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ABSTRACT: (Data to the soldier-fly fauna of Sár-hegy /Diptera: Stratiomyidae/) - Author 
had collected near the half of the Hungarian Stratiomyidae species on the nature conser
vation area of Sár-hegy in the vicinity of Gyöngyös (Hungary). All these 23 species are 
new data to the Sar-hegy fauna. More remarkable species are Beris morrisi DALE, Chorisops 
tibialis MEIG., Odontomyia argentata FABR., Odontomyia flavissima ROSSI, Oxycera leonina 
PANZ., Pachygaster leachi CURT from the point of view of faunistics. 

A Gyöngyös melletti Sár-hegy katonalégy faunáját az 1970-es évek közepétől vizsgáltam 
"A Mátra és a Cserhát természeti képe" program keretében. Hazánk Stratiomyidae faunájának fel
tárása terén még sok tennivaló akad. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy MAJER (1977) 
a Fauna Hungáriáé sorozatban megjelent faunafüzetébe felvett un. zárójeles fajok közül az el
múlt évek során több a faunára uj fajt sikerült begyűjteni, sőt már olyan faj is előkerült, 
mely a füzetben egyáltalán nem szerepel. A Sár-hegyen ilyen fajokat ugyan nem sikerült gyűjte
ni, de mivel kevés a hazai katonalegyekkel foglalkozó faunisztikai cikkek száma, így minden a-
datközlés hasznosan járul hozzá faunák teljesebb megismeréséhez. 

Faunisztikai szempontból alapvető ROZKOSNY-DUSEK (1972) munkája, mely a Természettudomá
nyi Múzeum Állattára anyagának feldolgozása eredményeképpen született meg. Főleg a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum gyűjteményére alapozva készült el a Bakony hegység katonalégy fauná
jának összegzése (CSIBY-TÓTH 1981). Régebbi munkák közül elsősorban'IHALHAMMER (1899) említhe
tő. További adatokat találhatunk még az alábbi szerzők dolgozataiban: BARTAL (1906), MIHÁLYI 
(1953), PILLICH (1911), TÓTH (1966, 1967, 1972, 1975). A felsorolt munkákban nem szerepel a 
Sár-hegy természetvédelmi területére vonatkozó közlés, ezért a jelen dolgozatban felsorolt a-
datok mindegyike új a terület Stratiomyidae faunájára. 

Az eddigi gyűjtések során a Sár-hegyről 23 faj került elő. Ez a hazai fauna közel felét 
jelenti. További gyűjtések e számot még bizonyára növelni fogják. A fajok jegyzékénél a gyűjtő 
nevét nem szerepeltetem, hiszen ez minden esetben TÓTH S. Mint említettem faunára új fajt ed
dig a Sár-hegyen nem gyűjtöttem. Sikerült viszont néhány ritkább fajt megtalálni, mely mint a 
terület faunájának érdekessége egyúttal a Sár-hegy természeti értékeit is növeli. Ezek közül az 
alábbiakat említetem meg: Beris morrisi DALE, Chorisops tibialis MEIG., Odontomyia argentata 
FABR., Odontomyia flavissima ROSSI, Oxycera leonina PANZ., Pachygaster leachi CURT. 

A GYŰJTÖTT FAJOK JEGYZÉKE 

Xylomyia marginata MEIG.: Hazánk sík és hegyvidékein egyaránt előfordul, de mindenütt csak 
egyesével fogható, tömeges rajzásával eddig nem találkoztam. A Malaise-csapdával való 
gyűjtés során rendszerint előkerült. A Sár-hegyen nem gyakori, főleg Malaise-csapdával 
fogtam. 1980. VI. 24., 2g; 1982. VII. 6., lo. (Malaise-csapda); 1983. VI. 9., Id* (Malaise 
-csapda). 

Beris chalybeata FORST.: Hazánkban főleg hegyvidékeken gyűjtötték, különösen a Bakonyból van 
sok adata. Rendszerint vízparton, vizek közelében vagy legalábbis nedves, párás biotópok-
ban fordul elő. Általában a növények levelein mászkál, nem jó repülő. A Sár-hegyen arány
lag kis számban él, gyakorinak nem nevezhető. 1980. VI. 24., lo* 2g; 1982. VII. 6., lo", 
1983. VI. В., 2d" lg; 1983. VI. 9., lű Щ (Malaise-csapda). 

Beris clavipes L. : Magyarországon általánosan elterjedt, nem ritka katonalégy. Főleg májusban 
gyűjthető, vernális faj, rajzási ideje azonban átnyúlik június első felére is. A Sár-he
gyen nem gyakori, bár a májusi gyűjtések hiányoznak. Lehet, hogy májusban ott is nagyobb 
számban él. 1983. VI. 0., 2g (Malaise-csapda). 

