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Ízeltlábúak törzse – Arthropoda 

Hatlábúak altörzse – Hexapoda 

     Rovarok osztálya - Insecta 

Hártyásszárnyúak rendje– Hymenoptera 

Társas redısszárnyú-darazsak családja - Vespidae 

Társas redısszárnyú - darazsak családja - Vespidae 

A családba tartoznak a mindenki által ismert több centiméteres, sárga-fekete színnel mintázott 
állatok. Társas életmódot folytatnak, néhány tucat tagból álló családi közösségeket alkotva. A 
redısszárny elnevezés a nyugalomban, redıszerően 
összehajtott szárnyállásból következik.  

A család jellegzetes bélyege a 
„darázsderék”. A tor és potroh közötti 
bevágás nem nagyobb egy gombostőnél, 
de ez a szőkület is elegendı 
átjárhatóságot biztosít a megfelelı 
szervek részére. Könnyen 
támadnak, fullánkjuk segítségével 
mérget juttatnak az áldozatba. A 
méreg veszélyes lehet, ha nagy 
mennyiségbe jut a szervezetbe, 
illetve ha allergiás rohammal társul.  

Egy nyáron át tartó, részben néhány 
tucatból álló egylépes, burok nélküli 
fészekben élnek, és csak fészkük közelében 
támadnak. Másik csoportjuknak a fészke több lépbıl áll, és 
burokkal is körülveszik, létszámuk pedig több ezerre is 
felszaporodhat. Az utóbbiak ingerlékenyebbek könnyen támadnak, s hegyes fullánkjukkal egymás 
után többször is szúrnak. Lárváikat jobbára széttépett rovarokkal etetik. 

Rágó szájszervük van. Mintegy 4000 faj tartozik ebbe a családba. Fıleg a trópusok vidékén 
terjedtek el.  

Francia darázs (Polistes gallicus) 

A rovar teste 1-2 cm hosszú. A nıstény csápjának vége narancssárga. A hímé az egész arcával 
együtt sárga és a végén begörbült. 
Testének alapszíne a fekete és sárga a 
fajra jellemzı mintázatot visel.  

 A lépüket, lerágott fa és nyál 
keverékébıl az ún. darázspapírból 
védettebb helyeken helyezik el. A több 
megtermékenyített nıstény közösen 
készíti el ezt a nyeles buroknélküli, egy 
lépbıl és néhány sejtbıl álló fészket. 
Ezeket növények szárára vagy kıre, de 
sokszor tetıcserepek aljára, madárodúk 
falára rögzítik.  

Bár a kolónia alapításában több 
nıstény vesz részt, az ivadékok mindig 
csak egytıl származnak, ugyanis a 
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legerısebb nıstény felfalja a többiek petéit.  

Hatszögletes sejtekben a darázslárvák fejjel lefelé lógnak. A lárvákat széttépett rovarokkal 
táplálják, amelyeket szétrágnak és golyóvá formálnak.  

Elsısorban Eurázsiai faj, Közép-és Délkelet-Európa, Észak-Afrika, illetve Közép-Ázsia és 
Japán súlyponttal.  

 

 

 

 
Francia darázs montázs 
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Francia darázs - papírmodell 

Francia darázs - gyurmamodell 


