőt Dahlbom szerintAlexi- 
kóban is él.

Nálunk eddig csak ama két példányban fordult elő, melyeket Pável János múzeumi 
gyűjtő június végén Mehádiánál a Domogleden talált.

/>. A  végtest f e lü l  rózsaszínű (nem aranyos), kevés ibolyakékés tünettej.

6 . Hedychrum roseum  Rossi.

Középnagyságú, zöldeskék, itt-ott ibolyakékes tünettel, főleg a középtorj közbülső ka- 
ralyán; melle és lábai zöldek, a térdek, a lábszárak vége, a sarkantyúk és a kocsák rozsdabar
nák. Torjának a háta erősen és reezésen pontozott; paizsa zöld. Végteste felül rózsaszínű, 
Ibolyakékes tünettel, sűrűn és meglehetősen erősen pontozott, alul világosabb, a két első szelvény 
végszéle s a harmadik csaknem egészen barnás. Szárnyai szennyesek. — ; hossza 5x/2 m{m.

Chrysis rosea, Rossi. Faun. Etr. II. tab. 8 , fig. 7. (1790 ); Mant. Ins. p. 132, n. 290. 
(1792). —  Dhlb. Exercit. Hym. p. 31, n. 14. (1831 —  33).

Chrysis rvfn, Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 79, tab. 16. (1801).
Hedychrum roseum, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 123, n. 13. q* (1806). — 

Shuck. Ent. Mag. IV. p. 173, n. 6 . (1837). — AVesm. Bullet. Acad. Brux. p. 169. (1839). — 
Blanch. Hist. nat. III. p. 296, n. 2. (1840). — Dhlb. Dispos. p. 2, n. 3. (1845 ); Hym. Europ. II. 
p. 93, n. 53. (1854). Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 46, n. 22. (1856). — Eversm. Bullet, de Moscou. 
XXX. Nro. IV. p. 552, n. 5. (1857). — Chevr. Chrysid. du Ldman, p. 89. (1862). — Taschb.
Hym. Deutschi. p. 150 .(1866). — Schck. Progr. Gymn. zu AVeilb. p. 12. n. 21 .(1870). — Thoms. 
Opusc. Ent. II. p. 104. (1870).

Hedychrum rufum,, Panz. Krit. Rev. II. p. 104. (1806).
Chrysis Rosae, Dhlb. Mon. Chrys. Suec. p. 13, n. 11. (1829).
Hedychridium roseum, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 35. (1879).

Egész Európában el van terjedve, sőt a Kaukázusban is találtatott ; de sehol sem 
közönséges.

Nálunk csupán egy példányban fordult elő Pestmegyében Kis-Szentmiklósnál, hol azt 
Sajó Károly találta.

M. T U D .  A K A D . I I I .  OSZT. KÜ LÖN  K I A D V Á N Y A .  1882. I I I .  6
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7. Hedychrum femoratum Dhlb.

Az előbbihez igen hasonló; de elő- és középtorja felül gyöngén, szabálytalanul és 
kissé reczésen, végteste sűrűbben és sokkal f  inomabban pontozott, lábai telített rötbarnák, a tér
dek, a kocsák rozsdabarnák, az első lábpár czombjai kívülről kékesek. — $ ; hossza 5 *%*.

1 Icdychrum femoratimi, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 90, n. 51. (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. 
XI. p. 82, n. 9. (1856); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 27. (1870).

Hedychridium roseum var. femoratum, Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 36. (1879).

Hazája: Ausztria és Dél-Oroszország.
Nálunk csupán két példányban fordult elő: az egyik Temesmegyébén Ulmánál, hol 

azt Anker lludolf ta lá lta ; a másiknak leihelye ismeretlen.

Észrevétel. — Valószínűleg csak az előbbi fajnak a nősténye; de nekünk a két fajból 
csak három példányunk lévén, azt biztosan nem állíthatom.

V. Nem : Stilbum Spin.
Ins. Lig\ I. p. 9. (1806) et II . p. 3. (1808). — Dhlb. Hym. Europ. II. p. 355, gén. 9. (1854).

(orllßw  — fényleni.)

A legnagyobb és legszebb nem az összes fémdarázsok között.
A test vaskos, igen fényes. A fejtető a csápok fölött benyomott; a, szájvédö hosszét, 

orrszeriíen kiálló, a végen ívesen kimetszett; a rágok kardalakúak, hosszasak, hegyesek.
A törj hátul sokkal szélesebb, mint elül; a középtorj sokkal hosszabb, mint az előtörj; 

az utópaizs alaprésze a paizs alá rejtett s csak a végrésze áll ki erős, felül kivájt tör gyanánt.
A végtest mind a két ivarnál egyformán három szelvényű, jóval hosszabb, mint a fej 

és a törj együttvéve, hátra felé mindinkább keskeuyedett, az első szelvény rövid, a második a 
legnagyobb, az elsőnél csaknem háromszorta hosszabb; a harmadik igen mélyen fekszik, min
dig búzavirágkék; a másodiknál többnyire csak kétszer rövidebb és vég szélén négy erős, három
szög (dákét foggal fegyverzett, végszéle előtt pedig számos kerekded gödörcsével ellátott.

A szárnyak és a lábak, miként a Chrysis nemnél; a karmok alul fogatlanok.
E nemből hét faj ismeretes: egy Szicziliából, egy Europa-, Ázsia- és Afrikából, egy 

Ázsia- és Ausztráliából, egy Indiából, kettő Afrikából és egy Ausztráliából.
Hazánkban szerintem egy önálló faj és egy másiknak a válfaja él.

1. Stilbum nobile Sulz, ( c a le n s  Fabr.)

Bétzavirágkék, több-kevesebb zöldes folttal. Végtestének két első hátszelvénye zöldes
vagy tűzszínű aranyos, erősen és mélyen, de szétszórtan pontozott, a harmadik szelvény állan
dóan búzavirágkék; hasa kék, néha zöldes foltokkal. Középtorjának mind a három karoly a 
durván és kissé redősen, de nem mélyen, a középső karoly hátsó része és a paizs ellenben meg
lehetősen mélyen s redősen pontozott. Lábai kékek vagy zöldeskékek, vagy kékeszöldek, a ko- 
csak belülről és a csápostor barnásak. Szárnyai gyöngén füstösek, ibolyakékes tünettel. — q7"? 5 
hossza 7—12 mL.

Chrysis nobilis, Sulz. Abgek. Geschieht, d. Insect, p. 193, tab. XXVII. fig. 7 . (17 76). 
Chrysis calens, Fabr. Spec. Ins. I. p. 455, n. 3. (1 781 ); Mant. Ins. I. p. 283, n. 3 .
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(1787). —  Römer, Gen. Tus. tab. XXVII. fig. 7. (1787). — Cyrillo, Entom. Neap, spec, I. tab. 
IV. fig. 2. (1787— 92). — Vili. Linn. Ent. III. p. 259, n. 13, tab. VIII. fig. 16. (1789). — Rossi, 
Faun. Etr. II. p. 74, n. 841. (1790). —  Gmel, Linn. Syst. Xat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2744, n. 
10. (1792). —  Fabr. Ent. Syst. II. p. 239, n. 4. (1793). —  Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 
Gl, tab. XV. fig. 11. (1801). —  Fabr. Syst. Piez. p. 171, n. 4. (1804). —  Latr. Hist. nat. XIII. 
p. 237, n. 1. (1805). — Spin. Ins. Lig. I. p. G3, n. 1: (180G). —  Iliig. Rossi Faun. Etr. Ed. II. 
tom. II. p. 119, n. 841. (1807).

Chrysis punctatissima, Vili. Linn. Ent. ill. p. 259, n. 13, tab. VIII. fig. 16. (1789). 
Stilbum calens, Spin. Ins. Lig. I. p. 9. (1806); II. p. 3. (1808). —  Latr. Gen. Crust, et 

Ins. IV. p. 48. (1809). —  Blanch. Hist. nat. III. p. 297, n. 1. (1840). —  Brülle', Hym. IV. p. 16, 
n. 2. q71 9 , tab. XXXVII. fig. 2. (1846). —  Luc. Explor. de 1'Alge'r. Zoolog. III. p. 315, n. 360. 
(1849). -—- Schck. Xass. Jahrb. XI. p. 79, n. 2. (1856. —  Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. 
IV. p. 564, n. 2. (1857). —  Chevr. Chrysid. du Leman, p. 7. (1862). —  Rad. Horae Rossicac. 
III. p. 308, n. 53, tab. VI. fig. 35. (1 865— 66). —  Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 22. 
(187 0). —  Fcdts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 24, n. 50. (187 7). —  Ab. Annál, de Lyon. 
XXVI. p. 40. (187 9).

Stilbum amethystinum, Smith, Transact. Ent. Soc. Lond. 187 4, p. 4 70. ex parte.

H azája: Svájcz, Tirol, Dél-Europa, Dél-Oroszország, Kaukázus, Georgia, Migrelia, 
Perzsia, Turkesztán, Barbaria, Algier.

Nálunk eddig csak hazánk központi részében észleltetett, jelesen : a Gellérthegyen 
jun. 7. (Mocs.), jun. 11 . (Bíró), jun. 2 0 . (Mocs.), jun. 27. (Friv.), jul 13. (Möcs.), jul, 27. (Bíró), 
aug. 5. és 15. (Mocs.), Rákos szept. 5. (Pável) és a Sashegyen júliusban (Mocs. és Anker).

2 . Stilbum am ethyst inum  Fabr. var festivum Mocs.

A törzsfaj : Biizavirágkék vagy zöldeskék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel, véyteste 
hasonló színű. Középtorjának oldalkaralyai szétszórtan szabálytalanul, de nem erősen, középső 
karalyának mellső része ellenben eyész a középig erősebben pontozottak, ez utóbbinak hátsó része 
és a paizs erősen redősen és mélyen pontozott. Szárnyai kissé füstösek, ibolyákékes tünettel. —• 
o* $ ; hossza 11— 16 m,jm .

Clirysis amethystina, Fabr. Syst. Ent. p. 359, n. 12. (177.)); Spec. Ins. I. p. 4.>7, n. 1.). 
(1781); Hant. Ins. I. p. 284, n. 18. (1787); Ent. Syst. II. p. 243, n. 22. (1793); Syst. Piez. p. 
17 6, n. 32. (1804) (teste Smith, sec. spec, typ.) (nec Dhlb. Hym. Europ. II. p. 229, n. 127. (1854). 

Stilbum amethystinum, Smith, Transact. Entom. Soc. Lond. 187 4, p. 47 0. ex parte.

H azája: Ausztrália, India, Kaukázus és Dél-Afrika.

A válfaj: Zöld vagy kékeszöld., néha egyes helyeken aranyos fénynyel; végtes
tének két első hátszelvénye hasonló színű s ez is néha aranyos, a harmadik ibolyaké- 
kes-búzavir ágkék.

? Chrysis cyanura, Forst. Novae Spec. Ins. p. 89, n. 89. (1771) (nec Dhlb.). —  Gmel. 
Linn, Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. p. V. p. 2747, n. 22. (1792).

Stilbum splendidum, Blanch. Hist. nat. III. p. 297, n. 2, tab. III. fig. 3. (1840).
6 *
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Brülle, llym. IV. p. 15, n. 1. 9 (1846). —  Dh-lb. Hym. Europ. II. p. 358, n. 199. (1854)
—  Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 7 9, u. 1. (1856). —  Eversm. Bullet de Moscou, XXX. Nro. IV. p. 
564, u. 1 . (1857). —  Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 21. (1870). —  Ab. Annál, de 
Lyon, XXVI. p. 40. (187 9).*

Stilbarn Westermanni, I)hlb. Dispos. p. 16, n. 3. (1845).
Stilbum Wesmaeli, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 359, n. 200. cf  (1854).
Stilbum amethystinum Fahr. var. festivum Mocs. Topogr. mcd. et pbys. reg. Budapest, 

p .  81. (1879).

E válfaj a törzsfajtól tehát csupán színezete által; a St. nobile-tó\ pedig, fejének és 
torjának színe s középtorja felső részének másféle pontozata által különbözik.

Hazája: Közép-Europának déli része és Dél-Europa, Asztrachán, Orenburg, Saratow, 
Syr-Dária, Bokhara, China, Cochinchina ; Afrika ? ?

Nálunk meglehetősen ritka. Előfordult: Pestmegyében : a Gellérthegyen juh 11 . (Friv.), 
Il.-Palotánál aug. 11 . (Mocs.), a szentlőrinczi pusztán, Puszta-Peszéren (Friv.); Zemplénm. 
Tolcsvánál (Chyzer), Csongrádm. (Schmidt S.) és Krassóm. Eezsicza körül (Madarassy).

YI. Nem : Chrysis Lilin. Dhlh.
Linné, Syst. Nat. Ed. XII. Tom. I. P. II. p. 947, gén. 296. (1767) ex parte. — Dhlb. Hym. Europ. II. p. 98,

gén. 7. (1854).

(xQvoíg =  arany ruha).

A test kicsiny, középszerű, meglehetősen nagy vagy nagy és arányosan keskeny vagy 
köpczös. A fej többnyire középszerű, a nyelv rövid, kúpdad, a rágok végeiken 2 —3-fogúak. Az 
előtörj élűiről nem keskenyedett, egyenesen csonkított és szorosan a fejhez függ..

A  végtest mind a két ivarnál egyformán három szelvényű, tövén olyan széles, mint a 
törj, hosszas félhengerded, tojásdad, kerülékidomú vagy csaknem négyszögöled; a harmadik 
hátszelvény egy sor gödörcsével ellátott haránt benyomás által két részre van osztva, az első (az 
alaprész) sokkal nagyobb, mint a hátsó (a végrész), végszéle vagy csonkított, egész, hullámos, 
vagy 1— 6 foggal fegyverzett.

A felső szárnyakon a sugár- és könyöksejt jól láthatók és színes erek által határoltat
nak ; a könyöksejt többnyire zárt, a sugársejt ellenben a végén vagy zárt, vagy többé-ke- 
vesebbé nyitott.

A karmok egyszerűek, azaz alul fogatlanok.
E nem mintegy 250 faja az egész Földön el van terjedve, s könnyebb áttekintés és meg

határozás végett Dahlbom a következő nyolcz csoportot állította fel, melyeknek Lichtenstein igen 
találó nevet adott:

* Xec Stilbum spleen)hiúm Eabr., m elynek leírása a következő : Peje zöld ; de fejtetődének a közepe 
és torja búzavirágkék ; középtorjának o ldalkaralyai gyakran  zöldesek ; végteste búzavirágkék, több- kövesebb 
ibolyakékes tünettel. Középtorjának oldalkaralyai ritkásan, közbülső kar atya pedig sűrűn, erősen és egyenlőtlenül, 
nemileg haránton redősek, a középső karoly hátsó része és a pa izs  mélyen likacsosák. — Hossza 11 nrfm.

Chrysis splendida, Fabr. Syst. É nt. p. 357, n. 1. (1775); Spec Ins. I. p. 454. (1781): Maut 
Ins. I. p. 282, n. 1. (1787): E nt, Syst. II. p. 238, n. 1. (1793); Syst. Piez. p. 170, n. 1. (1804).

Stilbum splcndidum. Sm ith. T ransact. Ent. Soc. Lend. 1874, p. 469, n. 1.
Hazája : Ausztrália.
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I. »Chrysides ano integerrimae« (Oloehrysis Lidit.)
II. »Chrysides ano inaequales« (Gonochrysis Licht.)

III. »Chrysides ano unidentatae« (Monochrysis Licht.)
IV. »Chrysides ano hidentatae« (Dichrysis Licht.)
V. »Chrysides ano tridentatae« (Trichrysis Licht.)

VI. »Chrysides ano quadridentatae« (Tetrachrysis Licht.)
VII. »Chrysides ano quinquedentatae« (Pentachrysis Licht.)

V III. »Chrysides ano sexdentatae« (Hexachrysis Licht.)
Aheille ellenben a francziaországi fémdarázsokat csupán négy csoportra osztotta, 

következőleg:

A. A test tisztán zöld vagy kék, minden aranyos rajz nélkül. I. Chrysides virides.

B. A test többé-kevésbbé aranyos.
a) A végtest aranyos, de legalább egy szelvény a három közöl zöld vagy kék.

II. Chrysides zonatae.
aa) A végtest egészen aranyos, kivéve néha a harmadik szelvény végszélét.

h) A fej és a törj zöld vagy kék. I l i .  Chrysides hicolores.
hh) A fej és a törj, legalább részben, aranyos. IV . Chrysides aurai ae.

Én a Dahlbom által fölállított csoportosítást, Lichtenstein elnevezéseivel fogadtam e l; 
nem mintha e szabály alól egyes kivételek ne lehetnének, mint péld. a Chrysis assimilis-nél. 
hanem azért, mert a kifejezés által: Tetrachrysis piáddá Mocs. már tudom a csoportot is, hová 
az illető állat tartozik. — Saussure és Sichel által a szélesebb értelemben vett Scolia fajokra 
fölállított Triscolia és Discolia s Trielis és Dielis csoportoknál vagy aluemeknél is van kivétel, 
mert a Trielis quinquecincta Fabr. (villosa Sauss. et Sich.) és a Trielis texensis Sauss. némely 
példányai szárnyerezetöknél fogva majd a Trielis, majd a Dielis csoportba tartoznak; de azért 
a csoportosítás szélszerűségét több száz fajnál, egyes kivételek mellett is, ki sem tagadhatja.

I. Csoport: A végtest harmadik szelvényének véyszéle tökéletesen egész s nem öblös 
vaqq fogas (Oloehrysis Licht.) (helyesebben : Holochrysis).

a) A törj kék vagy zöldeskék és soha nem részben aranyos v így rezes-aranyos.
a) Az utópaizs kúpdad.

1. Chrysis tr im aculata  Först.
Nagy ; feje és torja, csápkocsánja és az ostor két első ízüléke felül s ezombjai zöldes

kékek ; utópaizsa kúpdad. Végtestének hátszelvényei bíbor-aranyosak, a két első szelvény 
igen sűrűn és finomul, a harmadik még sűrűbben kissé redősen pontozott, ez feltűnően nagy, 
csaknem olqan hosszú, mint a második, hátra felé nagyon keskeny edett; hasa bíbor-aranyos s a 
második szelvényen két, a harmadiknak a tövénél egy fekete folt van. Szárnyai gyöngén barná
sak, végeiken átlátszók, a sugár sejt zárt. — cf ? 5 hossza 9 v'fm.

Chrysis trimaculata, Först. Verli. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 307, n. 7 1. $ (1853).
sec. spec. typ. *

* Abeille e fa jt a Chrysis Osmiae-ve 1 egyezőnek lenni v é l i ; ho lo tt Försternek m ár am a kifejezése 
»Hinterschilclchen stum pf kegelförmig« sem illik a Thoinson-féle Chrysis Osmiae-re, mely e végből más alcso
portba is tartozik .
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Chrysis neratd, Dlilb, ílym. Europ. II. p. 129, n. 71. $ tab. YI. fig. 8 G. (1854). -  
,Sebek, Nass. Jahrb. XI. p. 37, n. 1G. (1856); Prógr. Gynin. zu AVeilb. p. 9, n. 5. (1870). -  
Ab. Annál, de Lyon, XXVI, p. 54 et 58. (187!)). —  Schmiedekn. Entom. Nachr, YI. Xro. 18, p. 
197. (1880).

Hazája: Német- és Francziaország, Tirol, Svájcz.
Nálunk igen ritka s eddig csak Budapestnél fordult elő két példányban: a Svábhe

gyen ápril. 14. (Friv.) és a Sasbegyen ápril. 19. (Mocs.)

2 . Chrysis refu lgens  Spin.

E csoport állatai között a legnagyobb. — Feje és torja, csápkocsánja s az ostor két 
első ízüléke felül búzavirágkék; utőpaizsa kúpdad. Yégtestének első liátszelvénye zöldes-, a 
2 —3 bíbor-aranyos, a két első szelvény erősen és ritkdsan, a harmadik sűrűbben és gyöngéb- 
ben pontozott, a második nagyobb, mint a harmadik, mely hátra felé mindinkább keskenyedett; 
hasa zöldes- és bíbor-aranyos s miként a Chr. trimaculata-nál három fekete folttal jelölt. Szár
nyai füstösek, a sugársejt tökéletlen, azaz a végen nyitott. — o71 9 ; hossza 10— 12 vt/m.

Chrysis refulgens, Spin. Ins. Lig. I. p. 8 , n. 4. tab. I. íig. 8 . 9  (1806). * — Dlilb. Hym. 
Europ. II. p. 131, n. 72. 9 (1854). — Ab. Annál, de Lyon, XXYI. p. 54 et 57. ,-f 9  (1879). — 
Selimiedekn. Entom. Nacbr. VI. Xro. 18. p. 19 7. (1880).

? Chrysis flammea, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 128, n. 27. 5  tab. VII. íig. 
17. (1806) (verisimiliter). —■ Chevr. Chrysid. du Le'man, p. 22. (1862).

Az előbbitől főleg: végteste hátszelvényeinek pontozata és sötétebb felső szárnya su
gársejtjének a vegén nyitott volta által tér el.

Hazája : Dél-Europa, Kis-Azsia s a Kaukázus.
Nálunk csupán egy példányban fordul elő, melyet Frivaldszky János Jeschelnicza 

mellett Orsóvá közelében talált.

(?) Az utópaizs domború vagy legfeljebb kissé péipos.

3. Chrysis s im plex  Didi).

Nagy; feje és torja búzavirágkék, több- kevesebb zöldes tünettel, főleg az arezon és a 
halántékon ; utőpaizsa domborét. Végteste tojásdad, felül zöldes-, ritkán bíbor-aranyos, igen fino
mul és sűrűn bőrszerűen redős, a második hátszelvényen egy enyésztes ormó van, a harmadik 
a vége felé keskenyedett és tökéletesen íves, gödörcséi igen enyészetesek, a karima feketés. 
bronszszínű, hasa tüzszínü-aranyos, a szelvények hátsó szélei feketések. Szárnyai átlátszók, a 
sugársejt a végén nyitott. — cd 9 ? hossza 7—9 m/m.

Chrysis simplex, Dlilb. Ilym. Europ. II. p. 127, 11. 70. 5  (1854). — Sebek, Nass. Jalirb. 
XVI. p. 17 5, n. 3. (1861); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 9, n. 3. (1870). — Ab. Annál, de Lyon, 
XXVI. p. 55 et 62. 9  (1879). — Schmiedekn. Entom. Nacbr. VI. Xro. 18, p. 197. (1880).

Hazája: Német-, Franczia- és Görögország s Dél-Tirol.
Hazánkban előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél jun. 12 . (Mocs.), a Farkas

völgyben máj. 5. (Bíró) és Szliács mellett Zólyomm. július elején (Mocs.).

*) Xéc Chrysis refulgens, Klug, Synnb. phys. Dec. V. tab. XLV, fig. 8 . =  Tetrachrysis Pharaonuni milri.
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4. Chrysis p ustulosa  AL.

A test zömök, nagy, zöldeskék, a törjön és a mell oldalain néha, főleg a hímnél, arany - 
érezes helyekkel; az utópaizs tornyán papos; a törj felső része erősen s redősen, a paizs még 
erősebben, de szétszortabban pontozott. Végteste tűz színű-aranyos, h átszelő ény ein nagyobb, ritkás 
és egyszersmind sűrűbb, apróbb pontok vannak, melyek főleg a második szelvényen jól láthatók, 
a pontozat az első szelvényen erős és ritkás, a többin gyöngébb és sűrűbb, a harmadikon pedig 
annyira sűrű, hogy egyes helyeken redősnek tűnik fel, ez hátra felé keskenyedett és sokkal kes
kenyebb, mint a tövön, végszélén csonkított s középen kissé öblös, gödörcséi mélyek és jó l láthatók; 
hasának második szelvényén két folt, a harmadiknak a tövén egy fekete szalag van. Szárnyai 
szennyesen átlátszók, a sugársejt zárt, a töpikkelyek zöldes-aranyosak, d  $ ; hossza 9—12 .

Chnjsis tricolor, Dhlb. Monogr. Chrysis, Suec. p. 1 0 , n. (‘>.(1820). (ncc. Lep); Hym. 
Europ. II. p. 123, n. 69. d  9 (1854) ex parte. — Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 75, n. 3. (1856) 
ex parte; XVI. p. 175. n. 2. (1861) ex parte; Progr. Gyinn. zu Weilb. p. 9, n. 2. (1870). — 
TliomS. Opusé. Ent. IL p. 106, n. 3. (1870).

Chnjsis Austriaca, Zott. Ins. Lapp. p. 466, n. 6 . Nóta (1840) (nee. Fabr).
? Chnjsis mutica, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 306 (1853).
Chnjsis pustulosa, Ab. Annál, ele Lyon. XXVI. p. 60. (1879). — Schmiedkn. Entom. 

Nachr. VI. Nro 18. p. 196. (1880).

