
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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környékén (pl. Pipizella bispina Šimić, 1987), a Kárpátok hatása érvényesül. Ugyanakkor az 

Alföld homokos és szikes területeinek valószínűleg legalább részben sajátos zengőlégy 

faunája sajnos még kevésbé kutatott. Erre utal olyan ritka fajok jelenléte, mint pl. Eumerus 

hungaricus Szilády, 1940, Eumerus longicornis Loew, 1855, Paragus medeae Stănescu, 1991. 

A 3. táblázat tartalmazza a hazai nagytájakról jelenleg nyilvántartott zengőlegyeket. 

Az egyelőre inkább csak kísérletinek tekinthető felosztás szempontjából MAROSI & SOMO-

GYI (1990) munkája szolgált alapul.  

Érdemes lenne a tömérdek zengőlégy adat felhasználásával és értékelésével, esetleg 

önálló tanulmány keretében egy állatföldrajzi felosztást készíteni. Ebben a puszta 

taxonszám mellett természetesen figyelembe kellene venni a faunát alkotó fajok 

„értékességét” is, pl. a rendelkezésre álló gyakorisági kategóriák, valamint egyéb szem-

pontok alapján. A felosztásban mintaként szolgálhatnának a más állatcsoportokról már 

rendelkezésre álló hasonló tanulmányok is. 

 

Nagytájak szerinti előfordulás 
 

A jelenlegi ismeretek alapján is jól kimutatható különbségek vannak az egyes nagytájak 

faunájának kutatásában. Mint az lényegében előre is tudható volt, első helyre került a Du-

nántúli-középhegység (361 faj). Ebben azonban feltehetően szerepe van annak is, hogy a 

nagytáj része a Bakonyvidék, mely a zengőlegyek szempontjából egyértelműen a legjobban 

kutatott kistájunk. Ugyanakkor csupán minimálisan marad el mögötte az Északi-

középhegység (359 faj), ahol viszont elsősorban a Mátrában és részben a Bükkben folytak 

viszonylag intenzív zengőlégy kutatások. Talán nem véletlen, hogy a legkevesebb (256) fajt 

a Kisalföldről mutattunk ki, ahol lényegében csak a Hanságban és a Szigetközben volt szá-

mottevő a zengőlegyek gyűjtése. 

 

A zengőlégy fauna összetétele 
 

Egy terület zengőlégy faunájának összetétele vizsgálható minőségi és mennyiségi szem-

pontból. A többé-kevésbé objektív összetétel meghatározásának feltétele, hogy a vizsgálat 

tárgyát képező terület viszonylag jól kutatott legyen. E kritériumnak a zengőlegyek szem-

pontjából Magyarország megfelel. 

 

A zengőlégy fauna minőségi összetétele 
 

A zengőlégy fauna minőségi összetételének meghatározásában az előfordulási adatok 

UTM hálótérképek alapján meghatározott relatív gyakorisági kategóriák szerinti értékelé-

sére épülő módszer (DÉVAI & MISKOLCZI 1987) szolgált alapul.  
Az UTM hálótérkép az előfordulási adatok értékelése alapján, lehetővé teszi az egyes 

fajok gyakoriságának hozzávetőleges módon történő meghatározását. A módszer lényege 
első lépcsőben annak megállapítása, hogy a fajt hány 10x10 km-es UTM hálómezőben fog-
ták az összes tényleges gyűjtőhelyet tartalmazó (vagyis nem a lehetséges 1052, hanem a 
legalább egy gyűjtőhelyet reprezentáló, a zengőlegyek esetében jelenleg 554) négyzet kö-
zül. A kiértékelés megkönnyítése érdekében, a zengőlegyek előfordulási sajátosságait is a 
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lehetőség szerint figyelembevevő alábbi összeállítás tájékoztat az egyes gyakorisági cso-
portokba tartozó taxonok számáról és százalékos arányáról.  

A táblázatból kiderül, hogy a hazai faunában viszonylag sok az általánosságban rit-
kának nevezhető, mindössze 1–21 hálómezőből kimutatott zengőlégy. Ezek teszik ki az 
összes faj több mint egyharmadát. Ezzel szemben mindössze 24 faj sorolható az igen gya-
kori előfordulású, vagyis a 190-nél több hálómezőből ismert kategóriába. 

