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TÓTH S.: Data to the fly fa u na (Diptera) of Porva in the framework of the Biodiversity Day

Abstract: According to the researches of the Biodiversity Day in 2008, the author analyzed the fly fa -
u na at the assigned parts of the Porva-basin. There have been research of the fly fa u na during the pre-
vious decades in these regions, that has resulted in publications of different sizes (for example: TÓTH,
1986, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007), which contains information about this topic. Out of
the families processed in 2008, the occurrence of 225 spe ci es in these areas can be confirmed.
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Be ve ze tés

A két szár nyú ro va rok (Diptera) leg is mer tebb mor fo ló gi ai tu laj don sá ga, hogy csak egy
pár hár tyás szár nyuk van, a má so dik pár egyen súly-ér zé ke lõ szerv vé, rez gõ vé (billér) mó do -
sult. Vál to za tos test fel épí tés, -életmód és nagy faj gaz dag ság jel lem zõ rá juk. A két szár nyú -
ak (le gyek, szú nyo gok) több sé ge to já sok kal sza po ro dik és tel jes át ala ku lás sal fej lõ dik. A
két szár nyú ak ál tal oko zott nö vény vé del mi és egyéb károk leg több ször a lá bat lan lár vá ik vál -
to za tos táp lál ko zá sá val függ ös  sze. A köz egész ség ügyi vagy ál lat egész ség ügyi vo nat ko zá sú
prob lé má kért, be teg sé gek kór oko zó inak ter jesz té sé ért in kább az imá gók, el sõ sor ban a vér -
szí vó fa jok a fe le lõ sek. Ugyan ak kor na gyon sok az em ber szem pont já ból hasz nos két szár -
nyú is. Sze re pük van pl. a kor ha dé kok le bon tá sá ban, a szenny vi zek tisz tí tá sá ban, a kár te võ
her nyók, le vél tet vek pusz tí tá sá ban, a vi rá gok meg por zá sá ban stb.

A Föld rõl le írt két szár nyú fa jok szá ma 120.000 kö rül van. A Ma gyar or szá gon élõ két
egyes becs lé sek 10.000-re te szik. A fa u na azon ban még kö zel sincs tel je sen ki ku tat va. Két
al rend jü ket kü lön böz tet jük meg: 

1. Fonalascsápú vagy szú nyog al ka tú két szár nyú ak (Nematocera)
2. Rö vid csá pú vagy légy al ka tú két szár nyú ak (Brachycera)
A ki je lölt porvai te rü le ten vég zett egy sze mé lyes ku ta tás el sõ sor ban a rö vid csá pú két -

szár nyú ak né hány csa lád já ra ter jedt ki. A fonalascsápúak al rend jé bõl csu pán a csí põ szú -
nyog (Culicidae) fa u na vizs gá la tá ra nyí lott le he tõ ség.
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A Porvai-medencében már az el múlt 4–5 év ti zed ben is töb ben gyûj töt tek két szár nyú ro -
va ro kat, el sõ sor ban „A Ba kony ter mé sze ti ké pe” prog ram ke re té ben. En nek is kö szön he tõ en
vi szony lag sok iro dal mi adat áll ren del ke zés re a te rü let rõl. Ezek rõl azon ban az ese tek egy
ré szé ben nem le het el dön te ni a gyûj tés tény le ges kö ze leb bi he lyét. Ki vé telt ké pez nek pl. a
Cik lá me nes-er dõ (a Zsi dó-er dõ egy ré sze), a Zsi dó-er dõ, a Pás kom-rét (1. kép), a Hó dos-
ér (Porva) le lõ hely né ven meg je lent ada tok. Ezért a Biodiverzitás Na pon fo gott két szár nyú -
ak a he lyi fa u ná ra néz ve ál ta lá ban nem szá mí ta nak új nak. Kü lö nö sen sok ide vá gó adat ta -
lál ha tó a szer zõ ál tal írt mo nog rá fi ák ban (TÓTH, 1995, 2001, 2004, 2006), va la mint né hány
je len tõ sebb nek ítél he tõ, ös  sze fog la ló jel le gû dol go zat ban (TÓTH, 1986, 1997, 2007a). 