A Chrysis simplex-kez némileg hasonló ; de nagyobb, utópaizsa tompán púpos, végteste 
másképen pontozott, harmadik szelvénye a végén csonkított s középen kissé öblös, gödörcséi 
jól láthatók, sugársejtje zárt. — A Chrysis Austriaca-hoz is hasonló; de utópaizsa nem dom
ború, végteste sokkal erősebben pontozott, harmadik szelvénye a vége felé keskenyedett és vég
szélének oldalai kissé kiugró szögöt nem képeznek.

Hazája: Svéd-, Német- és Francziaország.
Nálunk ritka, s eddig csak hazánk déli részében fordult elő, jelesen Krassómegyében 

a Ribisvölgyben (Friv.) és Mehádiánál a Domogleden júniusban (Pável).

5. Chrysis A ustriaca  Fahr.

Nagy; búzavirágkék, néha a törjön, főleg a középtorj oldalkaralyain zöldes foltokkal 
utópaizsa domborít. Végteste felü l zöldes-, de gyakrabban tűzszínű-aranyos, sűrűn, erősen, de 
kissé redősen pontozott, a harmadik szelvény vége felé csak alig keskenyedett, végszélén némileg 
csonkított és oldalain kissé kiugró szöget képez, gödörcséi kicsinyek, de számosak; hasa tűzszínű- 
aranyos, a második szelvényen két nagy fekete folt van, a harmadik pedig csaknem egészen 
fekete-érczes. Szárnyai átlátszók, egyes sötétebb helyekkel, a sugársejt csaknem egészen zárt, 
a tőpikkelyek kékek, vagy kékeszöldek. — d  $ ; hossza 9 —10 v,Jm.

Chnjsis itjnita var., Fabr. Ent. Syst. II. p. 241, n. 10. (in deseriptione) (1793).
Chnjsis Austriaca, Fabr. Syst. Piez. p. 173, n. 15. 9  (in deseriptione) (1804). sec. spee. 

typ. teste Dldb. — Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. 128, n. 28. (1806). — Shuck. Ent. Mag. 
IV. p. 168, n. 11. (1837). — Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 306. (1853). — Dhlb. 
Hym. Europ. II. p. 120, n. 67. d  9 (1854). — Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 75, n. 2. (1856); 
XVI. p. 174, n. 1. (1861). — Chevr. Chrysid du Lernan, p. 12. d  9 (1862). — Smith, Ent. 
Annual, p. 92 (1862) (excl. Spin, syn.) — Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 9, n. 1. (1879). —- 
Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 55. (1870). — Schmiedkn. Ent. Nachr. VI. Nro 18, p. 196. (1880).
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Hazája leginkább Észak- és Közép-Europa, délen csak a hegységek, Ázsiában: a 
Kaukázus, Eszak-Afrikában: Algier.

Nálunk is csak a hegyes tájak lakója; előfordult: a liptómegyei Korytnicza-fűrdőnél 
júliusban nagyobb számmal (Mocs.), Zemplénm. Nagy-Mihály mellett és Sárosban Bártfánál 

ápr. 24. (Chyzer) és a mehádiai hegyeken (Pável).

6. Chrysis T huringiaca  Schmiedkn.

Középnagyságú vagy kisded faj. Feje és torja búzavirágkék, néha egyes helyeken 
zöldes, sűrűn és kissé redősen pontozott; utópaizsa domború. Végteste tűzszínű-aranyos, fe lü l 
igen sűrűn s finomul redősen pontozott, a harmadik szelvény csak félakkora, mint a második s a 
végén csak alig keskenyebb, mint tövön, gyöngén íves és oldalain, miként a Chr. Austriaca-nál, 
tompa szögű, gödörcséi jól láthatók; hasa tűzszínű, fekete foltokkal. Szárnyai gyöngén szeny- 
nyesek. a sugár sejt a végén szélesen nyitott. — a71 9 ; hossza 6 vjm.

Chrysis neglecta, Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 03. o71 (1879) (net*. Shuck.)
Chrysis Thuringiaca, Schmiedkn. Entom. Nadu*. VI. Xro 18, p. 193. o71 9  (1880).

A Chr. neglecta-koz nagyságára és színezetére nézve nagyon hasonló, de végteste har
madik szelvénye a széle felé csak alig keskenyedett s oldalain tompa szögű. — E tekintetben 
a Chr. Austriaca-hoz a legközelebb áll, de ennél sokkal kisebb, csaknem félakkora, végtestének 
hátszelvényei másképen pontozottak és sugársejtje a végén szélesen nyitott.

E faj a Chr. neglecta-tói csak legújabban különíttetvén el, valószínűleg ott mindenütt 
előfordul, hol ez él. De ma hazájának biztosan csak Német- és Francziaország mondható.

Hazánkban eddig csak pár példányban fordult elő: Budapestnél a Lipótmezőn május 
23. és a Svábhegyen máj. 17. Friv.)

7. Chrysis n eg lecta  Shuck.

Az előbbi fajhoz tökéletesen hasonló; de valamivel nagyobb, végtestének harmadik szék 
vénye a vége felé jól láthatóan keskenyedett, a végén tökéletesen íves, s azért annak az oldalai kissé 
kiugró szögletet nem képeznek. — eV 9  ; hossza 7J/2— 8 mjm.

Chrysis Austriaca, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p, 14, n. 12. (1829); Exercit. Hym. p.
31, n. ló . (1831 — 33 ); Dispos. p. 7, n. 7. (1845) (nec. Fahr.)

Chrysis neglecta, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 109, n. 12. (1837). — Fürst. Verb. nat. Ver.
preuss. Rheinl. X. p. 305. (1853). — Smith, Ent. Annual, p. 94. (1802). — Thoms. Opusc. Ent.
II. p. 105, n. 2. (1870). — Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 55 .(1879).

Chrysis integrella, I)hlb_ Hym. Europ. II. p. 133, u. 73. d* 9 (1854). — Sclick, Nass.
Jahrb. XI. p. 38, n. 17. (1856). — Chevr. Chysid. du Leman, p. 19. (1802). — Tasehb. Hym.
lleutslil. p. 151. (1800). — Sclick, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 9, n. 4. (1870). — Schmiedkn.
Entom. Xachr. VI. Xro 18, p. 197. (1880).

Csaknem az egész Európában el van terjedve.
Nálunk előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél máj. 26., jun. 11 . (Bíró); Zólyom- 

megyében Beszterczebányánál júliusban (Mocs.) ; Nagyvárad mellett (Mocs.). — Szlavóniában 
Dúlja körül (Mocs.)

b) A törj részben aranyos, vagy rezes-aranyos.
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8 . Chrysis Germari Wesm.

Kicsiny, hosszas és meglehetősen köpczös állat. Feje és torja búzavirágkék; de előtor- 
jának a mellső része, középtorja felü l és a paizs zö ldesvagy rezes-aranyos. Végteste rezes- 
aranyos, kisebb-nagyobb pontokkal sűrűn és némileg redősen fedett, az első hátszelvény részben 
zöldes-aranyos, a harmadak vége felé keskenyedett, végszéle zöldes bronszszínű, gödörcséi mélyek, 
de csak kevés számnak, rendesen 6—7. Szárnyai átlátszók, a sugársejt csaknem zárt, a tőpik
kelyek szurokfeketék.— cd 9 ; hossza 5—G mjm.

Chrysis nitidula, Germ. Reise nach Dalmat. p. 260, n. 346. (1 8 1 7 ); Faun Ins. Europ 
fase. IV. tab. 12. (1817.) (nec. Fabr.)

Chrysis Germari, Wesm. Bullet. Acad. Brux. (1839). — Dlilb. Ilym. Europ. II. 137, n. 
7 6 . (1854). — Sebek, Nass. Jalirb. XI. p. 39, n 18. (1 8 5 6 ); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 14. 
n. 4. (1870).

A Chrysis Leachii és bicolor-hoz nagyon hasonló, de végteste harmadik szelvényének 
a végszéle egész.

H azája: Horvátország és Malta szigete.
Nálunk eddig csak kevés helyen fordult elő: Budapestnél a Gellérthegyen junius 9. 

(Mocs.), jun. 20 . (Mocs. és Bíró) a kincstári erdőnél juh 2. (Mocs.), Péczelen (Kuthy) és Tokaj 
mellett juh 1. (Chyzer).

9. Chrysis Gyllenhali Dlilb.

A Chrysis didiroa-hoz igen hasonló ; de különbözik tőle azáltal, hogy sokkal kisebb és 
karcsúbb, torja aránylag hosszabb és nem annyira domború, végtestének hátszelvényei erősebben 
(nem kissé redősen) s nem oly sűrűn pontozóitok, a harmadik szelvény nem annyira domború, 
végszéle kevéssel szélesebb és tompábban íves, szárnyai kissé világosabbak. — 9 ; hossza 4 vfm.

Chrysis Gyllenhali, Dlilb. Hym. Europ. IT. p. 143, n. 7 9. (1854). —  Thoms. Opusé, Ént. 
II. p. 106, n. 5. (1870).

Ez érdekes és kevéssé ismert kis fajt Dahlbom Svédországból írta le.
Nálunk egy példányban a krassómegyei hegyeken Madarassy László találta.

10 . Chrysis  dichroa Dlilb.

Középnagyságú, hosszas, meglehetősen karcsú. Arcza mélyedését finom, igen sűrű 
és egyenlő nagysáqéi pontok fedik. Feje és torja zöldeskék vagy búzavirágkék • elötorja, közép
torjának a háta és a paizs rezes-aranyos ; az utópaizs domború. Végteste tűzszínű-aranyos, igen 
sűrűn és finomul s kissé redősen pontozott, a harmadik szelvény vége felé keskenyedett, a. 
végén tökéletesen íves, gödörcséi mélyek; hasa zöldes-aranyos, fekete foltokkal. Szárnyai szeny- 
nyesek, végeik felé kissé világosabbak, a sugársejt zárt. — cd 9 ; hossza 7 — 7^/2 mfm.

? Chrysis dives, Luc, Explor. de 1’ x\lgér. Zoolog. III. p. 306, n. 343, tab. X \ II. fig. 3. 
(1849) (nec. Dlilb.)

? Chrysis coeruleipes, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rlieinl. X. p. 305. (1853.)
Chrysis dichroa, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 146, n. 81. cd 9 (1854). — Eversm. Bullet, 

de Moscou, XXX. Nro IV. p. 553, n. 1. (1857). —  Schck>Nass. Jahrb. XVI. p. 178, n. 1. (1861).

vr. T U D . A K A D .  I i r .  OS ZT.  K Ü L Ö N  K I A D V Á N Y A .  1 8 8 2 .  I I I .



__ Chcvr Chrysid. du Lénián, p. 28. £ (1862). — Had. Horae Eossicae, III. p. 302, n. 22, tab.
III. íio-. 2 . (18G5— 66). — Sebek, Progr. Gyinn. zu Weilb. p. In . n. 6 .(1870). —  Ab. Annál, de 
Lyon, p. 75. (1870).

A Chn/sis carinaeventrisAiez hasonló, de különbözik tőle főleg arcza mélyedésének 
[»untjai által s bogy hasa harmadik szelvényének éles ormója nincsen. —  A Chrysis cuprea-hoz 
is hasonló: de kisebb, feje zöldeskék vagy kék s utópaizsa domború.

Hazája: Ausztria, Dél-Tirol, Dél-Német-, Olasz- és Oroszország, Kis-Azsia s 
a Kaukázus.

Nálunk nem ritka, főleg a budai hegyeken május-juniusban (többek által gyűjtve). 
Előfordult továbbá : Debreczennél (Török) ; Nagyvárad és Rév körűi Biharmcgyében (Mocs.) ; 
a Csernavölgvben (Friv.) és a Domogleden Szörénymegyében (Pável).

11 . Chrysis car in aeventr is  n. sp.

Hosszas, meglehetősen zömök testalkatú, zöldeskék; elő- és középtorja felü l, paizsa és 
véi/tistének hát szelvényei rezes-aranyosak, középtorjának közbülső karalya elül feketés-bronszszínií, 
'ntópaizsa domborít. Csápjai feketék, arczának mélyedését meglehetősen erős pontok fedik, de köz- 
tércséi, főleg a középen, simák. Végtestének hátszelvényei sűrűn s meglehetősen erősen kissé redősen 
pontozottak, a harmadiknak tíz gödörcséje meglehetősen nagy és jól látható, végrésze bíbor
aranyos, a legszéle feketés-bronszszínií; hasának két első szelvénye legnagyobb részt aranyos, a 
harmadik feketés-bronszszínií és éles ormával ellátott. Lábai zöldeskékek, a kocsák barnásak. Szár- 
nvái szennyesek, a sugársejt tökéletlen, a tőpikkélyek szurokfeketék. — 9  ; hossza 7lj2 .

A Chrysis dichroa-hoz igen hasonló; de valamival nagyobb, csápjai egészen feketék, 
homloka keskenyebb, arczának mélyedését erősebb pontok fedik, síma köztércsékkel, teste 
mindenütt erősebben és szétszórtakban pontozott, gödörcséi nagyobbak és jobban szembetűnők, 
a végtest harmadik bútszelvényének hátsó része bíbor-aranyos, a has e szelvénye fekete-bronsz- 
színű és éles omlóval ellátott:

Pestmegyében Péczelen Kuthy Dezső találta egy példányban.

12 . Chrysis cuprea  Rossi.

Meglehetősen nagy, hosszas, kék vagy zöldeskék; de feje, előtör ja, középtorjának a háta 
és apáizs bíbor-aranyos ; az ntópaizsa kúpdad. Végteste hosszas-tojásdad, hosszabb mini a fej és a 
törj együttvéve, bíbor-aranyos, sűrűn, de nem erősen s némileg redősen pontozott, a harmadik 
szelvény vége felé nagyon keskenyedett, a végén íves, gödörcséi számosak és mélyek; hasa 
tűzszínű, fekete foltokkal. Csápostora és lábai zöldeskékek, a kocsák barnák. Szárnyai átlát
szók. a középen szennyesek, a sugársejt zárt. —  c f  9  ; hossza 8 — 1 0  mjm .

Chrysis cuprea, Rossi, Faun. Etr. II. p. 7 8 , n. 851. (17 90). — Iliig. Rossi Faun. Etr. Ed. 
II. tom. II. p. 126, n. 851 (1807).*

Chrysis cueralcsceus. Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 257, n. 8  — 1 0 . (1798). —  Coqucb. 
Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 59, tab. XIV. fig. 5. (1801).

Chrysis coeruleipes, Fabr. Syst. Piez. p. 173, n. 13. (1801). —  Panz. Faun. Ins. Germ, 
fasc. 109, tab. 11. (1809). —  Shuck. Ent. Mag. IV. p. 167, n. 9. (1837). —  Blanch. Hist. nat.

50

* Nec C hrysis. cuprea, Brullé, Hym. IV. p. 40, u. 26. 9  (1846) e Promontorio Bonae-Spei
Atricae— Tetachrysis mutala mihi.
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p. 295, n. 4. (1840). —  Dhlb. Iíym. Europ. II. 141, n. 78. cd 9 (1 8 5 4 ).— Schck. Nass. Jahrb. 
XI. p. 7 0 , n. 8 . (1856). —  Chevr. Chrysid, du Leman, p. 25, 9 (1802). —  Schck, Progr. Gvmn. 
zu Weilb. p. 15, n. 8 . (1870). —  Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 75 et 77. (1879).

Chrysin auirichalca, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 128, n. 25, tab. VII. 
fig. 6 . (1806).

Chrysis aurichnlcea, Först. Verb. nat. Ver. Preuss. Rheinl. X. p. 305 .(1853).

E szép fajt bíbor-aranyos testéről (úgy bogy csak kűpdad utópaizsa, melle és lábai 
kékek) könnyű megismerni.

Hazája: Ausztria, Tirol, S váj ez, Dél-Europa és a Kaukázus.
Nálunk sem ritka. Előfordult: a zugligeti Fáczánynál június elején nagy mennyi

ségben a fűtejen (Mocs.), a Lipótinezőn máj. 2.3. (Friv.), a kincstári erdőnél jun. 14. (Bíró), a 
Svábhegyen júliusban (Friv.); Kecskemét mellett (Madarassy) ; Temesm. Jassenovánál(Mocs.) 
és Ulma mellett (Anker); Szörénym. Mehádiánál (Pável). — Szlavóniában Dúlja körül (Mocs.)

TI. Csoport: A végiest harmadik szelvényének végszéle egyenetlen, igen gyöngén vagy 
öblös vagy szögletes (Gonochrysis Lidit.)

aj A  végtest (miként a fej és a törj) egy színit sőt ét-ibolyakék.

13. Chrysis  unicolor Dhlb.

Meglehetősen kicsiny, zömök állat. Feje, torja, régteste, csápkocsánja, ezombjai és láb
szárai sötét- i bolyoké kék, de néha egyes kisebb, elmosódó zöldes foltok vannak főleg a fejtetőn 
és a törjön, s a végtest hátszelvényének végszéle is keskeny zöldes-aranyos szegélylyel ékesített; 
csápostora és a kocsák rőtbarnák. Szárnyai tiszfán-átlátszók, az erek szurokfeketék, a sugár sejt 
nagyon nyitott.

Fénytelen feje s torja és kissé fényes végteste felül sűrűn redősen pontozott, a har
madik szelvény gödörcséi számosak, kicsinyek és kerekdedek, végszéle a középen a nősténynél 
erősen ; a Ilimnél szélesen íves, oldalai pedig a gödörcsék kezdeténél szögletesen kimetszettek, a karima' 
gyöngén szenny sárgás. — cf 9 ; hossza 44/2—5 w}n.

Chrysis unicolor, Dhlb. Exercit. Hym. p. 32, n. 16. cd (1831 ); Hym. Europ. II. p. 17 7, 
n. 96. cd tab. IX. fig. 100. (1854). —  Thoms. Opusc. Eutom. II. p. 105, n. 1 . cd (1870). —  Ab. 
Annál, de Lyon. XXVI. p. 41. c? (1879).*

Chrysura unicolor, Dhlb. Dispos. p. 6 , n. 1. cd (1845).
Chrysis lazulina, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 315, n. 7 7. 9  (1853). 

sec. spec, typ.**
Chrysis albipennis, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 175, n. 95. 9 tab. VIII. fig. 99. (1854). 

— Schck, Nass. Jahrb. XVI. p. 17 8 , n. 2. 9 (1861); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 14, n. 1. 9 
(1870). —  Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 41. 9  (1879).

E kevéssé ismert állatot: színezetéről, Hedychrum-hoz hasonló zömök testalkatáról 
és végszelvényéről könnyű megismerni. A magyarországi fajok között színezetére nézve csak

* Nec Cry.fis unicolor, Brullé, Hym. IV. p. 42, n. 30. 9  (1846) - Trichrysis B rulléi, Ab. A nnál de 
Lyon, XXVI. p. 42 ; et Chrysis unicolor, Lucas, E xplor. de l ’Algér. Zoolog. III. p. 309 =  Chrysis Lucási, 
Ab. 1. c. p. 86.

** Abeille (Annál de Lyon. XXVI. p. 97.) nagyon tévedett, m időn a Chrysis lazulina-1 a Chrysis cyane.a 
L. válfajának lenni gondolta.

■



a Chrysin cyanea, nitidula, indigotea és violacea-hoz hasonló; de ezek más csoportba 
tartoznak

Hazája: Svéd- és Németország ; — a Kaukázus?
Nálunk egyike a legritkább fajoknak. Atypicus példány közelebbi leihelye ismeretlen; 

de 1878-ban, július végén, Temesmegyében Grebenácz mellett a homokos talajon sütkérezve 
három nőstényt és négy hímet találtam.

I ) A  végtest vagy egészben vagy részben aranyos. 

ld. Chrysis Frivaldszkyi n. sp.

Kicsiny vagy meglehetősen kicsiny á lla t; testét hamvasszürke ritkás, de arczának 
mélyedését sűrű ezüstszínű szőrözd fed i; csápjainak első ízüléke zöld, a második és a harmadik 
felső részen aranyos, a többi barnás, arczának mélyedése felül enyészetesen párkányos, pont
szemei halványak; feje és torja vagy zöld (a fejtető mégis a pontszernek körül, valamint nyak- 
szirte és középtorjának közbülső karalya búzavirágkék) vagy búzavirágkék, zöldes foltokkal; 
végtestének hátszelvényei igen sűrűn s némileg redősen pontozottak, az első zöld, hátsó széle felé 
gyakran keskenyen aranyosan fénylő, a második és a harmadik tüzszinü-aranyos, a másodiknak 
oldalai zöldesek, tüvön keskenyen feketés-bronszszínű és meglehetősen szétszórtan pontozott, a 
harmadiknak körülbelül tíz gödörcséje mély, a közbülsők nagyobbak, vég széle bronszszínü s 
közepének oldalai gyöngén öblösek ■ hasának szelvényei közöl: az első és másodiknak a töve 
feketés-bronszszínű, ez utóbbi hátul zöldes-aranyos, a harmadik aranyos s oldalai keskenyen 
fekete szegélynek; lábai zöldes-aranyosak; a kocsák szennysárgák; szárnyai átlátszók, a sugár
sejt csaknem egészen zárt, az erek barnásak. — o*, hossza 5— 6 mjn.

E fa jt: arcza mélyedésének sűrű ezüstszínű szőrözetéről, s azáltal könnyű megismerni, 
hogy végteste hátszelvényei közöl: az első zöld, a második és harmadik tűzszínű-aranyos, a 
másodiknak oldalai zöldesek , a harmadiknak végszéle bronszszínü, közepének oldalai gyöngén 
öblösek, a has harmadik szelvényének oldalai keskenyen fekete szegélyűek, felső szárnyainak 
sugársejtje csaknem egészen zárt.

Előfordult: Budapest mellett a kincstári erdőnél jun. 12 . (Mocs.) és a budai vasút 
körül aug. 21 . (Pável).

15. Chrysis fallax n. sp.

Középszerű nagyságú, hosszas, zöldeskék,* de fejtetője és nyakszirte, előtorjának hátsó 
része, középtorjának közbülső karalya és az oldalkara.lyok oldalai ibolyakékesek • homloka sze- 
m er esésen-, elő- és középtorja felül és paizsa szétszórtan erősen pontozott • végtestének hátszelvényei 
tiizszínű-aranyosak, az első szétszórtan, .de mélyen pontozott s tövének a középen zöldes, oldalain 
kék foltos, a 2—3 sűrűbben és erősebben pontozott, a harmadik a vége felé keskenyedett, mintegy 
11 gödörcséje hosszas és mély, végszélén zöldes-aranyos s közepének oldalai gyöngén öblösek; 
hasszelvényei zöldes-aranyosak, a másodiknak a töve mindkét oldalon fekete-bronszszínű folttal 
jelölt, a harmadiknak oldalai fekete-bronszszínnel övedzettek; csápkocsánja és az ostor első 
ízüléke felül, valamint ezombjai és lábszárai zöldes-kékek, a csápok többi ízűléke és a kocsák 
barnásak; szárnyai szennyesek, tövön kissé világosabbak, az erek barnásak, a sugársejt tökéle
tesen zárt. — 9 ; hossza 7 mjm.

Az előbbihez hasonló s azzal közel rokon; de kevéssel nagyobb, arczának mélyedését 
íitkas ezüstszínű szőrözet fedi, egész teste hosszas s mindenütt erősebben, mélyebben és sokkal
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szétszórtadban pontozott, végtestének két első hátszelvénye részben másképen színezett, a har
madiknak gödörcséi hosszasak és nagyobbak, végszéle zöldes-aranyos és szárnyai szennyesek.

Csak pár példányban fordult elő: Budapestnél (Anker) és Nagyvárad mellett (Mocs.)

16. Chrysis  S a u ssu re i  Chevr.

Vésményei. pontozata és a fej színe tekintetéből egészen hasonló a Chrysis ignita-hoz, 
csakhogy kis, igen karcsú testit állat. Csápjainak három első ízűléke rendesen zöld, néha ara
nyos. ritkán kissé bíborszínű. Torja sokkal keskenyebb, mint feje, meglehetősen hosszú, kissé 
hengeres, telített búzavirágkék. Utótorjának szögletei, az utópaizs oldalszélei, ritkán a paizs 
közepe, részben a középtorj és az előtörj előrésze többé-kevésbbé világos zöld és aranyos. Az 
elő- és a középtorj pontozata erős és ritkás. Szárnypikkelyei kékesek vagy aranyos-zöldek. 
Végteste olyan karcsút, mint a törj s ennél sokkal hosszabb; az első szelvény inkább bíbor- vagy 

zöldes-aranyos, mint rézszínű, igen finomul pontozott, de rajta még más, sokkal erősebb és szét
szórt pontok, is vannak, főleg az oldalakon; a második és a harmadik szelvény rezes-aranyos, 
pontozata igen finom, siirii, szabályos és kissé redős; a harmadik szelvény kevéssel rövidebb, 
mint a második, gödörcséi középszerűek, hosszasak, véqs?:éle vagy sötétes, vagy kékes, vagy zöldes, 
oldalain kerekdeden szögletes és az oldalak szöglete előtt öblös. Hasa második és harmadik szel
vénye kékeszöld, több-kevesebk aranyos tünettel. Lábai zöldesek, néha kissé aranyosak, a 
kocsák sötétek. Szárnyai csaknem átlátszók, a sugársejt hosszas, tökéletesen zárt. — Hossza
o v fi i .