Beris morrisi DALE: Ritkább hazai faj, melynek korábban csak dunántúli és Duna-Tisza közi adata
it ismertük. A Bakony hegységben gyakorinak látszik. 
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A Sár-hegyen való előkerülése állatföldrajzi szempontból is figyelemreméltó. 1980. VI. 
24. Id*. 

Actina nitens LATR.: Gyakori, helyenként közönséges katonalégy, mely hazánkban elsősorban a 
Dunántúlon és az Északi-középhegységben fordul elő. A Bakony hegységben különösen nagy 
számban került elő. Az ottani gyűjtési adatai arra utalnak, hogy a faj szubmontán jellegű. 
A Sár-hegyen kis számban fogható. 1980. VI. 24., lcf; 1982. VII. 6., 2ç; 1983. VI. 9., lç 
(Malaise-csapda). 

Chorisops tibialis MEIG.: Hazánkban ritkán előkerülő Stratiomyidae faj, melynek előfordulási kö
rülményeiről, ökológiai igényeiről nem sokat tudunk. A Sár-hegyen ritka, egyetlen példá
nyát Malaise-csapdával fogtam. 1979. VIII. 4., lo\ 

Chloromyia formosa SCOP.: Magyarországon általánosan elterjedt, helyenként közönséges. A Bakony 
hegységben a gyűjtött teljes Stratiomyidae anyag 25 %-a ehhez a fajhoz tartozik. Az eddigi 
tapasztalatok alapján az Északi-középhegységben, így a Mátrában is gyakori. A Sár-hegy 
katonalégy faunájának is egyik leggyakoribb faja, melyet a megfelelő időszakban, június
tól - augusztusig itt is biztosan megtalálhatunk. Elsősorban különböző ernyős virágokon 
gyűjthetjük, de a Malaise-csapdába is rendszeresen belekerül. 1974. VIII. 9., Id1; 1977. 
VI. 25., lo* 7g; 1980. VI. 24., 4cf lg; 1982. VII. 6., lg; 1983. VI. 8., 5ó* 4g; 1983. VI. 
8., 6сГ 2ç (Malaise-csapda); 1983. VI.4 9., 2ö" 5ç (Malaise-csapda). 

Chloromyia melampogon ZELL.: Az előző fajhoz hasonló elterjedésű, de nem olyan közönséges. Meg
felelő biotópokban, főleg tisztásokon, hegyi réteken, írtáserdőkben bukkanhatunk rá. Ked
veli az ernyősvirágzatú növények virágait. A Sár-hegyen nem gyakori, eddig csak Malaise-
csapdával sikerült fogni. 1983. VI. 9., lg. 

Microchrysa polita L.: Hazánkban általánosan elterjedt, de mindenütt inkább egyesével fogható. 
Rendszeresen gyűjthető Malaise-csapdával, de fénycsapdába is gyakran repül. Ökológiai i-
gényeit alig ismerjük. A Sár-hegyen is gyakorinak mutatkozik, itt elsősorban Malaise-
csapdával gyűjtöttem. 1974. V. 23., 2c? lg; 1977. VI. 25., ló* 3g (Malaise-csapda); 1979. 
VIII. 4., lo"; 1983. VI. 9., lo* 3ç (Malaise-csapda). 

Stratiomys cenisia MEIG.: Hazánkban elsősorban a domb- és hegyvidékeinken fordul elő, ahol nem 
ritka, azonban inkább egyesével gyűjthető. Májustól-augusztusig repül, ökológiai igénye
it tekintve inkább xerophilnak látszik, nem ragaszkodik nedvesebb biotópokhoz. A Sár-he
gyen az eddigi vizsgálatok szerint ritka. 1982. VII. 6., lo\ 

Stratiomys chamaeleon L.: Magyarországon viszonylag gyakori katonalégy, elsősorban a hegyvidé
keken található. A Sár-hegyen sem ritka. Különböző ernyős és fészkes virágzatú növénye
ken gyűjtöttem, de Malaise-csapda is fogta. 1980. VI. 24., lg; 1982. VII. 6., 3g (Mala
ise-csapda), 1983. VI. 9., 25. 

Stratiomys longicornis SCOP.: Hazánkban általánosan elterjedt gyakori faj, mely a sík vidéke
ken helyenként, főleg nagyobb holt-ágak, mocsarak mentén közönséges. A Sár-hegyen kis 
számban gyűjthető. 1980. VI. 24., 2j; 1983. VI. 9., lo* lg. 

Odontomya angulata PANZ.: A gyakoribb hazai fajok közé tartozik, elsősorban a sík és dombvidé
keken gyűjthető. A Sár-hegyen nem gyakori. 1982. VII. 6., 2ç. 