1. kép: A Pás kom-rét (a szer zõ fel vé te lei)

2. kép: Mo csár rét
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Az em lí tett ta nul má nyok ban, va la mint egyéb ki sebb-na gyobb cik kek ben, csa lá don ként
vál to zó mér ték ben, de ese ten ként a Biodiverzitás Nap ke re té ben ki mu ta tott fa jok több szö -
rö se is sze re pel a te rü let rõl. Ezek fel so ro lá sa itt nem len ne in do kolt.

A vizs gá lat ra ki je lölt nagy já ból 2 km2 nagy sá gú, elég gé vál to za tos élõ he lye ket ma gá ba
fog la ló te rü let nek a Diptera fa u ná ja kü lö nö sen ta vas  szal gaz dag. Egy áp ri lis vé gi, má jus ele -
ji idõ pont ked ve zõbb lett vol na a ku ta tott két szár nyú csa lá dok szem pont já ból. A
Biodiverzitás Nap ke re té ben gyûj tött anyag ból fel dol go zott 225 faj azon ban így is jó ered -
mény nek szá mít, egyút tal meg fe le lõ en alá tá maszt ja az itt élõ két szár nyú taxonok diver -
zitását. Ös  sze ha son lí tá sul ér de mes meg em lí te ni, hogy az Ma gyar Biodiverzitás Na pok
(2006–2008) ke re té ben Gyû rû fûn, ha son ló nagy sá gú te rü le ten 450 faj elõ for du lá sát si ke rült
ki mu tat ni (TÓTH 2009).

Anyag és mód szer 

A két szár nyú ak gyûj té sé nek leg fon to sabb esz kö ze a tüll anyag ból ké szült mó do sí tott
lep ke há ló, mely bõl a be fo gott ál la tok az esz köz eny he csap ko dá sa ré vén a há ló csúcs ré szé -
be ke rül nek, ahon nan szé les szá jú klo ro for mos üveg be te rel ve egy sze rû en ki szed he tõk. Tö -
ré ke nyebb le gyek, vagy pl. csí põ szú nyo gok gyûj té sé re jó szol gá la tot tett a szú nyog szip pan -
tó-csõ. Víz ben fej lõ dõ lár vák, el sõ sor ban szú nyog lár vák gyûj té sé hez ví zi há lót, a fa od vak vi -
zé ben (dendrotelma) élõ szú nyog lár vák ki eme lé sé re kis mé re tû (5 cm át mé rõ jû) mû anyag
tea szû rõ tett jó szol gá la tot. A sze mé lyes gyûj tés mel lett jó ered mén  nyel mû kö dött a Zsi dó-
er dõ ben fel ál lí tott Malaise-csapda (3. kép).

3. kép: A Malaise-csapda a Zsi dó-er dõ ben
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A gyûj tött anyag ból pre pa rált pél dá nyok a zir ci Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
gyûj te mé nyét gaz da gí tot ták.

A meg ha tá ro zás ban MI HÁ LYI & GU LYÁS (1963), SACK (1928–1932), STACKELBERG

(1970) és TORP (1994) ké zi köny vei szol gál tak ala pul. Eze ken kí vül szá mos ki sebb-na gyobb
génuszrevíziót tar tal ma zó ta nul mány se gí tett a fa jok azo no sí tá sá ban. 

Ne ve zék tan te kin te té ben rész ben az elõ zõk ben em lí tett mun kák, a „Catalogue of
Palaearctic Diptera” so ro zat zen gõ le gyek kel fog lal ko zó kö te te (PECK 1988), to váb bá a ma -
gyar fa u na lis ta (PAPP 2001) volt az irány adó.