Az előttem ismeretlen hím, Chevrier szerint, sokkal kisebb, színezete sokkal homályo
sabb, fejét elül hosszú ezüstszínű szőrözet fedi, végtestének gödörcséi jóval kisebbek, jobban 
kerekdedek s hasának szelvényei néha sokkal kékesebbek.

? Chrysoyona gvadlliina, Först. Yerhandl. nat. Ver. preuss. Éheiül. X. p. 323, n. 85. o71 (1853).
Chrysis Saussurei, Chevr. Chrysid. du Le'man, p. 36. d f 9  (1862). —  Ab. Annál, de 

Lyon, XXVI. p. 55 et 65. (1870).

E fa jt: kis testéről és igen karcsú alkatáról, részben végteste első hátszelvényének 
színezetéről, a többiek igen finom pontozatáról, a harmadik szelvény végszélének kerekdeden 
szögletes oldalairól és az oldalak előtt levő öbölről könnyű megismerni,

Hazája biztosan csak Svájcz.
Nálunk ritka s csupán egyes példányokban fordult elő : Budapestnél a Gellérthegy 

alatt jun. 5. (B író); Komáromra. Duna-Orsnél jun. 6 . (B író); Nagyvárad mellett (Mocs.) és 
Tasnád körül juh 26 és 31. (Bíró).

17. Chrysis vers ico lor  Spin.

Középszerű nagyságú, aranyos-bronszszínü vagy zöldes-bronszszínü, melle és lábai 
kékeszöldek, a lábszárak néha aranyos tünetitek, a kocsák világos szenny sárgák. Arczának 
mélyedése hosszú, felül harántan párkányos; csápjai vastagok, hosszúak, barnásak, az ostor 
zöldeskék, aranyos tünettel; fejtetője és nyakszirte, valamint középtorjának közbülső karalya 
és az utópaizs zöldesek. Végteste felü l arany os-bronszszínü, sűrűn és meglehetősen erősen pon
tozott, az első szelvény pontozata erősebb, mint a másodiké, a harmadiké legsűrűbb és e miatt 
kissé redős, gödörcséi számosak, középszerű nagyságúak és kerekdedek, itt-ott összefolynak. 
végszéle domborúan íves és a középen gyöngén és enyészetesen kimetszett, oldalai a gödőrcsék kez
deténél tompa szögöt képeznek. Hasa bronszszínű, zöldes és tűzszínű foltokkal. Szárnyai átlát-



szók. a csaknem egészen zárt sugársejtnél néha. kissé füstösek, az erek barnásak. — 
Hossza 0 Vljm.

A hím : arczát sűrű, hosszas, ezüstszínű szűrözet fedi, kocsái világos szennysárgák és 
végteste h a r m a d i k ' szelvényének oldalszélei sokkal tompábbak.

Chrysis versicolor, Spin. Ins. Lig. II. p. 241, n. LXXXV. tab. IV. fig. 17. (1808)."' —  
Dlilb. Ilyin. Europ. Ií. p. 17 3, n. 94. cé 9  (1854). —  Chevr. Chrysid. du Lénián, p. 30. c f  9 
(1802). —  líad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 13, n. 21. (187 7). — Ab. Annál, de 
Lyon, XXV. p. 76. (1879).

A Tledychrum ardens-liez némileg hasonlít; de nagyol) és vaskosabb, sokkal erősebben 
pontozott; végszelvényének és karmainak más alakja miatt pedig attól nemileg is különbözik.

H azája: Svájcz, Olasz- s Francziaország és Ázsiában Turkesztán.
Nálunk csupán amaz egy példányban fordult elő, melyet Bíró Lajos Budapest mellett 

a Sashegyen 1879 jun. 26. talált s a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott.

18. Chrysis venusta  Mocs.

Csaknem középnagyságú, főleg torja sűrűn redősen pontozott és fehérszürke gyönge 
ritkábban álló szőrszálakkal fedett. Hágói feketék, tövükön rézvörösek; csápjainálj négy első 
íz liléké rézvörös, a többi feketebarna; feje rézvörös, nyakszirte és halántékai ibolyakékek, pont
szemei nagyok s halványszínűek; előtör ja  rézvörös, hátsó oldalai zöldeskékek. Középtorja hátának 
közbülső karalya elül kék, hátid zöldes-rézszínü, oldalkaralyai és a paizs rézvörösek, az utópaizs 
és a hátsó hát oldalai zöldes-rézszínü ek, ennek többi része kék, a közép melloldalak zöldek. Véff teste 
olyan széles, mint a törj és vöröses-aranysárga, a második hátszelvény mellső széle vékonyan 
fekete-bronszszínű, a harmadiknak végelőtti-sora körülbelül 14 elég mély gödörcsével ellátott, 
melyek egyenlőtlen nagyságúak s az oldalasak kisebbek, végszéle meglehetősen domború, szélesen 
íves és középen gyöngén öblös; hasa tűzszínű, homorú és középen ormós. Czombjai és lábszárai 
zöldes-aranvszínbe játszók, a kocsák barnák. Felső szárnyai meglehetősen átlátszók, korong
jukon envészetesen, de a sugársejt bordaerén jobban barnás-füstösek, maga a sugársejt töké létlen, 
azaz a szárnyak végéig nem. terjedő, az erek barnák, a tőpikkelyek zöldesek.— & ; hossza
C l  / ___ 7  ml

Chrysts venusta, Mocs. Magy. Tud. Akad. mathem. és term. Közi. XV. köt. p. 247.
9 (1878).

111. Csoport: A regtest harmadik szelvénye végszélének a közepén kis kiugrása van s 
az vagy hegyes vagy némileg kerekített, oldalai, pedig gyöngén ívesen tömpéik fMonochrysis Licht.)

19. Chrysis su cc in c ta  Linn.

középnagyságéi, hosszas, erősen pontozott, búzávirágkék; előtorjának mellső része zöldes-, 
középtorja feléd es végtestének hátszelvényei pedig rezes-aranyosak, a harmadik szelvény gödör- 
cséi számosak és mélyek, végszéle feketés-bronszszínü ; hasa fekete, zöldes és tűzszínű foltokkal. 
Labai zöldeskékek, a kocsák barnásak. Szárnyai, főleg a középen, szennyeseri-átlátszók, a 
sugársejt tökéletlen. — Hossza 6 —7 mf *

54

* Nec Chrysin versicolort Lue. Explor. de l’Algér. Zoolog. III . p. 305, n. 342. (1849) =  Tetrachrysh  
cyanopyga Dhlb.



A liím sokkal kisebb, utótorja és utópaizsa kissé zöldes, a végtest harmadik szelvé
nyének végszéle tompább, kerekdedebb.

Chrysis succiíictu, Linn. Syst. Nat. Ed. XII. Tom. I. P. II. p. 947, n. 3. (17 07). — 
Fabr. Syst. Elit. p. 358, n. 8 . (1 7 7 5 ); Spec. Ins. I. p. 456, n. 10. (1 781 ); Mant. Ins. I. p. 283, 
n. 12. (1787). —  Villers, Linn. Ent. III. p. 256, n. 3. (1789). — Eossi, Faun. Etr. II. p. 76, n. 
846. (1790). —  Ginek Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2745, n. 3. (1792). —  Fabr. 
Ent. Syst. II. p. 241, n. 13. (1793 ); Syst. Piez. 174, n. 19. (1804). —  Lep. Annál. du. Mus. 
Hist. nat. ATI. p. 128, n. 24. (1806). —  Iliig- Eossi, Faun. Etr. Ed. II. tom. II. p. 122, n. 846. 
(1807). —  AA'esm. Bullet. Acad. Brux. p. 176. (1839). —  Först. ATerli. nat. A'er. preuss. Éheink 
X. p. 305. (1853). —  Chevr. Chrysid. du Lénián, p. 40. cd 9 (1862). —  Ab. Annál, de Lyon, 
XXVI.-p. 7 7. et 93. (1879).

? Chrysis hunrjarica, Scop. Annus quintus hist. nat. p. 122, n. 146. (1772). —  Christ. 
Xaturg. p. 406. (1791).

Chrysis suceinctula, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 179, n. 97. 9 (1854). —  Evers. Bullet, 
de Moscou. XXX. Xro IAr. p. 555, n. 4. (1857). —  Schck, Progr. Gymn. zu AVeilb. p. 10, n. 6 . 
cd 9 (1870).

Chrysis German, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 39, n. 18.(1859). (nec Wesm.).

A Chrysis bicolor-hoz egészen hasonló s valószínűleg annak csak a válfaja ; de végteste 
harmadik szelvényének a végszéle más alakú. — A Chrysis Leachii-hez is némileg hasonló; 
de ez sokkal kisebb, paizsa aranyos, végtestének pontozata finomabb és sűrűbb, a harmadik 
szelvény végszéle kék és sugársejtje zárt,

Egész Európában el van terjedve, sőt a Kaukázusban is észleltetett.
Nálunk előfordult: Budapestnél a Gellérthegyen jun. 2 0 . és a kincstári erdőnél juh 2 . 

(Mocs.), Péczelen (Kutliy) és S.-A.-Ujhelynél aug. 12. (Horváth).

2 0 . Chrysis Leachii Shuck.

Kicsiny, meglehetősen keskeny, búzavirágkék ’ előtörjának mellső része, középtorja és 
paizsa aranyosak vagy zöldes-aranyosak. Végtestének hátszelvényei rezes-aranyosak, sűrűn és 
kissé redősen pontozottak, az első szelvény hátsó része szép ibolyakék, a másodiké keskenyen zöld 
szegélyű, a harmadik búzavirágkék. Lábai kékes-zöldek, a kocsák barnásak vagy rőtbarnák. 
Szárnyai átlátszók, a sugársejt zárt. — cd 9 ; hossza 4—41 2 vjn.

Chrysis Leachii, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 168, n. 10. (1837). —  Först. Verh. nat. \Ter. 
preuss. Eheinl. X. p. 307. (1853). —  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 181, n. 98. cd 9. tab. IX. fig. 
102. (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. XAT. p. 176, n. 4. (1861). —  Chevr. Chrys. du Lénián, p. 
33. cd 9 (1862). —  Schck, Progr. Gymn. zu AVeilb. p. 10, n. 7. cd 9 (1870). — Ab. Annak 
de Lyon. XXAT. p. 77 et 92. (1879).

Egyike a legkisebb és legszebb fajoknak, mely a Chrysis succincta-h.oz leginkább
hasonlít,

H azája: Dél-Németország, Svájcz, Dél-Tirol, Olasz- és Erancziaország, Kis-Azsia. 
Nálunk meglehetősen ritka. Előfordult: Budapest mellett a kincstári erdőnél jun. 12. 

(Mocs.), a Farkasvölgyben május 5 . (Bíró), Zólyomm. a Szliács-fűrdőnél júliusban (Mocs.)
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IV. Csoport: .1 végtest harmadik szelvényének a végszélén három fog van, egy a középen 
ér kettő az old (dákon ( Tm chrysis Licht.)'

21. Chrysis c yan ea  Linn.

Kávéséi testalkatú, kicsiny vagy csaknem középszerű nagyságú, egészen búzavirágkék 
vagy zöldeskék, több-kevesebb ibolyakékes tünettel, csápostora és kocsái barnásak. Szárnyai 
csaknem átlátszók, a sugársejt zárt. — Hossza 4 8 mjm .

A nőstény végteste harmadik szelvényének mellső része a végén kissé benyomott.
A hím oldalfogai néha igen kicsinyek s gyakran enyészetesek,

Chrysis cyanea, Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 414, n. 1667. (1761); — Syst. Nat. Ed. 
XII. Tom. I. P. II. p. 948, n. 5. (1767). —  Fabr. Syst. Ént. p. 359, n. 11. (17 75); Spec. Ins. p. 456. 
n. 14. (1781) ; Maut. Ins. I. p. 284, n. 17. (1787). — Rossi, Faun. Etr. II. p. 76, n. 845. (1790), 
—  Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. Y. p. 2746, n. 5. (1792). — Fabr. Ent. Syst. II. p. 
243 n. 2 0 . (1793). —  Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 51. tab. 10. ( 17 98). —  Schrk. Fauna Boica 
If. p. 345, n. 2199. (1801). —  Fabr. Syst. Piez. p. 176. n. 29. (1804). —  Latr. Hist. nat. XIII. p. 
238, n. 6 . (1805). — Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 128, n. 22. (1806). —  Panz. Ivrit. 
Rev. II. p. 103. (1806). —  Iliig. Rossi, Faun. Etr. Ed. II. tom. II. p. 122, n. 845. (1807). 
Shuck. Ent. Mag. IY. p. 167, n. 8 . (1837). —  Wesm. Bullet. Acad. Brux. p. 177. (1839). —  
Blanch. Hist. nat. III. p. 296, n. 6 . (1840). —- Först. Yerh. nat. Ver. preuss. Rlieinl. X. p. 304. 
(1853). —  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 188, n. 1 0 2 . (1854). —  Schck. Xass. Jahrb. XI. p. 36, n. 
14. (1856). —  Evers. Bullet, de Moscon. XXX. Nro IY. p. 556, n. 5. (1857). —  Smith, Ent 
Annual, p. 92. (1862). —  Chevr. Chrys. du Leman, p. 53. (1862). —  Taschb. Hym. Deutschl. p. 
151. (1866). —  Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 10, n. 8 . (1 8 7 0 ).—  Thoms. Opusé. Ent. IT. p. 
107, n. 8 . (1870). —  Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 12, n. 23. (1877). —  Ah. 
Annál, de Lyon. XXVI. p. 41. (187 9).

E csoportból Európában csak egy faj él s azért az és színezetéről könnyen föl
ismerhető.

Egész Európában közönséges, sőt Kis-Ázsiában, a Kaukázusban és Turkesztánban 
is észleltetett.

Nálunk sem ritka. Előfordult: Pestm. a Gellérthegy alatt ápril 30. (Mocs.) és a 
Lipótmezőn május 28. (Pável); Komáromm. Duna-Örsnél máj. 24. (B író); Abaujin. Forró 
mellett jul. 5. (Horváth); Zemplénin. Szomotornál jun. 27. és Szinna körűi.jnl. 12 . (Cliyzer) s 
Nagy-Mihály mellett máj. 13. (Horváth); Bártfánál ápril 24. (Chyzer); Szilágym. Nagyfalu 
mellett jun. 1. (Pungur) és Zilah körül aug. 28. (Bíró); Közép-Szolnokm. Tasnád mellett jul. 
30. és aug. 25. (Bíró); Temesm. TJlma határán (Anker) és Szörnym. Orsóvá (Friv.) és Mehádia 
mellett (Friv. és Pável).

\ . Csoport: A  végtest harmadik szelvényének a végszélén négy fog van ( Tet- 
rachrysis Licht.)

a) Az egész test búzavirágkék, vagy zöld és kék.

'■ Dahlbom IV. csoportjának (D ichrysis L icht.), m elyből csupán három  faj ism eretes: ke ttő  Egyip 
tómból és egy a Kaukázusból, hazánkban nincsen képviselője.



22 . Chrysis indigotea Duf. et, Perr.

Középnagyságú, egészen búzavirágkék, kevés ibolyakékes vagy zöldes tünettel. Arczát 
ezüstszínű sűrű szőr özet fedi. Csápjai vastagok és, miként a kocsák, fekete-barnák. Végtestének 
liátszelvényei közöl: a két első meglehetősen erősen, de kissé szétszórtan, a harmadik fino
mabban és sűrűbben pontozott, ennek gödörcséi középnagyságúnk, meglehetősen mélyek s itt- 
ott összefolynak, végszélének a fogai meglehetősen hosszúak, egyenesen állók, háromszögűéit s 
végeiken kegyesek, kimetszéseik ívesek és csaknem egyenlőik. Hasa igen sűrűn pontozott, bőr- 
szerű, fényes, búzavirágkék, zöldes foltokkal. Szárnyai átlátszók, ereik középszerűek, barnásak, 
a sugársejt csaknem egészen zárt. — cd 9  ; hossza 6 mjm.

? Chrysis indica, Schrk, Faun. Boiea. II. p. 345, n. 2 2 0 1 . (1801).
Chrysis indigóién, Duf. et Perr. Annál. soe. entom. de France. IX. p. 38, n. 18. (1840)- 

—  Dlilb. Hym. Europ. II. p. 208, n. 113. cd 9  (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. XI. p. TG, n. 13. 
(1856). —  Pad. Horae Eossicae, III. p. 304, n. 32, tab. IY. üg. 20. (1865 — 6 6 ). —  Schck, 
Frog. G-ymu. zu Weilb. p. 15, n. 1 1 . (1870). — Ead. Fedts. Eeise in Turk. Hym. Chrysid. p. 14, 
n. 25. (187 7). —  Ab. Annál, de Lyon. XXYI. p. 42. et 44. (1879).

Chrysis janthina, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Ebeiül. X. p. 318, n. 7 9. cd (1853).

A Chrysis nitidula-hoz hasonló; de teste kisebb, fejtetője és torja egészen búzavi
rágkék vagy ibolyakékes, nyakszirtének mindkét oldalán fog nincsen, végteste harmadik szel
vényének a végszéle egészen más alakú, a fogak hosszabbak és hegyesebbek, központi kimet- 
szésök keskeny, a többinél nem szélesebb és szárnyai tisztábbak.

Hazája: Svéd-, Német- és Francziaország, Szibériában az Amur folyó vidéke és 
Ázsiában Turkesztán.

Nálunk eddig csak amaz egy hím példányban fordult elő, melyet Frivaldszky János 
A feli ád ián ál talált.

23. Chrysis nitidula Fabr.

Középszerű nagyságú vagy nagy, hosszas, vaskos, egészen zöldeskék; torjának egy része, 
melle, végteste hátszelvényeinek oldalai és hátsó szélei, valamint czombjai és lábszárai több
kevesebb zöldes tünettel; a kocsák és a csápostor barnásak. Arcza mélyedésének felső része 
harántan párkányos, de a párkányzat néha kissé enyészetes. Halántékain egy-egy fog van. Vég
teste két első hátszelvényének mellső része többnyire ibolyakékes, a harmadik szelvény gödör
cséi szabálytalanok, számosak és meglehetősen nagyok, de a középen megszakítottak, végszélének 
fogai erősek, középszerű nagyságúak, háromszögűek és egymás közt csaknem egyenlők, a kimet
szések kissé ívesek, a központi kimetszés szélesebb, mint a két oldalas. Szárnyai szennyesen átlát
szók, az erek erősek, szurokfeketék, a sugársejt csaknem egészen zárt. — cd 9  ; hossza 
1 0 - 1 2

Chrysis nitidula, Fabr. Syst. Ént. p. 359, n.‘13. (1775); Spec. Ins. I. p. 457, n. 16. 
(1781); Mant. Ins. I. p. 284, n. 19. (1787). —  Christ. Naturg. p. 402. (1791). —  Gmel. Lilin. 
Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. Y. p. 2746, n. 19. (1792). —  Fahr. Ent. Syst. II. p. 243, n. 21. 
(1793); Syst. Piez. p. 176, n. 31. (1804). — Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 126, n. 15‘ 
(1806). —  Dlilb.. Monogr. Chrys. Suec. p. 11, n. 7. (1829); Exercit. Hym. p. 30, n. 9. (1831); 
Dispos. p. 13, n. 24. (1845). —  Brullé, Hym. IY. p. 38, n. 23. cd $ (1846). — Dlilb. Hym.
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Europ. II p. 214, n. 117. 9  (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 34, n. 13. (1856). —
Chevr. Chrysid. du Léman, p. 59. (1862). — Tasclib. Hym. Deutschl. p. 151. (1866). —  Thoms.
Opusé. Ent. II. p. 108, n. 15. (1870). —  Sebek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 10, n. 9. (1870). —
Ead. Fedts. Keise in Turk. Hym. Chrys. p. 15, n. 27. (1877). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI.
p. 42 et 44. (1879).

Chrysis violacea, Sclirk, Faun. Boiea. II. p. 344, u. 2196 (1801) (née Panz.).
Chrysis cyanochroa, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rbeinl. X. p. 316, n. 7 8 - 9  (1853).

Színezetére nézve a Chrysis indigotea-n kívül nagyon hasonló a cyanea és violacea- 
hoz is ; de ez utóbbiak más csoportba tartoznak.

Europa nagy részében el van terjedve s Ázsiában a Kaukázusban és Türke sátánban 
is észlel tetett. Fabricius és Dahlbom szerint Észak-Amerikát is lakja.

Nálunk, úgy látszik, ritka, mert eddig csak Krassó-Szörénymegyében Kumunyestnél 
júliusban (Pável) és Erdélyben (Kiess) találtatott.

h) A  végtest felül aranyos, de az első szelvény kék ; a, Chrysis fűigida hímjénél a máso
dik szelvény viellsö részén is egy nagy kék fo lt van.

24. Chrysis p lac ida  Mocs.

Középnagyságú; teste ritkás, hamvas, de arczának laposdad mélyedése ezüstszínű 
szőrözettel fedett; ez, a meglehetősen széles pofa és csápjainak három első ízűléke élénk zöld- 
színűek, a többi és a falámok barnásak; rágói vörhenyes-szurokfeketék, tövön zöldek; arczának 
mélyedése bőrszerűen pontozott, felül ékesen harántan-rovátkás és éles párkányét, a párkányzat 
kissé karántan-íves, kék fejtetője és nyakszirte sűrűn és némileg redősen-pontozott, halántékai
nak oldalán egy-egy fog van. Torja kék, de előtorja és mellének oldalai némely helyeken zöl
desek. Yégt.cste olyan széles, mint a törj, csaknem tojásdad, felül meglehetősen domború, sűrűn, 
erősen s némileg redősen pontozott, tüzszínü-aranyós, de az első szelvény kék és hátsó részén 
zöldes-aranyszínű szegélylyel ékesített, a második és harmadik mellső részén keskenyen fekete- 
bronszszínű és középen jól látható ormóval ellátott, a harmadik gödörcséi mélyek, középnagy- 
ságúak, az oldalakon levők nagyobbak, végszélének fogai háromszögnek és hegyesek, a köz. 
bülsők hosszabbak, a központi kimetszés mélyen íves, a külsők kevéssé mélyek. Czomhjai zöl
deskékek, lábszárai zöldesek, kocsái barnásak, sarkantyúi fehéresek. Szárnyai homályosan- 
átlátszók, az erek szurokfeketék, a tőpikkelyek kékek, kívülről zöldesek, a sugársejt felül bar
nás, tökéletlen, azaz a végen meglehetősen szélesen nyitott. — ^ 5  hossza 7 ^ 2  m/m-

Chrysis placida, Mocs. Természetrajzi Füzetek. Vol. III. p. 122, 11. 1 0 . cT (1879).
Chrysis cxulans, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 45 et 47. (187 9) (an etiam Dhlb. V)

A Chrysis fulyida  L. nőstényéhez hasonló; de sokkal kisebb s nem tekintve már ma
gát az ivarkülönbséget, különbözik tőle még az által is, hogy: arczának mélyedése felül ékesen 
harántan-rovátkás és éles párkányit, a párkányzat kissé liarántan-íves; végtestének két első 
hatszelvénye végszélén keskeny zöldes-aranyszínű szegélylyel ékesített, a második erősen és 
szabályosan pontozott, a harmadik végső szélének éles fogai sokkal hosszabbak és egymáshoz 
közelebb lekszenek, a központi kimetszés keskenyen s mélyen íves és szárnyainak sugársejtje a 
végén szélesebben nyitott. Nagyságára, fejének és végtestének alakjára és részben végtestének 
színezetére nézve a Chrysis inaegualis-hoz legközelebb á ll; de kalánté‘kainak oldalán egy-egy 
log van, végtestének első hátszelvénye kék, szárnyainak sugársejtje a végén szélesebben nyitott.



Budapest körűi találtatott. — E fajt Abeille Chrysis exulans Dlilb. név alatt Fran.- 
cziaországból is említi.

