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Abstract: A short review is given on the wasp and bee fa u na investigated near Porva (Ba kony
Mountains, Hun ga ry) on the 3rd Hungarian Biodiversity Day in 2008 (from 30th May to 1st of
June). The large portion of the collected spe ci es is common. From the faunistical point of view the
rarest spe ci es are: Chelostoma styriacum, Nomada braunsiana, N. mutabilis, N. no bi lis and N. stig ma
(Apidae). Pemphredon austriaca is a new spe ci es for the sphecoid fa u na of the Ba kony Mountains.
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Be ve ze tés

Ha zánk ban mint egy 1400 méh- és da rázs fajt is me rünk az ál ta lunk vizs gált csa lá dok ban.
A ful lán kos fa jok több sé ge ma gá nos (szo li ter) élet mó dot foly tat, a nõs té nyek a vál to za tos
és ér de kes iva dék gon do zá suk min den moz za na tát egye dül vég zik. A leg fej let tebb iva dék -
gon do zá sú fa jok egy- il let ve több évig fenn ál ló csa lá do kat lé te sí te nek. Eze ket kép vi se lik az
itt ki mu ta tot tak kö zül a Vespinae- és a Bombus fa jok. A mé hek a vi rág por és nek tár ke ve ré -
ké vel táp lál ják a lár vá kat, míg a ma gá no san élõ da rázs fa jok kü lön fé le zsák mány ál la to kat
bé ní ta nak meg és hur col nak a vál to za tos mó don el ké szí tett fész ke ik be. A fa jok kö zel egy -
har ma da fé szek pa ra zi ta, a gaz da ál lat ivadékböcsõjébe csem pé szik a pe té i ket. Az itt gyûj töt -
tek kö zül ilye nek a Chrysididae- a Sphecodes és a Psithyrus fa jok. Az utób bi év ti ze dek ben
fel gyor sult a kör nye ze ti ál la po tunk rom lá sa. Az ezt oko zó fo lya ma tok a ful lán kos fa jok élet -
fel tét ele it is be fo lyá sol ják. A rit ka, szûk tû rés ha tá rú ál la tok fo ko za to san hát tér be szo rul -
nak. Er re jó pél da a fás le ge lõk át ala ku lá sa. A le gel te tés fel ha gyá sa után a szuk ces  szi ós fo -
lya ma tok mi att az itt élt vál to za tos da rázs- és méhfaunulák el sze gé nyed nek, a rit ka fa jok el -
tûn nek. Er re Por va kör nyé kén is ta lál ha tunk pél dá kat. A kör nye ze ti vál to zá sok ha tá sá ra a
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fa u nánk nem csak sze gé nye dik, de né hány invazív faj jal gaz da go dik is. Ilye nek pél dá ul a
Sceliphron curvatum és az Isodontia mexicana ka pa ró da rázs fa jok. Az elõb bi szin te biz tos,
hogy Porván is meg te le pe dett, bár a vizs gá lat ide jén nem ész lel tük. A gya ra po dás nem tud -
ja el len sú lyoz ni a faj szám csök ke né sét, az utób bi fél év szá zad ban saj nos szá mos méh- és da -
rázs faj tûn he tett el a Kár pát-me den cé bõl. Ezek nek a fo lya ma tok nak a fi gye lem mel kí sé ré -
sé re a biodiverzitási na po kon vég zett gyûj té sek is al kal ma sak, amen  nyi ben a mun kát hosz -
 szabb idõ szak el tel te után meg is mé tel jük. A Ba kony ban a hár tyás szár nyú fa u na rend sze res
ku ta tá sát Papp Je nõ kezd te el az 1950-es évek vé gé tõl kez dõ dõ en. Ezt a mun kát foly tat ták
Tóth Sán dor és mun ka tár sai. A szer zõ 1982-tõl nap ja in kig vég zett rend sze res gyûj té se ket a
Ba kony-vi dé ken. Iro dal mi ada tok (BE NE DEK 1979, RÉPÁSI et al. 2009) és gyûj te mé nyi pél -
dá nyok (Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um) ta nú sá ga sze rint Porván és kör nyé kén az
elõ zõ ek ben em lí tett ku ta tá sok so rán 28 da rázs- és 77 méh sze rû faj (Apidae) ke rült elõ. A
da rázs fa jok öt csa lád ba so rol ha tók: Tiphiidae, Mutillidae, Pompilidae, Vespidae és Sphecidae.