Ered mé nyek és ér té ke lés

A 2008-as Biodiverzitás Nap ke re té ben gyûj tött Diptera anyag ból 14 csa lád hoz tar to zó
ös  sze sen 225 két szár nyú faj elõ for du lá sát si ke rült iga zol ni Porva ki je lölt te rü le tén. Ez a Ma -
gyar or szá gon egyes becs lé sek sze rint élõ mint egy 10.000 faj hoz ké pest nem ne vez he tõ sok -
nak, de fi gye lem be kell ven ni a kis te rü le tet és a vizs gá lat ra for dí tott vi szony lag rö vid idõt.
Ha azon ban nem az ös  szes ha zai fajt te kint jük, ha nem csu pán a vizs gált 14 csa lád faj szá má -
hoz ha son lít juk a ki mu ta tot ta kat, ak kor az arány lé nye ge sen ked ve zõbb.

A gyûj tött/meg fi gyelt fa jok je len tõs ré sze több nyi re min den fe lé gya ko ri. Je len leg egyet -
len ha zai két szár nyú faj sem vé dett. Ez azon ban egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy – más ro -
var csa lá dok hoz ha son ló an – ne len ne szá mos Diptera taxon is vé de lem re ér de mes. 

An  nyit azon ban e he lyen is ér de mes hang sú lyoz ni, hogy a két szár nyú fa jok na gyobb ré -
sze fon tos sze re pet tölt be az öko szisz té má ban.

Faj lis ta
1. al rend: Nematocera
Culicidae (Csí põ szú nyo gok)

Kar csú tes tû, hos  szú lá bú, tö ré keny két szár nyú ak. Lár vá ik se kély ál ló- vagy las san
áram ló víz ben él nek. A hí mek nö vé nyi ned vek kel, nek tár ral, a nõs té nyek fõ leg ge rin ce sek
vé ré vel táp lál koz nak. Szá mos fa juk az em bert is gyak ran zak lat ja. 

Ma gyar or szág csí põ szú nyog fa u ná ját je len leg ke re ken 50 is mert taxon (49 faj és 1 al faj)
al kot ja (TÓTH 2007b). Kö zü lük a Biodiverzitás Na pon ki sebb rész ben lár va, na gyobb rész -
ben imá gó alak ban csu pán 11 ke rült elõ. A ki mu ta tott fa jok ból vi szony lag rit kább a Culex
territans Walker, 1856, va la mint az Ochlerotatus excrucians (Walker, 1856).

Ér de mes azon ban meg em lí te ni, hogy a vizs gá lat ra ki je lölt te rü let – a csa pa dék vi szo -
nyok tól füg gõ en – a csí põ szú nyog lár vák fej lõ dé sé re na gyon ked ve zõ. Idõ sza kos víz bo rí tá -
sú mo csár er dõk és mo csár ré tek (2. kép) mel lett szá mos tömpöly, csa pa dék vi zes po cso lya és
egyéb vi zes élõ hely vál ta ko zik raj ta, ezért a he lyi fa u na (a már ko ráb bi gyûj té sek alap ján)
nem csu pán gaz dag, ha nem rit ka fa jok ban is bõ vel ke dik.
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Aedes cinereus Meigen, 1818
Aedes vexans (Meigen, 1830)
Anopheles maculipennis Meigen, 1818
Anopheles plumbeus Stephens, 1828
Culex pipiens Linnaeus, 1758
Culex territans Walker, 1856

Culiseta annulata (Schrank, 1776)(4. kép)
Ochlerotatus cantans (Meigen, 1818)
Ochlerotatus excrucians (Walker, 1856)
Ochlerotatus geniculatus (Olivier, 1791)
Ochlerotatus sticticus (Meigen, 1838)



4. kép: Culiseta annulata (Schrank, 1776) hím

2. Al rend: Brachycera
Acroceridae (Gömb le gyek) 

Jel leg ze tes, nagy já ból gömb ala kú pot ro hú, zö mök, fel tû nõ en kis fe jû, ki sebb tes tû,
több nyi re rit kán gyûjt he tõ le gyek. Lár vá ik pó ko kon élõs köd nek. Ma gyar or szá gon ed dig 7
fa ju kat gyûj töt ték (MAJER 1977), kö zü lük Porván 2 ke rült elõ. Mind ket tõ töb bé-ke vés bé rit -
ká nak szá mít.