Észrevétel. —  A Chrysis exulans-hoz (Dhlb. Hym. Europ. II. p. 247, n. 137. o71) igen 
hasonlónak és vele közel rokonnak lenni látszatik s csupán ama fajnak tartanám, ha Dahlbom le
írása a mi példányunkra tökéletesen illenék ; de egyebek közt már ama szavak: »hogy mind a két 
oldalkimetszés szélesebb és kevéssel mélyebb, mint a központi« sem alkalmazhatók a mi példá
nyunkra ; mert ellenkezőleg, ennél a központi kimetszés sokkal mélyebb, mint a két oldalas. — 
Azonkívül a Chrysis exulans hazája Dhlb. szerint »ismeretlen, talán Bengália.«

25. Chrysis fulgida Linn.

Meglehetősen nagy vagy nagy, búzavirágkék, ibolyakékes vagy kevés zöldes helyek
kel. Arcza elül zöld, mélyedése felül párkányos; csápjai vastagok, barnásak, tövön kékesek, ke
vés zöldes tünettel, az ostor két első ízűléke felül kékes; halántékain egy-egy erős fog van. 
Melle többnyire zöldes. Yégteste olyan széles, mint a törj, az első hátszelvény búzavirágkék, 
a második a nősténynél egészen tüzszínü-aranyós, de a hímnél e szelvény mellső részén egy 
nagy ibolyakékes zöld szegélyű folttal ékesített, a harmadik mind. a két ivarnál egyformán tüz- 
színü-ar anyós, ennek gödörcséi számosak, középszerű nagyságúak vagy kicsinyek, kerekdedek, 
végszéle szélesen íves, a fogak erősek, káromszögűek, a kimetszések szélesen ívesek, a nősténynél 
a közbülső szélesebb, mint az oldalasok, a hímnél nagyságra nézve egyenlők; az első hátszel
vény pontozata erős, mély és kissé ritkás, a másodiké valamint gyöngébb és sűrűbb, a harma
diké igen sűrű és kissé redős ; hasa fényes, zöld, kék és fekete foltokkal. Szárnyai szennyesen 
átlátszók, ereik erősek, szurokfeketék, a sötétebb sugársejt többnyire egészen zárt. — ct1? í 
hossza 9—12 mjm.

Chrysis fulgida, Linu. Faun. Suec. Ed. II. p. 415, n. 1099. 9  (17 61); Syst. Nat. Tom. I. 
P. II. p. 948, n. 7. 5  (1707). -— Fabr. Spec. Ins. I. p. 455, n. 7. 9  (1781). — Schrk, Enum. 
Ins. Austr. n. 783. 9  (1781). — Fahr. Maut. Ins. I. p /2 8 3 , u. 7. 9  (1787). -— Vili. Linn. Ent. III. 
p. 257, n. 7. (1789). — Christ, Naturg. p. 402. tab. 44. fig. 10. 9  (1791). — Gmel. Linn. Syst. 
Nat. Ed. XIII. Tom. I. P .Y . p. 2746, n. 7. (1792). — Fabr. Ent. Syst. II. p. 240, n. 8 . 9  (1793).
— Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 59, tab. XIV. fig. 0. 9 (1801). — Schrk, Faun. Boica.
Tom. II. P. II. p. 343, n. 2194. 9  (1801). —  Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 79, tab. 15. 9 (1801).
— Fabr. Syst. Piez. p. 172, n. 11. 9  (1804). — Latr. Hist. nat. XIII. p. 237, n. 2. 9 ' (1805).
—  Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 120, n. 13. 9 (1806). —  Spin. Ins. Lig. I. p. 04. u.
4. ^  (1806). — Panz. Krit. Rev. II. p. 102. 9  (1806). — Shuck. Ent. Mag. IV. p. 164, n.
3. 9  (1837). — Zett. Ins. Lapp. p. 433, n. 1 . ^  9  (1840). —  Dhlb. Dispos. p. 9, n. 6 . 9
(1845). — Forst. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 304. 9  (1853). — Dhlb. Hym. Europ. II. 
p. 245, n. 136. 9  (1854). — Schek, Xass. Jahrb. XI. p. 31, n. 8 . 9  (1856). — Eversm.
Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 557, n. 9. q* 9  (1857). — Chevr. Chrysid. du Leman, p. 
75. 9  (1862). —  Smith, Ent. Annual, p. 8 8 . (1862). — Tasclib. Hym. Deutsehl. p. 151. 9

(1866). —  Schck, Progr. Gymn. Weilb. p. 11, n. 12. q* 9  (1870). —  Thoms. Opusc. Ent. II. 
p. 108. of 9  (1 8 7 0 ).—  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 45. (187 9).

Chrysis ornatrix, Christ, Naturg. p. 403, tab. 44, fig. 1 2 . cf  (1791).
Chrysis Stoudera, Jur. Hym. p. 296, tab. XIII. fig: 9. ( f  (1809). —  Spin. Ins. Lig. II 

p. 169, n. 14. q* (1809). — Shuck. Ent. Mag. IV. p. 165, n. 4. (1837). — Wesm. Bullet.
8 -
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Acad. Brux. p. 175. (1839). — Blanch. Hist. nat. III. p. 295, n. 5. f  (18-40). —  Forst. \  erh. 
nat. Yer. preuss. Rlieinl. X. p. 304. (1853).

Chrysis Stondera, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 107. tab. 12. (1809).
Chrysis ocellata, Blanch. Hist. nat. III. p. 295, n. 2. 9  (1840). (excl. Lep. syn.).

Egész Európában közönséges, még a legészakibb tájakon is : Oroszországban épúgy’ 
mint Szibériában és Kamtsatkában; észleltetett a Kaukázusban is.

Nálunk sem ritka. Előfordult: Budapest mellett (Friv.) Dabas határán (Metelka); 
Komáromul. Duna-Örs körül máj. 25. és jun. 8 . (B író); Trenesénm. AVratna mellett (Friv.) ; 
Zemplénin. Homonna (Mocs.), N.-Mibály s Szőllőske máj. 28. (Chyzer) és S.-A.-Ujhely körül 
(Madarász); Nagyváradnál (Mocs.); Temesm. Ulma mellett (Anker) ; Szörénym. a mehádiai 
Herkules-fürdőnél (Friv.). — Erdélyben (Ráess).

c) A végtest búzavirágkék, ibolyakékes tünettel és felü l aranyos szallay okkal.

26. Chrysis sem ic in cta  Lep.
Egyik a legszebb fajoknak. Teste kissé vonalszerű. Feje kék, fejtetője élűiről vagy egy 

harántan-íves zöldszínü vonallal, vagy három zöldes folttal je lö lt; arczának mélyedés kék, 
sűrűn és korszerűen--pontozott; csápjai kissé rövidek, barnásak, tövön zöldeskékek. Torja kék, 
de előtör ja  felül, paizsa és utópaizsa rezes-, vagy zöldes-aranyosak, valamint a középmellolda- 
lak is. Végteste olyan széles, mint a törj, sűrűn és meglehetősen erősen pontozott, búzavirágkék, 
ibolyakékes tünettel, az első hátszelvényt vagy rezes-aranyos, vagy zöld es-aranyos, csaknem az 
egész szelvényt befogó széles szalag, a másodiknak hátsó részét szintén egy igen széles, élűiről két
szer ívesen kimetszett s a középen háromszög alakban kcskenyen előre menő aranyos szalag ékesíti> 
a harmadik hátszelvény búzavirágkék, a nősténynél a gödörcsék előtt egy keskeny haránt zöldes, 
a hímnél egy széles zöldes-aranyos folttal, gödörcséi nem számosak, szétválasztottak, középszerű 
nagyságúak, külső fogai rövidek, háromszögűek, jól kivehetők, a közbülsők igen rövidek, tompák 
és enyészetesek, a központi kimetszés nagyon gyönge, a külsők kissé ívesek, szélesebbek, s ez ok
ból a végszél gyöngén hullámosnak tűnik fel. Lábai zöldeskékek, a kocsák barnásak. Szárnyai 
meglehetősen átlátszók, a sugársejt a végén nyitott. — 9  ; hossza 7— 7 1j2 mlm-

Chrysis semicincta, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 127, n. 2 1 . ^  tab. VII. fig. 15. 
(1806). —  Dhlb. Hy in. Europ. II. p. 242, n. 134. 9  (1854). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI.
p. 45 et 47. qP 9  (1879).

Chrysis imperialis, Dhlb. Dispos. p. 1 1 , 11. 7. (1845).
Chrysis tricolor, Luc. Explor. de f  Algér. Zoolog. III. p. 309, n. 350. (1849).

Kék végteste aranyos szallagjairól — melyhez hasonló nincs több a magyar faunában 
— könnyű fölismerni.

H azája: Franczia- és Spanyolország s Eszak-Afrikában Algier.

Észrevétel. —  Drewsen, illetőleg Dahlbom szerint e sze'p állat hazánkban is él. Nekünk 
azonban eddig csak francziaországi példányaink vannak, melyeket Lichtensteintól és Péreztől kap
tam. — Hazánk faunájába fölveendőnek tartottam, mert nem lehetetlen, hogy Magyarország déli 
részében csakugyan él.

d) A  vegtest két első hátszelvénye aranyos, a harmadik egészen kék; de az utóbbi a
t hrysis Ramburi-nél oldalain arany-foltos.
(f  A  törj is felül aranyos.
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27. Chrysis c ingulicornis  Först.

A nőstény : középszerű nagyságú, hosszas, béizavirágkék; feje, czombjai és lábszárai 
hasonló színilek, fejtetője feketés-ibolyakék, csápjainak három első ízűléke zöld, a többi és a 
kocsák barnásak, homlokán jól látható haránt-párkányzat van, arczának mélyedése börszerüen 
pontozott; előtörj a és utópaizsa zöldes-, középtorja és paizsa tüzszínü-aranyos ; feje, torja és 
végtestének hátszelvényei sűrűn és meglehetősen erősen s kissé redősen-pontozottak; végteste 
olyan széles, mint a törj, hosszas, a két első hátszelvény aranyos, de az elsőnek a, töve és a har
madik ibolyakékes-béizavirágkék, ennek a közepe gyakran zöldes, mintegy 12 gödőrcséje meg
lehetősen mély, nagyságra nézve egyenlőtlen, fogai közöl: a külsők rövidek, a közbülsők na
gyon rövidek és igen gyöngén ívesen-tompák, a kimetszésekből: a központi kissé szögletes, a 
külsők gyöngén ívesek; hasa búzavirágkék, zöldes és ibolyakékes foltokkal; szárnyai homályo- 
san-átlátszók, a sugársejt a végén kissé nyitott. — Hossza 6 — 7 mjm.

A hím: zöld; feje, czombjai és lábszárai hasonló színűek, fejtetője feketés-ibolyakék, 
csápjainak négy első ízüléke zöld, a többi r ötsárga, barnás gyűr űzettél, középtorjának közbülső 
karalya elül kékes — máskép a nőstényhez tökéletesen hasonló.

Chrysis cinyulicornis, Först. Verli. nat. Ver. preuss. llheiul. X. p. 313, n. 7 5. (1853)
sec. spec. typ.

A Chrysis viridula-hoz igen hasonló; de állandóan kisebb és sokkal karcsúbb, arczá
nak mélyedése bőrszerűen-pontozott, a közepén igen finomul nem harántan-rovátkás, teste min
denütt (főleg végtestének harmadik hátszelvénye) sűrűbben és finomabban pontozott, gödörcséi 
kevésbbé mélyek.

Úgy látszik, hogy e kevéssé ismert faj hazánk kizárólagos sajátja. Előfordult: Buda
pestnél a Farkasvölgyben jun. 5 (Bíró), a Sashegyen j un. 8. (Friv.), a Gellérthegyen jun. ÍJ, 
12 , 20 . és aug. 15. és 25. (Mocs.), a kincstári erdőnél jun. 12 . (Mocs.) és jun. 15. (Bíró). — 
Erdélyben Erzsébetváros mellett juh 15. (Mocs.).

28. Chrysis viridula Linn, (bidentata Linn.).

Nagy, hosszas, sűrűn és erősen pontozott. Feje kék, fejtetője feketés-ibolyakék ; arczának 
mélyedése széles, igen finomul harántan-rovátkás, szélein bőrszerűen pontozott, felül enyésze- 
tesen vagy jól láthatóan párkányos; csápjai rövidek, vastagok, barnásak, a három első ízűlék 
zöldeskék. Torja sűrűn és erősen kissé reezésen-pontozott, búzavirágkék, melloldalai több
kevesebb zöldes tünettel; elő- és középtorja felül, paizsa és utópaizsa pedig rezes-aranyosak. 
Yégteste olyan széles, mint a törj, és olyan hosszú, mint a fej és a törj együttvéve, hátszel
vényei erősen és meglehetősen sűrűn pontozottak, a két első tüzszínü-aranyos, amaz tövön kékes, 
ez keskenyen feketés-bronszszínű, a harmadik búzavirágkék, a középen zöldes tünettel, végelőtti- 
sora a középen megszakított, gödörcséi számosak és mélyek, egyenlőtlen nagyságúak, végszé
lének fogai közöl: a külsők rövidek, háromszögűek, a közbülsők igen rövidek, szélesek, gyöngén 
ívesen-tompák, a központi kimetszés igen gyöngén kissé szögletes, a külsők szélesen gyöngén 
ívesek; hasa zöldeskék, tövön fekete-foltos. Lábai kékek vagy zöldeskékek, kocsái barnásak, a 
sarkantyúk szennysárgák. Szárnyai szennyesen-átlátszók, a sugársejt kissé nyitott. — 9 ; 
hossza 8—10 mfm.



A hím : a nőstényhez egészen hasonló, de feje, melle, lábai és végtestének harmadik 
hátszelvénye jobbára zöldesek, csápostora vagy felül barnás, alul rőt-sárgás, vagy egészen rötsárga, 
barnás gyűrüzettel.

Chrysis viridula, Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 4 l5 ,  n. 1G68. C/ 1 (17 61); Syst. Nat. Ed. 
XII. Tom. I. P. II. p. 948, n. 6 . d  (1767). —  Sulz. Abgeb. Gesch. d. Ins. p. 193. (1776). —  
Vili. Linn. Ent. III. p. 257, n. 6 . cf 1 (17 89). •—  Christ. Naturg. p. 404, tab. 45, fig. 2. a 71 (1791).
—  Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2746, n. 6 . d  (17 92). —  Dlilb. Dispos. p. 
1 1 , n. 45. d  9 (1845). —  Tlioms. Opusc. Ent. II. p. 107, n. 9. (1870).

Chrysis lidentata, Linn. Syst. Nat. Ed. XII. Tom. I. P. II. p. 947, n. 2. 9 (17 67). —■ 
Fahr. Syst. Ent. p. 358, n. 7. 9  (1775); Spec. Ins. I. p. 456, n. 9. 9 (1781); Maut. Ins. I. p. 
283, n. 10. 9 (1787). —  Vili. Linn. Ent. III. p. 256, n. 2. 9 (1789). — Christ. Naturg. p. 
398, tab. 44, fig. 2. 9 (1791). —  Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2745, n. 2. 
$ 1792). —  Fabr. Ent. Syst. II. p. 241, n. 11. $ (1793). —  Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 77, 
tab. 15. (1801). —  Fabr. Syst. Piez. p. 173, n, 16. $ (1804). —  Lep. Annál, du Mus. Hist, 
nat. VII. p. 128, n. 23. $ (1806). —  Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 8 . n. 3. (1829); Exercit.
Hym p. 29, n. 4. d  $ (1831). — Shuck. Ent. Mag. IV. p. 165, n. 6 . 9 (1837). — Wesm.
Bullet. Acad. Brux. p. 175. (1839). —  ? Forst. Verh. nat. Ver. preuss. Rlieinl. X. p. 306. (1853).
—  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 257, n. 142. d  9 (1854). —  Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 33, n. 11. 
d  9 (1856). —  Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro IV. p. 561, n. 14. d  9 (1857). —  
Clievr. Chrysid. du Leman, p. 51. d  9 (1862). -—- Smith, Ent. Annual, p. 90. (1862). — 
Taschb. Hym. Deutschi. p. 151. (1866). —  Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 16. d  9 
(1870). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 49 et 50. (1879).

Chrysis aurora, Christ, Naturg. p. 405, tab. 45, fig. 5. d  (17 91).
Chrysis dimidiata, Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 258, n. 15— 16. d  (1798). — Coqueb.

Illust. Icon. Ins. Dec. II. p. 58. tab. XIV. fig. 2. d  et fig. 3. 9 (1801). — Fabr. Syst. Piez. p.
174, n. 22. d  (1804). — Latr. Hist. nat. X III. p. 238, n. 5.. (1805). —  Lep. Annál, du Mus. 
Hist. nat. VII. p. 127, n. 20. d  9 (1806). — Spin. Ins. Lig. II. p. 170, n. 15. (1808). —  Luc. 
Explor. de 1'Alger. Zoolog. III. p. 306, n. 344. (1849).

? Chrysis pulcherrima, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 127, n. 19. tab, VII. fig. 
15. a 71 (1806).

Elampus lidentatus, Luc. Explor. de l’Alge'r. Zoolog. III. p. 310, n. 352. (1849).

Egész Európában el van terjedve; észleltetett azonkívül Kis-Azsiában, a Kauká
zusban és Oránban Észak-Afrikában is.

Nálunk sem ritka. Előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél máj. 15. (Bíró), a 
Gellérthegyen jun. 12. és aug. 9. (Mocs.) ; Mármarosm. Csornaklévánál (Pável); Zólyomra, a 
Korytnicza-fürdőnél jul. (Mocs.) ; a Bihar-hegységben Budurásza helységénél (Friv.), Temesm. 
Ulmánál (Anker). — Szlavóniában Dálja mellett (Mocs.).

29. Chrysis Raniburi Dhlb.

Nagy, sűrűn és erősen pontozott, búzavirágkék; a törj a hímnél felül hasonló színű, 
kevés zöldes tünettel; de a nősténynél az elő- és középtorj felül és a paizs rezes-aranyos. Végtes
tének két, első hátszelvénye aranyos, az első tőrön kék, a harmadik búzavirágkék, s oldalait egy- 
e!/y meglehetősen nagy aranyos, zöld színnel szegélyezett folt ékesíti, gödörcséi számosak, közép
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szerű nagyságúak és kerekdedek, fogni rövidek, liáromszögűek, a központi kimetszés kissé íves, 
az oldalasak szélesebbek; a nőstény hasa fekete-bronszszínü, kékes foltokkal, a hímé fekete, a 
2—3 szelvény végszéle előtt zöldes-aranyos foltokkal. Szárnyai átlátszók, középen kissé szennyesek, 
a sugársejt a végén kevéssé nyitott. — o71 9 ; kosszá 8 —9 v(m.

Chrysis Ramburi, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 249, n. 138. d  9 (1854). —  Ab. Annál, 
de Lyon. XXVI. p. 46. et 48. (1879).

A Chrysis viridula Linn. nőstényéhez hasonló; de utópaizsa kék, végteste harmadik 
szelvényének oldalait aranyos folt ékesíti s végszélének fogai jobban szembetűnők. — A hímet 
természetben nem ismerem.

Svájczban, Olasz- és Spanyolországban egyike a legritkább fajoknak.
Nálunk is csak amaz egy nőstény példányban fordult elő. melyet 1880. julius havában 

Jassenova mellett Temesmegyében találtam.

3) A törj felül kék, vagy zöld és kék.

30. Chrysis sp iend idu la  Rossi.

Meglehetősen kicsiny, vonalszerű, karoséi testű állat.
A nőstény: feje és torja béizavirágkék, de paizsa többnyire zöldes. Végteste hosszas, 

karoséi, olyan széles, mint a törj és olyan bosszú, mint a fej és a törj együttvéve, a két első 
hátszelvénye tüzszínü-, vagy zöldes-aranyos, sűrűn s meglehetősen erősen némileg redősen pon
tozott, a harmadik béizavir ágkék, kevés ibolyakékes s a gödörcsék előtt zöldes tünettel, sűrűn és 
egyenlőtlenül pontozott, gödörcséi egyenlőtlen nagyságúak, mert némelyek összefolynak, mások 
szétválasztottak, fogai erősek, hegyesek, báromszögűek, csaknem egyenlő hosszúak, azaz a köz
bülsők csak alig nagyobbak, mint az oldalasok; a központi kimetszés mélyebb, de valamivel 
keskenyebb, mint az oldalasok; basa fekete, kék, zöldes és aranyos foltokkal. Lábai vagy zöl
deskékek vagy kékeszöldek, a kocsák barnák. Szárnyai átlátszók, középen kissé szennyesek, a 
sugársejt csaknem egészen zárt. — Hossza 5 x/2—6 Vl/m.

A hím: feje és torja zöld; de fejtetője és középtorja sötét ibolyakék, valamint ilyen színű 
a végtest harmadik hátszelvénye is, melynek fogai valamivel rövidebbek.

Chrysis splendiclala, Rossi Faun. Etr. II. p. 78. n. 850. (17 90). — Iliig. Rossi Faun. 
Etr. Ed. II. tom. II. p. 125, n. 850. (1807) (excl. Oliv. syn.). —  Dblb. Dispos. p. 9, n. 7. (1845) ; 
Hym. Europ. II. p. 254, n. 141. d  9 (1853). —  Sebek, Nass. Jabrb. XI. p. 77, n. 18. (1856) ; 
Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 13. (1870). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 47. et 53. 
d  9 (1879).

Chrysis analis, Fort. Verb. nat. Ver. preuss. Rhein!. X. p. 306. (1853) (nec. Spin.) 
sec. spec. typ.

Chrysis ornata, Sebek, Nass. Jabrb. XI. p. 32, n. 10. (1856).
Chrysis insperata, Chcvr. Mittheil. Schweiz, entom. Gesellsch. III. Nro 6 , p. 265, n. 1. 

cd (1870).

Ritkábban Eszak-Europában is előfordul, de leginkább gyakori Dél-Europában és 
Kis-Azsiában.

Nálunk nem ritka. Előfordult: Budapestnél a Sasbegyen jun. 8 . (Friv.) és aug. 20 . 
(Mocs.), a Gellérthegyen jun. 12 . (Mocs.), jun. 20 . és 29. (Bíró), a kincstári erdőnél jun. 12 . és
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2. (Mocs.); Duna-Őrsnél Komáromm. máj. 22, 24. és jun. 6 . (Bíró); Zemplénin. Gesztely 
mellett jun. 10 , Szomotornál jun. 27. és S.-A.-Ujhelynél jul. 4. (Chyzer); Krassó-Szörényme- 
gyében Rumuny estnél juliusben (Pável.)

31. Chrysis cyanopyga Dhlb.

Mindkét ivar a Chrysis splendidula ivaraihoz egészen hasonló; de valamivel nagyobb 
<’s sokkal köpczösebb, tehát nem olyan karcsú, torja felni sűrűbben és finomabban pontozott, vég
teste második szelvényének jól lakható ormója van, töve feketés-bronszszínü, a harmadik szelvény 
e/ödörcséi mélyebbek s végszélének a fogai erősebbek. — o* 9 ; hossza 6 1/2—7 m/m.

Chrysis rersicolorf Luc. Explor. de l'Algér. Zoolog. III. p. 305, n. 342. (1849) teste Ab. 
(nec. Spin.)

Chrysis cyanopyga, Dlilb. ITym. Europ. II. p. 253, n. 140. cé 9 (1854). — Evesm. 
Bullet, de Moscou. XXX. Xro IV. p. 557, n. 8. (1857). —  Rad. Horae. Rossicae. III. p. 305, n. 
3G. tab. IV. fig. 22. (18G5— 66). —  Sebek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 15, n. 18. (1870). —  
Rad. Pedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 19, n. 37. (187 7). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI. 
p. 47. et 53. a71 9 (187 9).

Chrysis cyanopyga Dlilb. var. domimda, Ab. 1. c. p. 47. et 54.

H azája: Dél-Tirol, Francziaország, Oroszországban: Kazan, Orenburg, Ural, Tur- 
kesztán és Eszak-Áfrikában Algier.

Hálunk csak pár példányban fordult elő Budapest mellett: a Gellérthegyen jun. 12 . 
(Mocs.) és a kincstári edrőnél jun. 12 . (Mocs.).

e) A végtest mind a három hátszelvénye aranyos, de a harmadiknak végszéle kék.

a) A paizs (miként az egész törj) kék.

32. Chrysis Sybarita  Först.

Meglehetősen nagy, búzavirágkék; arcza, néha előtorja s középtorjának oldalkaralyai 
és melloldalai zöldesek; arczának mélyedése meglehetősen mély, fényes, bőrszerűen pontozott, 
középen csatornás, felül párkányos; csápjai rövidek, nem vastagok, barnásak, tövön zöldesek, 
a harmadik íz nem, vagy csak alig hosszabb, mint a negyedik. Torja sűrűn s erősen pontozott, 
némileg bőrszerű. Végtestének mind a három hátszelvénye zöldes- vagy tűzszínű-aranyos, de a 
harmadik végszéle a gödöréséktöl kezdve kék, az első szelvény kissé szétszórtan, de meglehetősen 
erősen, a 2—3 sáriin, sokkal finomakban és némileg redősen pontozott, a másodiknak a végszéle 
keskenyen bíbor tünetit, a harmadiknak fogai rövidek, háromszögűek, a kimetszések gyöngén 
ívesek, a központi valamivel szélesebb, mint az oldalasak; hasa zöldeskék, néha fekete-foltos. 
Lábai zöldeskékek, a kocsák barnásak. Szárnyai átlátszók; középen kissé szennyesek, a sugár
sejt csaknem egészen zárt, a szegélyér gyöngén hajlott. — eV 9 ; hossza 8 —9 mfm.

