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Ízeltlábúak törzse – Arthropoda 

     Hatlábúak altörzse – Hexapoda 

      Rovarok osztálya - Insecta 

Kétszárnyúak rendje – Diptera 

Zengılegyek családja - Syrphidae 

Zengılegyek családja – Syrphidae 

Közepes és nagytermető, változatos alakú, általában fekete vagy vörös színezető legyek. 

Számos faj méh vagy darázsutánzó. A hímek összetett szemei a fejtetın összeérnek, a nıstények 
homloka szélesebb. Szívókájuk 

változatos hosszúságú, behajtható. 
Szárnyuk közepén egy megvastagodott 

ránc látható.  

Futó pillanatra színük a 

darazsakéra, vadméhekére emlékeztett. 

A kifejlett egyedek virágokat 

látogatnak, fontos beporzói e 

növényeknek. A virágok elıtt egy 

helyben lebegve szívogatnak. 

Rendkívül jól repülnek és kitőnıen 
manıvereznek. Bármilyen irányba 

képesek mozogni a levegıben, még 
hátrafelé is. Fontos szerepük van a 

megporzásban.  

A lárváik az életmódnak 

megfelelıen változatos megjelenésőek. Bomló szerves anyagokkal, virágporral, nektárral vagy 
levéltetvekkel táplálkoznak. Akadnak közöttük vadméhek, darazsak fészkében élısködık is.  

Nagyon fajgazdag légycsalád. Hazánkban eddig kb. 330 fajt találtak, de várható a fajok 

számának további növekedése. A Földön a fajok száma meghaladja a 4000-t. A zengılegyek 

családjába tartozik a részletesen ismertetett közönséges herelégy, mely nagyon gyakori hazánkban 

mindenhol. A családnak nagyon sok gyakori faja van így a képeken is bemutatott nagy iszaplégy, 

közönséges comboslégy, vagy a tarka darázslégy.  

Nagy iszaplégy 

Közönséges comboslégy Tarka darázslégy 
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Közönséges herelégy (Eristalis tenax) 

Elsı megjelenésre nagyon hasonlít a házi méh hímjére, a herére. Elkülönítésük ugyanakkor 

könnyő, mivel a herelegyeknek egy pár szárnyuk van, míg a méheknek két pár. Az állat 1,5-2, 0 cm 
hosszú, potroh színe változó, általában vörösesbarna, a 

vége fekete színő.  

Lárvája pöcegödrökben, iszapos pocsolyákban, 

trágyalében fejlıdik. Lárváját pocik féregnek is 

nevezik. İsszel még a IX. hónapban is repül és áttelelt 

nıstényei a III – IV. hónapokban újra megjelennek.  

Embert követı faj, kertek, szemétdombok, 

istállók, trágyahalmok környékén jelenik meg. 

Kozmopolita a sarkvidéken kívül mindenhol elıfordul. 

Nálunk is nagyon gyakori, közönséges faj. 

A légy és a lárva tavasztól ıszig megtalálható, a 

szárazságot nem kedveli. A lárvák erısen szennyezett, oxigénben szegény vizekben, sıt trágyalében 
élnek, ahol más állat alig képes életben maradni. A lárvák hátsó testfelületükön elhelyezkedı hosszú 

csıvel lélegeznek.  

 

 

 

 

Közönséges herelégy 

Közönséges herelégy 



Közönséges herelégy (Eristalis tenax) 

 

 3  

 

Közönséges herelégy - papírmodell 

Közönséges herelégy - gyurmamodell 