Acrocera sanguinea Meigen, 1804 
Ogcodes gibbosus (Linnaeus, 1758)

Athericidae (nincs ma gyar ne vük)
Kö ze pes mé re tû, fol tos szár nyú, rit ka le gyek. Élet mód juk ke vés bé is mert. Lár vá ik víz -

ben él nek, ra ga do zók. Ma gyar or szá gon mind ös  sze két fa juk elõ for du lá sá ról tu dunk
(MAJER 1977), mind ket tõ elõ ke rült Porván is. 

Atherix ibis (Fabricius, 1798) 
Ibisa marginata (Fabricius, 1781)

Bombyliidae (Pöszörlegyek)
Több nyi re kö ze pes mé re tû, rend sze rint dús szõr ze tû, hos  szú szí vó ká jú le gyek. A fa jok

na gyobb ré sze (a szen de rek hez ha son ló an) egy hely ben le beg a vi rág elõtt, mi köz ben szí vó -
ká já val a nek tárt szí vo gat ja. Lár vá juk kü lön bö zõ ro va rok ban élõs kö dik. A ha zai fa jok szá -
ma 70 kö rül van (TÓTH 1977), a porvai Biodiverzitás Na pon 13 fajt si ke rül ki mu tat ni. A vi -
szony lag rit kább fa jok kö zül ket tõt em lít he tünk: Bombylius pictus, Bombylosoma mi ni mum.
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5. kép: Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)

Coenomyiidae (Szagoslegyek)
Nagy tes tû, gyé ren szõ rös, rozs dás, sár gás szí nû le gyek. Ra ga do zó lár vá ik több nyi re kor -

ha dó fá ban él nek (MAJER 1977). A ki fej lett le gyek jel leg ze tes erõs il la ta – fõ leg, ha több
pél dány raj zik egy ki sebb tisz tá son – a te re pen is érez he tõ. Ma gyar or szá gon egyet len faj él,
mely Porván is elõ ke rült. Vi szony lag rit ka, bár ki vé te le sen na gyobb egyed szám ban is ta lál -
koz ha tunk ve le.

Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763)

Conopidae (Fejeslegyek)
Kö ze pes nagy sá gú és rész ben ki sebb tes tû, vi rág lá to ga tó le gyek. Lár vá ik mé hek és da -

ra zsak bel sõ élõs kö dõi. Ma gyar or szá gon ed dig mint egy 50 fa juk elõ for du lá sá ról tu dunk. A
porvai Biodiverzitás Na pon a ha zai fa jok egy ötö dét si ke rült ki mu tat ni. Em lí tés re mél tó rit -
ka ság nincs kö zöt tük.

Anthrax leucogaster Wiedemann in
Meigen, 1820

Bombylius ater Scopoli, 1763
Bombylius canescens Mikan, 1796
Bombylius medius Linnaeus, 1758
Bombylius pictus Panzer, 1794
Bombylius vulpinus Wiedemann in Meigen,

1820

Bombylosoma mi ni mum (Scopoli, 1772)
Conophorus virescens (Fabricius, 1787)
Exoprosopa jacchus Fabricius, 1805)
Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)  

(5. kép)
Lomatia sabaea (Fabricius, 1781)
Phthiria canescens Loew, 1846
Vil la hot ten tot ta (Linnaeus, 1758)
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Abrachyglossum capitatum (Loew, 1847)
Conops vesicularis Linnaeus, 1761
Leopoldius coronatus (Rondani, 1857)
Myopa buccata (Linnaeus, 1758)
Myopa morio Meigen, 1804
Myopa picta [Panzer, 1798]

Myopa testacea (Linnaeus, 1767)
Physocephala vittata (Fabricius, 1794)
Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
Thecophora atra (Fabricius, 1775)
Zodion cinereum (Fabricius, 1794)