Odontomya argentata FABR.: Hazánkban általánosan eltrjedt, de csak kevés helyről került elő 
eddig. A Sár-hegyen való gyűjtése nem csak állatföldrajzi szempontból figyelemreméltó, 
hanem ökológiai tekintetben is érdekes adat. Lárvája ugyanis korhadó égerfákban és fűz
fákban fejlődik. Ezek a fafajok kevésbé jellemzőek a területre. Igaz, hogy a Sár-hegy nyu
gati oldalának kis vízfolyása mellett található néhány fűzfa, feltehetően ott fejlődtek 
ki a faj lárvái. A Sár-hegyen ritka, csupán egyetlen példánya repült Malaise-csapdába. 
1983. VI. 8., lç (Malaise-csapda). 

Odontomyia flavissima ROSSI: Hazánkban kevés helyen, elsősorban hegyvidékeken gyűjtötték. Főleg 
ernyős virágzatú növényeken tartózkodik. Nem tartozik a gyakori fajok közé ezért a Sár-
hegyen való megtalálása állatföldrajzi szempontból is érdekes, még akkor is, ha eddig 
csupán egy alkalommal sikerült ott gyűjteni. 1982. VII. 6. lcT 4ç (Malaise-csapda). 

Odontomyia hydroleon L.: Magyarországon általánosan elterjedt, de nem gyakori. A Sár-hegyen 
ritka. 1932. VII. 6., 2g (Malaise-csapda). 

Odontomyia viridula FABR.: Általánosan eltrjedt, elsősorban sík vidékeinken gyakori, nagyobb 
holt-ágak, mocsarak mellett helyenként nagyon közönséges. Előfordulási körülményei alap
ján kimondottan hygrophil. A Sár-hegyen nem gyakori, csupán a fennsíkon a tó mellett si
került gyűjteni. 1982. VII. 6., 1с*2с; 1983. VI. 9., 2ç. 

Oxycera leonina PANZ.: Ritkább hazai fajunk, melyet eddig csak hegvvidékeken gyűjtöttek. 
Gyakoribbnak mondható a Bakony hegységben, ahol 15 lelőhelyről került elő. Gyöngyösről 
fénycsapdával gyűjtött adata ismert, melyet azonban még nem közöltek. A Sár-hegyen ritka, 
Malaise-csapdába került egyetlen példánya. 1982. VII. 6., lcí. 

Nemotelus pantherinus L.: Hazánkban mindenfelé gyakori, helyenként elsősorban nedvesebb réteken, 
mocsarak mentén tömegesen előforduló faj. Megtalálható azonban száraz biotópokban is, va
lószínűleg euryök faj. A Sár-hegyen is gyakori, itt a legnagyobb oéldányszámban gyűjtött 
Stratiomyidae faj. 1974. V. 23., lóri* 1lg; 1977. VI. 25., 7c? 12o; 1982. VII. 6., 3cf 15o 
(Malaise-csapda); 1983'. VI. В., lç; 1983. VI. 9., 60*95 (Malaise-csapda). 



Lasiopa calva MEIG.: Főleg domb- és hegyvidékeinken előforduló és gyakori katonalégy. Különböző 
ernyős és fészkesvirágzatú növényeken, leggyakrabban a cickafarkon (Achillea millefolium) 
találhatjuk. Feltűnő sajátossága a fajnak, hogy teste rendszerint sárga a rátapadt virág
portól. A Sár-hegyen is gyakori, bár lényegesen kisebb számban található a következő faj
nál. 1980. VI. 24., 10*3$); 1982. VII. 6., 2d" 3g; 1983. VI. 8., lg; 1983. VI. 9., 2o* lo_ 
(Malaise-csapda). 

Lasiopa villosa FABR.: Hazánk minden vidékén megtalálható, de középhegységeinkben valószínűleg 
gyakoribb. Mindenesetre lényegesen gyakoribb az előző fajnál. Gyakran találhatjuk a vad-
murok (Daucus carota) virágzatán. A Sár-hegyen is gyakori, itt is gyűjtöttem a vadmuro-
kon. 1974. VIII.. 9., 2c"; 1977. VI. 25., 12tf 3o; 1982. VII. 6., 2g; 1983. VI. 8., 16ö* 24n ; 
1983. VI. 9., 5d" 4g (Malaise-csapda). 

Pachygaster. atra PANZ.: Hazánkban mindenfelé előforduló, széles ökológiai valenciáju (euryök) 
faj, mely sokféle biotópban megtalálható. A Sár-hegyen sem ritka. 1980. VI. 24., 2o; 
1982. VII. 6., lcflç; 1983. VI. 8., lg; 1983. VI. 9., 2cf lç (Malaise-csapda). 

Pachygaster leachi CURT.: Ritka hazai fajunk, melyet korábban csak a Bükkben és a Bakony vidé
kén gyűjtötték. Ezért a Sár-hegyen való megtalálása érdekes faunisztikai eredmény. 1983. 
VI. 9., lg (Malaise-csapda). 
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