Chrysis Sybarita, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rbeinl. X. p. 309, n. 72. a71 (1853) 
sec. spec. typ.

Chrysis analis, Chevr. Chrysid. du Léman, p. 62. cd 9 (1862) (nec. Spin.)
Chrysis Chevrieri, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 55. et 66. (1879) (nec. Mocs.).
Chrysis analis, Spin. var. incerta, Rad. Horae Rossicae. XV. p. 145. (1879).



? Chrysis analis, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 263, 11. 146. c f  $  (1-854). —  Eversm. Bullet, 
de Moscou. XXX. Xro IV. p. 560, n. L3. (1857). — Rad. Horae Rossicae. III. p. 306, n. 40. 
tab. V, fig. 25. (1865 — 6 6 ). —  Sebek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 14. (1870). —  Rád. 
Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 21, n. 40. c f  9  (1877).

? Chrysis marginális, Sebek, Nass. Jabrb. XI. p. 31, u. 9. (1856).

E synonymok kétségesek, miután a Chrysls ancdis Spin. név alatt ismert faj csak 
újabb időben különíttetett el két fajra.

Hazája biztosan csak Svájez, Francziaország s a Kaukázus.
Nálunk ritka s csak kevés példányban fordult elő: Budapestnél a kincstári erdőnél 

jun. 14. (Mocs.); Komáromm. Duna-Orsnél jun. 6 . és 20 . (Bíró); Homonna mellett Zemplénin, 
júliusban (Mocs.); Temesm. Ulma körűi (Anker).*

(i) A palzs (a nősténynél az utópaizs is) aranyos.

33. Chrysis scu te l lar is  Fabr.

Az ivarok színézetre nézve egymástól némileg eltérnek.
A nőstény: középszerű nagyságú, búzavirágkék, kevés zöldes helyekkel, főleg a hom

lokon, az előtörj mellső részén s a melloldalakon, néha a középtorj oldalkaralyain is. Paizsa 
rezes-, utópaizsa zöldes-aranyos. Arvza kék, alul a szájszervek körűi zöld. Csápjai barnásak, a

redősen pontozott, felni tüzszínű-aranyós, a harmadik hátszelvény végszéle a gödörcséktöl kezdve 
házavirágkék, néha kevés zöldes tünettel, fogai Igen rövidek, tompák, a kimetszések'gyöngén 
ívesek, a gödörcsék mindkét ivarnál középen megszakítottak, számosak és mélyek, a második 
hátszelvény töve feketés-bronszszínű; hasa zöldeskék. Lábai kékesek, a kocsák barnák, a 
hímnél világosabbak. Szárnyai átlátszók, középen kissé szennyesek, a sugársejt tökéletlen. — 
Hossza 8 —9

A hím : arcza egészen zöld, s azt sokkal sűrűbb ezüstszínű szőrözet fedi; paizsa 
zöldes-aranyos, utópaizsa kék, végtestének első hátszelvénye inkább zöldes-aranyos, a, többi is kissé  
zöldes, a, harmadiknak fogai még kisebbek, tompábbak, mintegy hullámosán hajlottak s lábal 
zöldeskékek.

Chrysis scutellaris, Fabr. Ent. Syst. tom. IV. p. 458. $  (17 94 ); Ent. Syst. Suppl. p. 
257, u. 4 — 5. $  (1 7 9 8 ); Syst. Piez. p. 171, n. 5. (1 8 0 4 ).—  Dhlb. Dispos. p. 1 0 , n. 12. (1845) ; 
Hym. Europ . II. p. 265, n. 147. Q (1854). —  Schck, Nass. Jabrb. XI. p. 77, n. 21. (1856). 
—  Chevr. Chrysid. du Leman, p. 49. ^p (1862). — Rad. Horae Rossicae. III. p. 306, n. 41, 
tab. V. fig. 26. (1865— 66). — Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 15, n. 15. (1870). —  Thorns. 
Opusé. Ent. II. p. 106, íi. 6 . (1870). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 76. et 90. (1 8 7 9 \

Chrysis segmentata, Dhlb. Monogr. Chrys. Suee. p. 9, n. 4. (1829).
Chrysis Rosenhaueri, Fürst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 322, n. 82. ^  (1853).

* A valódi Chrysis analis Spin. Ab. (Dalilbomi Chevr.) szintén előfordulhat hazánkban, s azért annak 
a főjellegeit itt közlöm ;

A Chrysis Syharita-hoz nagyon hasonló ; de) kevéssel nagyobb és szélesebb, csápja valamivel vasta
gabb. a harmadik íz sokkal hosszabb, mint a negyedik, végtestének hátszelvényei csaknem egyformán meglehető
sen sűrűn és erősen pontozottak, kocsái rőtbarnák, a szárnyak szegélyere kissé szögletesen hajlott.

Hazája : Svájcz, Olasz- és Francziaország és a Kaukázus.
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Europa nagy részében el van terjedve, de az északi vidékeken ritkább, mint a délibb 
fekvésüeken. A Kaukázusban is él.

Nálunk nem nagyon ritka. Előfordult: Budapestnél a kincstári erdőnél jul. 2. (Mocs.), 
a Gellérthegyen aug. 20 , szeptember 6 . és 14. (Bíró), a Gellérthegy alatt aug. 4, 26. és szept, 
9 . (Mocs.), a Svábhegyen aug. 29. (Mocs.) és Zólyomul. a Szliács-fűrdőnél júliusban (Mocs.)

f) .4 végtest mind a három hátszelvénye aranyosadé a harmadiknak a vég széle hronszszínű. 

34. Chrysis bicolor Lep.

Középnagyságú, zöldeskék; szájvédője zöld, fejtetője ibolyakékes, néha egyes aranyos kis 
foltokkal. Előtör ja  felül ibolyakékes, mellső részén egy, többnyire megszakított zöldes- és rezes
aranyos szalaggal. Középtorjának háta rezes- vagy zöldes-aranyos, a középen ritkán hronszszínű 
vagy zöldes; paizsa kissé púposán domború, utópaizsa és utótorja zöld vagy kék. Meglehetősen 
erősen, de nem nagyon sűrűn pontozott végteste tüzszínü-aranyós, néha egyes helyeken, főleg 
az első szelvény végszélén, zöldes tünettel, a 2—3 töve feketés, a harmadiknak végszéle barnás-, 
feketés- vagy bíboros-bronszszínü, fogai kicsinyek, tompák, a középsők hosszabbak, az oldalasak 
gyakran igen rövidek, sőt néha minől a négy fog annyira rövid és tompa, hogy a végszél csak 
(/gongén hullámosán hajlottnak tűnik fel, a központi kimetszés keskeny, az oldalasok szélesek. 
— ck 9 ; hossza 6—8  .

Van példányunk, melynek arcza és homloka zöld, végtestének harmadik hátszelvénye 
egész a gödörcsékig bíbor-aranyos.

Chrysis bicolur, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 127, n. 18, tab. VII. fig. 13 . o* 
(1806) (nec Dhlb.). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 77. et 94. et var. Gribodoi, Ab. 1. c.

Chr ysis succincta, Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 7 7. tab. 16. (1801) (excl. syn.) (nec
Linn.); Krit. Rev. II. p. 102. (1806). —  Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 10. n. 5. (1829). —  
Shuck. Ént. Magaz. IV. p. 166, n. 7. (1837) (excl. syn.) — Dhlb. Dispos. p. 10, n. 10. (1845); 
Hym. Euvop. II. p. 268, n. 149. ^  £  (1854) (excl. Linn, et Fahr. syn.). — Sehck, Nass. Jahrb. 
XI. p. 33, n. 12. (1856). — Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro IV. p. 561, n. 15. (1857). 
— Smith, Ent. Annual p. 91. (1862). — Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 15. (1870). — 
Thoms. Opusc. Ent. II. p. 107, n. 10. (1870).

Chrysis tlligeri, Wesni. Bullet. Acad. Brux. p. 176. (1839). — Fort. Verh. nat. Ver. 
preuss. Rheinl. X. p. 306. (1853). -— Chevr. Chrysid. du Lénián, p. 43. (1862).

A Chrysis succincta-hoz tökéletesen hasonló; de végtestének a végszéle más alakú.
Lappország kivételével egész Európában el van terjedve; de a délibb vidékeken

ritkább.
Nálunk is ritka, mert eddig csak három példányban fordult elő: Pestmegvében Puszta- 

Peszéren (Friv.) és Kis-Szentmiklósnál (Sajó). — Erdélyben (Riess.)
g) A végtest mind a három hátszelvénye egészen aranyos.

35. Chrysis inaequaiis  Dhlb.

Középnagyságú, búzavirágkék. Végteste zöldes- vagy hronszszínű-aranyos, erősen és 
csaknem egyenlően, de nem sűrűn pontozott, a másodiknak és a harmadiknak jól látható ormója 
van, s mind kettő tövön fekete-bronszszínű, a harmadiknak gödörcséi mélyek, kerekdedek és



középnagyságúak, fogai erősek, meglehetősen hosszúak, liáromszögűek és hegyesek, a két köz
bülső láthatóan hosszabb, mint az oldalasok, a központi kimetszés keskeny és mélyen ices, áz olda
lasok kissé szélesebbek és kevésbhé mélyek; hasa zöldeskék. Szárnyai átlátszók, középen kissé 
sütétebhek, a sugársejt a végén keskenyen nyitott. — Hossza 7 mlm.

A hímnél : az arcz mélyedése, a törj csaknem egészen, a csápkoesán és az ostor két 
első íziiléke felül, a czombok és a lábszárak zöldesek.

Chrysis inaequalis, Dhlb, Dlspos. p. 8 , n. 4. £  (1845); Hym. Europ. II. p. 278, n. 156. 
rf* 9  (1854). —  Clievr. Chrysid. du Léman, p. (58. 9  (1862). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI.
p. 56. (1879).

Chrysis taeniophrys, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 325, n. 84. 9  (1853).

E fa jt: végteste hátszelvényeinek pontozatáról, a 2 —3 jól látható manójáról s főleg 
egyenlőtlen nagyságú fogairól, a következő rokon fajoktól könnyű megkülönböztetni.

Hazája: Tirol. Svájcz, Olasz- és Francziaország, Korsika szigete és Konstantinápoly 
környéke.

Nálunk nem nagyon ritka, de csak hazánk központi részében gyűjtetett: Budapestnél 
a Gellérthegyen jun. 9, 20 . és aug. 1. (Mocs.) és a Sashegyen jun. 25. (Bíró).

36. Chrysis Chevrieri Mocs.

Nagy, meglehetősen köpczös és széles, búzavirágkék. Végteste felül többnyire zöldes- 
aranyos, a második tövön néha keskenyen feketes-bronszszínű. s ormója enyészetes, a két első 
szelvény meglehetősen erősen, de nem sűrűn, a harmadik ellenben kissé sűrűbben pontozott, 
ennek gödörcséi számosak, mélyek, kerekdedek, fogai kissé rövidek, egyenlő nagyságúak, há
romszögűek, a kimetszések egyenlők és kissé ívesek; hasa vagy zöldeskék vagy zöld, aranyos 
tünettel, de a szelvények szélei feketések. Csápkocsánja és az ostor első ízüléke felül, valamint 
a czombok és a lábszárak búzavirágkékek. Szárnyai szennyesen-átlátszók, a sugársejt a végén 
kissé nyitott. — Hossza 8 —10 mjm.

Chrysis distinquenda, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 282, n. 158. $ (1854) (nec. Spin.).*
— Sebek, Nass. Jahrb. XI. p. 7 8, n. 28. (1856). —  Eversm. Bullet, de Moseou. XXX. Nro. IV. 
]». 559, n. 12. (1857). —  Chevr. Cbrysid. du Lénián, p. 65. q71 9  0  862). — Rad. Horae Rossi- 
eae. III. p. 306, n. 46, tab. V. tig. 30. (1865— 66).

Chrysis Chevrieri, Mocs. Topogr. med. et pbys. reg. Budapest, p. 10. (187 9. 1-ina die 
April is) (nec. Ab.).

A Chrysis ignita-hoz nagyon hasonló; de sokkal széleseid) és arányosan rövidebi), 
rágói végeiken kétfogúak, végtestének a két első hátszelvénye nem oly erősen, de a harmadik 
sokkal erősebben és mélyebben pontozott, fogai rendesen rövidebbek, a felső szárnyak sugár
sejtje a végén kissé nyitott. — A Chrysis Raddii-hez is hasonló ; de ennél a végtest második 
hátszelvénye igen sűrűn és kissé redősen, nem erősen pontozott, hasa más színű s torján aranyos 
tiinetű foltok nincsenek.

H azája: Ausztria, Dél-Tirol, Svájcz, Olasz- és Francziaország, Sziczilia, íthodus 
szigete, Dél-Oroszország és a Kaukázus.

67

* Nec Chrysis distinquenda, Spin. Annál. soc. entom . de France. VTÍ. p. 450, n. VII. (1838).
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Nálunk meglehetősen ritka. Előfordult Budapestnél a kincstári erdőnél jun. 14. és 
juh 2 . (Mocs.), a Gellérthegyen jun. 2 0 . (Mocs.), a Sashegyen aug. 25. (Bíró); Nagyvárad 
mellett (Mocs.) ; Debreczen körül (Török) és a Dunaszoroshan júliusban (Pável).

37. Chrysis Ruddii Shuck.

Középnagyságú vagy nagy. köpczös, búzavirágkék; de arczándk az alsó része a száj
szer vek körül, egy-egy kis fo lt minden egyes 'pontszem mellett, csápkocsánja, elötorjának mellső 
része, középtorjának oldalkaralyai, paizsának a közepe, a töpikkelyek és a középmelloldalak 
zöldes-aranyosak. Végteste felül zöldes- vagy tüzszínü-aranyos, a tövén mindig zöldes első 
hátszelvény nem sűrűn, de meglehetősen erősen, a 2—3 ellenben igen sűrűn, finomul és kissé 
redösen-pontozott, s mind a három szelvénynek többé-kevésbbé jól látható ormója van, a har
madik töve feketés-bronszszínű, melyre egy keskeny bíbor-tünetű, enyészetes szalag következik, 
végelőtti-sora a középen megszakított, gödörcséi számosak, középszerű nagyságúak és kerek- 
dedek, fogai erősek vagy csak középszerűek, a kimetszések gyöngén ívesek, csaknem egyenlő 
szélesek ■ hasa vagy egészen tüzszínü, vagy a szelvények tövón fekete-foltosak. Czombjai és láb
szárai vaqg egészen, vagy csak a két hátsó pár élűiről zöldes- vagy tüzszínü-aranyosak, hátul 
vagy zöldesek vagy zöldeskékek, a kocsák barnásak, a sarkantyúk szennysárgák. Szárnyai 
átlátszók, középen s a kissé nyitott sugársejt körűi szénnyesek. —  o71 9 5 hossza 7— 10 mjm.

Chrysis ignita, Dlilb. Exerc. Hym. p. 28, u. 2. var. c. (1831).
Chrysis Ruildii, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 163, n. 2. (1837). —  Forst. Verh. nat. Ver. 

preuss. Rhein! X. p. 305. (1853). — Smith, Ent. Annual, p. 8 8 . (1862).
Chrysis auripes, A Vésni. Bullet. Acad. Brux. p. 175. (1839). —  Dhlb. Hym. Europ. II. 

p. 289, n. 164. ^  9  (1854). —- Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 29, u. 3. (1856). — Chevr. Clnysid* 
du Léman, p. 73. (1862). — Schck, Progr. Gymn. zu AVeilb. p. 10, n. 11. (1870). — Thoms. 
Opusé. Fut. II. p. 108, n. 13. (1870). —  Ab. Annál, de Lyon. XXAT. p. 56 et 71. (1879).

A Chrysis ignita-hoz nagyon hasonló; de különbözik tőle — nem tekintve a törj 
egyes aranyos foltjait, melyek a Chrysis ignita némely példányainál néha szintén előfordulnak 
—- főleg a végtest második szelvényének finom és sűrű pontozata, tőpikkelyeinek, lábainak és 
hasának színezete és a pontszernek mindegyike mellett látható egy-egy kis aranyos foltjai által.

H azája: Anglia, Svéd-, Német- és Francziaország, Belgium, Tirol, Svájcz és a Kau
kázus. Leginkább a hegyes vidékek lakója.

Nálunk eddig csak amaz egy példányban fordult elő, melyet Pável János múzeumi 
gyűjtő 1875-ben Mármarosban Lupusinka mellett talált.

38. Chrysis ignita Linn.

Középnagyságú vagy nagy, kissé köpczös vagy karcsú, zöldeskék vagy kékeszöld vagy 
egészen búzavirágkék, hasa, czombjai és lábszárai hasonló színűek, végtestének hátszelvényei 
vagy zöldes-, vagy tüzszínü- vagy rezes-aranyosak, fogai hosszénak vagy meglehetősen hosszúak, 
szélesek vagy keskenyek. — cf 9  í hossza 6 —12 vjm.

A legközönségesebb Chrysis faj, mely nagyságban, színezetben, részben pontozataiban, 
fogainak és testének egész alakjában nagyon változó. — Főjellegei a következőkben foglalha
tók össze: feje és torja búzavirágkék, zöldeskék vagy kissé ibolyakékes, vagy pedig a színezet 
ezekből kevert. Hágói mindig egyfogúak. Végteste felül zöldes (főleg néha az első szelvény), 
vagy tüzszínü- vagy rezes-aranyos, a két első hátszelvény erősen és mélyen, de ritkásan, a har-
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maciik sűrűn és kissé finomul pontozott, kivált a nagyobb példányoknál, mert a kisebbeknél 
természetesen a pontozat is sűrűbb, fogai hosszúak vagy meglehetősen hosszúak, szélesek vagy 
keskenyek; hasa kék vagy zöldeskék, csak ritkán aranyos vagy zöldes tünetű s fekete-foltos. 
Lábai, a kocsák kivételével, zöldeskékek. Szárnyai többé-kevésbbé homályosak vagy átlátszók, 
a sugársejt vagy zárt vagy kissé nyitott, a töpikkelyek kékek vagy zöldesek, de sohasem 
aranyosak.

Chrysis ignita, Lilin. Faun. Suec. Ed. II. p. 414. n. 1665. (1761 ); Syst. Nat. Ed. XII. 
Tom. 1. P. II. p. 947, n. 1 . (1767). —  De Geer, Mein. Tom. IL. P. II. p. 832, n. 1 . tab. XXVIII. 
íig. 17— 21. (1771). —  Fabr. Syst. Ént. p. 358, n. 6 . (1775); Spec. Ins. I. p. 455, n. 8 . (1781). 
Sclirk, Emim. Ins. Austr. n. 782. (1781). —  Fabr. Mant, Ins. I. p. 283, n. 9. (1787). — Vili. 
Linn. Ent. III. p. 255, n. 1. (1789). —  Rossi, Faun. Etr. II. p. 74, n. 842. (1790). —  Christ, 
Naturg. p. 404, tab. 45, fig. 1. (1791'. —  Ginéi. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 
2745, n. 1 . (1792). —  Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 5, fig. 22. (1793). —  Fabr. Ent. Syst. II 
p. 241, n. 10. (1793). —  Schrk, Faun. Boica. Tom. II. P. II. p. 344. n. 2195. (1802). —  Fabr. 
Syst. Piez. p. 173, n. 14. (1804). —  Latr. Hist. nat. XIII. p. 238, n. 4. (1805). —  Spin. Ins. 
Lig. I. p. 64, n. 6 . (1806); — Panz. Krit. Rev. II. p. 102. (1806). —  Lep. Annál, du Mus. Hist, 
nat. A ll. p. 126, n. 12. (1806). —  Iliig. Rossi Faun. Etr. Ed. II. Tom. II. p. 119. n. 842. (1807). 
Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 7, n. 2. (1829); Exercit. Hym. p. 28. n. 2. var. a. et b. (1831).'— 
Shuck. Ent. Mag. IV. p. 161, n. 1. (1837). — Zett. Ins. Lapp. p. 433, n. 2. (1838). — Wesin. 
Bullet. Acad. Brux. p. 174. (1839). —  Blanch. Hist. nat. Ins. III. p. 295, n. 1, tab. III. fig. 2. 
(1840). —  Dhlb. Dispos. p. 8 . u. 2. (1845). —  Lep. Hym. tab. 37, fig. 6 . (1845). —  Luc. 
Explor. de V Alger. Zoolog. III. p. 304, n. 338. (1849). —  Forst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. 
X. p. 305. (1853). —  Dhlb. Hym. Europ. II. p. 292, n. 165. (1854). — Schck, Nass. Jahrb. XL 
p. 28, n. 1. (1856). —  Eversm. Bullet, de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 556, n. 6 . (1857). — 
Chevr. Chrvsid. du Leman, p. 70. (1862). —  Smith, Ent. Annual, p. 8 6 . (1862). —  Tasclib. Hym. 
Deutschi. p. 151. (1866). —  Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 10, n. 1 0 . (1870). — Thoms. 
Opusé. Ent. II. p. 108, n. 12. (1870). —  Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 23, n. 46. 
(1877). — Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 56 et 72. (1879.

Sphex ignita, Scop. Ent. Carn. p. 297, n. 7 91. (1763).
? Chrysis cyanochrysa, Forst. Nov. spec. Ins. p. 8 8 , n. 8 8 . (177 1). —  Gmel. Linn. Syst. 

Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2747, n. 21. (1792).
Chrysis ignita, Linn. var. Alcione, var. Aster ope, var. Celeno, var. Electra, var. Maia, var. 

Taygeta, Shuck. Ent. Mag. I \ . p. 161 et 1 62. ( 1 837).
Chrysis obsoleta, Dhlb. Dispos. p. 8, n. 1. q71 (1845).
Chrysis comta, Fürst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 314, n. 7 6 . (1853) sec. spec. typ. 
Chrysis chrysoprasina, Forst. 1. c. p. 321, n. 81. (1853).
Chrysis vitripennis, impressa, gracilis, angustula, brevidentata, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 

28 — 30.. (1856).

A Chrysis Ruddii-n kívül hasonló még a Chrysis inaequalis és Chevrierii-hez is. De 
az előbbi különbözik tőle főleg: egyenlőtlen nagyságú fogai s végteste harmadik hátszelvényé
nek erősebb pontozata; a Chrysis Chevrieri-tői pedig : rendesen zömökebb testalkata, végteste 
harmadik hátszelvényének ritkább és sokkal erősebb pontozata és kisebb fogai által.

Egész Európában mindenütt közönséges, s el van terjedve a legészakibb tájaktól:
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Lappországtól és Kamtsatkától kezdve egész Kis-Ázsiáig, nem ritka Ázsiában a Kaukázusban 
és Turkesztánban, s Észak-Áfrikában Algierban sem,

Nálunk is a legközönségesebb faj, mely eddig már csaknem mindenütt előfordult. 
Lelőhelyei: Pestm. Budapest mellett a Gellérthegy jun. 12 . (Mocs.), jun. 17. (Pável), jul. 11. 
(Friv.), B.-Palota jun. 22 . (Mocs.), Dabas (Metelka), Puszta-Peszér (Friv.) ; Komáromm. Duna- 
Örs máj. 22 , 25. jun. 6 . (Bíró) ; Szepesin. Poprád (Mocs.) ; Liptóm. Korytnjcza-fürdő (Mocs. és 
X antus); Zólyomm. Beszterczebánya (Mocs.) ; Sárosm. Bártfa (Chyzer) ; Zemplénin. Homonna 
(Mocs.), Yaranno ápril 21 . (Horv.), S.-A.-Ujhely (Madarász és Chyzer), Kis-Azar, Szinna. 
Sárospatak, Tokaj. Ladomér, Mád (Chyzer); Ungm. Ungvár (V idra); Abaujm. Forró jul. 2 . 
(Horv.) ; Debreczen (Török), Szoboszló (Chyzer) ; Nagyvárad (Mocs.) ; Szilágym. Tasnád jun. 
30, jul. 25. (Bíró); Csanádm. Makó (Fodor) ; Temesm. Grebenácz (Mocs.); Szörénym. Orsóvá 
(Friv.) és Korniaréva (Pável). — Erdélyben : a Mezőség (Herman) és Nagy-Csűr (Riess). — 
Szlavóniában: Eszék (Mocs.).

VI. Csoport: A végtest harmadik szelvényének a végszélén hat fog van ( Hexachrysis
Licht.). *

aj A törj részben aranyos ; a végtest harmadik szelvényének fogai igen rövidek, tompák
és enyésztetek.