Chrysopilus au ra tus (Fabricius, 1805)
Chrysopilus aureus (Meigen, 1804)
Rhagio maculatus (De Geer, 1776)

Rhagio notatus (Meigen, 1820)
Rhagio tringarius (Linnaeus, 1758)
Rhagio vitripennis (Meigen, 1820)

141

Rhagionidae (Kó sza le gyek)
Kö ze pes mé re tû le gyek, fe jük fél gömb ala kú. Imá gó ik gyors röp tû ek, ra ga do zók, ap ró

le gyek kel és hár tyás szár nyú ak kal táp lál koz nak (MAJER 1977). Ugyan csak ra ga do zó lár vá ik
a ta laj ban él nek. A Porvai-medencében is gya ko ri ak, de a Biodiverzitás Na pon az is mert 26
ha zai faj kö zül csak 6-ot si ke rült meg ta lál ni. Em lí tés re ér de mes rit ka ság nincs kö zöt tük. 

Stratiomyidae (Ka to na le gyek)
Több nyi re nagy vagy kö ze pes mé re tû le gyek. El sõ sor ban ned ve sebb er dõk ben, vi zes

élõ he lye ken for dul nak elõ, nek tár ral, vi rág por ral táp lál koz nak. Lár vá ik fõ leg pan gó víz ben,
kor ha dó fá ban, trá gyá ban, ned ves ta laj ban él nek (MAJER 1977). Je len leg 59 ha zai faj ról tu -
dunk. A Porvai-medencében a ka to na le gyek fej lõ dé se szem pont já ból ked ve zõ élõ he lyek ta -
lál ha tók, ezért a he lyi fa u na gaz dag nak. Ezt azon ban a Biodiverzitás Nap ered mé nye csak
rész ben tük rö zi. A gyûj tött 12 faj kö zött nem akad em lí tés re mél tó rit ka ság.

Syrphidae (Zen gõ le gyek)
Ki csi, kö ze pes és igen nagy le gyek egy aránt elõ for dul nak kö zöt tük. Kü lö nö sen gya ko -

ri ak a fe ke te ala pon sár ga fol tok kal dí szí tett, ezért sok szor re dõs szár nyú da ra zsak ra ha son -
lí tó fa jok. Nem ke vés a bun dás szõr ze tû zen gõ légy, ezek vi szont pl. posz mé hek re em lé kez -
tet nek. Lár vá ik táp lál ko zás mód ja vál to za tos, alap ve tõ en há rom cso port ju kat kü lön böz tet -
jük meg: ra ga do zók, kor ha dék evõk és nö vény evõk. A fa jok mint egy 40%-a ra ga do zó, el sõ -
sor ban hasz nos le vél te tû pusz tí tó (afidofág). Imá gó ik fõ leg nek tár ral, méz har mat tal és vi -
rág por ral táp lál koz nak, sze re pük van a nö vé nyek meg por zá sá ban. A je len leg is mert ha zai
fa jok szá ma 390. A Ma gas-Ba kony, ben ne a Porvai-medence zen gõ légy fa u ná ja elég ala po -
san fel tárt (TÓTH 2001). A Biodiverzitás Na pon ki mu ta tott taxonok szá ma is vi szony lag ma -
gas, ös  sze sen 66 faj je len lét ét si ke rült iga zol ni. Az elõ ke rült rit kább fa jok kö zül 5 ér de mel
em lí tést: Arctophila superbiens, Brachyopa maculipennis, Cheilosia schnabli, Syrphus sex-
maculatus, Temnostoma apiforme. 