Anyag és mód szer

A fa jok több sé gét a vizs gá la ti te rü let ke le ti ré szén a Pás kom ne vû ha tár ré szen gyûj töt -
tük. Itt a Hó dos-ér men ti üde gyep te rü le ten, és az ezt kö rül ve võ sze gély tár su lá sok men tén
a vál to za tos két szi kû nö vény zet jó táp lál ko zá si le he tõ sé ge ket nyúj tott a ful lán kos fa jok nak.
A kö ze li mély út ho mo kos lösz part ja, a több fe lé ki ala kult föld pad kák és nyi tot tabb
gyepfragmentumok biz to sí tot ták a terrikol fa jok fész ke lé sét. A xylikol (fa törzs ben, ágak -
ban, szá rak ban fész ke lõ) fa jok szá má ra a kö rül ve võ er dõk, bok ro sok áll tak ren del ke zés re.
Mint egy 30 faj ke rült elõ a Zsi dó-er dõ ha tár ré szen fel ál lí tott csap dá ból. Ezek kö zül 14 csak
in nen vált is mert té. A szer zõ a Pás kom ha tár ré szen egye lõ-há ló zó mód szer rel gyûj tött a vi -
rá gok ról és a ta laj fel szín rõl. A Zsi dó-er dõ ben Tóth Sán dor mû köd te tett Malaise csap dát.
245 pél dányt gyûj töt tünk. A szám sze rû ered mé nyek ta nú sá ga sze rint a há ló zó tech ni kák és
a Malaise csap da együt tes hasz ná la ta na gyon ered mé nyes nek bi zo nyult, egy mást jól egé szí -
tet ték ki.

A vizs gá lat nem ter jedt ki a han gyák ra (Formicidae) és az ap ró da rázs csa lá dok ra
(Bethylidae, Dryinidae, Embolemidae).

Ered mé nyek és ér té ke lés

Az elõ ke rült ful lán kos Hymenoptera fa jok jegy zé ke:

[Rö vi dí té sek fel ol dá sa: P = Pás kom, Zs = Zsi dó-er dõ (Tóth Sán dor, Malaise csap da)]

CHRYSIDIDAE
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758) – P: 1%, Zs: 1%
Hedychridium coriaceum (Dahlbom, 1854) – P: 1%
Pseudomalus au ra tus (Linnaeus, 1758) – P: 2&
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758) – Zs: 2&
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POMPILIDAE
Arachnospila spissa (Schiödte, 1837). – Zs: 1&
Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) – Zs: 2%
Dipogon bifasciatum (Geoffroy, 1785) – Zs: 1&

VESPIDAE
Vespinae

Vespa crabro Linnaeus, 1758. – P: 1%, Zs: 1%
Vespula germanica (Fabricius, 1793) – Zs: 1%
Polistes nimpha (Christ, 1791) – Zs: 2%

Eumeninae
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) – P: 1%
Eumenes pedunculatus (Panzer. 1799) – P: 1%
Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837) – P: 2% 1&
Odynerus melanocephalus (Gmelin, 1790) – P: 1% 2&
Odynerus poecilus Saussure, 1856 – P: 3&
Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839) – P: 1&

SPHECIDAE
Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761) – P: 4%
Astasta minor Kohl, 1885 – P: 2&
Crossocerus exiguus (Vander Linden, 1829) – P: 1% 2&
Diodontus minutus (Fabricius, 1793) – P: 3&
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) – Zs: 1%
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 – P: 1&
Pemphredon austriaca (Kohl, 1888) – Zs: 1% – Kö zép-Eu ró pá ból is mert té vált ka pa ró da rázs

faj. Ré geb ben csak négy ha zai le lõ hely rõl kö zöl ték (BAJ ÁRI 1957). A Ba kony te rü le té -
rõl pub li kált ada ta még nincs. Kü lön bö zõ ku ta tá sok so rán csap dá zott anya gok ban meg -
ta lál tunk né hány pél dá nyát a Bükk ben, Kecs ke mé ten. A szer zõ gyûj töt te még
Somogyszobon (Baláta) és Mekényesen (Tol nai-hegy hát). A Ba kony fa u ná já ra új.

