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A kacsafarkú szender lett az év rovara
A SZAVAZATOK FELÉVEL LETT 2021-BEN AZ ÉV ROVARA A NÁLUNK ÁPRILISBAN MEGJELENŐ KACSAFARKÚ 
SZENDER. EZ AZ EGY HELYBEN LEBEGŐ, ZÜMMÖGŐ VÁNDORLEPKE EGY-KÉT NEMZEDÉKET NEVEL HAZÁNK-
BAN. ÁPRILISBAN ÉRKEZNEK HOZZÁNK AZ ELSŐ DÉLRŐL INDULÓ PÉLDÁNYOK.

A 2021-es Év rovara címre zavarba ejtő külsejű ro-
varokat jelöltek, amelyek elsőre nem azok, mint 

aminek látszanak. Az ékfoltos zengőlégy a darazsakra 
emlékeztet, a lepkékhez és szitakötőkhöz is kissé ha-
sonló, ragadozó keleti rablópille egyedülálló a maga 
nemében Magyarországon. A kacsafarkú szender 
pedig kolibrihez hasonló röptével hívja fel magára a 
figyelmet. (Angol nevében szerepel is a kolibri szó.)
Széles elterjedésű lepke, hozzánk a mediterrán régió-
ból érkezik, de az utóbbi egy-két évtizedben már átte-
lelő példányait is megfigyelték a déli országrészekben.
Teste vaskos, de áramvonalas; barna elülső szárnya 
keskeny, hosszúkás, halvány sávokkal, a hátulsó jóval 
kisebb az elülsőnél és feltűnő sárga.

Szárnyfesztávolsága 4–5 cm, így a hazai szende-
rek között viszonylag kicsinek számít. Pödörnyelve 
olyan hosszú, mint a teste, nagyjából 3 cm, nyugal-
mi állapotban spirál alakban felcsavarja. Magyar 
nevét a potroha végén kétoldalt látható, feltűnő 
fekete-fehér pikkelypamacsokról kapta, amelyek a 
kormányzásban segítik rendkívül sebes röpte során. 
Szárnycsapásai olyan gyorsak, hogy szemmel nem 
tudjuk követni, elmosódott foltnak látszanak csak, 

viszont jól hallható zümmögő hangot keltenek. 
Nappal lehet a legnagyobb eséllyel találkozni vele, 
de alkonyatkor, és akár csendes esőben is repül. 

Virágok nektárjával táplálkozik, amit a levegő-
ben lebegve szív hosszú, kinyújtott pödörnyelvével. 
Mivel vándorlepke, hazánkban bárhol, akár még 
nagyvárosok közepén is felbukkanhat, ha az erkélye-
ken megtalálja kedvenc tölcséres virágait, a petúniát 
vagy a levendulát. A mi erkélyünkön a kékszakáll 

virágain táplálkozott, nagy örömömre. Kertekben is 
gyakran megjelenik, ha virágzik a lángvirág, a lonc, 
a nyáriorgona vagy a szarkaláb. 

Magyarországon szaporodik, a nőstény egyesével 
rakja le petéit leggyakrabban galajra, vagy müge- és 
csillaghúrfajokra, de csak napsütésben álló növények-
re. Vaskos, fényes zöld hernyóját világos hosszanti 
csíkok, apró fehér pöttyök és kis kék farkocska dísziti. 
Növényi törmelék közt, kövek alatt bábozódik. 

A második nemzedék lepkéi visszarepülnek dél-
re telelni, néhányuk viszont itthon keres magának 
telelőhelyet barlangokban, faodúkban vagy épüle-
tekbe húzódva.
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Zümmögve lebeg a virágok fölött

A szenderek hernyójára jellemző a fölálló farkocska