39. Chrysis pulchel la  Spin.

Középnagyságú, bázavirágkék, csápkocsánja és czombjai hasonló színűek, néha hom
loka, az ostor első ízüléke s a lábszárak zöldesek, a kacsák v'ótbarnák. Elő- és középtorja felül 
s paizsa zöldes- és rezes-aranyos, utópaizsa és utótorja búzavirágkék. Végteste felül zöldes
vagy rezes-aranyos, meglehetősen erősen, de nem nagyon sűrűn pontozott, a pontozat a har
madikon valamivel sűrűbb, a másodiknak jól látható ormója van, a 2—3 töve keskenyen fe- 
ketés-bronszszínű, a harmadiknak 8— 10 gödörcséje igen mély, nagy. kissé hosszas, a karima 
bronszszíníi, fogai igen rövidek, tompák, a két oldalas a gödörcsék kezdeténél kissé három
szögű, a négy közbülső szélesen s Ívesen tompa; hasa zöldeskék, az utolsó szelvény a végén 
barnásfekete. Szárnyai átlátszók, középen kevéssé szennyesek, a sugársejt a végén kissé nvi- 
tott. — Hossza 6—7x/2 v%.

A hím : a nőstényhez egészen hasonló; de csak elő- és középtorja zöldes- és rezes-ara
nyos, paizsa, utópaizsa és utótorja pedig búzavirágkék.

Chrysis pulchella, Spin. Ius. Lig. II. p. 28, n. XXVII. q* (1808). — Dlilb. Hym. Europ.
II. p. 299, n. 168. Q (1854). —  Eversm. Bullet. deMoseou. XXX. Nr. IV. p. 562, n. 17. (1857).
—  Bad. Horae Bossicae. III. p. 307, u. 50, tab. VI. fig. 33. (1865 — 6 6 ) ; Fedts. Beise in Turk. Hym.
Chrysid. p. 23, n. 47. (1877). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 7 6 . (1879).

Hazája: Franczia- és Olaszország, Sziczilia, Dél-Oroszország s Ázsiában Turkesztán.
Nálunk Budapest környékén nem ritka s már számos példányban gyűjtöttem. Előfor

dult: a Gellérthegyen jun. 9. (Mocs.), a kincstári erdőnél jun. 14. (Bíró) és Temesm. Ulma 
mellett (Anker).

"■ Dahlbom Vii-ik csoportjának (Pentachrysis Licht.), melyből Európában csupán négy faj ismere
tes : kettő Olasz-, egy Spanyol- és egy Oroszországból, hazánkban nincsen képviselője.



71

40. Chrysis ca lim orpha mihi.

Az előbbihez igen hasonló, de azért annak válfaja gyanánt nem tekinthető, mert attól 
lényegesen eltér a következőkben: teste valamivel kisebb és arányosan karcsúbb; feje és torja 
(pyöngéii reczésen-pontozott, fejtetője az első pontszem, a reczésszemek és az arcz között zöldes- 
aranyos, elő- és középtorja, paizsa és zöldes utópaizsának a közepe rezes-aranyos, középmellol- 
dalai végeiken fogatlanok s nem dúdorosan-fogasok; végteste sokkal finomabban pontozott s a 
harmadik szelvény gödörcséi fékétés-bronszszínüek, a hátsó fogak közöl a közbülsők a legrövi
debbek s enyészetesek. — q* 9  ; hossza 5—6 mjm.

Chrysis dives, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 3.01, n. 169. Q (1854).*  —  Chevr. Chrysid.
du Léitiau, p. 46. ^  (1862). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 76. (1879).

H azája: Svájcz és Sziczilia.
Nálunk is egyike a legritkább fajoknak, mert eddig csak két példányban fordult elő : 

R.-Palotánál jun. 23. (Bíró) és Kis-Szentmiklósnál Pestmegyében (Sajó).

b) A  törj egészen kék vagy zöldeskék; a végtest harmadik szelvénynek fogai erősek.
tiiskeszerüek.

41. Chrysis sexd en tata  Christ.

Meglehetősen nagy vagy nagy, köpczös, zöldeskék vagy búzavirágkék, több-kevesebb bí
boros tünettel, mely leginkább a pontozatban nyilvánul. Feje és torja reczésen pontozott. Vég
teste felül zöldes-aranyos, az első szelvény töve ibolyakékes, a 2—3-nak feketés-bronszszínii. 
a két első erősen és mélyen, de nem sűrűn, a harmadik sűrűbben és kissé finomabban pontozott, 
ennek gödörcséi számosak, középnagyságúak, kcrekdedck, mind, a hat foga erős, háromszögű, 
tüskeszerű, nagyságra nézve csaknem egyenlő s egy vonalban helyezett, a kimetszések ívesek, a 
bárom közbülső egyenlő, a két oldalas ferde; basa boltozatos, fekete, ibolyakékes tünettel, főleg 
a harmadik szelvényen. Szárnyai átlátszók, középen szennyesek, a sugársejt a végén keskenyen 
nyitott. — 3*$ ; hossza 8 1/2 — 10 m(n.

Chrysis sexdentata, Christ, Xaturg. p. 404. (1791).**
Chrysis similis, Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 126, n. 6 , tab. VII. fig. 1 1 .

(1806). —  Germ. Eeise nach Dalinat. p. 260, n. 342. (1817).
Chrysis micans, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 302, n. 171. q* 5  (1854). — Schck, Progr.

Gymn. zu AVeilb. p. 15, n. 19. (1870). — Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 24, n. 48.
(187 7). —  Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 56 et 6 8 . (1879).

H azája: Dél-Németország, Francziaország, Korsika szigete, Sziczilia, Dalmátia, 
Pbodus szigete és Turkesztán.

Nálunk meglehetősen ritka. Előfordult : Pestm. a Gellérthegyen jun. 12. (Mocs.), a

* Nec Chrysis dives, Lucas, Explor. de 1’ Algér. Zoolog. III. p. 306, n. 343. Hym. tab. 17, 
tig. 3. (1849).

** Nec Chrysis sexdentata, Fahr. E nt. Syst. Suppl. p. 258, n. 20 — 1. (1798) ; Syst. Piez. p. 175, n. 28. 
(1804). — Dhlb. Hym. Europ. II. p. 324, n. 183. (1854) ex Am erica =  Hexachrysis Fabricii mihi.

Nec Chrysis sexdentata, Panz. Faun. Ins. Germ, fase 51, tab. 12.(1798) —̂ Hexachrysis violacea, 
Panz. K rit. Rev. II. p. 103. (1806).
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kincstári erdőnél jun. 14. (Bíró), Puszta-Peszéren (Friv.); Biharvármegyében Béél helysége 
mellett júliusban (Mocs.); Szilágyul. Tasnád körül jul. 26. (Bíró) és Temesm. Grebenácz falu
nál (Mocs.).

42 Chrysis v io la cea  Panz.

Középnagyságú, arányosan karcsú, zöldeskék, kevés ibolyakékes tünettel, meglehető
sen sűrűn és erősen reczésen-pontozott. Végteste felül ibolyakék, de az első szelvény töve és ol
dalai, a mosodáknak hátsó része és oldalai s a harmadikon egy keskeny szalag a gödörcsék előtt 
aranyoszöld, az első szelvény erősen, de ritkán, a második s főleg a harmadik sűrűn s fino
mul kissé redősen pontozott, a harmadik végének négy foga középszerű, háromszögű, a kétolda
las kicsiny, szögletesen-tompa, gödörcséi mélyek, hosszasak ; hasa zöld, a szelvények töve fekete. 
Szárnyai átlátszók, a sugársejt csaknem egészen zárt. — 9 ; hossza 8 mjm.

Chrysis sexdentcita, Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 51, tab. 12. (179(8) (nec Christ, nec Fab r.)
Chrysis fasciata, (Oliv.) Latr. Hist. nat. XIII. p. 239, n. 7. ( 1805), (nee Fabr.) (18011, 

nec Spin. (1806).
Chrysis violacea, Panz. Krit. Rev. II. p. 103. (1806). —  Olilb. Hym. Europ. II. p. 316, 

n. 179. C1 9  (1854) (excl. Clir. indigotea Duf. syn.). — Sebek, Xass. Jalirb. XI. p. 78, n. 32. 
(1856). —  Chevr. Chrysid. du Léman, p. 56. (1862). — Sehck, Progr. Gyrnn. zu Weilb. p.
15, n. 20. (1870). —  Ab. Annál de Lyon. XXVI. p. 41 et 43. q* 9  (1879).

Színezetére nézve a Chrysis cyanea L., indigotea Duf et Perr. és nitidula-hoz sokban 
hasonló ;• de az első kettő sokkal kisebb, a nitidula pedig nagyobb és mindnyájan más csoportba 
tartoznak.

Hazája: Ausztria, Német- és Francziaország, S váj ez; sőt Latreille szerint Észak- • 
Amerika is.

Nálunk eddig csupán csak amaz egy nőstény példányban fordult elő, melyet Frivald- 
szky János 1860-ban Szlavóniában talált.

Észrevétel. — E faj Magyarországban és Erdélyben eddig még nem gyííjtetvén, tulajdon
képen nem tartozik a magyar faunába. De minthogy már Szlavóniában előfordult, s alig hihető, 
hogy Dél-Magyarország hegyes vidékein is ne élne, ez okból azt a magyarországi fémdarázsok 
magánrajzába ideiglenesen fölveendőnek gondoltam.

VII. N em : Euchroeus Latr.
Gen. Crust, et Ins. tom. IV. p. 49, gen. 478. (1809). — Dlilb. Hym- E urop. II. p. 365, gen. 11. (1854).

fv/goiic — szép szín).

A test középnagyságú, a lledychrum-hoz hasonló alkotású; de a végtest harmadik 
szelvényének végszéle sok, váltakozó s egyenlőtlen nagyságú foggal fegyverzett.

A végtest mind a két ivarnál egyformán három szelvényből áll, a második szelvény 
körülbelül olyan hosszú, mint az első és a harmadik együttvéve, vagy még hosszabb s végszéle 
előtt gödörcséi vannak.

A szárnyak, miként a Chrysis nemnél, csakhogy a sugársejt nagyon nyitott.



A  k o c sá k  k a r m a i  a lu l  fo g a tla n o k .
E  n e m b ő l e d d ig  n é g y  fa j i s m e r e t e s : n é g y  E u ró p á b ó l  és n é g y  A f r ik á b ó l .
H a z á n k b a n  k é t  f a ja  f o r d u l t  elő , u. m . az

1. E uchroeus quadratus Síinek.

Középnagyságú, zöld vagy zöldeskék, egyes helyeken ibolyakékes tünettel; végteste 
hasonló színű s harmadik szelvényének végszéle vagy 11—15 szabálytalan és egyenlőtlen nagy
ságú hegyes (quadratus Dhlh.j, vagy egyenlőtlenül széles 6—9 foggal (sexdentatus Dhlb.) fegy
verzett. Lábai zöldek, a térdek és a kocsák szenngsárgák. Szárnyai átlátszók, középen kissé 
szennyesek. — q7' ; hossza <>— 8 m'm.

Euchroeus quadratus, Shuck, Ent. Mag. L\ . p. 169, n. 1. (1867) (excl. syn.). —  Dhlb. 
Hym. Europ. II. p. 676, n. 207. q* 9  (1854). —  Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 80. (1856). — 
Eversm. Bullet, de Moscou, XXX. Nro. IV. p. 566, n. 3. (1857). — Smith, Ent. Annual, p. 96. 
(1862). — Bad. Horae Rossicae, III. p. 309, n. 56, tab. VI. fig. 41. (1865 — 6 6 ). —  Taschb. 
Hym. Deutsch! p. 152. (1866). — Schck, Progr. Hymn, zu Weilb. p. 17, n. 8 8 . (1877). — 
Bad. Eedts. Beise in Turk. Hym. Chrysid. p. 26, n. 52. q71 9 (1877).

Euchroeus sexdentatus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 375, n. 208. (1854).
Euchroeus purpurcus, Ab. Anna! de Lyon. XXVI. p. 94. (1879) ex parte.*

Hazája: Anglia, Német-, Olasz-,Eranczia- és Poroszország, Svájc/, a Kaukázus, Tur- 
kesztán és Egyiptom.

Nálunk meglehetősen ritka. Előfordult: Pestmegyében: Budapestnél a Gellérthegyen 
máj. 28. és októl). 8. (Mocs.), Dabas mellett (Metelka); Hajdúm. Debreezen körül (Török).

2 . E uchroeus purpuratus "Fahr.

A legszebb faj e nemben. — Középnagyságú, élénk zöld színű, de fejtetője részben, 
nyaka, középtorjának három sávja vagy az egész középtorja és végteste felül szép ibolyakékes 
bíborpiros ; az első hátszelvény oldalai és a másodiknak szélesen háromszögalakban megszakí
tott szalagja élénk zöldek, a harmadik egészen bíborpiros szelvény végszéle 10 — 13 egyenlőt
len nagyságú foggal fegyverzett; hasa zöld, középen aranyos folttal. Lábszárai és kocsái min
dig szennysárgák. Szárnyai átlátszók, ereik barnásak, a töpikkelyek rézvörösek. — cp  9 ; hosz- 
sza 5 1 2 — 9 % .

Chrysis purpurata, Fabr. Maut. Ins. I. p. 288, n. 8 . (1787). — Vili. Linn. Ent. III. p. 
259, n. 11. (1789). —  Glme! Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2746, n. 20. ( 17 92). 
—  Fabr. Ent. Syst. II. p. 240, n. 9. (1783); Syst. Piez. p. 172, n. 12. (1804) (exc! verbis : 
»ano quadridentato«). —  Latr. Hist. nat. XIII. p. 238, n. 3. (1805). —  Lep. Anna! du Mus. 
Hist. nat. VII. p. 125, n. 2. (1806).

*) Abeille az E .  q u a d r a t u s  és  p u r p u r a t u s - t  e g y  fa jnak  ta r tja . — N ekünk a ké t elsőből csak liét hím , 
de a p u r p u r a t u s - bői két nőstény és egy hím  példányunk van ; én legalább egynél a fú lánknak  nyom ait sem 
látom . Bővebb mégfigyelésekig teh á t am a nézetben vagyok, hogy az E .  q u a d r a t u s  és p u r p u r a t u s  két külön álló 
faj, annál is inkább, m ert Dhlb. m ind a két fajból h ím et és nőstény t ír t  le. De ellenben az E .  s e x d e n t a t u s - t  én is a 
q u a d r a t u s  csak olyan példányának nézem, m elynél a vógszelvény fogai nem hegyesek, hanem  szélesen-tompák, 
vagy kissé csonkítottak, mivel több fog látszik összenőttnek lenni, s ez okból a fogak száma is m indig kevesebb. 
Nekünk a hé t között egy ilyen példányunk is van, a m ely pedig egy m ásikkal együtt fordult elő a Gellérthegyen.

W. TU D . A K A D .  I I I .  OSZT. KÖDÖN KIA D V Á N  Y A. 1 8 8 2 I II .  Dl



Eudiroewt purpwatus, Blanch. Hist. nat. ILI. p. 297, n. 1. (1840). — Lep. Hym. tab. 
37, hg. 4. 11845). — Dhlb. Hym. Europ. II. p. 369, n. 204. (1854). — Eversm. Bullet, de
Moscou, XXX. Xro. IV. p, 565. n. 2. (1857). — Rad. Horae Rossicae, III. p. 308, n. 55, tab. 
VI. 6 g. 38 — 40. (186o^-66). — Scliok, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 17, n. 34. (1870).

Euchroeus purpureus, Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 94. (1879) ex parte.

Hazája: Közép- és Dél-Europa, Dél-Oroszország, Georgia, Kaukázus.
Nálunk ritka s eddig csupán csak károm példányban fordult elő; jelesen : O-Budánál 

az Emingium campestre virágzatán julius végén (Friv.), a pestmegyei szentlőrinczi pusztán és 
Debreczen körül (Török).

Észrevétel. —  E szép faj bíborpiros foltjai az oroszországi példányoknál változók, s 
lehet, hogv ha nagyobb számmal gyüjtetnek, a mieinkeknél is tapasztalható lesz némi színváltozás ; 
de minthogy az összes magyarországi fémdarázsok között hasonló színezetű faj több nincsen: bíbor- 
pii-os foltjairól és fürészes végszelvényeiről, az még ez esetben is könnyen fölismerhető leend.
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V ili. Nem : Parnopes Latr.

Précis des ckaract. generiq. des Ins. p. 127. (1796); Hist. nat. tom. 111. p. 318. (18o2) e t tom. X III. p. 236. gen.
359. (1805); Gen. Crust, e t Ins. IV. p. 47, gen. 476. (1809) — Dhlb. Hym, E urop  II. p. 372, gen. 12. (1854).

( ttcíqvo ip, TTcioroTTog vei TrágvoTreg — bizonyos kártékony rovar).

E nem a fémdarázsok összes nemei között kitűnik: az állkapcsok és a nyelv alakja és 
nagysága által. Mindkettő ugyanis igen bosszú s nyugváskor a mell alá hajlott vékony, fonál
idomú ormányt képez, mint a milyen a mébfélékéi.

Végteste szelvényeinek száma tekintetéből is a legtöbb nemtől eltér, mert a nősténynek 
három, a hímnek négy szelvénye van; az első szelvények körülbelül egyformák, az utolsó szel
vény ellenben a többinél sokkal nagyobb, végszéle előtt gödörcséi nincsenek, de itt az benyomott 
s középen ormós, a vég szélén pedig finoman fü r  eszes.

Az ntópaizsnak vizirányos nyújtványa van, mely a mi fajunkénál tövön széles, középen 
szaggatott, a végén keskenyedett s nyereg alakú.

A rágok belső széleiken végeik előtt egyfogúak.
A kocsák karmai alul fogatlanok.
E szép nemből eddig tizenkét faj ismeretes: bárom Európából, egy Indiából, öt 

Egyiptomból, egy Kaliforniából és egy Ausztráliából.
Hazánkban csak egy faja él, u. m. a

1. Parnopes grandior Pali.

Szintén egyike a legszebb fajoknak. — Nagy, köpczös testalkatú. Peje, torja és régtes
tének első hátszél vénye felül rezes-zöld, a két első sűrűn, erősen s némileg reczésen, az utóbbi 
erősen és mélyen pontozott. 1 égtestének 2—3 ($ )  vagy a. 2— 4 (cf) hátszelvénye hits színű, kevés 
ibolyáké kés tünettel (a kimnél azonkívül a második szelvény oldalain egy-egy meglehetősen 
nagy ibolyakékes folt van); az 1— 2 (9 ) vagy az 1—3 (cÉ) hátsó széle, valamint a has, a 
térdek, lábszárak és a kocsák szennyes-rőtsárgák, a czombok barnásak, zöldes tünettel. Szárnyai 
szennyesek, ereik szurokfeketék, a tőpikkelyek barnássárgák, széleiken világosabbak. — d* 9 ; 
hossza 9—12 'njm.
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Chrysis (jvandior, Pall. 1 leise, T. Anhang, pag. 47 1 , n. 7G. (17 7 l). — Christ, Xaturg. p. 
398, tab. XLIV. fig. 3. (1791).

Chrysin caruea, Fabr. Syst. Ent. p. 357, n. 5. (1775 ); Spec. Ins. I. p. 455, n. 6 .(1781) ; 
Maat. Ins. T. p. 283, n. 6 . (1787). —  Vili. Linn. Ent. III. p. 258, n. 8 . (1789). —  Itossi, Faun. 
Etr. II. p. 75, n. 843, tab. VIII. fig. 5. (1790). —  Christ, Xaturg. p. 402. (1791). — Gfmel. 
Linn. Syst. Nat. Ed. X III. Toni. I. P. V. p. 2745, n. 13. (1792). — Fabr. Ent. Syst. II. p. 240 
n. 7. (1793). —  Coqueb. íllust. Icon. Ins. Dec. II. p. 61, tab. XIV. fig. 11. (1801). — Iliig. Rossi, 
Faun. Etr. Ed. II. tom. II. p. 120, n. 843, tab. T il l .  fig. 5. (1807).

Parnopes caruea, Fabr. Syst. Piez. p. 177, n. 21. (1804). —  Latr. Hist. nat. XIII. p. 
237. (1805). — Lep. Annál, du Mus. Hist. nat. VII. p. 124. i 1806). —  (4 erm. Faun. Ins. Europ. 
fase. II. tab. 17. (1817). — Blanch. Hist. nat. HI. fig. 1. (1840). — Dlilb. Dispos. p. 17, u. 1. 
(1845). —  Lep. Hym. tab. XXXVII. fig. 1. A 845). —  Lucas, Explor. de 1' Alger. Zoolog. III. p. 
304, n. 307. (1849). — Dlilb. Hym. Europ. II. p. 385, n. 213. (1854). — Schck, Xass. Jahrb. 
XI. p. 80. (1856). — Eversm. Bullet, de Moscou, XXX. Xro IV. p. 566, n. 1. (1857). — Chevr. 
Chrysid du Lémán, p. 127. q71 £ (1862). —  Tasehb. Hym. Deutschl. p. 152. (1866). —  Schck, 
Progr. Gytnn. zu IVeilb. p. 17, n. 35. (1870). —  Kad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 27, 
n. 54. (1877). —  Ab. Annál, de Lyon, XXVI. p. 95. (1879).

E szép faj Közép-Europában is előfordul ugyan, de leginkább Dél-Europában van 
elterjedve. Észleltetett azonkívül Ázsiában a Kaukázusban és Turkesztánban s Afrikában 
Algierban. A  Nemzeti Múzeum gyűjteményében van egy példány Szyriából is.

Hazánkban meglehetősen ritka. Előfordult: Pestmegyében : Budapestnél a Gfellért- 
Legyen aug. 1. (Pável) és Puszta-Peszéren (Friv.): Zemplénin. Tolcsvánál és Szomotor mellett 
junius 27. (Ckyzer); Baranyam. Kopács mellett (Bíró) és Temesm. Grebenácz körűi júliusban 
(Friv. és Mocs.)





ADNOTATIONES AD SPECIES CHRYSIDIDARUM 

FAUNAE HÜNGARICAE.





F a m í l i a : C l l l * y s i í l í ( i a e  L e a c h *

G íeniis I .  C le p te s  L a t r .* *

1. Cl. nitidulus F a h r .* * *  —  I n  H u n g á r i a  c e n tr a l i  e t  o c c id e n ta l i  c i rc a  fin em  M a i i  e t 
in i t io  J u n i i  in v e n tu s .

2. Cl. sem iau ra tu s  L in n .  —  I n  H u n g á r i a  c e n tr a l i ,  o c c id e n ta li  e t  s e p te m tr io n a l i  m en - 
s ib u s  J u n i o  e t  J u l i o  s a t  r a m s .

3. Cl. ignitus Fahr. — In Hungária centrali et meridionali mensibus Junio et Julio
c o lle c tu s .

4. Cl. aer o su s  Först.

V ir id is ,  c in e r e o -p u b e s c e n s ; a n te n n a r u m  sca p o , f ro n te ,  te m p o r ib u s , p o s ts c u te llo ,  cox is  
a c  t ro c h a n te r ib u s  fe m o r ib u s q u e  p e d u m  d u o ru m  a n te r io ru m , p o s tic o ru m  so lu m  e x te rn e , v ir i-  
d i b u s ; m a n d ib u l is  ru f is , f la g e llo  b r u n n e o ; f r o n te  c a n a l ic u la  s u b t i l i  u sq u e  a d  o ce llo s  p ro d u c ta  
i n s t r u c t o ; v e r tic e , p ro n o to , m e so n o to  s c u te l lo q u e  c u p r e o -a u ra t is  ; m e ta n o to  c v a n eo  ; a b d o m in e  
ru fo - te s ta c e o , d e n se  s u b t i l i t e r  p u n c ta to ,  s e g m e n t i s : t e r t i i  m a rg in e  p o s t ic o  m e d io  d i l a t a to  e t  
q u a r to  n ig ro -p ic e is , q u in to  fe re  laev i, v i r e s c e n t i ; s e g m e n tis  v e n tr a l ib u s  d is p e rs iu s  f o r t iu s q u e  
p u n c t a t i s ;  g e n ib u s , t ib i is  a c  t a r s i s  ru fo - te s ta c e is ,  t ib i is  ta rn e n  d u a b u s  a n te r io r ib u s  e x te rn e  
v io la s c e n tib u s ,  p o s tic is  v i r e s c e n t ib u s ; a l i s  s o rd id e -k y a lin is ,  v e n is  fu sc is , te g u l is  v ir id i-c y a n e is .  
—  r/ ; lo n g  6 1 , mjm .

Cleptes aerosus, Först. Yerli. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 329, n. 8 G. cJ (1853) 
sec. spec, typ.****

F e m in a  e t ia m  m ilii  a d h u c  ig n o ta  est.
I n  H u n g á r i a  c e n tr a l i  a d  B u d a p e s t in u m  in  u n ic o  so lu m  s p é c im m é  in v e n tu s .
5. Cl. orienta lis  Dhlb. — In Hungária centrali mense Julio valde rarus est.

* Clarissimus Dominus Abeille propter euplioniam »Chrysidae« scribendum voluit. Séd secundum 
legem acceptanmomina familiarum derivantur a radice genitivi cum terminatione »idae.« — Chrysis habet 

genitivum Chrysidis ; ergo grammatice »Chrysididae« scridendum est.
** Synonyma generum et specierum vide in textu hungarico.