Actina chalybea Meigen, 1804 
Beris chalybata (Forster, 1761)
Beris fuscipes Meigen, 1820
Beris vallata (Forster, 1771)
Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) 

Lasiopa calva (Meigen, 1822)
Microchrysa polita (Linnaeus, 1758)
Odontomyia hydroleon (Linnaeus, 1758)
Oplodontha viridula (Fabricius, 1775) 
Pachygaster atra (Panzer, [1798])
Sargus cuprarius (Linnaeus, 1758)



Tabanidae (Bö gö lyök)
Kö ze pes vagy nagy mé re tû le gyek. A leg több faj nõs té nyé nek a to já sok ér le lé sé hez szük sé ge

van vér re, ezért na gyobb em lõs ál lat ok vé ré vel táp lál koz nak, de az em bert is gyak ran meg tá mad -
ják, szú rá suk fáj dal mas. En nek kö vet kez té ben mind egész ség ügyi, mind gaz da sá gi je len tõ sé gük
nagy. Né hány faj nõs té nye je len le gi is me re te ink sze rint nem él vér rel, ha nem a hí mek hez ha -
son ló an nö vé nyi ned vek kel, és nek tár ral, méz har mat tal táp lál ko zik. Lár vá ik víz ben vagy ned ves
ta laj ban fej lõd nek, több nyi re ra ga do zók. Kö ze pes nagy sá gú légy csa lád, az is mert ha zai fa jok
szá ma ke re ken 60-ra te he tõ (MAJER 1987). A porvai vizs gá la ti te rü let ked vez a lár vák fej lõ dé -
sé nek, és az ál lat tar tás mi att a nõs té nyek táp lál ko zá sá nak is. Ezért a fa u na gaz dag nak mond ha -
tó. A Biodiverzitás Nap ke re té ben gyûj tött 14 faj ból a vi szony lag rit kább Silvius alpinus emel he -
tõ ki. A nagy tes tû Therioplectes gigas azért ér de mel em lí tést, mert az 1970-es és 1980-as évek -
ben még vi szony lag gya ko ri volt, de az utób bi év ti ze dek ben csak na gyon rit kán ke rül elõ.

Arctophila superbiens (Müller, 1776)
Baccha obscuripennis Meigen, 1822
Brachyopa maculipennis Thompson, 1980
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805)
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822)
Cheilosia barbata Loew, 1857
Cheilosia impressa Loew, 1840
Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817)
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822)
Cheilosia pagana (Meigen, 1822)
Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000
Cheilosia schnabli (Becker, 1894)
Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia variabilis (Panzer, 1798)
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758)
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)
Chrysotoxum verralli Collin, 1940
Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822)
Epistrophe eligans (Harris, 1780)
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis interrupta (Poda, 1761)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
Eupeodes lapponicus (Zetterstedt, 1830)
Eupeodes luniger (Meigen, 1822)
Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)
Melanogaster nuda (Macquart, 1829)
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)
Merodon avidus (Rossi, 1790)

Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758)
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)
Neoascia interrupta (Meigen, 1822)
Neocnemodon vitripennis (Meigen, 1822)
Orthonevra no bi lis (Fallén, 1817)
Paragus haemorrhous Meigen, 1822
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775)
Pipiza bimaculata Meigen, 1822
Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758)
Pipizella viduata (Linnaeus, 1758)
Pipizella virens (Fabricius, 1805)
Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)
Platycheirus angustatus (Zetterstedt, 1843)
Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822)
Platycheirus peltatus (Meigen, 1822)
Rhingia campestris Meigen, 1822
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
Scaeva selenitica (Meigen, 1822)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822)
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)
Syrphus sexmaculatus (Zetterstedt, 1838)
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875
Syrphus vitripennis Meigen, 1822
Temnostoma apiforme (Fabricius, 1794)
Triglyphus primus Loew, 1840
Tropidia scita (Harris, 1780)
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)
Xanthogramma pedissequum (Harris, 1776)
Xylota segnis (Linnaeus, 1758)
Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)

142



6. kép: Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)

