
Bevezetés 
 

Magyarország zengőlégy faunája viszonylag jól kutatott. Főleg egyes kisebb táj-

egységek zengőlegyeire vonatkozó részeredmények már a 19. század második 

felében megszülettek. Közülük jelentősebbek a Sopron környékére (FÁSZL 1878), 

valamint Zemplén megyére (KOWARZ 1883) vonatkozó kutatások. Több-kevesebb 

adat található még TÖRÖK (1870), MOCSÁRY (1877) és VELLAY (1899) dolgozatában, 

majd főleg a század végén megjelent „A Magyar Birodalom Állatvilága” c. munká-

ban (THALHAMMER 1900). Csak hazai zengőlégy faunával foglalkozó önálló közle-

ménynek a 19. században való megjelenéséről nem tudunk. 

A 20. század első felében megjelent, több-kevesebb zengőlégy adatot is tartal-

mazó dolgozat BARTAL (1906), PILLICH (1911, 1914) és SZILÁDY (1941) munkássá-

gának eredménye. Önálló magyarországi zengőlegyes cikk a múlt század első 

felében sem készült.  

A 20. század második felének elején Mihályi Ferenc írta meg a „Bátorliget élő-

világa” c. könyv Diptera fejezetét (MIHÁLYI 1953). Ebben szerepelnek a Bátorligeti 

láp zengőlegyei. Mihályi akkoriban már komolyabban foglalkozott zengőlegyek-

kel is. Tervei között szerepelt a Magyar Természettudományi Múzeum Állattára 

(MTÁ) Syrphidae gyűjteményének feldolgozása, valamint a zengőlégy kötet meg-

írása a Magyarország Állatvilága sorozat számára. Valószínűleg elsősorban a 

Diptera gyűjtemény 1956-ban történő megsemmisülése, valamint az anyag mi-

előbbi pótlására fordított évek, illetve egyéb feladatok miatt nem folytatta a zen-

gőlegyek kutatását.  

A jelen kötet szerzőjének figyelme az 1970-es évek elején fordult a Syrphidae 

kutatás felé. Intenzívebb zengőlégy kutatásokat eleinte a Bakonyban végzett, 

majd később kiterjesztette munkáját az ország más tájegységeire is.  

Mihályi Ferenc a Magyarországon élő zengőlégy fajok számát az 1970-es évek 

elején kereken 300-ra becsülte (MIHÁLYI 1972). Az elmúlt évszázad utolsó évtize-

deiben végzett intenzív gyűjtőmunkának is köszönhetően, jelenleg 388 faj előfor-

dulását tekinthetjük igazoltnak. Biztosra vehetjük azonban, hogy részben további 

gyűjtésekkel, részben a meglévő anyagok folyamatos revíziójával, ez a szám né-

hány év leforgása alatt elérheti vagy akár meg is haladhatja a 400-at. 

A zengőlégy fauna kutatását az ország területén változó intenzitás jellemezte. 

Az 1. táblázatból kitűnik, hogyan alakult a fajszám a méretükben és tulajdonsága-

ikban is lényegesen eltérő tájegységek, illetve kisebb-nagyobb természetvédelmi 

területek között. Itt természetesen csak a jelentősebb, részben a különböző tájku-

tató programok, köztük a TTM által szervezett nemzeti park kutatás keretében, 

elsősorban a szerző gyűjtő-, illetve feldolgozó munkája alapján született eredmé-

nyek szerepelnek. 
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Történeti áttekintés 
 

A zengőlegyek hazai kutatása jelenlegi ismereteik szerint a 19. század hatvanas-hetvenes 
éveire nyúlik vissza. A váltakozó intenzitású, kisebb-nagyobb szünetekkel folyó munka 
eredményeként 74 olyan, részben önálló dolgozatot sikerült találni, melyben legalább egy 
fajra vonatkozó faunisztikai adat található. A feldolgozás során célszerűnek látszott figye-
lembe venni a mai követelményeknek nem mindenben megfelelő, de legalább lelőhelyhez 
köthető adatokat is. Az alábbiakban a megjelenés sorrendben ismertetjük a dolgozatokat. 
A sorszámok szerepelnek a megfelelő fajnál az adatközlő fejezetben. 

1. TÖRÖK JÓZSEF (1870): Valószínűleg a hazai zengőlegyekre vonatkozó első, nyomta-
tásban megjelent közlésnek tekinthető Török József Debrecen Diptera faunájának ismerte-
tése keretében, a város környékén gyűjtött 13 Syrphidae faj felsorolása. Munkájához J. 
Schiner Rudolf könyvét (SCHINER 1862) használta. A közölt adatoknak faunisztikai szem-
pontból viszonylag kicsi a jelentősége, inkább a történeti vonatkozása érdemel kiemelést. 
Ami viszont ezen túlmenően érdekes lehet a mai dipterológusok számára, Török József a 
zengőlegyeknek adott korabeli magyar neve (2. táblázat).  

Török József  

(1813 – 1894) 

Fászl István 

(1838 – 1900) 

Chyzer Kornél 

(1836 – 1909) 

Thalhammer János 

(1847 – 1934) 

Szilády Zoltán  

(1878 – 1947) 

Mihályi Ferenc  

(1906 – 1997) 
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1. ábra. A hazai zengőlégy fauna kutatásának úttörői 

Fig. 1. The Hungarian hoverfly fauna research pioneers  

1. táblázat. Néhány jelentősebb kutatóprogram keretében gyűjtött fajok száma 
Table 1. Some major research programs, the number of species collected. 

Publikáció Vizsgált tájegység  (hegység, nemzeti park, tájvédelmi körzet stb.) Fajszám

Tóth (1990b) Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Terület 129

Tóth (1992a) Zselici Tájvédelmi Körzet 110

Tóth (1992c) Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet 154

Tóth (1993) Bükki Nemzeti Park 159

Tóth (1995f) Őrségi Nemzeti Park 193

Tóth (1998a) Duna-Dráva Nemzeti Park 197

Tóth (1999) Aggteleki Nemzeti Park 214

Tóth (2000) Villányi-hegység 209

Tóth (2001) Bakonyvidék 334

Tóth (2002a) Fertő-Hanság Nemzeti Park 214

Tóth (2004a) Szigetközi Tájvédelmi Körzet 166

Tóth (2008a) Mecsekvidék 293

Tóth (2008b) Mátravidék 330