A zengőlégy fauna mennyiségi összetétele  
 

A zengőlégyfaunisztikai kutatások Magyarországon az elmúlt fél évszázad főleg utolsó 
négy-öt évtizedében viszonylag intenzíven folytak, és területileg ugyan változó mértékben, 
de gyakorlatilag az ország egészére kiterjedtek. A gyűjtés intenzitását elsősorban a külön-
böző kutatóprogramok (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, egyéb védett területek, vidé-
ki múzeumok tájkutató programjai stb.) befolyásolták. Ebben természetesen szerepet ját-
szott néhány aktív kutató lakóhelye szűkebb környékén végzett rendszeres gyűjtőmunkája 
is. E tekintetben kiemelhető Mihályi Ferenc budapesti, Tóth Sándor tardi, Hejőbába kör-
nyéki, majd később zirci (Magas-Bakony) tevékenysége. Mihályi Ferenc pl. a Csúcs-hegyen 
76, a Hármashatár-hegyen 45 alkalommal fogott zengőlegyet. 

A minőségi mellett a zengőlégy fauna mennyiségi alakulásáról is aránylag jó képet 
kaptunk. Az egyes fajokból gyűjtött példányok száma rendkívül széles skálán mozog. 
Ugyanakkor a személyes gyűjtések mellett, elsősorban a Malaise-csapdák fogásainak kö-
szönhetően, néhány tömegfaj több, akár 8–10 ezres példányszáma mellett nem kevés a 
mindössze egyetlen egyeddel képviselt faj is. A fauna mennyiségi összetétele, százalékos 
arányban kifejezve szerepel a 3. táblázatban. 

 

A zengőlégy fauna fenológiai sajátosságai 
 

A zengőlégy imágók kora tavasztól késő őszig (áttelelő nőstény egyedek enyhe időjárású 
téli napokon is) megtalálhatók a természetben. A gyűjtések azonban elsősorban csak ta-
vasztól őszig folytak. Az egyes fajok hazai adatok alapján összeállított fenológiai diagram-
ja, néhány ritka taxon kivételével, szerepel a faunisztikai adatközlő fejezetben.  

 

A zengőlégy fauna UTM hálótérképezése 
 

Az elmúlt évek során elkészültek a hazai zengőlegyek – a jelenleg rendelkezésre álló – 

gyűjtési adatait tartalmazó fajonkénti térképek. Összeállításukhoz a BioTér 2.0 biotikai 
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Relatív gyakorisági 
érték 

UTM 
hálómező 

Előfordulási gyakoriság 
Faj-

szám 
% 

<0,0150 1 – 7 I. Szórványos előfordulású 77 19,84 

0,0151 – 0,0450 8 – 21 II. Ritka előfordulású 68 17,52 

0,0451 – 0,1350 22 – 63 III. Mérsékelten gyakori előfordulású 113 29,12 

0,1351 – 0,4050 64 – 189 IV. Gyakori előfordulású 106 27,32 

>0,4051 190> V. Igen gyakori előfordulású 24 6,18 

Σ     388 99,98 



hálótérképező számítógépes program (DÉVAI et al. 2000), valamint a hazai települések betű

- és számkódjait tartalmazó tanulmány (MISKOLCZI et al. 1997) szolgált alapult. Az összes 

faj lelőhelyeit 10×10 km-es hálómezők szerinti bontásban feltüntető térkép (5. ábra) jól 

szemlélteti a gyűjtések helyeit. Egyúttal kirajzolódnak rajta a kisebb-nagyobb fehér foltnak 

számító területek is. A jelen kötet faunisztikai adatközlő fejezetében, néhány kivétellel 

megtalálhatók a fajok UTM hálótérképei.  

 

Összefoglaló táblázat 
 

A 3. táblázat tartalmazza a fajok nagytájankénti előfordulását, az élőhelyhez való kötődést, 

néhány fenológiai és ökológiai jellemzőt, a dominancia értéket és az országos gyakorisági 

kategóriát.  

Az ökológiai és fenológiai jellemzők, az alábbi rövidítés szerint találhatók meg a táb-

lázatban:  

Fenológiai jellemzők: tavaszi rajzású (vernalis = ve), tavaszi-nyárelei rajzású (vernalis-
praestivalis = ve-pr), tavaszi-nyári rajzású (vernalis-aestivalis = ve-ae), nyár eleji rajzású 
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9. ábra. Az összes zengőlégy gyűjtőhely jelölése Magyarország UTM hálótérképén, a 10×10 

km-es hálómezők szerinti bontásban 

Fig. 9. Hoverfly collecting sites on UTM grid map of Hungary resoluted into 10×10 km 