Pemphredon lethifera (Shuckard, 1837) – Zs: 2%
Psenulus schencki (Tournier, 1889) – P: 1&
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) – P: 1%
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828 – Zs: 1%
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) – P: 1% 1&, Zs: 5% 5&

APIDAE
Colletinae

Hylaeus brevicornis Nylander, 1852 – Zs: 3% 2&
Hylaeus communis Nylander, 1852 – P: 1%, Zs: 2%
Hylaeus leptocephalus (Morawitz, 1870) – P: 3&

Andreninae
Andrena flavipes Panzer, 1799 – P: 1%
Andrena fulvicornis Schenck, 1853 – Zs: 2%
Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775) – P: 4% 2&, Zs: 2%
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Andrena helvola (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Andrena labialis (Kirby, 1802) – P: 1% 1&
Andrena limata Smith, 1853 – Zs: 1%
Andrena minutuloides Perkins, 1914 – Zs: 4%
Andrena nitida (Müller, 1776) – P: 4%
Andrena ovatula (Kirby, 1802) – P: 2% 1&
Andrena proxima (Kirby, 1802) – P: 1%, Zs: 1%
Andrena seminuda Friese, 1896 – P: 2%
Andrena subopaca Nylander, 1848 – P: 7%, Zs: 8% 2&
Andrena symphyti Schmiedeknecht, 1883 – P: 1%
Andrena varians (Kirby, 1802) – P: 2%

Halictinae
Halictus confusus perkinsi Blüthgen, 1925 – P: 2%
Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) – P: 1%
Halictus simplex Blüthgen, 1923 – P: 3%
Halictus subauratus (Rossi, 1792) – P: 3%, Zs: 2%
Halictus tataricus Blüthgen, 1933 – P: 1%
Lasioglossum bluethgeni Ebmer, 1971 – P: 1%
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) – Zs: 1%
Lasioglossum lativentre (Schenck, 1853) – P: 3%
Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum majus (Nylander, 1852) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum parvulum (Schenck, 1853) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853) – P: 1%, Zs: 1%
Lasioglossum politum (Schenck, 1853) – P: 10%, Zs: 1%
Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872) – P: 1%
Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1853) – P: 1%
Lasioglossum semilucens (Alfken, 1914) – Zs: 1%
Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1868) – P: 3%
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) – P: 3%
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793) – P: 3%
Sphecodes ephippius (Linnaeus, 1767) – P: 2%
Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Sphecodes miniatus Hagens, 1882 – P: 2%
Sphecodes niger Hagens, 1874 – P: 2%
Sphecodes pellucidus Smith, 1845 – P: 1%
Sphecodes pseudofasciatis Blüthgen, – P: 2%
Sphecodes sp. – P: 1%

Megachilinae
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) – P: 2&
Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Chelostoma styriacum Schwarz & Gusenleitner, 1999 – P: 1% 2&, Zs: 3% 1& – Ezt a hen-

geresméhet gö rög or szá gi és auszt ri ai pél dá nyok alap ján ír ták le. Ké sõbb elõ ke rült Bul -
gá ri á ban is (SCHWARZ & GUSENLEITNER 2000). Több év ti ze des faunisztikai ku ta tó mun -
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kánk so rán ez a faj Dél-Du nán túl mint egy húsz pont ján ke rült elõ. Az utób bi évek ben
meg ta lál tuk Vállusnál és itt Porván is. Az el sõ pél dá nyo kat 1978-ban fog tuk, ezért fel té -
te lez he tõ, hogy a faj areája az el múlt év szá zad má so dik fe lé ben észak fe lé ter jesz ke dett.

Coelioxys inermis (Kirby, 1802) – P: 1%
Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) – P: 1&
Osmia aurulenta (Panzer, 1799) – P: 1%
Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) – P: 4%
Osmia claviventris Thomson, 1872 – P: 1&
Osmia leaiana (Kirby, 1802) – P: 1%

Anthophorinae
Anthophora furcata (Paner, 1798) – P: 1&
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) – P: 7&
Ceratina nigrolabiata Friese, 1896 – P: 1%
Eucera nigrescens Pérez, 1879 – P: 4&
Nomada armata Herrich-Schaeffer, 1839 – P: 1% 2&
Nomada braunsiana Schmiedeknecht, 1882 – P: 1& – Rit ka me di ter rán da rázs méh faj. A

Nomada fa jok fa u na ka ta ló gu sá ban öt ma gyar or szá gi le lõ hely ét kö zöl ték (MÓC ZÁR &
SCHWARZ 1968). A szer zõ az utób bi év ti ze dek ben ki mu tat ta a Keszt he lyi-hegy ség to váb -
bi két pont ján, Porván, Balatonbogláron a Vár-he gyen, Somogyaszalóban és
Magyaregresen.