*** Qui secundum meam opinionem. e lingua graeca in latinam nec minima mutatione accepta nomina 
substantiva et propria, genus suum originale etiam in lingua latina retinent. C l e p t e s  et F a r ) i o p e s  in lingua 
graeca generis masculini su n t; ergo talia mauere debent etiam in lingua latina.

**** Cl. Dominus Abeille magnum cominisit errorem, dum spéciéin hanc eximiam Cleptis semiauratar 
L. feminam esse putavit (Annál, de Lyon. XXYI. p. 97.), quia specimen typicum — prout hoc etiam Dom. 
Förster scripsit — est mas, qui cum Cl. semiauratac femina nec comparari possit tain colore, quam et prae- 
sertim quoad alas, quae in medio et apice nec minime fasciatim fumosae sunt.
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Genus II. Ellampus S p in . S eb ek .

1 . Ell. pyrosomus Först. — In Hungária centrali et meridionali aestate hand frequens.

2 . Eil. Frivaldszkyi Forst. — Pariter est Hungáriáé centralis et meridionalis incola., 
mensibus Maio et Junio obviens.

3. Eli. Panzeri Fabr. — In Hungária centrali, septemtrionali, meridionali et in Trans
silvania aestate non rarus.

4 . Eli. viridiventris Ab. — In Hungária centrali et meridionali, mense Augusto, 
pauca tantum exemplaria inventa sunt.

5. Eli. bidens Först. — In Hungária meridionali-orientali in unico solum specimine
inventus.

6 . Ellam pus bidentulus Lep. — Hungáriáé centralis, septemtrionalis, orientalis et. 
Transsilvaniae incola.

7. Ellam pus W esm aeli  Clievr. — In Hungária centrali et meridionali collectus.

8 . Ellam pus pusillus Fabr. — In tota Hungária frequens vel frequentissimus.

9. E llam pus truncatus Dblb. — In Hungária septemtrionali et in Transsilvania 
aestate rarus.

10 . Ellam pus auratus Linn. — In tota Hungária communis.

11 . E llam pus punctulatus Dblb. — In Hungária occidentali unicum solum specimen
inventus.

12 . Ellam pus a en eu s  Fabr. — Fere in tota Hungária et in Transsilvania observatus.

13. E llam pus c o e ru le scen s  Lep. — Solum in Hungária septemtrionali, in unico tantum 
specimine inventus.

Genus III. Holopyga Dblb.

1 . H. fervida Fabr. — In Hungária centrali, occidentali, orientali, in Transsilvania et 
♦Slavonia mensibus Junio-Julio non rara.

2 . H. g loriosa  Fabr.

Cyanea, plus-minusve violascens; pronoto, mesonoto, scutello cum postscutello abdomi- 
nisque dorso cupreo- vel viridi-auratis, nitidissimis; capite, tborace supra scutelloque fortiter 
punctatis, interstitiis evidenter punctulatis; abdominis segmentis dorsalibus dense, sed minus 
crasse punctatis; ventre piceo, nitido; pedibus cyanescenti-viridibus, tarsis fuscis; alis sordidis 
basi byalinis. — cf 9 ; long 5—5 ']2 mjm.

In Hungária centrali, occidentali et meridionali mouse Junio sat rara.

3. H. chrysonota  Forst.

Cyanea, plus-minusve violascens ; pro- et mesonoto abdominisque dorso sub viridi-auratis, 
nitidissimis, tilts duobus sut fo r t i te r  punctatis, interstitiis planis evidenter puntalatis • abdominis
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segmentis dorsalibus räkle dense, séd. minus erasse puné táti s ■ ventre piceo, nitido; pedibus viridi- 
cyaneis, tarsis fuscis; alis sordidis, hasi hyalinis. — d  9 ; long 4 1 2 mJm.

Praecedenti similis et affmis; séd constanter minor, scutello et postscutello cyaneis 
(non auratis), praesertim distincta. — Etiam feminae Hedychri luciduli F. similis; séd praeter 
yenam basalem sen transyerso-medialem angulatim curvatam, etiam pnnctatura pro- et meso- 
noti diversa, satis superque distincta.

In  Hungária centrali, occidental]’, orientali et raeridionali, pariter men se Junio,
rar a est.

4. H. s im ilis  Mocs.

Cyanea vei viridi-cyanea, parce breyiterque pilosa; pro- et mesonoto abdomineque supra 
auratis vei virescenti- auratis, nitidissimis ; antennarum articulis duobus primis yiridibus, reliquis 
et palpis nigris; maudibulis rufo-piceis, basi yirescentibus; cavitate faciali concinne trausverse- 
striolata. Yertice crebrius et subtilius, pro- et mesonoto densius et rudius punctato-rugosis, scu
tello- et postscutello erasse cribrato-punctatis. Abdomine sat erasse et subdisperse ruqosiuscule- 
puntcito, ventre piceo. Pedibus yiridibus, tarsis fuscis, unquiculis infra tridenticulatis, unquiculo 
ipso mediocri. Alis infuscatis, basi liyalinis, nervis et tegulis nigris. — d  9 ; long 7 mjm,

M as: feminae similis, tantum lobo medio mesonoti antice nigro-aeneo subtiliterque 
dense rugosiuscule-punctato.

Holopyga similis, Mocs. Termesz. Füzetek III. p. 12 0. n. 8 . o* 9  (1879).

Holopygae chrysonotae Fürst, similis; séd constanter maior, corpore ubique fortius 
punctato, unquiculis infra ita tridenticulatis, sicut in H. yloriosa F . ; unquiculo ipso nempe fere 
dimidio breviore, quam in H. chrysonota Fürst. — Colore etiam feminae Hedychri luciduli F. 
valde similis; séd praeter vénám basalem sen tranverso-medialem angulatim curvatam et 
unquiculis infra tridenticulatis, etiam pnnctatura fortiore distincta.

In  Hungária centrali et meridionali mense Augusto rara est.

5. H. b ell ipes  Mocs.

Mediocris; parce breyiterque cinereo-, facie argenteo-pilosis. Capite supra cyaneo, subtus 
viridi, cavitate faciali coriaceo-ruyosa; mandibulis tridentatis, basi yiridibus, apice ferrugineis, 
palpis testaceis, antennarum articulis duobus primis yiridibus, reliquis fusco-ferrugineis. Tho- 
race supra virescenti-cyaneo, collo, prothorace antice, lateribus item pectoiás, metathoracis et 
scutelli yiridibus. Abdomine cyanescenti-viridi, segmento primo dór sáli postice, secundo macula, 
magna in medio, tértio carina tenni obsoletissima violaceis, hoc subtriangulari, apice leviter 
sinuato; ventre colore viridi et testaceo vario. Capite subtilius et densius, thorace fortius et 
dispersius punctato-rugosis, abdominis dorso dense rugosiuscule-punctato. Pedibus cyanescenti- 
viridibus, femorum apice et tibiis dilute coccineis, seu nitore coeruleo-rufis, calcaribus tarsisque 
testaceis, borúm articulis ultimis infuscatis, unquiculis infra basin versus unidenticulatis. Alis 
obscure-byalinis, cellula radiali completa, venis brunneis, tegulis ferrugineis. — 9 ; long 6 mjm.

Holopyga bellipes, Mocs. Termesz. Füzetek. III. p. 121, n. 9. (1879).

In Hungária centrali inventa est.
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6. H. curvata Fürst, (ckloroidea Dhlb.) — In Hungária centrali, occidental et meri- 
dionali mense Junio non est rara.

7. H. am oenula  Dhlb. (ovata Dhlb. ex parte).

(Japite tlioraceque aut cyaneis plus-minusve violascentibus, aut mixte viridi-cyaneis 
(ovata I)blb.), aut viridibus (amoenula Dlilb.), autrarius aureo-maculatis, séd nunquam auratis : 
pro- et mesonoto confertim et irregulariter punctatis et punctulatis, mesonoti lobo medio sae- 
pius nigro-aeneo; cavitate faciali subtiliter transverse-striata; abdominis dorso nitido, saepis- 
sime concinne aurato, modice virescenti, aut in color ein cupreum veryente, confertim sat crasse 
in locis certis rugosiuscule-punctatis; ventre nigro-piceo, nitidissimo; antennarum scapo et 
femoribus tibiisque indeterminate viridi-cyaneis, Hagello fusco, tarsis brunneis; alis sordidis 
basi liyalinis. — ö* 9 ; long. 4—7 m(m

Mari Hedychri luciduli F. simillima; séd vena basali seu transverso-mediali angulatim 
curvata et abdominis segmento tertio dorsali ante apicem hand arcuato-immerso, optime 
distinquenda.

In tota Hungária et etiam in Transsilvania aestate vulgaris vei vulgatissima.

Animadrersio. —  A piae memoriae v iro : Dahlbomo ad Holopygam ovatam relatas illas 
varietates, quarum pro- et mesonotum vei etiam scutellum et postcutellum aurata vei viridi-aurata 
sunt, ego species distinctas considero tamdiu, donee aliquis virorum huius amabilis seientiae erudi- 
torum specimina talia cum exemplaribus cyaneis, viridibus, vei viridi-cyaneis, ergo formis typicis, in 
unó eodemque nido vei in copula non observaverit.

Genus IV . Hedychrum Latr. Dhlb.

1. H. lucidulum Fahr. — In tota Hungária aestate frequens vei frequentissimum; etiam 
in Transsilvania et Slavonia a me observatum.

2 . H. Gerstaeckeri Chevr. — Hungáriáé centrális, orientalis, meridionalis et Transsil- 
vaniae incola.

3. H. rutilans Dhlb. — In tota Hungária mensibus Julio-Augusto non est rarum.

4. H. cor iaceu m  Dhlb. — In Hungária centrali, septemtrionali et orientali mense 
J  unió hand frequens.

5. H. ard en s Coqueb. (minutum Lep.). — Solum in Hungária meridionali ad thermas 
Herculis sacra's Mehadienses mense Junio collectum.

(i. H. roseum  Itossi. — Tantum Hungáriáé centrális incola, ubi valde rarum est.

7. H. femoratum Dhlb. — In Hungária meridionali in unico solum specimine 
inventum est.

Animadversio. —  Verisimiliter est más prioris. Nos tantum tria exemplaria: unum marem 
■«t duas feminas habemus e dnabus speciebus, et ideo hoc certe dicere nequeo.

Genus V. Stűbum Spin.

1. St. nobile Sulz, (caleus. Fabr.) — Tantum Hungáriáé centrális incola, ubi aestate 
baud frequens est.
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2. St. amethystinum Fabr. var. festivum Mocs. (splendidnm Dhlb.)*
Torma, typica: Cyaneum vel viridi-cyaneum plus-minusve violascens; abdomine conco- 

lori; mesonoti lobis lateralibus disperse et irregular iter minus crasse, lobo medio ant-ice usque ad 
dirnidium crassius punctatis, hoc postice cum scutello rugosis profundeque punctatis ; alis siibfu- 
matis, violascentibus. — c? ? ; long. 11—16 mjm.

P a tria : Australia, India, Kaukázus et Africa meridionalis.
Var. festivum Mocs. — Viride vel cyaneseenti-viride, saepius in locis certis nitore 

aureo ; abdominis segmentis dorsalibus duobus primis concolorihus, tertio viola.seenti-eyaneo.
Yarietas liaec a forma typica tantum colore, a St, nobili Sulz. (calente Fabr.) vero: 

colore capitis thoracisque et punctatura mesonoti alia, differt.
Patria : pars calida Europae mediae, Europa meridionalis, et Asia ; Africa ? ?
In Hungária centrali, mensibus Julio-Augusto, in planitie septemtrionalis et in 

meridionali collectum.

Genus YI. Chrysis Linn. Dblb.
(Olochrysis Licht, r. Holochrysis.)**

1. Chr. tr im aculata  Forst, (aerata Dhlb.)*** — Tantum Hungáriáé centralis incola, 
ubi mense Aprili valde rara est.

2 . Chr. refu lgens  Spin. — In Hungária meridionali ad Orsovam in unico solum speci- 
inine inventa.

3. Chr. s im plex  Dhlb. — Hungáriáé centralis et septemtrionalis incola.

4. Chr. pustulosa  Ab. — Tantum in Hungária meridionali observata.

5 . Chr. Austriaca Fabr. — In Hungáriáé septemtrionalis et meridionalis mon- 
tibus collecta.

6 . Chr. T huringiaca  Schmiedkn. — In Hungária centrali rara.

* Nee Stilbum sp len did um F a h r.. cuius descriptio sequens e s t : Capite viridi, verticis m edio thoraceque 
cyaneis ; m osouoti lobis latera libus saepius cyanescentibus ; abdomine cyaneo plus-mtnusve violascenti; mesonoti 
lobis lateralibus disperse, lobo medio vero dense et crasse inaequaliter substransverse-rugosis, Indus parte  postica 
cum scutello profunde crib ra tis. — Long. 17 mfm

Chrysis splendida*F&bv. Syst. E n t. p. 357. n. 1. (1775_J ; Spec. Ins. I. p. 454. (1781) ; Mant. Ins.
I. p . 282, n. 1. (1787) ; E n t. Syst. II. p. 238, n. 1. (1793) ; Syst. Piez. p. 170, n. 1. (1804).

Stilbum splendidum, Sm ith, T ransact. E n tom . Soc. Loud. 1874, p. 469, n. 1.
P a tria  : A ustralia .

** Ego D ahlbom i phalanges cum  nom inationibus ingeniosis L ichtensteini. et non sectiones Abeillei 
e colore desum ptas acceptavi, quam vis perbene concedo, etiam  lianc regulám  non esse sine exceptione ; sed 
praesertim  ex ea causa, quia nom inatio  »Tetrachrysis placida Mocs.« iam  ipsam  sectionem  indicat, ad quam 
anim al pertinet. — A viris eruditis : Saussure et Sichel ad Scolias sensu la tio ri sum ptas adhibitis denominatio- 
nibus : Triscolia et Discolia, Trielis et Dielis, dan tu r etiam  quaedam  exceptiones, quia specim ina nonnulla  
specierum  : Trielis quinquecincta Fabr. (villosa Sauss. et Sich.) e t Trielis texensis Sauss. secundum alarum  supe- 
riorum  venas, iam  ad Trielis, iam  ad Dielis sectionem p e r tin e n t ; sed prop ter paucas exceptiones, sectiones illas 
convenientes et u tiles esse nemo negare potest.

*** Clarissim us Dominus Abeille speciem banc cum Chryside Osmiae Thom s, eongruentem  esse opi- 
u a tu r. Sed iam expressio illa  unica Förste ri M linterschildchen stum f kegelförmig.« Chrysidi Osmiae non 
convenit.

11*
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7. Chr. n eg lec ta  Shuck. — Hungáriáé centralis, septemtrionalis et orientalis et Sla- 
voniae incola.

8 . Chr. Germari Wesm. — In Hungária centrali et septemtrionali sat rara.

‘J. Chr. Gyllenhali Dklb. — In Hungáriáé meridionalis comitatus Krassoviensis mon- 
tibus in unico solum specimine inventa.

10 . Chr. dichroa Dhlb. — In Hungária centrali, orientali et mericlionali, mensibus 
Maio-Junio, baud rara.

11. Chr. car in aeventr is  n. sp.
Oblonga, rat robusta, viridi-cyanea; pronoto, mesonoto et scutello abdominisque dorso 

cupreo-auratis; mcsonoti lobo medio antice nigro-aeneo, postscutello convexo. Antennis niqris, 
cavitate faciali pnnctis sat crassis tecta, interstitiis, praesertim in medio, laevibus. Segmentis 
dorsalibus abdominis dense sat crasse rugosiuscule-punctatis, tertio serie-apicali foveolis 10 sat 
magnis evidentibus, parte apicali purpureo-aurata, summo margine aeneo-nigro; segmentis 
ventralibus maxima parte auratis, tertio aeneo-nigro acute carinato. Pedibus viridi-cvaneis, 
tarsis fuscis, alis sördidis, cellula radiali incompleta, tegulis piceis. — 9 ; long. 7 1]2 m{m.

Chrysidi dichroae Dhlb. simillima; sed paulo maior, antennis totis nigris, fronte an- 
gustiore, civitate faciali punctis crassioribus intertitiisque laevibus tecta, corpore ubique fortius 
dispersiusque punctato, foveolis maioribus evidentioribusque, abdominis segmento tertio parte 
apicali purpureo-aurata, ventrali tertio aeneo-nigro acute carinato, distincta.

Animadversio. —  Chrysidi angustifronti Ab. Aunal. de Lyon, XXVI, p. 81. (1870) valdc 
similis esse videtur forsanque eadem est species. Auctor tarnen Clarissimus non facit mentionéin : 
de abdominis segmenti dorsalis tertii parte apicali purpureo-aurata, ventrali tertio acute carinato ; et 
insuper apud nostrum specimen segmentorum ventralium duorum primorum maxima pars est an rata 
et non tantum secundi margó apicalis, tarsique non sunt obscure-tcstaeei, sed fusei.

In Hungária centrali in unico solum specimine inventa est.

12 . Chr. cu p rea  Rossi (coeruleipes Fabr.). — In Hungária centrali, meridionali et in 
Slavonia, mense Junio, non est rara.

(Gonochrysis Liebt).

13. Chr. unicolor Dblb.

Subparva, robusta, Hedychro chalybaeo Dblb. simillima. Capite, thorace, abdomine, 
anteunarum scapo, femoribus tibiisgue saturate-violaceis, maculis saepius nonnullis, praeser- 
tim in vertiee et thoracis dorso, virescentibus; abdominis segmento dorsali primo margine 
apicali non raro tenuiter virescenti-aureo limbato; antennarum ft,agello et tarsis brunneo-te- 
staceis ; alis pure-hyalinis, venis piceis, cellula radiali valde late aperta. Capite thoraceque 
opacis et abdomine subnitido confertim punctato-coriaceis, buius segmento tertio serie ante- 
apicali foveolis numerosis minutis rotundatis, margine apicali centrum versus apud feminam  
fortiter, apud marem late-arcuato, lateribus utrinque sub initio seriei angulatim arcuato-er- 
cisis, summo margine tenuissime albo-testacco. — cd 9 I i°no- 4 1 2—5 infm.



Chrysis unicolor Dhlb. * Exereit. Hym. p. 32, n. 16. (1831) ; Hym. Europ. II. p. 17 7 ,
n. 96. Q* tab. IX. fig. 100. (1854). — Thoms. Opusé. Entom. II. p. 105, n. 1. (1870). — Ab.
Annál, de Lyon. XXVI. p. 41. (1879).

Chrysura unicolor, Dhlb. Dispos. p. 6 , n. 1. q71 (1845).
Chrysis lazulina, Forst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 315, n. 7 7. O (1853) sec. 

spec. typ. **
Chrysis albipennis, Dhlb. Hym Europ. II. p. 175, n. 95. tab. VIII. tig. 99. (1 8 5 4 ).—  

Sebek, Xass. Jahrb. XVI. p. 178, n. 2. 9  (1861); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 14, n. 1 . 9  (1870). 
— Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 41. 9  (1879).

In Hungária meridionali ad Grebenácz, anno 1878 circa finem Julii, in locis arenosis 
tres feminas et quattuor mares inveni. — In specimine typico Försteri locus proximus inventi- 
onis non est inscriptione signatus.

11 . Chr. Frivaldszkyi,  n. sp.

Parva vel subparva, parce cinereo-, cavitate faciali dense argenteo-pilosis; anten- 
narum articulo primo viridi, secundo et tertio supra auratis, reliquis fuscis, cavitate faciali su- 
perne obsoletius marginata, ocellis pallidis; capite thoraceque vel viridibus (vertice tarnen inter 
ocellos, occipite et lobo medio antice cyaneis) vel cyaneis, macidis viridibus; abdominis se- 
y mentis dorsalibus valde dense rugosiuscule punctatis, primo viridi, marginem posticum versus 
saepius tenuiter aureo-splendent i ; secundo et tertio igneo-aureis, secundo lateribus utrinque 
virescenti, basi anguste nigro-aenco et subdisperse punctato, tertio serie ante-apicali foveolis 
circiter decem profundis, intermediis maioribus, margine apicali aenescenti, centri lateribus 
levissime sinuatis; segmentis ventralibus: primo et secundi basi nigro-aeneis, hoc postice vi- 
ridi-aureo, tertio aureo, lateribus tenuiter nigro-cinctis; pedibus viridi-aureis, tarsis sordide- 
testaceis; alis hyalinis, cellula radiali fere completa, venis fuscis. — ; long. 5—6 mjm.

Chrysidi basali Dhlb. aliquantum similis.
Species: cavitate faciali dense argenteo-pilosa, abdominis segmentis dorsalibus : primo 

viridi, secundo et tertio igneo-aureis, secundo lateribus virescentibus, tertio margine apicali 
aenescenti, centri lateribus levissime sinuatis, tertio ventrali lateribus tenuiter nigro-cinctis, 
cellula radiali fere completa, facillime cognoscenda.

In Hungária centrali ad Budapestinum aestate rara est,

15. Chr. fa llax .  n. sp.

Mediocris, elongata, viridi-cyanca; vertice et occipite, pronoti parte postica, mesonoti 
lobo medio et loborum lateralium lateribus violaceis ; fronte granulatim-, pro- et mesonoto scu- 
tclloque sparsim crasse punctatis ' abdominis segmentis dorsalibus igneo-aureis, primo spar- 
sim profunde punctato basi medio virescenti, lateribus cyaneo-maculatis, 2—3 densius crasse 
punctatis, tertio apicem versus valde augustato, serie ante-apicali foveolis circiter 14 oblongis 
et profundis, margine apicali viridi-aureo, apice in centri lateribus leniter sinuato; segmentis

* Nec C h r y s i s  u n i c o l o r ,  Brullé, Hym. IV. p. 42, n. 30. 9  (1846) =  C h r y s i s  B r u t t ó i ,  Ab. Annál. 
<le L j’on. XXVI. p. 42 ; e t C h r y s i s  u n ic o l o r ,  Luc. E xplor. de 1’ Algér. Zoolog. III. p. 309, n. 349 =  C h r y s i s  

L u c a s i  Ab. 1. c. p. 86.
** Abeille (Annál, de Lyon. XXVI. p. 97.) in errorem  inductus est, dum  C h r y s i d e m  l a z u l i n a m ,  

C h r y s i d i s  c y a n e a e  varietatem  esse putavit.



ventralibus viridi-aureis, secundo utrinque nigro-aeneo maculato, tertio lateribus nigro-aeneo 
cincto ; antennarum scapo et articulo primo flagelli supra, femoribus item et tibiis viridi-cya- 
neis, articulis reliquis et tarsis fuscis; alis sördidis, apice subhyalinis, venis fuscis, cellula rá
dióid, completa. — 9 ? long. 7 m/w.

Praecedenti similis et affin is ; sed paulo maior, cavitate faciali sparsim argenteo-pilosa^ 
corpore et abdomine elongato ubique fortius, profundius et multo dispersius punctatis, abdomi
nis segmentis dorsalibus duobus primis ex parte aliter coloratis, tertio serie ante-apicali fove- 
olis oblongis maioribusque, margine apicali viridi-aureo et alis sördidis, optime distinquenda.

Tn Hungária centrali et meridionali-orientali valde rara est.

16. Chr. S au ssu re i  Chevr. — In Hungária centrali. occidentali et meridionali-orien
tali aestate sat rara.

17. Chr. vers ico lor  Spin — Tn Hungária centrali in unico solum specimine inventa est.

18. Chr. ven u sta  Moos.

Submediocris, praesertim in thorece dense rugoso-punctata et cano-pilosa; mandibu- 
lis nigris, basi cupreis; antennarum articulis quattuor primis cupreis, reliquis nigro-fuscis ; 
capita cupreo, occipite et temporibus violaceis, ocellis magnis, pallidis ; pronoto cupreo, late
ribus posticis viridi-coendeis ; mesonoti lobo medio antice coerxdeo, postice viridi-cupreo, lobis 
lateral ibus et s cut eil o cupreis, postscutello et metán oti lateribus viridi-cupreis, parte reliqua 
metanoti coerulea, mesopleuris viridibus; abdomine rubro-aureo, segmenti secundi dorsalis 
margine basali tenuiter nigro-aeneo, tértii serie ante-apicali foveolis circa 14 sat profundis. 
magnitudine inaequalibus, lateralibus minoribus, margine apicali subconvexo, late-arcuato et 
medio lender sinuato; ventre igneo, concavo et carinula mediana instructo; femoribus et ti
biis viridi-aureo splendentibus, tarsis fuscis; alis superioribus subhyalinis, disco obsolete et ad 
costam cellulae radiális brunneo-fumosis, ipsa cellula radiali incompleda, venis fuscis, tegulis 
virescentibus. — ; long. 6 x/2—7 m{m.

Chrysis venusta, Mocs. Magy. Tudom. Akad. mathem. es term. Közi. Vol. XV. p. 247. 
c d  ( 1878 ).