Tachinidae (Für kész le gyek)
Kö ze pes és ki sebb mé re tû két szár nyú ak. Ki vé tel nél kül erõ sen al kal maz ko dott pa ra zi -

ták. Leg több fa juk a lep ke her nyó kat fer tõ zi meg, de van nak für kész légy pa ra zi tái a hár tyás -
szár nyú ak nak, bo ga rak nak, po los kák nak, ka bó cák nak, lószúnyog lár vák nak, sás kák nak, sõt
fül be má szók nak is. El sõ sor ban az er dõ- és me zõ gaz da ság ban nagy a je len tõ sé gük. Nagy
légy csa lád, az is mert ha zai fa jok szá ma 425 (MI HÁ LYI 1986). A Porvai-medence fa u ná ja is
vi szony lag gaz dag nak ne vez he tõ. A Biodiverzitás Nap alatt gyûj tött 74 faj jó ered mény nek
szá mít an nak el le né re, hogy több nyi re gya ko ri für kész le gyek ke rül tek elõ. Vi szony la gos rit -
ka sá ga mi att egye dül a Thelaira nigripes emel he tõ ki.
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Atylotus rusticus (Lin né, 1767)
Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)

(6. kép)
Chrysops viduatus (Fabricius, 1794)
Haematopota italica Meigen, 1804
Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
Hybomitra distinguenda (Verral, 1909)
Hybomitra lurida (Fallén, 1817)

Hybomitra solstitialis (Meigen, 1820)
Silvius alpinus (Scopoli, 1763)
Tabanus autumnalis Linnaeus, 1761
Tabanus bromius Linnaeus, 1758
Tabanus glaucopis Meigen, 1820
Tabanus spodopterus Meigen, 1820
Therioplectes gigas (Herbst, 1787)

Acemya acuticornis (Meigen, 1824)
Actia crassicornis (Meigen, 1824)
Actia pilipennis (Fallén, 1810)
Aplomya confinis (Fallén, 1820)
Athrycia trepida (Meigen, 1824)
Bessa parallela (Meigen, 1824)

Blepharipa pratensis (Meigen, 1824)
Blepharipa schineri (Mesnil, 1939)
Blondelia nigripes (Fallén, 1810)
Bothria fron to sa (Meigen, 1824)
Carcelia bombylans (Robineau-Desvoidy, 1830)
Ceromya bicolor (Meigen, 1824)



Cistogaster globosa (Fabricius, 1775) 
Clemelis pullata (Meigen, 1824)
Clytiomya continua (Panzer, 1798)
Compsilura concinnata (Meigen, 1824)
Cylindromyia bicolor (Olivier, 1812)
Cylindromyia brassicaria (Fabricius, 1775)
Dexia rustica (Fabricius, 1775)
Dinera carinifrons (Fallén, 1817)
Dufouria chalybeata (Meigen, 1824)
Ectophasia oblonga (Robineau-Desvoidy,

1830)
Eliozeta helluo (Fabricius, 1805)
Elomya lateralis (Meigen, 1824)
Eriothrix rufomaculatus (De Geer, 1776)
Erycia fatua (Meigen, 1824)
Ethilla aemula (Meigen, 1824)
Exorista fasciata (Fallén, 1820)
Exorista larvarum (Linnaeus, 1758)
Exorista rustica (Fallén, 1810)
Gonia capitata (De Geer, 1776)
Gonia ornata Meigen, 1826
Gonia picea (Robineau-Desvoidy, 1830)
Gymnochaeta viridis (Fallén, 1810)
Gymnosoma nudifrons Herting, 1966
Gymnosoma rotundata (Linnaeus, 1758)
Hemyda vittata (Meigen, 1824)
Linnaemya frater (Rondani, 1859)
Linnaemya media Zimin, 1954
Loewia phaeoptera (Meigen, 1824)
Lypha dubia (Fallén, 1810)
Macquartia tenebricosa (Meigen, 1824)
Masicera pavoniae (Robineau-Desvoidy, 1830)
Me di na melania (Meigen, 1824)

Meigenia dorsalis (Meigen, 1824)
Neaera laticornis (Meigen, 1824)
Nemorilla maculosa (Meigen, 1824)
Pales pavida (Meigen, 1824)
Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy,

1863)
Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy, 1851)
Phania funesta (Meigen, 1824)
Phasia barbifrons (Girschner, 1887)
Phasia pusilla Meigen, 1824 
Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy,