Nomada mutabilis Morawitz, 1870 – P: 1& – Holomediterrán el ter je dé si jellegõ da rázs méh.
A Nomada fa u na ka ta ló gus ban nyolc ré geb bi le lõ hely ét kö zöl ték, fõ leg az Al föld rõl és
kör nyé ké rõl. So mogy me gyé ben ed dig öt le lõ he lyen gyûj töt tük (JÓ ZAN 2001). A Ba -
kony-ku ta tás so rán ki mu tat tuk a fajt Ba la ton fü re den, Kisdörgicsén, Salföldön és
Gyulafirátóton.

Nomada flavoguttata (Kirby, 1802) – Zs: 1%
Nomada no bi lis Herrich-Schaeffer, 1839 – P: 1& – Eu ró pa dé li te rü le te in és Kö zép-Eu ró pa

me le gebb klí má jú tá ja in el ter jedt faj. A fa u na ka ta ló gus ban ki lenc ha zai le lõ hely ét so rol -
ták fel, több sé gük az Al föld ön ta lál ha tó, de elõ ke rült a Vil lá nyi-hegy ség ben is. A Me -
csek ben Ma gyar szék ha tá rá ban gyûj töt ték (JÓ ZAN 1996). A Ba kony ban év ti ze dek kel ez -
elõtt Ti hany ban ke rült elõ, ké sõbb pe dig a szer zõ meg ta lál ta Hegymagas és Ba la ton fü -
red kör nyé kén is.

Nomada stig ma Fabricius, 1804 – P: 1&
Nomada goodeniana (Kirby, 1802) – P: 2&

Apinae
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) – P: 4%
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) – P: 2%
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) – P: 3%, Zs: 1%
Bombus ruderarius (Müller, 1776) – P: 3%
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793) – P: 3%
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A gyûj tött fa jok ta xo nó mi ai meg osz lá sa:

Az elõ ke rült da rázs fa jok túl nyo mó több sé ge (92%-a) szé les el ter je dé sû, vagy Eu ró pa mér sé -
kel tebb klí má jú te rü le te in élõ ál lat. Mind ös  sze ket tõ dé li el ter je dé sû (me di ter rán) fajt si ke rült
meg ta lál nunk. A fa jok 20%-a me leg- és szá raz ság ked ve lõ, 30%-a hû vös- és ned ves ség ked ve lõ,
50%-uk tág tû rés ha tá rú. Ez a meg osz lás jó össz hang ban van a te rü let er dõs-li ge tes jel le gé vel. A
méh sze rû fa jok egy ötö de bi zo nyult me di ter rán el ter je dé si jel le gû nek, 80% a mér sé kel tebb és hû -
vö sebb ég haj la tú eu ró pai tá jak la kó ja, il let ve szé le sebb el ter je dé sû (palearktikus, euroszibériai,
stb). A me leg- és szá raz ság ked ve lõ ál la tok ré sze se dé se 30%, a hû vös-ned ves bio tó po kat ked ve lõk
ará nya 20%. A da rázs fa jok hoz ha son ló an a méh fa jok fe le bi zo nyult szé les tû rés ha tá rú nak.

A faunisztikai szem pont ból leg ér té ke sebb fa jok a Nomada nem ben ta lál ha tók. Ezek
pél dá nya it a Pás kom ke le ti sze gé lyén a Knautia arvensis vi rá ga in egyel tük. A faj szá mok te -
kintetében az al csa lád ok kö zül ki emel ke dik az Adreninae és a Halictinae, ez zel szem ben na -
gyon ke vés Megachilinae- és Anthophorinae faj ke rült elõ.
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Családok Nemek 
száma 

Fajok száma 

Chrysididae 4 4 
Pompilidae 2 3 
Vespidae 8 9 
Sphecidae 10 12 
Apidae   
   Colletinae 1 3 
   Andreninae 1 14 
   Halictinae 3 27 
   Megachilinae 5 9 
   Anthophorinae 4 11 
   Apinae 2 6 