Yenustam haue spéciéin in Hungária septemtrionali ad balnea Szliács, circa nidos 
Osmiae anthocopoidis Schck. (caementariae Gerst.), mense Julio 1876, in duobus exemplari- 
bus conformibus detexi. *

(Monochrysis Licht.).

19. Chr. su n c c in c ta  Tann, (succinctula Dhlb.). — Tn Hungária centrali et septemtrio
nali aestate observata.

20 . Chr. Leachii Shuck. — Pariter Hungáriáé centralis et septemtrionalis incola.

( Triebrysis Licht.).

21. Chr. cy an ea  Linn. — In tota Hungária communis.

( Tetrachrysis L ic h t .) .

22. Chr. indigotea D u f. e t  P e r r .  —  I n  H u n g á r i a  m e r id io n a l i  a d  th e rm a s  H e rc u l is  
s a c ra s  M e h a d ie n se s  in u n ico  so lu m  sp e c im in e  in v e n ta .
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23. Chr. nitidula Fabr. — In Hungária meridionali et in Transilvania rara.

24. Chr. p lac ida  Mocs.

Mediocris ; corpore parcius cinerco-, cavitate faciali planiuscula argenteo-pilosis; hoc 
cum genis sat latis antennarumque articulis tribus primis laete-viridibus, reliquis palpisque 
fuscis; mandibulis rufo-piceis, basi viridibus; cavitate faciali punctato-coriacea, superius con- 
cinnc transverse-striolata et acute marg inat a, margine leniter transverse-arcuato, vcrtice et 
óccipite cyaneis, dense rugosiuscule punctatis, temporibus unidcnticidatis; thoracis dorso 
sparsini crasse inaequaliter punctato-rugoso, coeruleo, prothorace et pectoris lateribus in locis 
nonnullis virescentibus; abdomine latitudine thoracis, subovali, dorso sat convexo, confertini 
crasse rugosiuscule-punctato et rubrö-aureo, segmento primo cyaneo, margine apicali tenuiter 
viridi-aurco limbato, segmentis secundo et tertio margine basali anguste nigro-aeneis carinu- 
laque mediana bene distincta instructis; tertio Serie ante-apicali foveolis profundis, magnitu- 
dine mediocribus, lateralibus maioribus; margine apicali quadridentato, dentibus triangulari- 
bus, acutis, intermediis longioribus, emarginatura centrali profunde-arcuata, externis minus 
profundis; ventre violaceo-cyaneoque vario; femoribus viridi-cyaneis, tibiis virescentibus, tarsis 
fuscis, calcaribus albidis; alis obscure-hyalinis, venis piceis, tegulis cyaneis, externe virescenti
bus, cellula radiali superius infuscata, incompleta, apice sat late aperta. — ; long. 7 1/2 Vl/m.

Chrysis placida, Mocs. Természetrajzi Füzetek. Yol. III. p. 122, n. 10. &  (1879).
Chrysis exulans, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 45. et 47. (1879) (au etiam Dhlb. ?)

Chrysidi fulgidae L. feminae similis; séd fere dimidio minor et praeter sexum diver- 
sum : cavitate faciali superius concinne transverse-striolata et acute marginata, margine 
leniter transverse-arcuato; abdominis segmentis dorsalibus primo cyaneo margine apicali te
nuiter viridi-aureo limbato, secundo crasse regnlariter punctato, tertio margine apicali denti
bus acutis multo longioribus magisque approximatis, emarginatura centrali angusta et pro
funde arcuata, alis cellula radiali apice latius aperta etc. distincta, — Magnitudine, forma ca
pitis et abdominis coloreque ex parte Chrysidi ina equal i Dhlb. vicina; séd temporibus uniden- 
ticulatis, abdominis segmento dorsali primo cyaneo, alis cellula radiali apice latius aperta, 
optime distinquenda.

In Hungária centrali inventa est,

Animadversio. —  Chrysidi exulanti, Dhlb. (Hym. Europ. II. p. 247, n. 137. ,-p) valde si
milis et affinis esse videtur, eandemque solum haberem speciem, si descriptio data exemplari nostro 
typico in omnibus conveniret, séd inter cetera iám verba illa: »emarginatura utraque externa la- 
tior et paululum profundior quam centralis« nostro specimini penitus aliena su n t; in hoc enim 
emarginatura centralis multo profundior est quam utraque externa. —  Et insuper Chrysidis exulan- 
lantis »patria ignota, forte Bengalia« est.

25. Chr. fulgida Linn; — In tota Hungária et Transsilvania non rara.

26. Chr. sem ic in cta  Lep. — Secundum Dahlbom est etiam Hungáriáé incola. — Nos 
exemplar hungaricum adhuc non habemus, séd tantum specimina gallica a Clarissimis Domi- 
nis Lichtenstein et Pérez accepta. — Ceterum mihi haud impossibile videtur, speciem Hungá
riáé partem meridionalem revera habitere.
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27. Chr. cingulicornis  Fürst.

Fem ina: mediocris, elongata, cyanea ; capite, femoribus et tibiis concoloribus, vertice 
nigro-violaceo, antennarum articulis tribus primis viridibus, reliquis et tarsis fuscis, fronte di- 
stincte transverse-marginata, cavitate faciali coriaceo-punctidata; pronoto et postcutello viridi-, 
mesonoto et scutello igneo-auratis; capite, thorace et abdominis segmentis dorsalibus dense 
sat crasse rugosiuscule-punctatis ; abdomine thoracis latitudine, elongato, segmentis dorsalibus 
duobus primis auratis, primo basi et tertio violascenti-cyaneis, hums medio saepius leviter vi- 
rescenti, serie ante-apicali foveolis circa 12 sat profimdis, magnitudine inaequalibus, dentibus 
apicalibus: externis l)revibus, intermediis brevissimis lenissimeque arcnato-obtusis, emargina- 
tu ris: centrali subangulata, externis leniter arcuatis ; ventre cyaneo, maculis nonnullis viridibus 
et violaceis; alis obscure-hyalinis, cellula radiali apice modice aperta. — Long. 6—7

Mas: viridis; capite, femoribus et tibiis concoloribus, vertice nigro-violaceo, antennarum 
articulis quattuor primis viridibus, reliquis rufo-testaceis, mesonoti lobi medio antice cyane- 
scenti — in reliquis feminae penitus similis.

Chrysis cingulicornis, Fürst. Vérli. nat. Ver. preuss. Kliein). X. p. 313, n. 75. ^  (1853) 
sec. spec. typ.

Ghrysidi viridulae Lilin, (bidentatae Linn.) simillima; séd constanter minor et multo 
gracilior, cavitate faciali coriaceo-punctulata, medio baud subtilissime transverse-strigosa. 
corpore ubique (praesertim abdominis segmento dorsali tertio) densius et subtilius punctato et 
foveolis minus profundis, solum mihi distincta esse videtur

In Hungária centrali in florenti Euphorbia glareosa M. B. et in Transsilvania, men- 
sibus Junio-Julio, sat rara.

28. Chr. viridula Linn. (bidentata Linn.). — In tota Hungária non est ra ra ; etiam 
in Slavonia a me collecta.

29. Chr. Rambliri Dhlb. — In Hungária meridionali ad Jassenovam in unico solum 
specimine a me iuventa.

30. Chr. sp lendidula Bossi. — In Hungária centrali, occidental^ septemtrionali et 
meridionali aestate sat frequens.

Femina: capite et thorace cyaneis, scutello plerumque viridi.— Mas : capite et thorace* 
viridibus, vertice tarnen et mesonoto nigro-violaceis.

31. Chr. cyan op yga  Dhlb.-—-Solum in Hungária centrali ad Budapestinum in aliquot 
exemplaribus mense Junio a me collecta.

Mas et femina praecedenti similes sun t; sed species: est paulo maior, corpore robu- 
stiori, non tarn gracili, thorace supra confertius et subtilius punctato, abdominis segmento dor
sali secundo evidenter carinato, foveolis profundioribus dentibusque apicalibus validioribus, 
satis superque distincta.

32. Chr. S ybar ita  Forst.

Submagna, cyanea; facie, saepius etiam pronoto et mesonoti lobis lateralibus meso- 
pleurisque virescentibus; cavitate faciali sat profunda, nitida, punctulato-coriacea, medio 
canaliculata, superne carinata; antennis brevibus, hand crassis, fuscis, basi viridibus vel viridi-



8 9

cyaneis, articulo tertio longitudine quarto subaequali; thorace dense et crasse punctato, subco- 
riaceo; abdominis segmentis dorsalibus viridi- vel igneo-auratis, tertio margins apicali cyaneo, 
primo subdisperse sed sat crasse, 2 —3 densius et subtilius subrugose-punctatis, secundo mar
gins apicali tenuiter purpurascenti. tertio dentibus analibus brevibus, trianguláribus, emargi- 
naturis leniter arcuatis, centrali paulo latiori quam externis; ventre viridi-cyaneo, saepius 
nigro-maculato ; pedibus viridi-cyaneis, tar sis fu s d  s ; alis byalinis, medio modice sordidis, cel- 
lula radiali subcompleta, vena radiali leniter curvata. — $ ; long. 8 —9 vtjm.

Chrysis Sybarite/, Fort. Verh. nat. Ver. preuss. Rlieinl. X. p. 309, n. 7 2. 9 (1853) 
sec. spec. typ.

Chrysis anedis, Chevr. Chrysicl. du Leman, p. 62. q71 § (1862). (nec Spin.)
Chrysis Chevrieri, Ab. Annál, de Lyon. XXVI. p. 55. et 66. (1879). (nee Mocs.).
Chrysis analis, Spin. var. incerta, Rad. Horae Rossicae. XV. p. 145. (187 9.)
? Chrysis analis, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 263, n. 146. q* 9  (1854). —  Eversm. 

Bullet, de Moscou. XXX. Nro IV. p. 560, n. 13. (1857). —  Rad. Horae Rossicae. III. p. 306, 11. 
40. tab. V. fig. 25. (1865— 66). — Schck, Progr. Gymu. zu Weilb. p. 11, n. 14. (1870). — 
Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 21, n. 40. q71 9  (1877).

? Chrysis marginális, Schck, Xass. Jahrb. XI. p. 31, n. 9. (1856). —  Haec synonyma 
incerta sunt, quoniam sub nomine Chrysis analjs Spin. confusae species, tantum tempore recenti in 
duas divisae sunt.

In Hungária centrali, occidentali, septemtrionali et meridionali sat rara.

Anirnadversio. — Chrysis analis Spin. Ab. in Hungária nondum observata est. —  Secun
dum specimina gallica, mihi a Clarissimo Domino J. Lichtenstein benevole donata, e s t: Chrysidi 
Sybaritae penitus similis ; sed paulo maior et latior, antennis crassioribus, articulo tertio quarto multo 
longiore, abdominis segmentis dorsalibus fere aeequaliter dense et crasse punctatis, secundo margine api
cali haud purpurascenti, tarsis fusco-rufis, vena radiali subangulatim curvata.

Chrysis analis, Spin. Ins. Lig. II. p. 26, n. XXÁ I. tab. IV. tig. 17. (1808) sec. spec. typ. 
este Ab. Annál, de Lyon XXVI. p. 55. et 67. (187 9,).

? Chrysis flavitarsis, Forst. Verh. uat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 310, n. 73. O (1873).
Chrysis Dahlbomi, Chevr. Chrysid. du Leman, p. 64. c f  $ (1862).
Chrysis analis, Spin. var. Pcrrisi et var. rubescens, Rad. Horae Rossicae. XV. p. 144. (1879)

33. Chr. s c u te l la r is  Fahr. — In  Hungária centrali et septemtrionali mensibus Julio- 
Augusto et initio Septembris non est rara.

Femina: scutello igneo-, postscutello viridi-auratis, abdominis segmentis dorsalibus 
igneo-auratis.

Mas: scutello viridi-aurato, postscutello cyaneo. abdominis segmentis dorsalibus 
igneo- et viridi-auratis, primo maxima parte viridi, facie multo densius argento-pilosa quam 
in femina.

34. Chr. bicolor Lep. (succincta Dblb., nec. Linn.). — In Hungária centrali et in 
Transsilvania rara.

35. Chr. in aeq u a lis  Dhlb. — Tantum in Hungária centrali ad Budapestinum collecta, 
ubi non est valde rara.

M .  T U D .  A K A D .  I I I .  O S Z T .  K Ü D Ö N  K I A D V Á N Y A  1 8 8 2 .  I I I . 12
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36. Chr. Chevrieri Mocs. (nee. Ab.) (distinquenda Dhlb., nec Spin.). — Hungáriáé
centralis, meridionalis et meridionali-orientalis incola.

37. Chr. Ruddii Shuck, (auripes Wesm.) — In Hungária septemtronali in unico solum 
specimine inventa.

38. Chr. ignita Linn. — In tota Hungária, Transsilvania et Slavonia frequens vel 
frequentissima.

(Hexachrysis Liebt.)

39. Chr. p ulchella  Spin. — In Hungária centrali et meridionali non est rara.
Fem ina: pro- et mesonoto viridi- et cupreo-auratis, scutello et postscutello cyaneis.
M as: pro- et mesonoto scutelloque viridi- et cupreo-auratis, postscutello cyaneo.

40. Chr. ca lim orpha mihi, (dives Dhlb., nec Luc.).* — Solum Hungáriáé centralis 
incola, ubi in duobus tantum exemplaribus inventa est.

41 Chr. sexd en ta ta  Christ, (nec Fahr., et Panz.) (similis Lep., micans Dhlb.). — ln  
H ungaria centrali, orientali et meridionali aestata sat rara.

42. Chr. v io la cea  Panz. [fasciata Latr. (1805), nec Fabr. (1804), nec Spin. (1806.)] 
— In Slavonia a Joanne Frivaldszky anno 1860 in unico solum specimine inventa.

Animadversio. —  Species in Hungária et Transilvania nondum observata, ad Faunam 
Hungaricam profecto non pertinet. Sed quia iam in Slavonia, parte Status Hungariei inventa est, et 
mihi valde probabile est, speciem etiam Hungáriám meridionalem inhabitare: illám ad Chrysididas 
Faunae Hungaricae adinterim recipiendam censui.

Genus VII. Euchroeus Latr.

1. E. quadratus Shuck.** — In Hungária centrali et orientali baud frequens.

2 . E. purpuratus Fabr. — Pariter in Hungária centrali et orientali in llorenti Eryngio
campestri mense Julio rarus.

Genus V III. Parnopes Latr.

1. P. grandior Pall, (carneus Fabr.). — In tota Hungária, mense Julio, passim öbviens.

* Chrysis dives, l)h lb . Hym. Europ. II. p. 301, n. 169. 9  (1854) ; nec Chrysis dives, Lucas, Explor. de 
1’ Alger. Zoolog. III . p. 306, n. 343, Hym. tab. 17, fig. 3. (1849).

** Clarissimus Dom inus Abeille E. quadratum, sexdentatum et purpur atum unam  eandem que esse 
speciem opinatur. — Nos ex duabus prioribus tan tu m  septem  m ares, sed ex E. purpurato duas fem inas et unum  
raarem  habem us ; ego quidem apud unum  specimen nec vestigium  aculei video. Usque ad exactas observa- 
tiones ergo, E. quadratum et purpuratum species distinquendas censeo, tan to  magis, quoniam  Dahlbom us ex 
u traque specie m arem  et fem inam  descripsit. — E contra trio  E. sexdentatum pro  ta li specim ine E. quadrati 
considero, quod dentes anales non acutos, sed late-obtusos vel potius subtruncatos habet, quia dentes connati et 
ideo non tarn num erosi videntur. Nos etiam  tale specimen habem us in ter septem exem plaria nostra  ; quod 
tarnen cum reliquis in uno eodemque loco inventum  est.



E X P L IC A T IO  TA B  U L  ARUM.

Tab. I.

1. Unus unguiculorum posticorum Ellampi pyrosomi Fort.
2 . » » » . » Frivaldszkyi Fürst.
3. » » » » hidentis Forst.
4. » » » » aenei F.
5. » » » Holopyyae similis Mocs.
6 . » » » » fervidae F.
7. » » » Hedycliri luciduli F.
8 . » » » » rosei Rossi.
9. Ala superior generis . . . .

10 . » » »
11 . Segmentum tertium abdominis Holochrysidis Austriacae F.
12 . » » » Monochrysidis succinctac L.
13. » » » . . . Trichrysidis cyaneae Pz.
14. » » » . . Hexachrysidis pulchellae Spin.
15. » » » . . . » violaceae Pz.
16. » » » Eucliroei quadrati Shuck.

Tab. II.

1. Holopyga bellipes Mocs.
2 . Gonochrysis Frivaldszkyi n. sp.
2a. Segmentum tertium abdominis Gonochrysidis FrivoMszkyi.
3. Gonochysis venusta Mocs.
3a. Segmentum tertium abdominis Gonochrysidis venustae Mocs.
4. Tetrachrysis placida Mocs.
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INDEX GENERUM ET SPECIEKUM.
Chrysis

— aenea 30.
Chrysis

— calens 42, 82.
calimorpha 71, 90.

Chrysis
— dimidiata 62.

— aerata 46, 83. distinquenda 67.
— albipennis 51, 85. — carinaeventris 50, 84. — distinquenda 67, 90.
— Alcione 69. — carnea 75, 90. dives 71, 90.

amethystina 43. — Celeno 69. dives 49, 71, 90.
— analis 65, 89. — Chevrieri 67, 90. dominula 64.

analis 53, 64, 65, 89. — Chevrieri 64, 89. — edentula 36.
— angustula 69. — chrysoprasina 69. — Electra 69.
— ardens 40. — cingulicornis 61, 88. — exulans 58, 87.
— Asterope 69. — coerulea 30, 31. — Fabricii 71.
— ciurata 29. coeruleipes 49, 50, 84. — fallax 52, 85.

aurichalca 5 I. — coerulescens 50. — fasciata 72, 90.
— aurichalcea 51. — compta 69. — fervida 33.
— auripes 68, 90. cuprea 50, 84. flammea 46.
— aurora 62. — cuprea 50. flavitarsis 89.
— Austriaca 47, 83. — cyanea 56, 86.

— cyanochroa 58.
— Frivaldszkyi 52, 85.

Austriaca 47, 48. fulgida 59, 87.
— fuscipennis 31.bicolor 66, 89. — cyanochrysa 69.

— bicolor 47. — cyanopyga 54, 64, 88. German 49, 84.
— bidentata 62, 88. — cyanura 43. G er mari 55.
— hr evident ata 69. — Dahlbovii 65, 89. gloriosa 33.
— Brulléi 51, 85. — dichroa 49, 84. — gracilis 69.



93

'-'•'rysis
__ grándior 74.
_Gribodoi 66.
— Gyllenhali 49. 84.
— lwngarica 55.
— ignita 68. 90. 

ignita 47. 68.
— Iliig éri 66.
— imperialis 60. 

impressa 69. 
inaequalis 66. 89. 
incerta 64. 89.

— indica 57.
— indigotea 57. 86. 

insperata 63. 
Integra 41. 
integrella 48.

— janthina 57.
— lazulina 51. 85.
— Leachii 55. 86.
— Lucasi 51. 85.
_  lucidula 38.
— Maia 69.
— marginális 65. 89.
— micans 71, 90.
-— mutata 50.
— mutica 47.
— neglecta 48. 84.
— neglecta 48.
— nitidula 57, 87.
— nitidula 49.
—- nobilis 38. 42.
— obsoleta 69.
— ocellata 60.
— ornata 63. 

ornatrix 59.
— Osmiae 45. 83.
— Panzeri 25.
— Perrisii 89.
— Pharaonum 46.
— placida 58, 87.
— pulchella 70. 90.
— pulcherrima 62.
— punctatissima 43.
— pur pur at a 73.
— pusilla 28.
— pustulosa 47, 83.
— Eamburi 62, 88.*
— refulgens 46, 83.
— refulgens 46.
— regia 38.
— Posae 41.
— Rosea 41.
— Rosenhaueri 65.

Ohrysis
— rubescens 89.
— ítuddii 68, 90.
— rufa 41.
— Saussurei 53. 86.
— scutellaris 65. 89.
— scutellaris 25.
— segmentata 65.
— semiaurata 20.
— semicincta 60. 70.
— sexdentata 71. 90.
— sexdentata 71. 72.
— similis 71. 90.

' — simplex 46. 83.
— splendida 44, 83.
— splendidida 63. 88.
— Stondera 59.
— Stoudera 60.
— succincta 54. 86.
— succincta 66. 89.
— succinctula 55. 86.
— Sybarita 64. 88.
— taeniophvys 67.
— Taygeta 69.
— Thuringiaca 48. 83.
— tricolor 60.
— trimaoulata 45. 83.
— truncata 28.
— unicolor 51. 84.
— unicolor 51. 85.
— venusta 54. 86.
— versicolor 53, 86.
— versicolor 54, 64.
— violacea 72, 90.
— violacea 31, 58.
—- viridula 61. 88.
— vitripennis 69. 

Chrysonoga
— gracillima 53. 

Chrysura
— unicolor 51. 85.

C le p te s
— aerosus 21. 79.
— auratus 20.
— ignitus 20, 79.
— nitidulus 19, 79.
—- őrientalis 21. 79.
— pallipes 20.
— semiauratus 19. 79.
— splendens 20.

! Diplolepis
— Chrysis 21. 

j Plampus
I —. bidentatus 27.

j Plampus
| — bidentulus 27.

— chrysonotus 24.
— coeruleus 26.
— Panzeri 25.
— Spina 26. 

productus 24.
— pusillus 27.
— Wesmaeli 27. 

Ellampus
— aeneus 30. 80.
— affinis 30.
— aura tus 29, 80.
— bidens 26, 80.
— bidentulus 27, 80.
— blandus 31.
— Chevrieri 31.
— chrysonotus 34.
— coeruleus 32.
— coerulescens 31. 80. 

Frivaldszkyi 24. 80.
— generosus 36. 

inflammatus 34.
— minutus 28.

Panzeri 25, 80.
— praestans 32.
— productus 24. 

punctulatus 30, 80. 
pusillus 28, 80. 
pygmaeus 31.

— pyrosomus 23, 80.
— truncatus 28, 80.
— viridiventris 26, 80.
— violaceus 31, 32. 

AVesraaeli 27, 80.
Eucbroeus

— quadratus 73, 90.
— purpuratus 73, 90. 

purpureus 73, 74.
— sexdentatus 73, 90. 

Hedychridium
femoratum 42. 
minutum 41. 
roseum 41. 

Hedychrum
alt erűm 39. 
ardens 40, 82. 
aulicum 39.

— auratum 29. 
bidentulum 27. 30. 
carinulatum 4 1. 
chalconotum 33.

— chloroideum 36.
— coerulescens 31.
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Hedychrum
— coriaceum 40. 82.
— curvatum 36. 

fastuosum 36.
— femoratum 42. 82.
— Fellmannii 33.
— fervidum 33, 40.

G erstaeckeri 39. 82. 
integrum 41.

— longipilis 39. 
luciduliim 38, 42. 
lucidulum 40.

— lucidum 34. 
micans 36.

— minimum 29.
— minutum 40, 82.
— nitidum 33.
— numidicum 36.
— regium 39.
— roseum 41, 82.
— rufum  41.
— rutilans 39. 83.
— spina 24.
— viridiaureum 40. 

Holopyga
— amoenula 36, 81.
— bellipes 35, 81. 

chloroidea 36, 81.
-— ekrysonota 34, 80.
— curvata 35, 81.
— fastuosa 36.
— fervida 33. 80.
— gonerosa 34, 36.

Holopyga
— gloriosa 33, 80.'
— ignicollis 34.
— Jurinei 34.
— lucida 34.
— micans 36. 

ovata 34, 36, 82. 
Sicheli 36.

— similis 35, 81.
— smaragdina 36.
— splenclens 33.
— splendida 36.
— varia 36. 

Ichneumon
— auratus 20 .
— Chrysis 21 .
— ignitus 21 .
— nitidnlus 19.
— semiauratus 20 . 

Notozus
-— affinis 25.
— hiclens 26.
— coeruleus 26.
— constrictus 25.
— elongatus 25.
— Frivaldszkyi 24.
— minutulus 25.
— Panzeri 25.
— productus 23.
— pulchellus 25. 

Omalus
— aeneus 30.
— auratus 29.

Omalus
— bidentulus 27.
— chrysonotus 24.
— coeruleus 31.
— nitidus 31.
— Panzeri 25. 

productus 24.
— punctulatus 30.
— pusillus 28.
— scutellaris 25.
—- superbus 26.
— truncatus 29.
— viridiventris 26.
— Wismaeli 2 7. 

Parnopes
— carnea 75. 90.
— grandior 74, 90. 

Fphex
— ignita 69.
— nobilis 38.
— semiaurata 2 0 .
— violacea 31.

Stilbum
— amethystinum 43, 82.
— amethystinum 43.
— calens 43, 82.
— nobile 42, 82.
— splendidum 44, 83.
— splendidum 43, 83.
— Wesmaeli 44.
— Westermanni 44.
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