1847)
Phorocera obscura (Fallén, 1810)
Phryxe nemea (Meigen, 1824)
Phryxe vulgaris (Fallén, 1810)
Picconia incurva (Zetterstedt, 1844)
Platymya fimbriata (Meigen, 1824)
Ramonda prunaria (Rondani, 1861)
Siphona geniculata (De Geer, 1776)
Siphona hungarica An der sen, 1984 
Siphona maculata Staeger in Zetterstedt, 1849
Smidtia conspersa (Meigen, 1824)
Solieria fenestrata (Meigen, 1824)
Sturmia bella (Meigen, 1824)
Tachina fera (Linnaeus, 1761)
Tachina lurida (Fabricius, 1781)
Tachina magnicornis (Zetterstedt, 1844)

(7. kép)
Thelaira nigripes (Fabricius, 1794)
Voria ruralis (Fallén, 1810)
Zenillia libatrix (Panzer, 1798)
Zeuxia cinerea Meigen, 1826
Zophomyia temula (Scopoli, 1763)
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7. kép: Tachina magnicornis (Zetterstedt, 1844)

Therevidae (Tõröslegyek)
Kö ze pes nagy sá gú, mor fo ló gi a i lag leg in kább a rab ló le gyek hez (Asilidae) ha son lí tó két -

szár nyú ak. Élet mód ju kat ke vés bé is mer jük, a ha zai fa u na ala pos fel tá rá sa sem tör tént még
meg. Imá gó ik ra ga do zók, lár vá ik kü lön bö zõ he lye ken (kor ha dó avar ban, mo ha pár ná ban,
ta laj ban stb.) fej lõd nek (TÓTH 1977). Ki sebb csa lád, az is mert ha zai 31-bõl 9 gya ko ribb ke -
rült faj ke rült elõ a porvai te rü le ten.

Xylomyiidae (nincs ma gyar ne vük)
Kö ze pes nagy sá gú, kar csú le gyek, lár vá ik fa ké reg alatt vagy a fa bel se jé ben él nek. Kis

csa lád, Ma gyar or szá gon csu pán 3 faj elõ for du lá sá ról tu dunk (MAJER 1977), a porvai gyûj -
tés so rán ket tõ ke rült elõ. Kö zü lük a Xylomyia maculata rit ka. 

Solva marginata (Meigen, 1820)
Xylomyia maculata (Meigen, 1804)

Xylophagidae (nincs ma gyar ne vük)
Rész ben für kész da ra zsak hoz ha son lí tó kar csú le gyek. Imá gó ik rö vid éle tû ek, va ló szí nû -

leg nem is táp lál koz nak. Lár vá ik kor ha dó fák kér ge alatt él nek, fa anya got fo gyasz ta nak,
vagy kü lön bö zõ ro va rok lár vá i val táp lál koz nak (MAJER 1977). Ma gyar or szá gon mind ös  sze
3 faj elõ for du lá sá ról tu dunk, ér de kes, hogy Porván mind egyik elõ ke rült. Kö zü lük fõ leg a
Xylophagus cinctus és a Xylophagus compenditus mond ha tó rit ká nak.
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Acrosathe annulata (Fabricius, 1805)
Ammothereva laticornis (Loew, 1856)
Cliorismia ardea (Fabricius, 1794)
Thereva fulva (Meigen, 1804)
Thereva nobilitata (Fabricius, 1775)

Thereva plebeja (Linnaeus, 1758)
Thereva paraecox Egger, 1859
Thereva rustica Loew, 1840
Thereva valida Loew, 1847



Xylophagus ater Meigen, 1803 Xylophagus compeditus Meigen, 1820
Xylophagus cinctus (De Geer, 1776)

Kö szö net nyil vá ní tás

A szer zõ e he lyen is kö szö ne tét fe je zi ki Ko vács Ti bor nak a Biodiverzitás Nap meg szer -
ve zé sé ért, va la mint a ku ta tó mun ká ban va ló rész vé tel le he tõ sé gé ért. 
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