
A zengőlegyek által felkeresett növényfajok köre nagyon változó. Oszlopdiagramon 

(6. ábra) ábrázoljuk néhány gyakoribb, virágokon (vagy virágokon is) táplálkozó zengő-

légy által látogatott növénytaxonok számát. Saját megfigyeléseink alapján első helyen az 

Eristalis tenax (242 taxon), a másodikon az Eristalis arbustorum (237 taxon), a harmadikon a 

Sphaerophoria scripta (218 taxon) áll. 

A zengőlegyek megporzó tevékenységét azonban nem szabad túlbecsülni. Bár erre 

vonatkozóan pontos adatokkal még nem rendelkezünk, jelentőségük, pl. a termesztett nö-

vények (elsősorban a gyümölcsfák) tekintetében, valószínűleg közel sincs olyan nagy, mint 

a méheké.  

Az imágókkal szemben, a lárvákat táplálkozásuk szempontjából három főcsoportra 

oszthatjuk: 1. növényevők (fitofágok), 2. korhadékevők (szaprofágok), 3. ragadozók 

(zoofágok). E csoportokon belül előfordulnak különböző átmeneti formák, sőt viszonylag 

nem kevés a ma még tisztázatlan vagy hiányosan ismert életmódú zengőlégy sem.  

A növények megporzásához képest lényegesen nagyobb a lárváik jelentősége. A ter-

mészetben betöltött szerepük terén elsősorban a ragadozó (karnivor) fajok emelhetők ki. 

Számuk viszonylag magas, becslések szerint a zengőlégy fajok kereken mintegy 40%-a 

tartozik ide. A karnivor fajokon belül a levéltetvekkel táplálkozó (afidofág) zengőlegyek-

nek különösen nagy a jelentősége. Külföldön már több fajukat sikeresen alkalmazzák a 

levéltetvek elleni biológiai védekezésben.  

A zengőlegyek lárváinak életmódjára, a növényi kártevők elleni küzdelemben való 

felhasználásuk lehetőségeire vonatkozó szakirodalom rendkívül szerteágazó.  

A szaprofág fajok lárvái a korhadékok lebontásában és a vizek tisztításában egyaránt 

fontos szerepet töltenek be. Inkább csak kivételképpen, a növényevő (fitofág) fajok eseté-

ben beszélhetünk a zengőlegyek lárváinak kártételéről is. Az ide tartozó szervezetek között 

a legmagasabb fajszámmal a Cheilosia fajok (56 ismert hazai taxon) vannak képviselve. Lár-

váik azonban elsősorban vadon élő gyomnövényekben és kalapos gombákban fejlődnek. 

Az ugyancsak növényi szövetekkel táplálkozó Eumerus és a Merodon fajok lárvái közül 

kerülnek ki az ismert hagymakártevők [pl. Eumerus strigatus (Fallén, 1817), Merodon 

equestris (Fabricius, 1794)], melyek lárvái a termesztett hagyma mellett különböző kerti 

virágokat (nőszirom, liliom, nárcisz) is károsítanak.  

 

Anyag és módszer 
 

A zengőlegyek személyes gyűjtéséhez a lepkeháló módosított, a kétszárnyúak megfogásá-

ra alkalmas, tüll-anyagból készült hálót használtuk. Ennek zsákja a csúcsban olyan mérték-

ben elkeskenyedik, hogy egy széles (5–6 cm átmérőjű nyílású) gyűjtőüvegbe a legyeket 

biztonságosan bele lehessen terelni. Ritkábban alkalmaztunk kaszálóhálót, más nevén fű-

hálót is. 

A faunakutató munkát jelentős mértékben segítették a Malaise-csapdák. A jelen kötet 

szerzője az alkalmi, néhány órára, vagy néhány napra felállított szokványos Malaise-

csapdák mellett, az időjárásnak ellenálló műanyag szúnyoghálóból készített változat, mely 

arra alkalmas helyen tavasztól őszig, esetenként akár két-három évig működött.  
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6. ábra. Állandó jellegű Malaise-csapdák működési helyei (a kezelők neve zárójelben talál-

ható rövidítve) 

Fig. 6. Operation locations of the permanent Malaise-traps  



Hatékonyságuk ugyan nem érte el a szokványos csapdáét, de a folyamatosan gyűjtés 

miatt többnyire viszonylag jó képet adtak egy-egy terület zengőlégy faunáról is. Az ered-

ményesség szempontjából kulcsfontosságú volt a csapda kedvező helyen való felállítása, 

valamint részben egy lelkiismeretes személy megtalálása. A kezelőket fáradozásukért e 

helyen is köszönet illeti. Nevük szerepel a gyűjtők listájában, valamint rövidítve a csapda-

helyek felsorolásánál. Az alábbiakban csak azokat a csapdákat említjük, melyek jelentő-

sebb ideig (általában egy hónapnál hosszabban) működtek egy helyen.  

Viszonylag ritkán került sor különböző színű, alakú és méretű tálcsapdák, ún. sárga-

tálak alkalmazására. A Magas-Bakonyban elsősorban késő ősztől tavasz kezdetéig, 

az imágó alakban áttelelő fajok aktivitásának vizsgálatában voltak hasznosak (TÓTH 

1985c).  

Ugyancsak kis mértékben volt lehetőség más rovarászok által, fénycsapdával, lámpá-
zással, talajcsapdával, színcsapdával, valamint ragacs-csapdával gyűjtött zengőlégy anyag 
feldolgozására. Ezzel szemben tekintélyes az az adatmennyiség, amely az ország különbö-
ző pontjain mások által Malaise-csapdával gyűjtött kétszárnyúakból származik. Közülük 
Visnyovszky Éva és Rasztik Viktória többé-kevésbé behatóan foglalkoztak is zengőlegyek-
kel. Anyagukat saját maguk dolgozták fel, majd a fajlistát publikálták (RASZTIK et al. 1997, 
1999, VISNYOVSZKY 1983, 1987). Majer József a „maradék” csapda anyagokat a saját szakte-
rületéhez tartozó állatok kiválogatása után átadta a szerzőnek, így lehetőség nyílott a zen-
gőlegyek meghatározására és az adatok felhasználására. A Malaise-csapda hazai megho-

nosítása Móczár László nevéhez fűződik. Az általa főleg Szeged környékén (pl. 
Körtvélyes), a Bükkben vagy Tihanyban működtetett csapdák szolgáltattak zengőlégy ada-
tokat is. Papp László is gyakran használta kutatásai során, a preparált zengőlégy példá-
nyok a TTM Diptera gyűjteményét gyarapították. Alkalmilag Mihályi Ferenc, Delyné-
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7. ábra. Állandó jellegű Malaise-csapda a Püspök-

szentlászlói-arborétumban, a park szociális otthonának 

lakójával, Váradi Margit kezelővel, 1985 nyarán 

Fig. 7. Next to a permanent Malaise-trap in the arbo-

retum of Püspökszentlászló in the summer with Margit 

Váradi trap operator. 

8. ábra. Tálcsapda (sárgatál) Zirc környékén, a 

télen aktív zengőlégy fauna felmérésérének 

vizsgálatára 

Fig. 8. Bowl-trap („yellowbowl”) near Zirc, for 

the research of the winter active hoverfly 

fauna 



Draskovits Ágnes, Földvári Mihály, Horvatovich Sándor és nyilván mások is igénybe vet-
ték ezt az eszközt. Legújabban Földesi Rita működtet több példányt egy Debrecen melletti 
bioalmásban (FÖLDESI 2009).  

A hazai zengőlégy kutatásnak sajnos elhanyagolt területe volt a lárva (báb) gyűjtés. 

Pedig ezzel a témával érdemes lett volna behatóan foglalkozni. A szerző viszonylag kevés 

alkalommal gyűjtött, elsősorban könnyebben hozzáférhető afidofág zengőlégy lárvákat, 

melyeket váltakozó sikerrel próbálta meghatározni, illetve belőlük az imágókat kinevelni. 

Főleg az 1970-es és 1980-as évek intenzív gyűjtései nyomán jelentős zengőlégy kollek-

ció jött létre elsősorban az MTM Állattárában, és Zircen a Bakonyi Természettudományi 

Múzeumban. További gyűjteményeket eredményeztek más vidéki múzeumokban a külön-

böző tájkutató programok, zömmel a szerző munkássága eredményeképpen. A hazai zen-

gőlégy anyag túlnyomó többsége jelenleg az alábbi intézményekben található:  

Magyar Természettudományi Múzeum Állattára (Budapest)  

Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc) 

Mátra Múzeum (Gyöngyös)  

Somogy Megyei Múzeum (Kaposvár) 

Savaria Múzeum (Szombathely) 

Janus Pannonius Múzeum (Pécs) 

Elsősorban csupán összehasonlító, illetve részben bizonyító példányokat őriz a jelen kötet 

szerzője magángyűjteményében (Zirc)  

A zengőlegyek meghatározásában elsősorban SACK (1928–1932), STACKELBERG (1970), 

STUBBS – FALK (1983), TORP (1994) és Van VEEN (2004) kézikönyvei szolgáltak alapul. Eze-

ken kívül számos kisebb-nagyobb génuszrevíziót tartalmazó tanulmány (BARKALOV & 

STÅHLS 1997, BARKEMEYER & CLAUSSEN 1986, CLAUSSEN 1998, DOCZKAL & SCHMID 1994, 

GOELDLIN de TIEFENAU 1976, THOMPSON & TORP 1986 stb.) segített a fajok identifikásában.  

Nevezéktan tekintetében részben az előzőkben említett munkák, a „Catalogue of 

Palaearctic Diptera” sorozat zengőlegyekkel foglalkozó kötete (PECK 1988), továbbá a 

svájci (MAIBACH et al. 1998), a német (SSYMANK et al. 1999), valamint a magyar 

faunalista (TÓTH 2001) volt az irányadó. 

 

Eredmények 
 

Állatföldrajzi értékelés 
 

Magyarország zengőlégy faunájának összetételét és fajgazdagságát is elsősorban a terület 

földrajzi helyzete, tengerszint feletti magassága, éghajlata, vízrajza, valamint részben nö-

vénytakarója határozza meg. Bár magasabb hegyvidék hazánkban nincs, azonban közép-

hegységeinknek akadnak olyan, esetleg csak mikroklimatikus éghajlati vonásokkal rendel-

kező részei, melyeken viszonylag sok montán vagy szubmontán jellegű zengőlégy fordul 

elő. Ilyenek elsősorban a Mátra és a Bükk északi lejtőjén találhatók. A Nyugat-

magyarországi-peremvidék egyes részein (Kőszegi-hegység: Írott-kő) néhány faj esetében 

(pl. Sericomyia silentis (Harris, 1776)) az Alpok, a Mátrában (pl. Helophilus affinis Wahlberg, 

1844, Syrphus nitidifrons Becker, 1921), vagy a Zempléni-hegységben, főleg a Nagy-Milic 
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